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telek az áll. el. tanító-
személyzet betöltéséről . 22 

Miniszteri rendelet a magyarországi 
iskolákból (1868—1905.) 
kit i l tot t könyvekről és tér-
képekről • . 17 8—13 

Miniszteri rendelet a tandíjmentesség 
jogosultságáról 17 13 

Miniszteri rendelet az új tanterv életbe-
léptetésével a szegény 

tanulóknak szükséges tan-
könyvekre nézve . . . . 26 12—13 

Miniszteri rendelet a tanítók jövedelmét 
képező földek vízszabályo-
zási költségeinek viselése 
tárgyában 45 5—7 

Miniszteri körrendelet a Magy. Gazda-
szövetség működéséről . . 34 10—11 

Molnár Viktor ünneplése 14 14—15 
Nagy Béla: Államsegélyekről kiállított 

nyugták 33 10—11 
— — Mulasztási bírságpénzeknek 

napokra való kirovása . . 17 7—8 
— — Működési bizonyítványok 

kiállítása 31 5—6 
— — Portómentes levelezés . . . 7 16 

Nagy József: Iskolai fegyelem . . . . 22 4—6 
Nagy Károly: Az 5°/o-os iskolai adó . 5 3 10 
Népiskolai orvosok (miniszteri rendelet) 9 10—12 
Ny. Adorján Domokos: A pléh-hang-

szerek és a magyar dal . 8 11—13 
Országos Állatvédő Egyesület 45 15—16 
Országos Pedagógiai könyvtár és múzeum 32 3—5 
Országos Tanítói árvaházba való felvé-

telek 36 14 
Péterfy Sándor : Az Eötvös-alap érde-

kében 24 2—6 
— — Egy régi iskoláztató tár-

sulatról 20 10—11 
— — Egy régi iskoláztató tár-

sulatról 21 12—13 
— — Egy régi iskoláztató tár-

sulatról 22 9—11 
Podhradszky Lajos : A mesterinas-iskola 

bajai 14 3 - 4 
Rákóczi-törvény 13 9 
Révffy Lajos: Rákóczy Ferenc és az 

iskolák 44 8—9 

Schlosz Lajos : A magyar művészet nép-
szerűsítése 

— — Bács vármegye dicsősége . 
— — Iskolaorvos a népiskolában 
— — Magyar tanítók szanató-

Soltész István : A kántori nyugdíjügy 
Süttő József: Működési bizonyítványo 

kiállítása 
Székely Árpád : Egy tüdővészterjeszt 

rossz szokás ellen . . . 
Szokóly István : A kántori nyugdíj . 

— A kántori nyugdíjügy . . 
Tanítók a magyar iparért 
Tanítók Eötvös-alapja 
Tanítók fizetésügye 
Társulati és magániskolái tanítók kor 

pótléka 
Téglás Gábor : Helyi emlékek és hagyó 

mányok 
Telkes Simon : Mire figyeljünk az új név 

választásánál . . . . 
Tóth Rezsó dr. : Az újabb német ifjús 

irodalomról 
— — Az újabb német ifjús. iro 

dalomról 
Tóth János államtitkár hivatalba lépése 
Udvarhely vármegye a néptanítókért 
Üdülőhelyek a székelyföldön . . . . 
Új beosztás a közoktatásügyi minisz 

tériumban 
Uj iskolai könyvek 
Uj iskolai könyvek 
Új iskolai könyvek 
Új iskolakönyvek 
Új konviktus a tanítók fiai részére 
Uránia Tudományos egyesület . . 
Vargha Ferenc : Kozma „Képes atlaszai" 
Varga János : Működési bizonyítványok 
Várhelyi Izsó: A tanítók fizetésrendezése 
Yerédy Károly dr. emlékezete . . . . 
Verédy Károly dr. méltatása 
Vidor F. B. : Az iparostanonc-oktatás 

reformja 
Vörösváry Béla: Adjuk fiainkat kato-

nának 
Vörösváry Béláné : Egy ifjús. egyesület 

tíz évi működése . . . . 
— — Gyermekvédelem, ember-

védelem 

Lap 
szám 

2 
16 
6 

1 
49 

33 

24 

10 

6 - 8 
4 - 6 
3 - 5 

1—2 
11 

7—8 

8 - 9 12 
39 8 
53 1 0 - 1 1 

15 3 
7 

45 

24 

13 

1—2 
4 

1—2 

4—6 

14 12—14 

7 2—5 

37 
45 
20 

27 
29 
32 
30 

4—6 
6—7 
4—5 

14 

14—15 
7 - 8 
6-8 

—7 
22 15—16 
13 12—13 
47 12 
40 10—11 
53 11 — 12 
45 14—15 
28 14 

8 6—7 

37 10—11 

8 

4—6 

4. Elbeszélések, rajzok, életképek, 
életrajzok. 

Lap-
szám Oldal 

Apponyi Albert gróf vallás- és közokta-
tásügyi miniszter . . . . 16 14 

Bodonyi Nándor: Jankó, az igazság-
kereső 42 1 1 - 12 

Bökényi Dániel : Toldy Ferenc . . . . 23 1 2 - 14 
Csipkerózsa: Tölgjfalevél 31 13 
Daudet A. : Az utolsó leckeóra . . . . 3 11 — 13 
Gárdos Mór : Az iskolából (Kificamo-

dott szólásformák) . . . . 18 12— 13 
— — Az iskolai életből . . . . 29 1 1 - 12 

György Aladár: (1844—1906) . . . . 4 4— 5 
Hegedűs Lajos : Iskolai történetek . . 25 1 2 - 13 
Hosszú Lajos: „Csipkerózsa" 28 1 2 - 13 
Kapitány Kálmán dr. : Tóth János . . 53 13— 15 
Királyi Pál emlékezete 22 16 

1 
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Lap- Oldal 

Kozma Sándor : Az én urambátyám 
elmélyedései 

Körösi Henrik : A regruta 
Marosán János : A boszú 

— - Sodró Bálint . . . . . . 
Móra István : A pusztaszentpéteri állo-

máson 
Nagy Sándor: Falun keresd, mi szép 

az est 
Péczély József : Az első stáció . . . . 

— — Az iskolából 
— — Az iskolából 
— — Marci gyerek 

Radnay Rezsó dr. : Báró Eötvös József 
Réztoíli Mihály : A fonomimika hódítása 

falun 
Romhányi Sándor : A galatai szent 

sírnál 
— — A galatai szent sírnál . . 

Schmidt Albin + 
Szabó Elemér: Mátrai kirándulásom 

— — Képek oláh iskoláink éle 
téből 

Szőke István: Gyermekötletek . . . 
Szőllösi István : Csüggedő lélekkel (ké 

levél) 
Tas József: Keleti képek 

— — Török história . . . . 
— — Fővárosi iskolákból . . . 

Téglás Gábor : Népoktatásunk közép 
kori képe 

Vécsey József : Kis históriák . . . . 
Zádor Gyula : A nevelés 

12 12—13 
:!8 9 12 

1 3 - 1 4 
11 — 12 

9 
•41 

26 1 0 - 1 2 

48 1 1 - 1 2 
24 9 - 1 0 
33 1 4 - 1 5 
40 1 2 - 1 3 

7 11 
6 1—3 

12 11—12 

43 11—13 
44 9—12 
39 1 4 - 1 5 
34 13—14 

49 12—13 
39 9 

5 1 1 - 1 3 
46 11—12 
32 12 
48 11 

27 1 1 - 1 3 
4 1 1 - 1 3 

45 12—13 

5. Költemények. 
L " l ' Oldal szam 

Dura Máté: Munkára 25 12 
Minké Béla: Alleluja 15 12 

— — Bujdosók 43 11 
Tavasz 16 11 

o i d a , 

Minké Béla:: Újévkor 1 13 
Molnár J. : Ünnep előtt 52 í 
Nagy Lajos : Eötvös 6 11 

— — Irénkének . 1 11 
— — Szeretem a népet 28 12 
— — Tankönyvkorszak 33 14 
— — A mi karácsonyunk . . . . 53 15 

Palágyi Lajos: A honszerzés 30 In 
Szlányi K. György: Tanítók, vigyáz-

zatok 24 8 
— — Rákóczi 44 8 

Ta resafalvi Albert : A legszebb imádság 2 13 
Tóth György: A szeretet magvetője 

vagyok 10 13 
Vértesy Gyula: Reggeltől estig . . . . 1 13 
Zsöldosné Német Hermin : Volt egy-

szer 47 12 

6. Hivatalos rész és Különfélék 
minden számban. 

7. Tanítók tanácsadója 
1., 2 , 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 

15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 
28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 30., 37., 38., 39., 
40., 41., 42., 43., 44., 45., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 
és 51. számokban. 

8. Irodalom 
3., 6., 7., 10., 12., 13., 14., 18., 20., 21., 22., 26., 

29., 30., 38., 39.. 43., 46., 49. és 50. számokban. 

9. Külföldi szemle 
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13 , 18., 23., 26., 28., 

44. és 50. számokban. 

GAZDASÁGI ISMÉTLŐ I S K O L A 

Lap-
szám 

Oldal 

Andrásovszky János: Az eziist-prémnyúl 
tenyésztése és értékesítése 40 19 — 20 

Bakó Béla : Növendékeink magán-fa-
iskolája 40 17—18 

Beney Antal: Gyógynövények termelése 5 23—24 
Borbély József : A tanító és baromfi-

tenyésztés 9 24—26 
Cs. Péterffy József: A debreczeni ön-

álló gazd.-ism. iskola szőlő-
telepének és faiskolájának 
üzemterve 31 20—23 

Cserháti Sándor : A zöldtrágya homok-
talajon 44 18—22 

Csépé Antal : A gyümölcsmagvak veté-
séről . Q 

Lap-
szám 0 : , l a l 

Cséplő Ernő : A falusi tejszövetkezetek 
Magyarországon 49 17—18 

Dömötör László : Uj korszak a méhészet 
terén 19 25—27 

Ejury Lajos dr.: A gabona izzadásáról 40 25—26 
Ember János: A vetőmagról 14 23—24 
Gubieza Kálmán : A gazdas. ism.-isk. 

taní tó ja mint a faiskola 
kezelője 36 1 8 - 1 9 

— — Korai burgonya termelése . 5 26 
Gyógynövények termelése 18 30 
Gyümölcsfáink kártékony hernyóinak 

kiirtása 40 1 8 - 1 9 
Havasalji : A gazdasági ism.-isk. vagyoni 

kezeléséről 31 18—19 



— V i l i -

Lap-
szám o l d a l 

Hozzászólás : A clebreczeni gazdas. ism.-
isk. üzemtervéhez Mv. . . . 40 2D—21 

Kadocsa Gyula : A szőlő dugványozá-
sáról 23 21—23 
A burgonyavész 49 22—24 
A szőlő előgyökereztetéséről. 27 23—25 

— — A szőlő karózásáról . . . . 36 19—22 
A téli araszolók 44 23—2ö 
Hüvelyes veteményeink zsi-
zsikjei 18 23—26 

— — Védekezés gyümölcsfáink kár-
tevői ellen 5 20—23 

— — Védekezés tavasszal a szőlő 
kártevői ellen 9 22 24 

K. : Baromfitenyésztés 36 22—24 
— — Állami facsemeték adomá-

nyozása 49 27—28 
— — Gyógynövények termelése . 28 28 - 29 
— — Gyógynövények termelése . 27 25—26 
— — Gyógynövények termelése . 31 27 -28 
— — Gyógynövények termelése . 36 27 28 
— — Gyógynövények termelése . 40 26 
— — Gyógynövények termelése . 44 27 
— — Gyógynövények termelése . 49 28— 29 
— — Milyen faj ta tyúkokat te-

nyésszünk ' 40 22—23 
Kircz István: Tejgazdaság és anyagi 

jólét 31 19—20 
Kluger Ödön: Az akácfa 40 27—28 

— — A lucerna és lóhere . . . 18 22—23 
— — Mezőgazdaságunk föllendítése 31 17 —18 
— - Zsurló és tarack 27 28 

Kollár Endre: A zöldségneműek vetés-
forgója 18 29—30 

Kovács Sándor : Foglalkozzunk a se-
lyemtenyésztéssel 27 17 —18 

Krenedits Ferenc : Följegyzések a tojásról 14 24— 27 
Krenedits Ödön : A szappangyökér ter-

melése 7 2 6 - 28 
— — A zsurló és tarack irtása . 3 19 — 21 

K. : Selyemtenyésztésünkről 56 17—18 
Lengyel Károly : A baromfiak okszerű 

etetése 23 27—28 
— — Baromfitenyésztésem számok-

ban 27 25 
Magyar György : A gyümölcsészet meg-

honosítása hegyes vidékeken 9 26 — 27 
Máthé József: Szellemi és gazdasági 

élet egy községben . . . . 5 17 —18 
Miniszteri körrendelet 4 13—14 
Nagy Béla : A gazdas. ism.-iskolák 

államsegélyéről . . . . . . . 9 17—18 
Nagy Kálmán : A gazdas. ism.-iskolák 

munkanaplója 18 17—19 
— — A vetésről 5 26—28 

Német Dénes : Az alma elférgesedéséről 36 24—25 
öszi teendők a méhesben 40 21 —22 
Pre ismer A. Gizella : A nagymosásról 14 27—28 
Mácz Sándor : A külön szaktanítós gaz-

das. is ni.-iskolákról . . . . 44 17—18 
— — A műtrágyákról és azok al-

kalmazásáról 18 26—27 

Lap-
szám o l d a l 

Mácz Sándor: Csikónevelés 14 22—23 
Mv. : Gyöngytyúk-tenyésztés . . . . 44 26 27 
Szabó István : Munkálkodásunk a nép 

körében 18 19 -20 
Szabó Jenő: Válasz a válaszra . . . . 5 18—19 
Sz. Ferenczy Ida : Nők a méhészeti 

gazdaságban 44 22—23 
Varga Jenő : Anyagi kul túra a dél-

vidéken 9 18—20 
Üzemterv a Debreczen sz. k. város ön-

álló ism.-isk. gyakorlótele-
péről 14 2 0 - 2 2 

Üzemterv a Debreczen sz. k. város ön-
álló ism.-isk. gyakorlótele-
péről 18 2 0 - 2 2 

Üzemterv a Debreczen sz. k. város ön-
álló ism.-isk. gyakorlótele-
péről 23 2 6 - 2 7 

Üzemterv a Debreczen sz. k. város ön-
álló ism.-isk. gyakorlótele-
péről 27 21—23 

Wallner Gyula : A gazdas. ism.-iskolai 
tanszerek és eszközök beszer-
zéséről 14 17—20 

— — A cukorrépa termelése . . 49 22—35 
— — A gazdasági rendszerről . . 9 20—22 
— — A rétek és legelők ápolása . 31 23 — 26 
— — A tanító a gazdakörben . . 27 18—20 
— — Az „Uránia" gazdasági ak-

ciója vidéken 23 17—19 
Zádor Gyula : A gyümölcs hizlalásáról 31 26 - 27 

— — Magtárban 36 25—27 
— — Télre való zöldség . . . . 40 24—25 
— — Tél küszöbén 49 29—30 

Zalay József: Szaktanítós gazdasági 
ismétlő-iskolák ügye i . . . 5 24—26 

Zsembai István : Miként kell a faiskolát 
létesíteni 49 1 8 - 2 0 

Tárcák. 
Lap-
szám 

A szövetkezetekről 31 
A szövetkezetekről 36 
A szövetkezetekről 40 
A szövetkezetekről 44 
Mévfy Lajos : Gazdasági fölszerelés 

1698-ból 9 
Zádor Gyula: A jó gazda holtig tanul 14 

— — Szénakaszáláskor 27 
— — A gazda boldogulásának 

ú t j a 5 

Oldal 

28—31 
2 8 - 3 0 
2 8 - 3 1 
2 8 - 3 0 

2 7 - 2 9 
2 8 - 3 0 
29 —30 

2 8 - 3 0 

Gazdasági irodalom 
9., 14., 23., 31., 36., 44. és 49. számokban. 

Gazdasági tanácsadó, Vegyesek 
minden számban. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I B . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) es az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTKOM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratok:at n e m a d u n k vissza-

Magyar tanítók szanatóriuma. 
A magyar, néptanítói karnak bizo-

nyára egyetlen-egy tagja sem vitathatja 
el a Néptanítók Lapjától a z t a k ivá ló és 
örökbecsű érdemet, hogy amellett, hogy 
fáradhatatlan buzgalommal munkálkodik 
a magyar kultúra és nemzeti népokta-
tás előbbrevitelén és kiépítésén, a taní-
tóság erkölcsi és anyagi érdekeiért, is 
dicséretreméltó jóindulattal lép sorom-
póba s minden lehetőt elkövet az arra 
vonatkozó eszmék diadalrajutásáért. 

Néhány év előtt nagy akciót fejtett 
ki a tanítók életbiztosítása ügyében, 
mely immár szilárd alapon áll s örven-
detesen virágzik. S a csak nemrégiben 
életbeléptetett tanítói temetkezési bizto-
sítás is a Népt. Lapjában leli szülő-anyját. 

A harmadik s horderejére nézve, va-
lamint humán voltára az előbbieket tete-
mesen fölülmúló nemes intézmény, mi-
nek érdekében a küzdőtérre lépett a 
N é p t . L a p j a : a tüdőbeteg tanítók szanatóriuma. 

Mellbeteg tanítók szanatóriuma! Nagy 
ós merész szó ez nálunk. A magyar 
tanítók lelkesedése, együttérzése és váll-
vetett munkássága, igaz, már sok szép 
dolgot vívott ki. Ámde íidü 1<$- és gyógy-
hely megteremtése megrokkant bajno-
kaink számára, mindeddig \ legfölebb 
csak egy-két idealistánk agyában szü-
lemlett meg. 

A mult nyarat Karlsbad gyógyhelyen 

töltöttem. Az ott uralkodó horribilis drá-
gaságról igaz fogalma csak annak lehet, 
ki azt tényleg átélte. Számtalan tanügyi 
ember kénytelen odamenni s van is 
ottan tanító légiószámra, a világ minden 
részéből. Élelmes s a körülmények-
kel számolni tudó német kollégáink itt 
is a helyzet urai lettek. Már évekkel 
előbb közadakozásból és tagdíjjárni ékból 
pompás „Gyógyházat" emeltek Karls-
badban. Abba azonban kizáróan német 
nemzetiségű tanítókat vesznek föl s azok 
csekély összeg fejében teljes ellátásban, 
ingyenes orvosi kezelésben, gyógyszer-
ben és díjmentes fürdőzésben részesül-
nek; sőt a zene-díj fizetése alól is föl 
vannak mentve. Magyar tanító oda semmi 
körülmények között be nem juthat. 
Megpróbáltuk mi magyar tanítók, kiket 
a kényszerűség odavitt, de sajnos, siker-
telenül; mert az igazgatóság szigorúan 
ragaszkodik az alapszabályokhoz. Szív-
facsaró érzés vett raj tunk erőt, hogy a 
magyar tanítóság miért nem gondol 
ilyesmire. Mi valahogyan csak kihúztuk 
az idényt; de vájjon hány beteg tanító-
társunknak lett volna szükséges Karls-
badba utaznia, s bizony a nagy költség 
miatt le kellett arról mondania s gyötri 
tovább a kór. Épen ilyen viszonyok 
uralkodnak Gleichenbergben, Marienbad-
ban, Reichenhallban s valamennyi hír-
neves külföldi gyógyhelyeid 

az Orsz. Paed, „nyvtár 
és Tanszermúzeum: 

Gyertyán ffy-könyvtára. 
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Azt hiszem, minden tanító lelkesült 
övömmel olvasta dr. Juha és dr. Weiss 
orvos uraknak a Néptanífók Lapjába 
a szanatórium ügyében írott sorait. 
S hogy épen orvosok viseltetnek oly 
meleg érdeklődéssel és rokonszenvvel a 
tanítói szanatórium iránt, legfélreismer-
hetetlenebb bizonyítéka annak, hogy 
égető szükség van arra. 

A gyógytudomány kutatása és foly-
tonos haladása mindjobban kezd eltérni 
a recipés gyógyszertől, és a természetes 
gyógymódnak egyengeti az útjait. 

Ha meggondoljuk, hogy az iskola a 
növendékeket 6—10 évig naponként 
több órán keresztül nevelési és oktatási 
célból tartja termeiben, önként értetődik, 
hogy az iskola és környéke az ifjúság 
képzésére, nemkülönben az oktatók szer-
vezetére jelentékeny befolyást gyakorol. 
Fölötte sok és e lapban már több ízben 
fölsorolt oly körülmény működik közre 
az iskolában, mi különösen it tanító 
egészségére veszedelmes. 

Nem egyoldalú egoizmus tehát az, ha 
a tanítóság számára is követeljük a 
higiénikus intézkedéseket. Mert csak 
egészséges tanító válhat javára és áldá-
sává az iskolának és ifjúságnak. 

Elismert dolog, hogy a legtöbb be-
tegséget lehet még csírájában sikerrel 
leküzdeni, ha az orvos a baj t elég gyor-
san fölismeri és a javallott gyógykezelés 
alá veszi betegét. 

Legszentebb és egyszersmind legszebb 
•mberi kötelességünk : tőlünk telhető 
módon segédkezet nyújtani, hogy meg-
betegedett embertársunk egészségét 
visszaszerezze, hogy minél előbb vissza-
adhassuk a köztevékenységnek, a társa-
dalomnak és mint kenyérkeresőt a csa-
ládnak. 

Épen ebből a szempontból óhajtandó 
volna, hogy minden tanító magáévá tegye 
és megszívlelje a szanatórium ügyét és 
úgy az általános, mint a felekezeti tanító-
téstüléfek 'gyűtésM tárgyává tegyek. 

Nem képzelhető, hogy a 30.000-nél 

több tagot számláló magyar néptanító-
ság. mely már számtalan esetben adta 
fényes tanújelét annak, hogy mennyire 
tud magasztos eszmékért lelkesedni, most, 
mikor a saját énje és érdeke forog kérdés-
ben, meg nem tudná alkotni azt. minek 
a munkásnép, tehát a társadalom leg-
alsóbb rétege is már élvezi áldásos gyü-
mölcsét, sőt már tovább is ment, amennyi-
ben szanatóriumon kívül az Adria partján 
klimatikus gyógytelepet is létesített. 
Mert belátta, hogy a kedélyállapot föl-
vídítása egymaga is többet hat a beteg 
állapotának enyhítésére, mint akárhány 
tucat recipe. A tengerparti vidék az <"> 
természeti szépségeivel, a morajló tenger 
habjai és hangjai, a hajóforgalom nyüzs-
gése stb., a betegek csónaksétája a sima 
tenger tükrén, mind alkalmas arra, hogy 
a szegény beteg életerejét a betegség 
leküzdésére fokozza s ellentállóképes-
ségét növelje. 

A „Segíts magadon és Isten is meg-
segít!" jelszava, párosulva lankadatlan 
buzgalommal és vasakarattal, még min-
dig diadalt aratott. 

(.RimaszombatJ Schlosz Lajos. 

Népiskolai „sorozás". 
Mindenütt, ahol rendes és rendszeres 

iskolázás nincs, kielégítő eredmény sem 
lehet. S bármennyire igyekszik is tan 
ügyi hatóságunk, hogy a tankötelesek 
iskoláztatását biztosítsa és általánosítsa, 
az eredmény még mindig nem kecseg 
tető. 

Iskolahiány, tantermek elégtelensége, 
a lakosok szétszórtsága, az iskolától 
való nagy távolság, ruházatlanság stb. 
mind oly sajnos tények, melyekkel a 
§-ok legerélyesebb végrehajtása és tel-
jes szigora sem boldogulhat. A szülők 
makacsságával még csak boldogulunk 
valahogyan, ámbár i t t is sokszor hajó-
törést szenved a leggondosabb eljárás. 
Mert hát mit is tegyen a hatóság, ha 
a szülő a legnagyobb pénzbírság után 
sem küldi a gyermeket iskolába? A 
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gyámkirendelés oly hosszadalmas pro-
cesszus, hogy míg végére járunk, vége 
a tanévnek, és a gyámnak sem lehet 
nagyobb hatalma a szülő makacsságá-
val szemben, mint a § nak. Aztán, mit 
tegyünk akkor, ha nem akad ember, 
aki a gyámságot elvállalja 1 A gyerme-
ket a szülőtől elvenni és a gyámnak 
átadni : szinte lehetetlenségekbe ütközik. 
Aztán az ilyen, szüleitől megfosztott 
gyermek, ahelyett, hogy iskolába menne, 
szüleihez szökik vissza, és megint ott 
vagyunk a gyermek iskoláztatásával, 
ahol a mádi regále-bérlő. 

Sokat gondolkoztam, miként lehetne 
a bajon segíteni. Megvallom, hogy e te-
kintetben szerzett tapasztalataim és te t t 
tanulmányom nem mutattak olyan meg-
oldási módot, amely az iskolázás bizto-
sítása szempontjából kielégítene. Mégis 
néhány reformot szükségesnek és célra-
vezetőnek tartanék és hiszem, hogy 
ilyen reformokkal lehetne a bajon segí-
teni. 

A népoktatási törvény revíziójánál ke l lene 
e reformokat érvényre juttatni , és azt 
hiszem, hogy rövidebb idő alatt jobb 
eredményt togunk elérni, mint elértünk 
1868 óta. 

Ezek a reformok voltiának: 1. nép-
iskolai „sorozás" behozatala, 2. szegény-
iskolák létesítése, B. kényszer-iskolák 
szervezése, 4. polgári előnyök biztosí-
tása, 5. vándortanítói állások szaporí-
tás-i, 6. napközi otthonok létesítése, 
kapcsolatban az iskolákba való szállí-
tással, 7. az iskolai mulasztások szigorúbb 
büntetése, 8. ingyenes népoktatás. 

Lássuk ezeket egyenként. 
* 

1. A népiskolai „sorozás". Én a tankötele-
zettséget épúgy keresztülviendőnek tartom, mint 
a védkötelezettséget. A hazának épúgy szüksége 
Tan szellemileg kiképzett és erkölcsileg nevelt 
polgárokra, mint testileg edzett s erős kato-
nákra. Amilyen szigorúan hajtják végre a kato-
nai törvényeket, époly komolyan kellene gon-
doskodni a tankötelezettség végrehajtásáról is. 
Amint katonai „sorozás útján megállapítják a 

védkötelezettséget, épűgy kellene a tankötele-
zettséget megállapítanunk. — Hogyan? — 
Megmondom. 

A tankötelesek összeírását az egész országban 
egyazon időben és mindenütt 8 napon belül 
kellene szigorú felelősség mellett foganatosítani. 
A tankötelesek összeírását a községi elöljáró-
ságnál kellene őrizni. 

A tanév kezdete előtt minden községben 
összeülne a népiskolai sorozó-bizottság és pedig 
augusztus hó első felében. A népiskolai sorozó-
bizottság tagjai lennének : a község bírája, jegy-
zője (körjegyzője), a községben levő népiskolák 
helyi hatóságainak elnökei, az iskolák igazgatói 
(tanítói), a községi vagy kör- (esetleg járási 
vagy delegált másik) orvos, és ahol felekezeti 
iskolák nincsenek, a községben levő lelkészek. 

Az összeülő sorozó-bizottság idejéről a köz-
ségnek tanköteles gyermekkel bíró lakosai (szü-
lők, gyámok, mesterek, gazdák) értesítendők, 
azon fölhívással, liogy meghatározott napokon 
jelenjenek meg tanköteles gyermekeikkel a 
sorozó-bizottság előtt. A sorozó-bizottság egyen-
ként vizsgálat alá veszi a tanköteleseket és a 
szülőknek netáni kérelmeiket, és határoz a gyer-
mek tankötelezettségét illetőleg. 

Ha a gyermek testileg, szellemileg eléggé 
fejlett, ha nem hülye, nem gyönge- vagy tompa-
elméjű s ragályos vagy undorító betegségben 
nem szenved és egyéb méltánylást (szabatosan 
meghatározandó) érdemlő okok a fölmentést 
nem igazolják, kimondja az „ alkalmas "-t és 
tankötelesnek nyilvánítja. Ha pedig az illető 
gyermek nem „alkalmas", vagy egyéb okoknál 
fogva fölmentésre (mely lehet időleges és vég-
leges is) számíthat, a tankötelesek sorából törli. 

A tankötelesek megállapításánál a „sorozó-
bizottság" tekintetbe venné a rendelkezésre álló 
tanhelyiségek befogadóképességét is, és ehhez 
képest állapítaná meg a tankötelesek számát, 
lehetőleg úgy, hogy minél több „újonc" kerül-
jön az iskolába, míg azokat, akik már írni-
olvasni megtanultak és otthon a szülők segít-
ségére lehetnek, tölmentené. 

Ezt az engedékenységet is csak addig 
gyakorolná, jníg sikerülne megfelelő számú tan-
helyiségekről gondoskodni 

Természetes, hogy az iskolától távol lakó tan-
köteleseket egyelőre föl kellene menteni az isko-
lázás alól, legalább addig, míg a vándoriskolázást 
rendszeresíteni lehetne mindenütt, ahol e r r e 
szükség van és míg a teljesen ruházatlan gyer-
mekek oktatásáról gondoskodni lehet. 

Ugyancsak ezen „sorozó-bizottság" hivatva 
lenne a szülők által előterjesztett kérelmeket is 
érdemleg elintézni. Pl. ha egy szülőnek 3—4 
tanköteles, gyermeke volna és ezek közül 1—2 
már tud írni-olvasni és a négy alapművelettel 
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számolni, sikkor méltányosság esetén ezt az 1—2 
tankötelest fölmenthetné a tankötelezettség alól. 

Szóval, e „sorozó-bizottság" lenne hivatva 
községenként megállapítani, hogy az x/y tan-
évben kik az iskolaköteles gyermekek a tan-
kötelesek közül és az így megállapított névsort 
átadná a községi elöljáróságnak, aki a beisko-
láztatást foganatosítaná, utasítván a szülőket, 
hogy ezen iskolaköteleseket szeptember hó x. 
napján vezessék föl az iskolába. („Bevonulás 
ideje.") 

Aki a jelzett időre be nem iratkozik, annak 
a szülei nemcsak fokozatos büntetés alá vo-
nandók, hanem érzékenyebb pénzbírsággal suj-
tandók, mert engedetlenek a törvénnyel szemben. 

Akik magánúton, azaz otthon óhajtják tanít-
tatni gyermekeiket, azok szintén a sorozó-bizott-
ságtól kérnék és kapnák meg az engedélyt, de 
némi megszorítással. T. i. azzal, hogy valamely 
iskolába „magántanulóknak" beiratkozzanak és 
azon iskola hatósága előtt évnegyedenként vizs-
gázzanak. Ha a vizsgálat sikertelen, szűnjék 
meg az „önkéntesi kedvezmény." 

A „sorozó-bizottság" ügyiratai nyomán aztán 
az iskolai főhatóság (kir. tanfelügyelőség, közig, 
bizottság) megállapíthatná, hol és mennyi tan-
helyiségre van még szükség, és ahhoz képest 
intézkedik. 

Ezzel kapcsolatban el lenne rendelendő az is, 
hogy amely nem állami és községi iskolafönn-
tartó a szükséghez képest nem akarja vagy nem 
tudja iskoláját bővíteni, elveszti az iskolafönn-
tartás szabadságát és az iskola fönntartását az 
állam veszi át, vagy arra a polgári községet 
kötelezi. Mert ha valaki „jog"-szerűen akar az 
iskolafönntartás szabadságával élni, az ismerje 
kötelességének iskoláját a törvény kívánalmai-
nak megfelelően fönntartani. Ha nem tudja 
vagy nem akarja, akkor ne formáljon jogot az 
iskolafönntartás szabadságához. 

Az „iskolai sorozó-bizottság"-ról általánosság-
ban vázolt föntiekből is világos, hogy meny-
nyire célszerűbben és praktikusabban, kevesebb 
irka-firkával lehetne a rendes és rendszeres 
iskolázásnak lökést adni. Érdemes, hogy foglal-
kozzunk vele ! 

Különben is, ez nem egészen új dolog a mi 
hazánkban. 

1872-ig így „sorozták" az iskolaköteleseket 
a volt határőrvidéken, a mostani Krassó-Szörény 
vm. Szörényi részében, és mondhatom, hogy az 
akkori iskolázás pontosabb és kielégítőbb volt 
a mainál. Miért nem lehetne ezt az eljárást 
most is fönntartani és életbeléptetni ? Termé-
szetes, mindezt csakis a népoktatási törvény 
revíziójával kapcsolatosan lehetne és kellene 
keresztülvinni, amikor a hozandó új népokta-
tási törvény és az annak végrehajtása tárgyá-

ban kiadandó utasításokban egész részletességgel 
lehetne megszabni a „sorozó-bizottság" teendőit. 

2. A szegény iskolák létesítése. Vannak valóban 
oly szegény tanköteleseink is, akik annyira sze-
gények, hogy még ruhára sein telik. Természe-
tes, hogy ilyenekkel szemben a § hatalma is 
megtörik. Télvíz idején nem lehet mezítláb 
iskolába járni. Ezeknek iskoláztatásán a §§-ok 
nem segíthetnek. I t t társadalmi úton kellene 
tenni valamit. Ámde a mi társadalmunk annyira 
igénybe van véve, hogy tisztán annak jószívű-
ségére nem appellálhatunk. 

Társadalom és állam, karonfogva, azonban 
tehetnének valamit. Legalább minden vár-
megyében kellene 1—1 nagyobb intézetet léte-
síteni a szegények számára, ahol ingyenes nép-
oktatásban részesülnének és ahol teljes ellátást 
kapnának. 

Természetes, hogy a szegénység megállapítá-
sánál nagyon is lelkiismeretesen kellene eljár-
nunk, nehogy minden lusta szülő jogot formáljon 
a szegénységi bizonyítványhoz. 

3. Sőt ezzel kapcsolatban lehetne a kényszer-
iskolázást is keresztülvinni. Mindazon tanköte-
leset, t ik a gyámkirendelésre okot szolgáltatnak, 
elveendők a szülőktől és az ilyen iskolákba 
internálandók be. Inkább kerüljenek az ilyenek 
ilyen internátusokba, mint később javító-inté-
zetekbe, vagy pláne börtönökbe. Ha az ilyen 
szülőnek van vagyona, akkor az intemátusi díj 
behajtandó rajta, ha nincs, akkor mint szegény 
tanuló veendő föl a gyermek. 

Hány munkást és becsületes polgárt nevel-
hetnénk ily módon a hazának, és a társadalom 
is egy csomó koldus zaklatásától menekülne meg. 

Ezen szegény- és kényszeriskolák jövedel-
meit szaporítani lehetne az iskolai adóval is. 
(L. katonaadót !) Aki gyermekét nem járatja az 
iskolába rendesen, büntetés alá esik. Aki „nem 
válik be", annak szülője tartozzék bizonyos 
összeget fizetni, amint a be nem vált katona is 
fizet hadmentességi adót. 

Sőt az ilyen iskolák fönntartására lehetne 
országos, esetleg valami luxus-adót kizárólag e 
célra kivetni. 

4. A polgári előnyök biztosítása is sokat 
lendítene a népnevelésen. Pl. Többek között ki 
kellene mondani, hogy aki az elemi iskolát ki-
járta, nem 3, hanem csak 2 évig fog katonás-
kodni és egyéb effélét. Sőt a 2., 3. és 4. pont 
alatti intézkedésekkel a magyar nyelv terjeszté-
sének is nagy lendületet adhatnánk. 

5. A vándortanítói állások szaporítása kivált-
képen ott szükséges, ahol a tankötelesek a nagy 
távolság miatt nem járhatnak iskolába. Hasonló-
képen nagy lendületet adna az iskolázásnak : 

6. A napközi otthonok létesítése, kapcsolatban 
a tanköteleseknek iskolába szállításával is, kii-
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lünösen az Alföldön, ahol már most is dívik 
itt-ott ez a szállítás. Ily helyeken a tanítás 
egyhuzamban történnék meg, pl. d. e. 10 órától 
d. u. 2—3 óráig, megfelelő óraközi szünettel. 

7. Az iskolamulasztások körüli eljárás szigo-
rítása szintén föltétlenül szükséges és a befolyó 
pénzbírságot lehetne a 2. és 3. pont alatti 
iskolák céljaira fölhasználni. 

8. Az ingyenes népoktatásról részletesebben 
fölösleges írnom. Mindenki tudja, hogy ez nagy-
ban elősegítené az iskolábajárást. Sok szülő 
azért nem járatja föl a gyermekét az iskolába, 
mert nincsen sem tandíjra, sem a tömérdek sok 
tankönyvre és írószerre. 

* 

Helyesebben címezhettem volna jelen 
cikkemet „Tanügyi reformtörekvésnek", 
de mert leginkább a „ sorozó-bizottságok 
szervezésére", vagyis a „népiskolai soro-
zásra" óhajtottam a fősúlyt fektetni, 
azért maradtam a fönti címnél. 

Hogy a népoktatás terén okvetlenül 
kell reformálnunk, az bizonyos. Hogy 
mit? Azt csak akkor állapíthatjuk meg, 
ha ki-ki elmondja nézeteit ós ha van, 
előáll reformterveivel 

Az arra hivatottak aztán könnyen 
választhatnak és intézkedhetnek. 

(Kaposvár.) Gramma Döme. 

Fejezetek a gyermekrajzok lélek-
tanából. 

(Irta y agy László tanítóképző-intézeti igaz-
gató. 53 ábrával és 3 táblával. Budapest, 1905. 
Singer és Wolfner könyvkereskedése. VI., 
Andrássy-tít 10. Ara 2 korona 50 fillér.) 

Az Isten nagy családdal áldott meg és közel 
negyedszázadra terjedő tanítói működésem is 
többnyire a kicsinyek között telt le. Mindket: 

tőért áldom a gondviselést, mert a legtisztább 
örömet, a legédesebb gyönyört a gyermekszoba 
és a kezdők osztálya szerezte nekem, a maga 
ártatlan légkörével, derűs költészetével. Vala-
hányszor a kicsinyek közé lépek, a mennyország 
lein Hete érint; elfelejtek bút, bánatot, el a 
mindennapiért való tülekedésben nyert sebeket, 
csupán a szeretettel rámmosolygó gyermek-
arcokat látom, csak az ő édes gyügyögésüket 
hallom. Talán azért is örülök annyira, valahány-
szor sikerült gyermekkönyv kerül a kezembe, 
szóljon 'ni akár mágáttak á gyermeknek, akár' róla; 

Ezúttal oly k ö n y v r ő l számolok be, mely a 
gyermeki tevékenységnek egy eddig vajmi 

kevéssé méltatott megnyilatkozásával : az ösz-
tönszerű gyermekrajzokkal foglalkozik. Nagy 
Lászlónak 6 ívre terjedő müve a 3—15 éves 
gyermekek mindennemű ösztönszerű rajzait tár-
gyalja, oly sokoldalúlag és alaposan, annyi 
tudással és szeretettel, hogy csupa gyönyörűség. 

A szerző, miként azt a könyvéhez írt rövid 
bevezetésben elmondja, a „gyermektanulmány" 
néven újabban keletkező tudományág szolgá-
lata mellett fel akarja hívni az érdeklődők 
figyelmét a gyermekrajzokban megnyilatkozó 
életjelensegekre, amiért is lélektani szempontból 
teszi vizsgálata tárgyává a gyermekrajzokat és 
arra törekszik, hogy ezek fejlődését összekösse 
az egész gyermek fejlődésével. Ezen tájékoztató 
bevezetés után ismerteti először a külföld ez-
irányú vizsgálódásainak eredményét ; foglalkozik 
az ösztönszerű gyermekrajzok fogalmával, ere-
detével és gyermektanulmányi értékével, és 
arra a következtetésre jut, hogy ezekből a 
rajzokból, „épúgy, mint a taglejtésből, a beszéd-
ből és írásból, jogosan következtethetünk a gyer-
mek lelki jelenségeinek természetére, tartalmára, 
fejlettségére.11 

Igen érdekes fejezete a könyvnek az, mely a 
gyermekrajzok vizsgálatának módszereivel fog-
lalkozik. A tömeges megfigyelések módszeréről 
szólva, — értvén azt a módszert, amikor több 
száz vagy ezer gyermeknek egyazon dologról 
készült rajzait vizsgáljuk, hogy az így nyert 
adatok alapján bizonyos fejlődéstani témákhoz 
jussunk — érdekes adatokat közöl Levinstein-
nek egy kísérletéről, amelyből kitűnik, hogy a 
4 — 13 éves gyermekek hány százaléka rajzolta 
meg az emberi test ábrázolásakor a lábakat, 
karokat, nyakat, hajat, bajuszt, szakált, szemet, 
orrot, szájat stb., stb. Hazánkban Streitmann  
Antal nagybecskereki tanár végzett ily irányú 
megfigyeléseket, melyeknek eredményéről igen 
érdekes kiállítás keretében számolt be a gyer-
mektanulmányi bizottságnak Budapesten, 1904. 
évi március hóban tartott nyilvános értekezletén. 

A második, az egyéni vizsgálatok módszerével, 
mely bizonyos gyermeknek hosszabb időn át tartó 
megfigyeléséből áll és igen becses fejlődéstani kö-
vetkeztetések levonására alkalmas, maga a szerző 
is végzett több kísérletet. Fontosabb azonban ránk 
nézve módszertani szempontból a harmadik, a 
kísérleti módszer ismertetése, melyet akkor al-
kalmazunk, amikor meghatározott célból, meg-
határozott körülmények között rajzoltatunk a 
gyermekekkel. E módszer ismertetése kapcsán a 
következő figyelemreméltó kísérletről számol be 
a szerző, melyet a budapesti állami tanítónő-
képző-intézet második osztályának növendékein 
végzett. „Egy északsarki tájékot vetítettem szkio-
ptikonnal s a 'képet az osztály körülbelül 2 percig 
szemlélte. Azután lerajzolták a képet emlékezet-
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bői. Pár nap múlva újra vetítettem a ke'pet s azt 
pontosan szemléltettem, részletesen mutatván a vo-
nalakat, körülbelül 15 percig. Ezután újra lerajzol-
t a t t a m a képet, emlékezetből. A két kép rajz-
b e l i értéke között a különbség szembetűnő volt, 
é p e n a jó rajzolóknál ; ezeknek rajzaira a kép-
zet helyessége, részletes világossága oly hatással 
volt, mintha a két kép nem is egy kéztől eredt 
volna." A mult évben — épen Nagy László 
kísérleteitől sarkaltatva — magam is végeztem 
ily kísérleteket az elemi népiskola harmadik és 
negyedik osztályaiban, melyek hasonló ered-
ményre vezettek. 

Igen részletesen fejtegeti a szerző a gyer-
mekrajzok fejlődésének különböző korszakait és 
e z e n fejtegetései alapján arra a következtetésre 
jut, hogy «kétség fér a régi elmélet egyedüli 
érvényességéhez, melyet a pedagógusok Come-
n i u s óta dogma gyanánt fogadtak el : hogy a 
szemléletek fejlődésének logikai menete van, 
amely szerint a szemlélet az egészről halad a 
főrészekhez, ezektől a • kisebb részekhez s így 
tovább. Annyi ma már kétségtelennek látszik, 
hogy a szemléletek fejlődéséne,', pszichológiai és 
nem logikai menete van." 

Fontos ránk, tanítókra nézve az is, amit a 
szerző ezen fejezetben a természetszerű rajzolás 
korszakának fejtegetése közben mond. Ez a kor 
az, melyet a képzeletből való rajzolás iránti 
hajlandóság csökkenése jellemez és melynél a 
természet után való, rajzolás kezdődik. „A 10— 
12 éves kortól — mondja a szerző — roha-
mosan hanyatlik a gyermek azon kedve, hogy a 
rajzot és festést gondolatainak, érzelmeinek, a 
természet utánzásának kifejezésére használja 
A rajz megszűnik nyelv lenni, anélkül, hogy 
a művészet eszközévé válnék . . . Hogy ez a 
visszafejlődés természetes-e, vagy mesterségesen 
előidézett jelenség, s hogy mik ennek a vissza-
fejlődésnek az okai : ez meghatározásra vár. 
Ez nem csupán érdekes fejlődéstani kérdés, 
hanem a pedagógiai tudomány előhaladásának 
kérdése." 

A következő fejezet szól az emlékezet és 
természet után való rajzolásról, továbbá a máso-
lásról, mely fejtegetések során arra az igazságra 
jut a szerző, hogy a rajzoktatás mindig az 
egyénhez alkalmazott legyen. 

Foglalkozik végül a szerző a gyermekrajzzal, 
mint nyelvvel és művészettel, s ebből a feje-
zetből tanulságképen azt szűri le, hogy a 
„gyermekek átlaga megtanítható arra, hogy 
képzeteiket, gondolataikat érthetően és hűen 
ki tudják fejezni rajzzal és festéssel. .1 gyer-
mekek átlagának oktatására nézve nem lehet a 
művészeti kiképzést tűzni ki célul. Lélektanilag 
céltévesztett dolog volna, ha az elemi és közép-
iskolai rajzoktatásban a művészeti irány domi-

nálna. A népiskolában és a középiskola alsó 
osztályaiban csak arra törekedhetünk, hogy a 
gyermekek a rajzot és festést mint kifejezésmó-
dot, mint nyélvet, jól és értelmesen használhassák. 
Tanulják meg a gyermekek a külvilág tárgyait 
és jelenségeit rajzaikkal híven utánozni é.s kéj>-
zeteiket világosan kifejezni, mert a rajz az érte-
lem azon rejtekeibe is behatol, melyeket a szó 
és írás hiába igyekszik megközelíteni." 

Az utolsó fejezetben bő utasítást nyújt a szerző 
azok számára, kik a gyermekek ösztönszerű 
rajzainak gyűjtésére kedvet éreznek. Ez a feje-
zet most különösen aktuális, amennyiben magá-
ban foglalja a közeljövőben rendezendő gyer-
mekművészeti kiállítás ösztönszerű rajzcsoport-
jának munlmteroét. A könyv a külföldi és hazai 
irodalom rokouműveinek fölsorolásával végződik. 

Érzem, hogy ezen hézagos ismertetéssel^ csak 
igen halavány képét adtam annak a véghetet-
lenül vonzó és derült világnak, melybe a szerző 
az olvasót vezeti, nem csupán kellemesen szóra-
kozni, hanem tanulni is, komolyan kutatni újr 
természetesebb ösvények után, hogy a mai 
rajzoktatás merev, élettelen, sablonos formáit 
olyanokkal válthassuk fel, melyek a gyermeki 
lélek fejlődési törvényeinek megfelelnek. Ha 
mindenre kiterjedő ismertetést akartam volna 
nyújtani, akkor az egész könyvet le kellett 
volna írnom, mert Nagy László egyszerű, 
tömör nyelvezetével amúgy is a legnagyobb 
rövidségre törekszik. Nekem csak az volt a 
célom, hogy fölhívjam kartársaim figyemét erre 
az igen érdemes munkára, melyből sok tanul-
ságot meríthetnek mindazok, akik a gyermekek 
nevelésével foglalkozuak. 

(Budapest.) Székely Jíároliy. 

Az új Tanterv és az osztatlan 
népiskola. 

Az új Tanterv egységes és maximális. A tanító 
belátására és felelősségére bízza ugyan a tan-
anyag mérséklését (322. lap), de az egység meg-
őrzésére törekvés is határozott kifejezést nyer 
a következőkben : 

„A tanítói eljárás fogásaival oda kell töre-
kednünk, hogy a célhoz és időhöz képest a két 
szélső tagozatú (az osztott és osztatlan) iskola 
tananyagát a lehetőség szerint összeegyeztessük. " 

Ugyanezen óhaj nyer kifejezést 1 \1,assies  
Gyula dr., volt vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 1899. évi 84.117. számú rendeletében is, 
midőn a tanítóegyesületekhez aziránt intéz kér-
dést, hogy : „Ha az összes elemi népiskolák 
részére ugyanegy Tanterv szolgálna zsinórmér-
tékül, .az osztatlan iskolákban minő -tantárgy-
ra osztálycsoportosításokkal s minő szerkezetű 
olvasókönyvekkel, szóval : minő módon lehetne 
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az általános Tantervben kitűzött célt (szem 
előtt csak a normális népességű, rendes szor-
galomidejü iskolák tartandók) biztosítani?" 

E rendeletnek akkor, az ú j Tanterv még 
nem lévén ismeretes, megfelelni bajos volt. E 
sorok célja azt most megkísérlem.' 

Az új Tantervhez csatolt Utasítás as 'isme-
retek egység 's összekapcsolását teszi a tanítás 
egyik toelvévé ; ez elvet illusztrálja is, midőn azt 
mondja : „ tíz összefüggéstelen szót nehezebb 
emlékezetben tartani, mint egy tíz szóból álló 
e'rtelmes mondatot." Ez elvet még nyomósítani 
akarja, midőn azt hangoztatja, liogy a nép-
iskolában a tanítás nem szakad tantárgyakra. 

Az ismeretek ilyetén összekapcsolása (egy-
másra vonatkoztatása), pl. a II. osztály beszéd-
és értelemgyakorlata és a II. és III. osztályú 
olvasókönyvek olvasmányai között következőleg 
vihető keresztül az egész tanévi anyagon: 
II. oszt. beszéd- és II. oszt. olv.-könyv. III. oszt. olv.-könyv. 

ê r L : ë y - Az ősz. A szőlő. 
Osz, legelő (allatok), , Szüretünk, 
földmíves őszi fogl. Hadar tak búcsúja A fogoly madár 

Tarló, egér, liéja. (vers) stb. (vers) stb. 

A III. osztály földrajza s az olvasmányok 
között pl. : 

III. oszt. olv. III. oszt. III. oszt. olv III. oszt. v . . . . 
földrajz. Vasút,gozhajo. 

Csuka. Az er.ló 
Marosvolgy. Btv>. 

III. oszt. 
földrajz. 

Arad megye 
hegyes vidéke. 

A r a t .  
Mi van a he-
gyeken ? stb. 

Schön József a tárgyak közötti kapcsolatot 
így érzékelteti : „ Ha nyelvtani órán a házról, 
a számtani órán a 36 házról, a földrajzi órán 
a félreeső 36 házról beszél a tanító, megköny-
nyíti a tanuló munkáját." 

A már előrebocsátott olvasókönyvi kapcso-
laton kívül a földrajz tanításánál jellegzetes 
dolgokkal igyekezzék a tanító az érdeklődést 
lekötni • s így munkáját sikeressé tenni. Pl. : 
Soborsin környékét tárgyalva, a szülőföld-ismé-
ből, egy Trojásra (közeli telep) tett kirándulás 
keretében a mészégetés, erdei famunkák, már-
vány nyerése megismertethető. A gyümölcsösök-
ről, hegyi szilvásokról szólva, a pálinkaégetés 
inegszemléltetése által teszem érdekessé s mara-
dandóvá tárgyamat. (A fizikának is anyaga. 
Az alkohol ellen tartandó előadásnak is kiinduló-
pontja lehet.) A környék állattenyésztéséről 
szólván, a legelőn tekintetem meg a háziállato-
kat, a Paliék Riskáját stb. (A beszéd- és érte-
lemgyakorlatnak is része.) 

A Marosvölgyét tárgyalva, ezen dolgokat 
emelem ki : várrom (Tótvárad, Solymos s tör-
ténetük), kegy hely (búcsú, vallás, viselet), egy 
mária-radnai búcsú, aktuális s szemléletes leírá-
sának keretében. 

A. szőlővidék ismertetésénél : nyaralás, kolna, 
nyári gyümölcsök (aradi piac), Világosvár, 
Rákóczy-pince volnának a tanítás főpontjai. 

A IV. osztályban a földrajzi jellemképekre 
volna a fősúly helyezendő. Ily jellemképek pl. : 
tanyai élet Pécska körül ; bánáti sváb udvara ; 
pásztorélet a hegyek között ; tót háziiparos ; 
balatoni tájkép (egy képzeleti utazás keretében). 
Tehát mindig az eleven élet legyen szemlél-
hető vé téve, mindig helyi (pl. megyei) vonat-
kozásban s érdekessé téve e jellemképeket még 
tárgy- és képszemléletek, egy-egy alkalmas költe-
mény által is. 

Az eddig előadottakat az osztott iskola is 
alkalmazza, de az osztatlan iskolának fokozot-
tabb mértékben kell azt tennie. 

Áttérek tehát a speciálisan az osztatlan isko-
lára vonatkozókra. 

* 

Az osztatlan iskola óraszáma (32) d. e. 8—12-ig 
és d. u. 2—4-ig tételezvén föl a tanítást, külö-
nösen télen, midőn a növendékek (III—VI. osz-
tály) e délelőtti négy óra alatt al gha szívhatnak 
pár percnél tovább friss levegőt, igen sok. 

Páll Ferenc ígv érvel az osztatlan iskola 
tanítványainak egy tömegben hosszabb időn 
csendes foglalkoztatás céljából fönntartása ellen : 
„A munka kiosztása, ellenőrzése mily fárasztó 
és időtrabló munka, és milyen semmitmondó a 
magánfoglalkozások által fölmutatható ered-
mény." Es „mily értéke van az olyan iskolázás-
nak, ahol az idő 'Ve részét csendes gubbasztással 
kell annak a szegény gyermeknek átkínlódnia!" 
kiált föl Cser nay József. 

A csendes foglalkoztatásnak ez elítélő kriti-
kája mindenesetre megilleti az olyan csendes 
foglalkoztatást, mint amilyen az új Tantervhez 
csatolt órarend szerinti, hol az V. és VI. osz-
tály, bár már 8 órakor jön tol az iskolába, csak 
'Ali-kor váltván őt meg a tanító a V2 órás 
csendes foglalkozás örömeitől, foglalkozik velük 
közvetlenül, de -akkor aztán teljes V2 órán. De 
hogy a jól vezetett és helyesen beosztott s  
kétszer V2 órán túl nem terjedő csendes fog-
lalkoztatásnak mily nagy értéke van a be-
gyakorlásra, sokszor az előkészítésre, de főként 
az önállóságra szoktatásban, azt az osztatlan 
iskola tanítói nagyon jól tudják. 

Az egyfolytában négy órán át tartó tanítás 
terhe enyhíthető azonban akként, hogy 'A10-től 
'Al l - ig lehetőleg a szabadban foglalkoztatja a 
tanító növendékeit, pl. ének és testgyakorlás, 
szemléltető oktatás, gazdasággal foglalkozás, 
tréfás szóbeli számtan, kézügyességi oktatás, 
természettani kísérletek, mese és szabad társal-
gás által, s így az elméleti oktatást egy teljes 
órára megszakítja. S e megszakítást télen és 
esős időben is (ha mindjárt a tanteremben 
kellene is maradnia növendékeivel) föltétlenül 
eszközölnie kell s ezen időt fölsoroltakra kell 
fordítania, a l'észletes óraterv keretében. 
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Ezáltal kivihető lesz az is, liogy külön gyü-
lekezőhelyiség hiányában is rendzavarás nélkül 
távozhassák az I., II. osztály a nyári, s jöhessen 
föl a 10—12-ig tartó oktatásra a téli időszak-
ban, mikor a III—VI. osztálynak távozása is 
eszközölhető lenne. 

Nagy jelentősége van e beosztásnak hosszan 
elnyúlt, a hótakarítók intézményét nem ismerő 
faluk 6—7 éves, talán gyönge vagy beteges, 
általában még zsenge korú I—II. osztályú 
iskolásaira, kik a túlkorán keléstől s a nap 
leghidegebb szakában útrakeléstől így fölmen-
tetvén, sok téli betegséget elkerülhetnének. 

A III—"VI. osztály a téli időszakban azért 
volna 10 órakor hazabocsátandó, mert télen a 
tantermek nem szellőztethetők úgy, mint nyáron, 

tehát az iskola túlzsúfolását lehetőleg kerül-
nünk kell. 

Szüksége van tehát az osztatlan iskolának 
egy nyári és egy téli órarendre. 

Az ének s testgyakorlat stb. említettem tár-
gyaknak a délelőtti szünetbe áttétele által az 
is elérhető, hogy nyáron csütörtök délután, ha 
esős nap lenne ez, a következő hét kedd és 
csütörtök délutánja kirándulásra legyen fordít-
ható, télen pedig az I. és II. osztálynak a szerda 
és szombat délutánon kívül még két délutánra 
az iskolába följövetel alól való fölmentése is 
eszközölhető. 

Hogy a tanítónak ez egyórás szünet alatti 
felüdülése által mennyit nyerne az iskola, azt 
bizonyítani fölösleges. 
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Ez órás megszakításnak olyaténképen ke-
resztülvitelét mutatja be kísérletképen a túloldali 
órarend, hogy a heti 32 órás óraterv óraszáma 
minden egyes tantárgyra nézve pontosan be-
tartatott. (A nem közvetlen foglalkozás csak az 
egyórás megszakítás idejére tüzetett ki.) 

A délutáni félórákból tanításra fordított 20 
percen fülül fönnmaradt 10 perc fele a délutánra 
fönntartott könnyebb csendes foglalkozás ellen-
érzésére s az így megtakarított 15—20 perc 
a szabadban töltendő. 

Mielőtt az előírt anyagot az osztatlan iskola 
szempontjából tennők vizsgálódásunk tárgyává, 
meg kell állapítanunk az egyes tantárgyak 
szerint, hány tanítási egység esik mindenikből 
az osztott, hány az osztatlan iskolára, tehát, 
hogy milyen a két iskolában a tanítási egy-
ségek aránya. 

Vegyük föl pl. egy osztott iskola 60 tanuló 
által látogatott IV. osztályát s egy osztatlan 
iskola 14 tanuló által látogatott III. s 12 tanuló 
által látogatott IV. osztályát (holott az átlag 
itt 60 tanuló 6 osztályban, egy osztályra 10 
tanuló). 

Tegyük vizsgálódásunk tárgyává pl. a szám-
tant. Föltéve, hogy az osztatlan iskola III—IV. 
egyesített osztálya a részletes óratervben részére 
közösen előírt órából közösen Va-et, az osz-
tott iskola IV. osztálya 5 órájából 3-at fordít 
a szóbeli (fejbeli) számadásra. 

Az osztatlan iskola III—IV. osztályos 26 
tanulójával szemben az osztott iskola IV. osz-
tályába 60, tehát majdnem háromszor annyi 
tanuló jár, kiknek az ú j anyagba bevezetése s  
begyakorlása ha nem háromszor, de minden-
esetre kétszer annyit, tehát a két 20 perces 
félórával (10 percet a csendes foglalkozás ki-
osztására és fölülvizsgálására stb. számítva le) 
kétszer 40 = 80 percet igényel. 

50 perces órája (150 
a látszólagos 

és 
mutatkozó 11 

seggel szemben az osztatlan iskola tanulójának 
26 hallgatólagos órájából a szóbeli számolás 
gyakorlására nem 1 '/?, de legalább 6 tanítási 
egység áll rendelkezésére. 

Igaz, hogy az osztott iskola tanítója több 
anyagot lenne képes „előadni", de miután csak 
közvetlenül gyakorolhat (nem úgy, mint az 
osztatlan iskola tanítója), anyagát tetszés szerint 
nem bővítheti. 

A/, osztatlan iskola tanítója 12 IV. osztályos 
növendékét heti egy (20 perces) félórában 
tanítja az írásbeli számvetésbe. Az osztott iskola 
tanítójának ötször annyi növendéket ugyanazon 
anyagra megtanítani, lia nem is ötször, de 

Miután pedig liárom 
perc) áll rendelkezésére, 
70 perc, vagyis egy és fél tanítási egység. De 

tanítási egy-fölöslegként 

fölösleg 

mindenesetre háromszor annyi idő, tehát 60 
perc kell. Van heti két 50 perces órája, fölös-
lege tehát 40 perc, vagyis egy tanítási egység, 
mellyel szerűben az osztatlan iskola tanulója 
26 hallgatólagos órájából pár egységet fordíthat 
az írásbeli számolás gyakorlására is. 

Az osztatlan iskola az osztott iskola anyagá-
nak körülbelül 7-t részét (normális viszonyokat 
tételezvén föl) elvégezheti s így a Tanterv cél-
zatának eleget tehet. 

Ez arány csak az I. és II. osztály írás- és 
olvasásánál s az I. osztály számtanánál lesz 
kedvezőtlenebbé, körülbelül 1 : 2-höz. 

Hogy a háromtanítós iskola tanulója, sőt, 
ha az I — ü l . osztályt az egyik, a IV—VI. 
osztályt a másik tanerő tanítja, a kéttanerős 
iskola tanulója is előnyben van a teljesen osz-
tott iskola tanítványa fölött, nemcsak a csendes 
foglalkozás révén, hanem a közvetlen óraszám 
tekintetében is, az a részletes óratervekből első 
tekintetre kitűnik, ha figyelembe vesszük, hogy 
pl. az egyesített j—II. osztály tanítója egy-egy 
osztályban csak átlag 30 tanulóval foglalkozik. 

Az előny tehát nem is annyira az osztott 
iskola tanulója, mint inkább tanítója részén vau, 
kinek hetenként csak 19—26 tanítási leckére 
kell elkészülnie, ki megkíméltetik a heti 80—120 
csendes foglalkozásra való előkészítés munkájá-
tól s ki a 19—26 órának bizonyos, minden-
esetre számottevő részén csak ellenőrizvén tanít-
ványai munkáját, tüdeje, haiigszervei jobban 
megkíméltetnek, mint a folyton előadó osztatlan 
iskola tanítójáé. 

E kitérés után visszatérek az 1 - 1 1 . osztály 
számtanára s az I. osztály írvaolvasására. Az 
I. osztályban az írvaolvasás tancélja (bár csak 
félannyi tananyagon is) elérhető. 

Másként áll a dolog az 1. osztály számtaná-
nál. Az osztatlan iskola csak felét végezheti az 
osztott által végzett 1. osztályos számtani 
anyagnak. Mi itt az elhagyható y a kevésbé 
lényeges ! ? 

E tárgynál be kell érnünk azzal, hogy a 
10-en fölüli számkörből vett föladatokat hozzá-
számlálás vagy elszámlálás útján (esetleg ujjai-
nak segélyével) fejtse meg: a II. osztályban 
pedig a 20-as számkört (hisz' ez az összeadás 
és kivonás s e műveletekből a szorzás- és 
osztásnak is alapvető számköre) hónapokon 
át gyakorolja. A II. osztály tancélja a még 
fönnmaradó időben is elérhető lesz, különösen, 
mivel épen a II. osztály e nembeli csendes fog-
lalkozása könnyen ellenőrizhető. 

De két osztályt a közvetlen tanítási egységek 
gyarapítása céljából nemcsak figyeltetésre lehet 
egyesíteni, hanem a tanítandó anyagnak válta-
kozó (párhuzamos) beosztása által úgy is. hogv 
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a tanuló, a két osztály egyesítése dacára is, 
mindenik tanévben „újat" tanuljon. Ez épen 
az osztatlan iskolák Kolumbusz tojása. Föltéve 
pl., hogy az osztott iskola III. osztályú olvasó-
könyve 200 oldalt (melyből 50 oldal speciális 
III. osztálybeli anyag, pl. szülőföldismei olvas-
mányok, népmondák), a IV. osztály olvasókönyve 
300 oldalt (melyből 100 oldalt kizárólag a 
IV. osztály anyaga, pl. földrajzi és történelmi 
olvasmányok) tartalmaz, 150 -f- 200 = 350 
oldal volna, mint a két osztálynak közösen 
(2 év alatt) elvégzendő anyaga, két, tárgykörök 
terjedelem és nehézség szerint is egyenlő (pár-
huzamos) ciklusra osztandó. Az egyik évfolyam 
anyaga 175 lap az egyik évben, mikor pl. Pista 
III. osztályos, a másik évfolyam anyaga, szintén 
175 lap, pedig a következő évben, mikor Pista 
IV. osztályos s a tavaly még II. osztályos Jóska 
III. osztályt látogató tanuló lenne, a III—IV. 
osztállyal (közösen) átveendő. 

Tehát az olvasókönyvek így lennének beren-
dezendők : 

„Olvasókönyv a I I I . osztály számára. Egyik év." 
Tartalma : a III. osztály különleges anyaga s 
a 111., IV. osztály közös anyagának egyik (pár-
huzamos) évfolyama. 
„Olvasókönyv a IV. osztály számára. Egyik év." 
Tartalma : a III., IV. osztály közös anyagának 
egyik évfolyama (mint 1 alatt) s a IV. osztály 
speciális anyaga. 

be 
&3 

> 1 1 NJ> l 
I s i xS f 
a \ 

és 2. Ugyanolyan beosztású, min t az „egyik évi"> 
a speciális anyag változatlanul fenntartása 
mellett, — de a közös anyagnak másik év-
folyamával. 

Az V—VI. osztály olvasókönyvei szintén így 
volnának két évfolyamra oszthatók. 

Ezáltal eléretnék az, hogy mindamellett, 
hogy a tanuló nem kénytelen a következő tan-
évben ugyanazon anyagot ismételni két osztály 
egyesítése révén, azok közvetlen tanítási órái a 
feldolgozandó anyag jelentékeny apasztása mel-
lett, gyarapodnának. 

Az osztályok különleges anyagának (példánk-
ban 50 és 100 oldal) földolgozása osztályon-
ként külön, heti 1—1 félórában történnék. 

A számtanra előírt 1—1 óra a III—IV. 
osztályban így volna beosztható : heti két fél-
órába a szóbeli számtan és mértékisme együtt, 
s egy-egy félórában külön-külön az írásbeli 
számtan. 

A fogalmazásra szánt pl. 3 félóra így lenne 
fölhasználható a III—IV. osztályban : egy fél-
órában együtt másolás, helyesírási gyakorla-
tok, diktandó, olvasmány tartalmának kivonato-
lása. Heti 1—1 félórában mindenik osztály 
sajátos céljait követhetné. így lenne az V—VI. 
osztály is heti félórában a fogalmazás és helyes-
írásnak a két osztállyal .közös-céljaira egyesít-
het®. 

A földrajzból pl. Arad megye (hisz a szem-
léletek, a földrajzi alapismeretek csak a megye 
kimerítő tárgyalása alkalmával nyújtathatnak a 
növendéknek) a III—IV. osztály részére közö-
sen két ciklusra volna osztandó. 

Pl. ha a mindkét évben ismétlődő „törzsanyag" 
a megye függélyes tagozata volna, a „válta-
kozó" (párhuzamos) beosztás ilyenformán volna 
keresztülvihető : 

Egyik év : 
Síkság, hegylánc, hegycso-
port, ágazat, hegyvidék, 

alagút, völgy. 

Másik év : 
Fennsík, havas, hegyibk, 
szoros, hágó, dombvidék. 

Törzsanyag : vizek. 
Egyik év : Másik év : 

Láp, mocsár, folyó. | Csatorna, ingovány. 

Törzsanyag : 
lígyik év : 

Vízen és vasúton stb. 

közlekedés. 
Másik év : 

Országúton stb. 

Itt természetesen nem szabad az elkiilön-
zést szigorúan keresztülvinni, csak annyit óhaj-
tunk elérni, hogy az egyik vagy a másik évre 
beosztott anyag részletesebben tárgyaltathassék 
s az ismétlés időveszteség nélkül legyen eszközöl-
hető. 

A természetrajz, természettan is két ciklusra 
lenne osztandó. 

A történelem tanításánál (amennyiben a Tan-
tervben előírt kétirányú [korrajz, s a kor irány-
eszméi szerinti] oktatásnak óhajtunk eleget tenni) 
csak egyes korrajzokat (pl. felét) emelnők ki 
az egyik évben, s az így kimaradt részleteket 
a másik szempont szerint tárgyalnék. 

Hogy az alkotmánytan miként volna két 
ciklusra osztható, íme a példa : 

1-ső ciklus: a) közigazgatás, kataszter, mező-
rendőrség, cselédügy; b) választói jog, törvény-
hozás, közös ügyek, igazságszolgáltatás, egyesü-
leti és sajtószabadság. 

2-ik ciklus: a) adó, hadügy, iskolakötelezett-
ség, közegészségügy, állami anyakönyv ; b) királyi 
hatalom, országos kormány, jövedelmek, kiadá-
sok. Társországok. A II. osztály az I. osztály 
beszéd- és értelemgyakorlatára, az V. a IV. osz-
tály, a VI. az V. osztály földrajztanítására 
figyelmez. 

Az osztályok ily módoni összevonása által 
keletkezett egy óratervet (melyben a Tantervben 
kiszabott óraszám szigorúan betartatott) muta-
tok be itt, annak feltüntetésére, hogy a 111. 
osztály tanulója részére előírt heti <3 Va közvet-
len tanítási órája 9'A, a IV. osztály 7 órája 10, 
az V. osztály 8Va órája 9, a VI. osztály 8V2 
órája 9,'A. órára emeltetett, a tananyag majd-
nem felére mérséklése mellett. 
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Készletes óraterv az osztatlan iskolák számára. 

Szám T a n t á r g y 

Osztály 

I. II. ! III . 1 IV. V. VI. 

Összes 

het i 

félóra 
Megjegyzés 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ê. 

7. 

8. 

9. 

l e . 

i l . 

12. 

2 

5- I 4 
i 

l I r~ ~T 1 

1 I 1 

l 
I l 
rvi  
1 

I 3 b - r r 
? I : ? 
I t [ 

a 

Hit tan . • 

Olvasás 

Helyesírás, fogalmazás j 

Szépírás ^ 

Számtan, m é r t a n 

Beszéd- és ér telemgyakorlat . . . . 

Földrajz 

aj Történelem \b) Alkotmánytan] . . 

aj Természetrajz 

bj Természet tan, gazdaságtan . . . 

Ének 

Testgyakorlás 

Rajz és kézügyesség 

Összesen: | 13 14 19 21 18'A 19'A | 

6 

18 

5 

1 

13 

64 

) Vagy V.,VI. együtt 
j 3 fél. 

A nyelvtani magya-
rázatok az olvasmá-

nyok alapján. 

Csak az első félévben 
3 történelem, a' má-
sodik félévtcn csak 
a közös 1 félóra a 
történelemre, a 2 kü-

lön félóra alkot-
mánytanra fordí-

tandó. 

A tanterv anyaga és annak terjedelme (a 
micsoda .és mennyi) azonban csak a tankönyvek 
feldolgozásában lehet igazán áldás vagy átok. 

igaza van Ember Jánosnak, midőn azt mondja, 
hogy: „A tantervnek elvi jelentősége nagyobb, 
mert az iskola beléletének kérdését nem a tan-
tervek, hanem a módszertani utasítások és vezér-
könyvek vannak hivatva irányítani" ; mit Mé-
száros Sándor így egészít ki : „ Nem a tanterv, 
nem is annak szelleme, hanem a tankönyvek 
betűje volt eddigelé az elérendő cél. Kiválasz-
totta hát a tanító azt a tankönyvet, melyben 
legkevesebb volt a betű " (avagy jól kihúzogatta 
s kezdetét vette a magoltatás). „Valamilyen 
eredményt minden tanító el akar érni, s mind-
egyik úgy segít magán, ahogy tud. Szükség 
törvényt bont." 

Pedig nemcsak a mennyiség, hanem a minő-
ség (sőt az előadási mód) is okozhat túlterhe-
lést. Vargyas pl. így ír Szent István királyról : 
„Iga: vallásosság, kegyesség, kormányzói bölcse-
ség voltak legszebb tulajdonai." Pár sorral 
tovább: „A vármegyék élén a várispánok állot-
tak s alattuk a megyék lassanként közigazgatási, 
törvénykezési s katonai hatóságokká lettek." 

Nagy Lajosról így emlékezik meg : „ Velencét 
megalázta, továbbá meghódította Moldvát, Oláh-
országot, Boszniát, megszerezte a lengyel koro-

Az ipart, kereskedelmet előmozdította' 
a vallásosságot" stb. Két 

nát is. 
á p o l t a a vallásosságot" stD. ivet szoros ossze-
v o n t m o n d a t b a n ö t f ö l d r a j z i n é v s h á r o m f o g a -
lomszó . 

Ezt nevezhetnök tömör irálynak is — pedig 
az elvont szavak és nevek tömkelege — holott 
a gyermek számára átlátszó, egyszerű irály val*  
s egyszerű, szemlélhető anyag. 

Tekintsük Győrffy Iván „Természetrajzát." 
Az állat-, növény- és ásványország összes osztá-
lyait fölveszi, azokat rendek szerint tárgyalja, 
89 ritkán szedett oldalon, ilyeténképen ; pl. : 
„Külföldi fák. 74. §. Ezek a mi éghajlatunk 
alatt a telet szabadon ki nem állják s csak 
melegebb éghajlatú tájakon tenyésznek. A fórra 
égöv alatt terem a kávé- és kakaófa. Ez utób-
biból készül a csokoládé.'" Tegyük még hozzá, 
hogy ezt a tudományt külön természetrajzi órán 
szerzi meg a tanuló, midőn a földrajzi órán a 
csillagászati stb. résszel együtt összesen 30 oldalt 
kitevő „földrajzból" a forró földövet így ismeri 
meg : Ázsia. Nagyságát, lélekszámát, lakóinak 
színét bemutatván, határait mondja el s aztán : 
„Arábia, Mekka és Medina városokkal" ennyi! 
Es így rohan a többi országokon is keresztül 
(nem érzi a nagy, sorvasztó meleget, nem látja 
az éttlekes népeket^ a sivatag hajóját stb.), el-
mondván kizárólag azt, mit a térképnek kellem1 
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elmondania. Ezt hívják sokat markolásnak. S ez 
a tankönyv is a miniszteri tanterv szerint készült. 

S ezt nevezték általános műveltségnek, melyért 
az iskola legszentebb céljait a népiskolák ezrei-
ben feláldozták, dacára a tanterveknek. S kér-
dem, hol van itt a földrajz és természetrajz, 
egyáltalában az ismeretek egységes összekapcso-
lása keresztülvezetve ? Hol van itt az értelem-
Bek és érzelemnek táplálék nyújtva ? Ne csodál-
kozzunk hát, ha ilyetén tapasztalatok után mél-
tatlankodva így kiáltanak fel jobbjaink: amit 
a népiskola a reáliákból tankönyvele közvetítésével 
nyújthat, az csak külső máz, melyet minél 
vastagabban kenünk fel, annál hamarább pat-
togzik le. 

Helyesen mondja >zabó Ferenc, hogy: „a tan-
könyv használata, ha nem is semmisíti meg, de 
legalább is gyöngíti a közvetetlen kölcsönhatást 
tanító és tanítvány között, mely pedig a sikeres 
tanítás sine qua nonja." 

Hallatlan a jelenleg még érvényes tanterv nyo-
mán készült tankönyvek közötti különbség úgy 
terjedelem, mint belterjességre nézve. 

Ha szembeállítjuk a bemutatott 30 oldalas 
tudománytárakat pl. Kahujay Károly egyéb-
ként ügyes, két évfolyamra osztott, 154 sűrűn 
nyomott oldalt kitevő népiskolai természetrajzá-
val, vagy a Simonvi-féle földrajzzal, még talán 
nem is a szélsőségeket mutattak be. 

Szükséges tehát, hogy a használandó olvasó-
és tankönyvek, vagy a tanító által vezérkönyv 
gyanánt használt iskolakönyvek terjedelme s a 
feldolgozás terjedtsége szabályrendelet!] eg álla-
píttassák meg. Az e szabályrendelet alapján 
készült könyvek változatai adnák a helyi, stb. 
viszonyok szerint módosult anyag feldolgozásét, 
tartalomjegyzékük pedig a tantervnek esetleg 
mérsékelt anyagát tüntetné föl. 

Az iskola alsó fokozatában (I-ső és Il-ik 
•sztály) az olvasni nem. vagy csak kevéssé tudó 
gyermeknek beszédértelem-gyakorlatok neve alatt, 
tisztán szemléletek alapján nyújtja a tanító a 
reáliákat. A középső fokozatban (111-ik és IV-ik 
•sztály) az olvasókönyv alapján épül tovább a 
reáliák tanítása, míg a felső fokon (V-ik és Vl-ik 
•sztály) e tanulmányokat szakok szerint elkülö-
nözve, de egymásra vonatkozásukban, egységes 
kapcsolatban, olvasmányokból kiindulva vagy 
azokhoz visszatérve kell nyújtania s eredmény-
tárakban összegeznie. Ezt kívánja a népiskola 
elemi volta s ezt a minden diszciplínába lelket 
lehelő tanítási elv : „csoportosítsd az ismere-
teket!" 

En az olvasólcönycet tekintem a népiskolai 
tanítás központjául már a III. osztálytól kezdve. 
A reált^nkönyyek .létjogát — a népiskolában — , 
ef nem ismerem. Az ördög párnája az, mèïyen 
pihenve elszokik a tanító az önálló tanulmá-

nyoktól s attól, hogy a reáliákat hatékony 
módon, szemléltetés stb. igénybevételével tanítsa. 
Már csak a tankönyvbéli anyagnak számon-
kérése révén is kivész a tanító egyénisége saját 
iskolájából, s bevonul oda helyette a tankönyvek 
szellemtábora, s frázissá alacsonyul a tanítók 
büszke jelszava: „az iskola én vagyok." 

Az olvasókönyvekben szeretném összpontosítva 
látni azokat a képzőanyagokat, melyek a gyer-
meki szívet s elmét betölteni érdemesek, s az 
eredménytárak — utalva ezen olvasmányokra — 
kapcsolják ez adatokat szerves egésszé. 

Az olvasókönyvet úgy szeretném berendezve 
látni, hogy minden új bekezdés a szegélyen §-t 
s vezérszót kapjon s e vezérszavak — az olvasó-
könyv tartalomjegyzékében — képeznék törzsét 
a tartalomjegyzék fölhasználásával készült ered-
ménytáraknak. Pl. : 

Eredménytár. 
Egészségtan. 

A vérkeringés 126. lap. 
a sziv szerkezete 24. §. 

(ábra) 
szívverés (65—70 egy perc alatt) 25. §. 
nagy vérkeringés (a bal kamrá-

ból indul ki, világospiros vért 
szállít s a jobb pitvarba tér 
vissza.) 26. §. 

a kis vérkeringés (jobb szív- 127. lap. 
kamrából sötétpiros vért szál-
lít a tüdőbe. A vér a bal 
kamrába tér) 27. §. 
Stb. 

Hogy az Y—VI. osztály gazdasági, ipari s 
kereskedelmi földrajza (hisz úgyis csak adatok 
fölsorolása) statisztika gyanánt lenne a földrajzi 
eredménytárba besorozandó, —- úgy a VI. osz-
tályra előírt „a föld természeti viszonyainak 
leírása" is oda beosztandó — itt említem meg. 
Úgy azt is, miszerint kívánatosnak látnám, hogy 
mindenik (tehát az V. és VI. osztály olvasó-
könyvében is) olvasóban legyenek írott betűs 
olvasmányok is, melyek kézírása a szabályostól 
hovatovább mindjobban eltérve, előkészítsék a 
tanítványt a hivatalos iratok többnyire minden 
kritikán aluli kézírásainak elolvasására. 

Melegen óhajtom, hogy az egységes Tanterv ne 
maradjon írott malaszt, hanem testet öltve, a 
nemzeties népműveltségnek legyen irányítója. 

(Soborsin.) Arnold János. 

= Az Eötvös-alap vagyona 1905 december 
31-én a következő volt: Értékpapírokban 
487.182 K, Pesti hazai I. takarékpénztárban 
35.150 K, postatakarékpénztárban 3239 K 38 f, 
követelésekben 37.311K 63 f, össses n 562.883 K 
01 f . November és decémbjr hónapokban be-
folyt: évi tagdíj címén 3395 K, részesjegyekre 
1702 K, összesén 5097 K. 
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L'SZÜNÓRA'J 
§ S 

Reggeltől estig. 
Kincsekkel volt teli a lelkem, 
Amikor reggel útra keltem ; 
S íme, hogy beesteledett, 
Látom, hogy minden élveszett. 

Minden, mi szépet nyújt az élet, 
Rövid nap alatt semmivé lett. 
Reggeltől estig : ez volt életem, 
Alig keltem föl, már lefekhetem. 

S e rövid útra mily sokat viszünk ! 
Kezünk tele és telve a szivünk : 
Ifjúság, ábránd, színes álmok, 
Mind velünk jöttök, velünk szálltok ! 

Kezünkbe' fegyver és izmunk feszül, 
Harcokra készen, bátran, emberül. 
Szívünkbe' hit, reménység, akarat, 
Ajkinkon gyújtó, fellengzö szavak! 

így indultam útamra reggel él, 
Biztosra vettem azt, hogy győzni kell. 
S ím jó az este, napra éj borul, 
S kifosztott szívem félve elszorul. 

Megáll a gőzös, itt a vég, a cél; 
Kiszállok és reám borul az éj. 
S míg egy utas az éjben ott marad, 
A többivel, tovább megy a vonat. 

Vértesi/ Gyula. 

Újévkor. 
Fut az idő, fut rohanvást, 
Változik is mindene, 
Varázslatos változása : 
A változás remeke. 
Pillanat sincs mi hasonló 
Ahhoz, ami tűne már, 
Más lesz az is, mind, bizonnyal, 
Ami eljövésre vár. 

Hej! de furcsa is az idő! 
Minden perce egy csoda, 
Alig hogy jött, úgy eltűnik, 
Nem láthatjuk meg soha. 
Be nyomát — azt megérezzük : 
Gyengít, szürkül a hajunk, 
A percéknek kis terhével 
Nő és naggyá lesz bajunk. 

Mégis .. . mégis édes-kedves 
Vagy te, idő kereke, 
Nálad nélkül mi volnánk mi 
S a csillagok tengere ? ! 
Hisz' időben lettünk mi mind, 
Életünk is csak idő, 
Szívünk, lelkünk gyönyörével, 
Búbajával röppenő. 

A koldusnak rongy ruhája, 
A királynak bíbora, 
A remete zordon élte, 
A vígadó mámora, 
Zsugorinak rejtett kincse, 
Albarát rút tettei : 
Az időnek mind egyforma, 
Egyként fogja örlcni. 

De van, ami üdvét adó, 
Miért élni oly dicső, 
Amit percről percre megad 
Mind, a jóknak, az idő : 
Szeretet, ó te vagy, te vagy 
Földi éltünk éilene, 
Benned szállott le a földre 
Az egeknek Istene. 

Bárhol él az és akárki, 
Ki megosztja mindenét, 
Amije van, szeretettél: 
Annak élte nem setét. 
Ha lepereg tűnő élte : 
Nyomán áldás, üdv fakad ... 
. . . Virág kél ott, hol elhintnek 
Termő virágmagvakat. 

Boldogítva szállj ránk újév! 
Szíveinkben szeretet 
Tüze égjen. Percről percre 
Szüljön áldó tetteket ! 
A hazáért meg egymásért 
Bátran álljunk küzdeni, 
Küzdelemből sarjadt, nőtt meg 
Mind, mi szent, nagy, isteni. 

Ha. így leszen — hej, hogy is lesz ? — 
Boldog lesz a szép haza, 
Lakója mind áldva-áldott, 
Szerencsés lesz csillaga, 
llegye, völgye, rónasága. 
Örömdaltól zengedez. 
. . . Boldog újév, légy köszöntve, 
Dicső útra jer, vezess ! 

Minké Béla. 

A fonoiiiiiiiika terjedése. 
„Fővárosi reform-iskolák" cím alatt olvastam 

egyik napilapból, hogy Budapest elemi iskolái-
ban a folyó tanévben erősen tért foglalt az 
olvasástanítás újabb módjainak kipróbálása. 
Statisztikát is állítottak össze az új módszerekről. 
Nevezetesen: harmadfélszáz első osztály van a 
fővárosban s ebből másfélszázban tanítanak az 
új módok szerint. Még pedig 126-ban a foao-
mimika szerint és csak 16-ban a jelképes mód 
szerint. 

Es a statisztikai kimutatás szerint: „Az ered-
mény mindenfelé annyira kitűnő, hogy a Rét 
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hónap előtt beiratkozott 6 éves csöppségek most 
már a reform-osztályokban mindenütt szépen 
•Ivasnak." 

Azt mondja tovább a jelentés: „hogy a fő-
városi népiskolák első osztályaiba járó 14 ezer 
gyermek közül 10 ezer már most, két hónapi 
iskolázás után, tud olvasni : s csak 4 ezer olyan 
tanulónk van, aki a régi mód szerint csak 
húsvétkor lesz ezen a fokon". 

A statisztikából látjuk, hogy a fonomimilcai 
tanításmód hódított a fővárosi tanítók körében. 

Megmondtam ezelőtt már három éve e lap-
ban, hogy — a fonomirnikáé a jövő. 

Természetes, hogy mint minden újításnak, így 
a fonomimikáriak is támadtak ellenségei. De 
hiszen nem is volna természet szerint való a 
«tolog, ha nem így törteit volna ; mert hiszen 
az átlagember inkább maradi természetű. Ki 
amit megszokott, az természetévé válik ; s ha 
nincs kiben-kiben elég erő, szabadulni sem tud 
a megszokás rabigájától. A megszokás tehát 
mint élettörvény áll útjába minden újításnak. 
A. f'onomimikának is meg kellett küzdenie a 
megszokás hatalmával. 

Veszekedtünk is többen eleget papiroson is 
•s egyes társaságokban élőszóval is. Es kikkel ? 
Mindig azokkal találtuk szemközt magunkat, 
»kik épen csak hírét hallották a f'onomimikának. 
Ezek a vitázok annyi fáradságot sem vettek 
maguknak, hogy legalább a fonomimikáról szóló 
•gy alapos tanulmányt vagy egy ilyen tanítási 
vezérkönyvet végigolvastak volna. A saját be-
vallásuk szerint : nem olvastak ők erről egyebet, 
•sak egy-két újságcikket, de ez is épen elég, 
hogy a fonomimikát elítéljék. Betűket kap-
kodni, rángatózni, komédiázni biz' ők nem fog-
nak az iskolában, mondják. 

Sajnálkozva néztem rájuk. Mert nem lehet 
•zeknek annyira érvelni sem írásban, sem szóval, 
hogy meggyőzetve éreznék magukat. Miért ? 
Azért, mert egy a bibi : fölületesen ítélkező 
»zavaikat nem akarják visszaszívni. Ezt tart ják 
komoly férfiasságnak. Pedig nem férfiasság az 
ilyen szótartás, hanem álszégyen. 

De hiszen az új Tantervben is még mindig 
a régi írva-olvasási módot kegyelik. Pedig ez 
a mód — a könnyebbséget, időrövidséget és 
az eredményt nézve — oly messze elmarad a 
ionomimikától, mint a fatengelyes szekéren utazó 
a vasúton utazótól. Hiszen odaér a célhoz mind-
egyik, igaz. Csakhogy az egyik 9—10 hónap 
alatt nagynéhezen, a fonomimikus pedig 5 hónap 
alatt kényelmesen. Epen ezért én bizony nagyot 
is néztem, mikor az új Tantervben is nem a 
fonomimikai mód szerint való olvasástanítást 
rendeli el egyenesen a közoktatásügyi kormány. 

Amikor csatáztam, vitáztam a fcnoraimika 
•ílenségeivel, azt kérdeztem egyszer : 

— Láttatok-e már ilyen fonomimikás gya-
korlati tanítást ? 

— En épen most november közepe táján 
láttam ilyent — mondja az egyik. Szép, nagyon 
szép ! — folytatja. A kezek egyszerre mozdul-
nak olvasás közben. Olyannak tetszett ez, mint 
mikor a katonák fegyverfogásokat gyakorolnak 
együtt. Hanem az a hitem, hogy mégis csak 
sok időbe és fáradozásba kerülhet annak a sok 
kézjelnek a betanítása. 

— Hallod-e, te még sem láttál a fonomimikai 
tanításból semmit ; láttad csak az eredményt. 

— Az igaz, hogy a gyerekek már olvastak 
az egyjegyű kisbetűk körében. 

— No lásd ! És decemberben elvégzik a két-
jegyes kisbetűket is. Januárban pedig a nagy-
betűket is, mind. És mikor jutsz te a nagybetűk 
végére? Majd május közepén nagy keservesen. 

De, tisztelt ellenségei a f'onomimikának, ne 
novemberben hospitáljanak a mimikázó osztá-
lyokban. Menjenek mindjárt a beíratások után. 
Akkor igenis látnak. Mert nem más a fono-
mimikai mód, mint hangoztatási és hangössze-
foglalási gyakorlat. Nem valami csoda vagy 
mesterkélt mód ez, hanem könnyű és a gyermek-
lélek természetéből folyó elögyakorlata az olva-
sásnak. 

Többen azt vetik ellen, hogy a gyermekek 
nem tanulnak egyszerre írni is. Hát ezt hinni 
megint nagy tévedés. Mert úgy-e bár, az írás-
nak is vannak előgyakorlatai ? Nos tehát, kezd-
jük meg az írási előgyakorlatokat is, az olvasási 
előgyakorlatok mellett. Egyik félóra olvasási 
előgyakorlat, a másik félóra írási. így, amire 
elvégezzük a fonomimika szerint való olvasási 
előgyakorlatokat, arra épen bevégeztük az 
írásit is. S amire a könyvből való olvasásra 
kerül a sor, arra már tudják alakítani, írni az 
írási betűk vonalait is ; sőt már le is írják 
addigra a 14 magánhangzós betűt is és ismerik 
ezeket is. A könyvből való olvasásnál előjövő 
első mássalhangzótól kezdve pedig már együtt 
lehet ismertetni és olvastatni az írott alakút a 
nyomtatott alakúakkal. 

A fonomimikai olvasási módban még az a jó, 
hogy nem kell az olvasástanításhoz sem 24 
falitábla, sem mozgatható betűk, sem olvastató-
gép és betűszekrény, sem semmiféle cók-m«5k 
és cifra parádé. Megvesszük a Czukrász Róza 
vezérkönyvét, kapunk hozzácsatolva 5 falitáblát, 
ez az egész. És úgy megtanulnak a gyermekek 
az 5 táblán olvasni, hogy amikor az 5 tábla 
elvégzésével október utolsó hetében kezükbe 
adjuk az ábécéskönyvet, egyhuzamban akár 10 
lapot is elolvasnak belőle. 

Nehogy valaki azt higyje, hogy éa most 
reklámcikket írok,4 kijelentem, hogy Czukrász 
Róza úrasszonyt személyesen nem ismerem, vek 
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még csak levelezésben sem állok. Czukrász Róza 
magyar fonomimikáját dicséri a folytonos ter-
jedése és erős térfoglalása a fővárosi iskolákban 
is, dicséri a róla szóló statisztikai kimutatás. 
Dicséri maga az eredmény. 

Tehát le a maradisággal ! Mert ímhol a 
fővárosi kimutatás ! Ha nem hisznek a terjesztő 
apostoloknak, higyjenek a statisztikának. 

(Zalaegerszeg.) Nóvák Mihály. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: a nagytapol-
csányi „Erzsébet Nőegylet"-nek, mely 60 sze-
génysorsú tanidót 450 K értékű téli ruhával 
látott el; a marosújvári „Erzsébet Egyesület"-
nek, 114 szegény tanulónak adományozott téli 
ruházatért ; Horváth Antal vaszari esperes-
plébánosnak, aki a vaszari rk. népiskola építési 
költsége're 120 K-t adományozott ; a X. kerületi 
„Közjótékonysági Egyesület "-nek, a „Gyermek-
barát Egyesület "-nek és a X. kerületi I. számú 
iskolaszéknek a kerületbeli szegénysorsú gyer-
mekek ingyen ebédjére adományozott pénz-
segélyért ; dr. báró Hornig Károly veszprémi 
püspöknek, aki 59 veszprémmegyei rk. iskolát 
a szükséges tanszerekkel saját költségén ellátott. 

Kinevezte : Béthi Lajos hunyadvánnegyei 
kir. tanfelügyelőt a VI. fiz. oszt. 2. fok.-ba, az 
1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi 
pótlékkal ; Tihanyi Domokos tolnavármegyei 
kir. tanfelügyelőt a VH. fiz. oszt. 3. fok.-ba, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal és a törvényszerű lakbérrel ; 
Nagy Károlyt, a szilágyvármegyei tankerület 
vezetésével megbízott kir. s.-tanfelügyelőt Szi-
lágy vármegye kir. tanfelügyelőjévé, a VIII. 
fiz. oszt. 3. fok.-ba, az 1904. évi I. t.-c. értel-
mében megillető személyi pótlékkal és törvény-
szerű lakbérrel ; Gönczi Ferenc pest-pilis-solt-
kiskúnvármegyei kir. s.-tanfelügyelőt a VIH. fiz. 
oszt. 3. fok.-ba, az 1904. évi I. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal és a törvényszerű 
lakbérrel Szolnok-Doboka vármegye kir. tanfel-
ügyelőjévé ; Kohányi Gyula kolozsvármegyei kir. 
tanfelügyelőségi tollnokot a X. fiz. oszt. 3. fok.-ba, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal kolozsvármegyei kir. s.-tanfel-
ügyelővé; Nagy Zsigmond központi szolgálat-
tételre berendelt kir. tanfelügyelőségi tollnokot 
a X. fiz. oszt. 3. fok.-ba, az 1904. évi I. t.-c. 
értelmében megillető személyi pótlékkal pest-
pilis-solt-kiskúnvármegyei kir. s.-tanfelügyelővé ; 
Beér Anna eddigi állandó helyettes oki. tanítónőt 
az erzsébetfalvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : dt\ Sztan-
csek Zoltán szolnokdoboka vármegyei kir. tan-

felügyelőt Hont vármegyébe; Hamza Györgv 
nagyenyedi áll. el. isk. tanítót a hatvani áll. el. 
isk.-hoz ; Szkalin Imre simonyifalvai áll. el. isk. 
tanítót az erzsébetfalvai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Kuptsek Ede 
iklandi munkaképtelen ág. ev. tanítónak évi 
800 K-t; Szvith Károlyné, sz. Bauer Mária 
Teréz munkaképtelen felsőnasticzi áll. el. isk. 
tanítónőnek évi 1060 K-t; Mózes István kis-
mínyai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak 
évi 1100 K-t; Szavú Sándor halaiisi munka-
képtelen tanítónak évi 600 K- t ; Csóka György 
sitéri munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
620 K-t ; Lob József paripási munkaképtelen 
izr. el. isk. tanítónak évi 520 K-t; Gálócsy 
Mihály hertneki róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 500 K- t ; Zalai Imréné szül. Korén Hed-
vig Mária munkaképtelen pozsonyi nőegyleti 
óvónőnek évi 400 K-t; Nagy Jenő jászárok-
szállási munkaképtelen róm. kath. tanítónak 
évi 980 K-t ; Schindelmann Ada temessaághi 
áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
980 K-t; Demes Péterné sz. Albu Mária kis-
borosnyói munkaképtelen áll. el. isk. tanítónő-
nek évi 900 K-t; Kardos Péter pocsaji munka-
képtelen gör. kath. tanítónak évi 740 K-t : 
Streza József oláhújfalusi munkaképtelen gör. 
kath. tanítónak évi 360 K-t ; Vithalm József 
sikabonyi munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak 
évi 640 K-t ; Várkonyi Ferenc püspökladányi 
ev. ref. el. isk. tanítónak évi 1480 K-t; Hálc 
(Hock) Pál türjei róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1040 K-t ; Tripsó Mihály berettyóújfalui 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 1060 K-t; 
Vatay Vince szentesi munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 1140 K-t ; Obernauer Lujza 
tuzsinai munkaképtelen róm. kath. tanítónőnek 
évi 580 K-t ; Nagy Mihály molnárvágási munka-
képtelen gör. kath. el. isk. tanítónak évi 580 K-t ; 
Brinszky György abodi gör. kath. el. isk. tanító-
nak évi 920 K-t ; Paletás Zénó őrszállási munka-
képtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 720 K-t ; 
Forcsalmy Lajosné, szül. Némethy Szeréna 
munkácsi munkaképtelen áll. óvónőnek évi 
740 K-t ; Hauzer Györgyné, szül. Kaschevits 
Krisztina nagyteremi munkaképtelen áll. tanító-
nőnek évi 920 K-t ; Aizingarics Ferenc oláh-
cziklini róm. kath. el. isk. tanítónak évi 620 K-t ; 
Zsuratony Dámián zsábári munkaképtelen gör. 
kel. tanítónak évi 700 K-t ; Orbók Gyula parajdi 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 800 K-t ; 
Baló Ödönné, szül. Kovács Amália kézdivásár-
helyi munkaképtelen közs. óvónőnek évi 240 K-t ; 
Lépi Mihály Boczonád községhez tartozó alatka-
pusztai munkaképtelen közs. isk. tanítónak éri 
540 K-t. 

Gyám-, ill., segélypénzt utalványozott : 
néh. Zloch Józsefné, szül. JancsM Mária Ilona 



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 . SZÁM. 

vágbeszterezei áll. óvónő hátrahagyott Lajos, 
Irin, József és Ilonka nevű kkorú árváinak 
egyenként 150 K-t, együtt 600 K- t ; néh. 
Polnauer Miksa nyug. vágújhelyi tanító özv., 
szül. Bienenttvck Máriának évi 680 K-t, három 
kkorú árvájának pedig összesen 339 K 99 f - t ; 
néh. Komjáthy Mór csongrádi nyug. áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Kádár Lujzának évi 666 K- t ; 
néh. Koller Ferenc volt lesenczenémetfalni 
róm. kalh. el. isk. tanító özv., szül. Kemény 
Jankának évi 376 K- t ; néh. Filip Tódor 
b.-lazuri nyug. gör. kel. tanító özv., szül. Gróza 
Annának évi 300 K-t ; néh. Pintér Rudolf 
eőcsi volt rom. kath. tanító özv., szül. Ágoston 
Zsuzsánnának évi 383 K-t ; néh. Bienenstock 
József nyug. izr. el. isk. tanító özv., szül. Fried 
Katalinnak évi 540 K-t, egy kkorú árvájának 
pedig 90 K-t. 

T A N Í T O K T A N A C S A D Ó J A . 
R. K. és többeknek. A Tanítók Tanácsadója 

c. útmutató könyvet (IV. kiadás) lapunk szer-
kesztőségében lehet megrendelni : kötött példány 
ára 3 korona. Postaköltségre 20, illetőleg 
(ajánlott küldésre) 45 fillér melléklendő. — 
T. L. Kölese. 1. Korpótléka ki van utalvá-
nyozva. 2. Forduljon, a közig, bizottsághoz. — 
V. I. Szentmihályfalva. 1. II. oszt. kereseti 
adóval a föld-, házbirtokosok vannak megróva. 
Nem értjük tehát, hogy, miután tanítói fizetése 
után fizeti a IV. oszt. kereseti adót, mily alapon 
vethették ki önre az előbb említett adót ? 
Minthogy pedig az I. és II. oszt. kereseti adó-
kat községi közegek állapítják meg, forduljon 
ezekhez föl világosi tásért. 2. A betegsegélyző-
pénztári illetéket tartozik megfizetni. — 
Oy. Versecz. Helyesen magyarázza. — 
Sch. L. Oz<l. A mi véleményünk szerint sem 
tartozik fizetni. Törvényt vagy szabályrende-
letet azonban erre vonatkozólag nem ismerünk. 
Keresse meg talán a központi irodát. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A magyar tanítók szanatóriumának 

Ügye már a külföld figyelmét is magára vonta. 
A bolgár tanítók orsz. egyesületének egyik 
vezérféi-fia : dr. Nenadovics, francia nyelven 
írt levélben tudakozódott az Eötvös-alap elnö-
kénél az ügy állása felől. Az Eötvös-alap 
elnöke értesítette bolgár kartársunkat mindarról, 
ami ezirányban: eddig történt, reményét fe-
jezve ki, hogy mihelyt a viszonyok megengedik, 
határozottabb lépés fog e tekintetben is történni. 
Külföldi kartársainknak fölötte imponál két 

főiskolai intemátusunk is, mert olyan intézmé-
nyekkel, mint amilyen a Tanítók Ferenc Jó-
zsef Háza és a Tanítók Huny adi Háza, a leg-
műveltebb országok tanítósága sem dicseked-
hetik. 

— Borsod megyei Iparvállalatok Tanítói-
nak Egyesülete van alakulóban. Az egyesület 
munkakörét a következőkben körvonalozzák a 
kezdeményezők, köztük Kablay István indítvá-
nyozó : I. A magyar munkás képzése. II. A 
magyar munkás szociális nevelése. III. A mun-
kás erősebb hazaszeretete. IV. A munkások 
közegészsége. V. A munkások anyagi helyzete. 
VI. A munkásasszonyok képzése. Az egyesület 
tagjai az egyes kérdéseket tanulmányozva, meg-
állapítanák azokat a célravezető elveket, ame-
lyeket követve, valóban eredményes lehet a 
munkásnemzedékek nevelése. Melegen óhajtjuk, 
hogy az ú j egyesület mielőbb megkezdje áldá-
sos működését. 

— Lakits Vendel síremléke. Feledhetet-
len vezérünk síremlékére megindított gyűjtés 
eredményéről az Orsz. Biz. pénztárosától ki-
mutatást kaptunk, melyből azt látjuk, hogy a 
síremlékre összesen 1985 K 16 fillér folyt be, 
ebből az emlékmű elkészítéséért Lantay Lajos 
szobrásznak 1800 K-t fizettek ki, postaköltség 
3 K 24 fillér volt s így a maradék 181 K 
92 fillér. Ezt az összeget az Orsz. Biz. Laftits-
alap címen takarékpénztár lag kezeli. 

— Az Eötvös-alap temetkezési osztályát 
örvendetes módon felkarolta a magyar tanító-
ság : eddig már 500-on fölül vannak a biztosítot-
tak s a biztosítási összeg megközelíti a 300.000 
K-t. Az Eötvös-alap elnöksége megelégedései 
látja ezt a szép eredményt, amelynél azonban 
megállapodnunk, természetesen, nem szabad s 
ezért ismételten is fölhívja a t. kartársakat, 
hogy családjuk jól fölfogott érdekében mennél 
tömegesebben lépjenek be az alap temetkezési 
osztályába. 

— Halálozás. Nirsmánszky Antal, n y u g i 
kántortanító hosszas betegség után 84 éves 
korában Jokeön meghalt. Mint tanító. 54 érig 
működött, 7 évig nyugdíját élvezte. Áldás em-
lékére ! 

T a r t a l o m : A magyar tanítók szanatóriuma. ScKose 
Lajos. —• Népiskolai „sorozás". Gramma Döme. — 
Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából. Székely Ká-
roly. — Az új Tanterv és az osztatlan népiskola. 
Arnold János. — Az Eötvös-alap vagyona. — Szün-
Óra : Reggeltől estig. (Vers.) Vértesy Gyula. — új-
évkor. (Vers.) Minké Béla. — A fonomimika terjedése. 
Nóvák Mihály. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALPHÉD. 

(«azdaságtan a népiskolában. 
A gazdaságtan az új Tantervben, mint ren-

des tantárgy, az V. és Vl-ik osztályban IV2 
órával van fölvéve. Már csak az is, hogy a 
rendes tantárgyak sorába jutott s neki ele-
gendő óraszám biztosíttatott, nagy nyereség-
nek mondható, hátha még figyelembe vesszük 
tananyaga feldolgozását, terjedelmét, tanítási 
módszerét stb., nem örvendhetünk-e felette ? 

E tantárgy célja szépen van körvonalozva, 
de hiányzik belőle egyik földmívelésügyi Mi-
niszterünk azon bölcs mondása, hogy : „már a 
10—12 éves növendék is a testi erejének meg-
felelő munkálatokat örömmel és készséggel vé-
gezze." Ezen tantárgy tanításánál ez a leg-
lényegesebb rész, ezt egy percig sem szabad 
szem elől téveszteni, ügyeljünk az elméletiek 
tanításával, nehogy úgy járjunk vele, mint az 
egyszeri ember, aki elméletileg kifogástalanul 
értett még a kényesebb gazdasági teendőkhöz 
is, de amikor bemutatásra került a dolog, ha-
bozott, kapkodott ide is, oda is. A kisbirtokos 
földmívelő gyermekének első kelléke, hogy 
szeressen dolgozni és tudjon is dolgozni; ha 
ezt bírja, könnyű segíteni azon a hiányon, 
mit az elemi iskola V. és VI. osztályában, 
vagy a gazdasági ismétlő-iskolában a gazda-
ságtannal pótolni akarunk, s ha az itt sem 
sikerülne, ott vannak az ifjúsági egyesületek, 
olvasókörök és szakszerű előadások, tanfolya-
mok stb. stb. 

Aki figyelemmel kíséri a falusi életet és 
gazdálkodást s összehasonlítja a mai állapo-
tokat csak a közelmúlttal is, meggyőződést 
szerezhet afelől, hogy a tankötelezettség szi-
gorú végrehajtásával s a tanidő pontos betar-
tásával megteltek az iskolák; de a 10—12 
éves gyermek már akárhány községben nem 
a vállán viszi az ostort, hanem a kezében, 
mert szégyenli ; ha van is ideje otthon dol-
gozni, csak nagy nehezen kezdi el, mert írni, 
rajzolni vagy tanulni kell s jobban fél a tanító 
szigorától, mint a szülőétől. 

Ha már most a tanítóság nem körültekin-
tően jár el a helyi viszonyok és állapotok 
mérlegelésénél, ellentétbe kerül önmagával a 
népiskola igazi céljával s az oly gyakran han-
goztatott közmondással : „ne az iskolának, ha-
nem az életnek tanítsunk". 

Nem messze van tehát az az f ő p o n t is, 
mikor az iskolai szünetek beosztása megvál-
tozik. Tavasszal és ősszel, mikor a szántás 
javában folyik, a 8—12 éves iskolaköteles 
növendék nem az iskolába, hanem a mezőre 
megy segédkezni szülőinek s ez nem is lehet 
máskép. Nézetem szerint az is baj, ha az 
iskolai órákat elmulasztja a növendék, de baj 
az is, ha a szülő, aki egyedül nem szánthat 
úgy, mint kis fiával, káromkodik s szidja az 
iskolát és annak közegeit. Ha mérlegbe tesz-
szük a két bajt, azt hiszem, a szülő panasza 
jogosultabb, s az iskola csekélyebb kárt szen-
ved, mint a szülő. Akár szünetek szabályozá-
sával, akár máskéj) legyen, tehát ott, ha a szülő-
nek szüksége van rá, a 10—12 éves gyermek 
a tavaszi és őszi kerti és mezei munkálatok-
nál legyen jelen : hadd lássa, hallja, mi törté-
nik ott. Dolgozzék, tegye, amit rábíznak és 
amit elbír. Ezekre támaszkodva igyekezzék a 
gazdasági tanító a gazdaságtant tanítani. Hi-
hetetlen, de megtörtént, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskolában nem egy, de több tanuló 
— falusi gazdák fia — nem ismerte az eke 
részeit, pedig azok pontos iskolalátogatók és 
jó tanulók is voltak. 

Addig is tehát, míg ez a várva-várt szünidő-
beosztás megérkezik, ne legyünk a sürgősebb 
gazdasági munkálatok alkalmával túlszisrorúak O O O 
a mulasztók iránt, vagyis, aki apjával szán-
tani volt, vagy más teendőkben neki tevőle-
gesen segédkezett, annak mulasztásait iga-
zoljuk. 

Hogy mikor és kiknél alkalmazható ezen 
eljárás, azt minden tanító hamar meg tudja 
állapítani s így a visszaéléseknek útját vág-
hatja. E kitérés, ha nem is szorosan kapcso-
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latos a tétellel, de az ú j Tantervről szólva, 
okvetlen felemlítendő volt. 

Visszatérve a Tantervi-e és fölvett tananya-
gára, egész nyugodtan merem állítani, liogy 
az igen sokat ölel föl. Ügy és olyan terjede-
lemben megoldani, mint a Tanterv kívánja, 
nemcsak nehéz, de majdnem lehetetlen is. 
Lehetetlen azért, mert nincs idő azok elvég-
zésére ; nehéz azért, mert a növendék sem 
bírja meg ily terjedelemben a többi, szintén 
fontos tárgyak mellett. 

Nézetem^ melyet különben a tapasztalat is 
rövid idő alatt igazolni fog, az, hogy az ú j 
Tantervben a gazdaságtanból a kijelölt tanóra, 
számban jóval több gyakorlati foglalkozást és 
és kevesebb elméletet kellett volna fölvenni. 
Jól tudom, hogy az új Tanterv nem kívánja 
különválasztani egyiket a másiktól, de azért 
még sem teljesen jó úgy, amint van. Mer t : 
1. Bái'mely gyakorlati foglalkozást, ásást, ka-
pálást, gyomlálást stb. stb. a rendes iskolai 
tanulókkal úgy végeztethet el a tanító, amint 
kell és amint óhajtja, mert fegyelmezheti őket. 
2. A különféle foglalkozásoknál nem befolyá-
solja annyira az időjárás, mint pl. az ismétlő-
söknél. 3. Ha esik az eső a gazdasági gyakorló-
órán, elővesz más tái-gyat s megtart ja az előbbit 
akkor, amikor az idő alkalmas. 4. Óra előtt 
vagy óra után is foglalkozhatik a tanító gaz-
dasági gyakorlatokkal, ha akar. 5. Előveheti 
a gyakorlati foglalkozások minden nemét, kü-
lönösen, ha az is úgy lenne előírva, mint 
ahogyan most van az új Tanterv tananyaga. 
Ha így megy át a növendék az ismétlő-isko-
lába, milyen más lehet ott a tanmenet és 
eredmény is ? ! I t t már az elmélet uralhatja, akár 
olvasmányok alapján, akár máskép a helyzetet. 

Újra visszatérek s ez idő szerint utoljára 
az ú j Tantervhez, de mellőzöm a havi fölosz-
tásra vonatkozó észrevételeimet, hanem ehelyett 
megjegyzem és kiválólag hangsúlyozom, hogy 
tudom azt, miszerint úgy a gazdaságtani rész, 
mint a többi tantárgyak tananyaga és mód-
szere megállapításában egy ideális szempont 
volt az irányadó. Ebből venni, vagy ahhoz 
tenni, ezen vagy ama részt a helyi viszonyok-
hoz mérten módosítani nemcsak lehetséges, 
de szükséges is. 

Különben bármilyen csekély részletet is való-
sít meg a hazai tanítóság a gazdaságtan taní-
tása által kitűzött célból, az eredmény nagyobb 
lesz, mint volt, s a haladás a nép között is 
észrevehető lesz, mert az a tér is művelés alá 
jön, amelyik eddig parlagon hevert. Ha pedig 
idő haladtával nagyobb műveltségű s e tárgy-
ban is nagyobb készültségű tanítók lesznek, 
telve lelkesültséggel e tárgy iránt; ha a helyi 
hatóságok is több gondot fordítanak és na-
gyobb áldozatot hoznak a gyakorlati helyekre, 
akkor gyarapodni fog az okszerűen gazdálkodó 
kisbirtokosok száma s felvirágzik a mezőgaz-
daság és a vele kapcsolatos állattenyésztés stb. 
is, úgy, amint azt az ú j Tanterv készítői el-
gondolták. 

(Tordaszentlászló.) Borbély József. 

„Szaktanítós gaz<l. isra. iskolák 
szorgalomideje." 

A „Gazdasági Ismétlő Iskola" mult év 
november havi számában fenti cím alatt 
figyelemreméltó cikk jelent meg Zalay Józsel 
mezőberényi kollégám tollából. A közlemény 
fontos tárgyánál fogva megérdemli, hogy azzal 
érdeme szerint foglalkozzunk. Meggyőződésem 
az, hogy ilyen nagyfontosságú tárgy hozzá-
szólással megvitatható volna, mert csakis 
érdemleges hozzászólalással szűrődhetik le az 
igazság, mellyel a gazdasági népoktatás javát 
láthatja. 

Cikkíró kollégánk az önálló gazdasági ismétlő 
iskolák csekély óraszámáról, annak nagyon is 
tagolt voltáról, a beiskolázás nehézségeiről, az 
iskolai mulasztásokkal járó mizériákról s leg-
főképen a szorgalomidő jelenlegi — az iskola 
céljának nem megfelelő — beosztásáról panasz-
kodik. Hogy ezekhez sok szó fér, az kétség-
telen. S hogy az intézmény helyes irányú 
működhetése céljából mindeme bajokat előbb-
utóbb orvosolni kell, az is bizonyos. De szerény 
véleményem szerint nem úgy, amint azt Zalay 
kollégám gondolja. 0 nevezetesen azt akarja, 
hogy a szorgalomidő jelenlegi beosztása elvet-
tessék s helyébe a szerinte „minden bajt orvosló" 
3 havi mindennapos iskolázás állíttassák. 

Kérdés, vájjon ezen proponált beosztás szerint 
— természetesen egy és ugyanazon osztályt 
értem — tényleg mindennapos lenne-e az 
oktatás? Véleményem szerint — nem. 

A kormány nevezetesen első sorban is olya» 
helyeken szervez külön szaktanítós gazdasági 

I ismétlő iskolát, hol az ezen intézetre utalt 
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növendékek száma felette nagy. így aztán 
legtöbb helyütt elkerülhetetlen a párhuzamos 
osztályok szervezése, mi aztán már magában 
is lehetetlenné teszi ugyanazon osztály részére 
a mindennapi tanítást. Hát ahol a leányiskolák 
gazdasági oktatása is a szaktanító vállaira 
nehezül s ahol a párhuzamos osztályok felállí-
tása eme növendékeknél is elkerülhetlenül szük-
séges? Ott meg szórói-szóra ismét csak a mai, 
tehát a hetenként való egynapi tanítási rend-
szer állana elő. 

Eme beosztáshoz jönne aztán még az éven-
ként való három rendbeli beiskolázás szüksége. 
Azt cikkíró barátom is elismeri, sőt hang-
súlyozza, hogy a beiskolázásnak csak részleges 
végrehajtása is — a szaktanító legnagyobb mérvű 
erélyessége esetén is — a jelen körülmények 
között: az iskolaszék, illetőleg a gondnokság 
s a községi elöljáróság kezében két hónapig 
is eltart. A háromszori beiskolázás következés-
képen nem kevesebb mint 6 hónapot igényelne. 
Hova jutna így az iskola?! Még csak a 
gondolatától is fázom. Eszébe jut ez Zalay 
kollégámnak is, s ezen segítendő, kívánja, hogy 
az új népoktatásügyi törvény a mulasztást 
kihágásnak minősítse s érzékeny pénzbírsággal, 
avagy elzárással sújtsa a mulasztót, illetőleg 
annak szülőjét, avagy gyámját. Ez helyes dolog! 
A Berzeviczy-féle törvényjavaslatban ez benne 
is foglaltatott. Elengedhetetlenül szükséges, o o o " 
hogy ama javaslatban is benne legyen, amelyből 
tényleg törvény válik. 

Mert hát akár lesz reformálva a szorgalom-
idő mostani beosztása, akár nem, a jelenlegi 
beiskolázással és mulasztásokkal járó mizériákon 
az iskola érdekében okvetlenül segíteni kell. 
De megvallom, hogy az említett dologtól annak 
törvényerőre jutása esetén sem várok sokat 
azon esetben, ha végrehajtása továbbra is 
az iskolaszék (gondnokság) s ennekutána a 
községi elöljáróság kezében hagyatik. Mert 
hát jól mondja a cikkíró, hogy majdnem mind-
egyik növendéknek akadni fog akár az iskola-
székben (gondnokságban), akár pedig a községi 
elöljáróságban „egy-egy jóakaró (?) rokona, 
bácsija", ki a bírságolás kiszabatását, pláne 
annak behajtását, erejéhez^ befolyásához képest 
megakasztani igyekszik. És sajnos, majd azt 
fogjuk tapasztalni, hogy ez nagyon sok esetben 
sikerülni is fog neki. 

Azért hát az iskola érdekében az iskolaszék 
(gondnokság) hatályon kívül helyezésével, amire 
már a jelen időben nézetem szerint semmi 
szükség nincsen, intézményünket törvényhozá-
silag hatóságnak minősíteni óhajtanám. így 
aztán a szaktanító, ki semmit mást, mint 
kizárólag csak az iskola és tanulói érdekét 
nézné, szép sikerrel járhatna el, úgy a be-

iskolázások, valamit a mulasztások kezelé-
sénél is. 

Ami pedig a 3 hónapos tanév behoza-
talát illeti, azt még azon esetben is lehetetlen-
nek s az iskolára nézve föltétlenül károsnak 
találnám, ha a már fölhozott érvem ellensúlyo-
zásaképen minden egyes iskolához külön 
gazdasági szaktanítónő s a szükséghez képest 
megfelelő számú tanerő neveztetnék is ki a 
kormány részéről. Lehetetlennek tartom azt, és 
pedig azért, mert az az osztály, melynek szor-
galomideje a téli hónapokra esnék, egyik-másik 
tananyag tanításánál nélkülözné a kellő gyakor-
lati oktatás lehetőségét. Mert hát a Tantervnek 
teljesen a 3 hónapos szorgalomidőhöz alkal-
mazkodó helyes átgyúrása,annak, fölötte nagy 
terjedelménél fogva — melyből kivetnivaló 
semmi nincsen, sőt inkább pótolni való volna 
— egyszerűen lehetetlen. Következésképen aztán 
a legtöbb más irányú és jellegű iskolának a 
régi betegsége: a rideg verbalizmus jönne nyilt 
kapun gazdasági népnevelésünk csarnokaiba. 
Már pedig, ha iskolánkat a verbalizmus uralja, 
akkor az egy percig sem lesz az élet iskolája. 
A szaktanítós gazdasági ismétlő iskolának pedig 
annak kell lenni! 

Ezért hát, ha a szorgalomidő mai beosztása 
s cikkíró barátom által komponált beosztás 
között kellene választanom, én inkább a mos-
tani mellett foglalnék állást. Igaz ugyan, hogy 
a szorgalomidő mai beosztása az iskola valódi 
céljának minden ízében meg nem felel, még 
akkor sem, ha az óraszámok tetemesen szapo-
ríttatnának is ; azt azonban nyugodt lélekkel 
még sem lehet állítani, hogy a jelen beosztás 
fönntartása mellett az önálló gazdasági ismétlő 
iskoláktól a nép ósdi gazdálkodási rendszeré-
nek átalakítását illetőleg sokkal többet nem 
várhatunk, mint a nem szaktanítós gazdasági 
népiskoláktól, vagy pláne az általános ismétlő 
iskoláktól. 

Mert hát eltekintve a szükebbkörű köteles-
ségünktől, hivatásunknak élünk akkor is — 
sőt teljes egészében csakis akkor — ha szak-
képzettségünket az iskolán kívül is gyümöl-
csöztetjük. Erre pedig van terünk ! Hogy csak 
egyet említsek, mily óriási kihatással bíró célt 
szolgálhatunk azzal, ha intézetünk mintagazda-
ságán a helybeli gazdaközönség részére időről-
időre egy-egy mezőgazdasági, kertészeti, avagy 
szőlőszeti tanfolyamot rendezünk. Ha így fogjuk 
föl hivatásunkat s ha eképen cselekszünk, úgy 
a nem szaktanítós gazdasági népiskolák s az 
általános ismétlő iskolák az eredményt illetőleg 
messze mögöttünk maradnak. 

Különben cikkíró ama intenciójának, hogy 
az önálló külön szaktanítós gazdasági ismétlő 
iskolában mindennapos legyen a tanítás, teljes 

1* 
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mértékben osztom én is. De aztán ezt úgy 
óhajtom megvalósítva látni, hogy az ne csak 
a papiroson lássék mindennaposnak, hanem 
valóban az legyen, s emellett az ügy érdeké-
nek se ártson. 

Ennek a megvalósítását pedig úgy képzelem 
igazán célravezetőnek, ha a mindennapi tan-
kötelezettség a 12—15 éves, mindkét nembeli 
gyermekeken törvényhozásilag kimondatik. Ezzel 
kapcsolatban a gazdasági népiskolák oly módon 
volnának kifejlesztendők, hogy azoknak mind 
a három osztálya elláttatnék külön gazdasági 
szaktanítóval, illetőleg szaktanítónővel. Az inten-
zív gazdasági szaktanítás keresztülvitele céljá-
ból szükségképen következnék eme intézeteknek 
mindjárt, működésük első pillanatától kezdve 
kellően berendezett minta-parasztgazdasággal 
való ellátása. 

A gazdasági népiskoláknak ilyen módon 
való átszervezését hazánk közgazdasági viszo-
nyai követelik. 

Magyarország első sorban agrikultúr állam. 
Lakosainak zömét a mezőgazdák s ennek igen 
nagy százalékát a kisgazdák alkotják, kik közel 
két és fél millió hold magyar területet művel-
nek, de sajnos, még ma is sok helyen csak 
lígy, amint azt őseinktől látták. Már pedig a 
mai nehéz megélhetési viszonyok között elen-
gedhetlen, hogy a magyar gazdaközönség is 
szakítson rossz rendszerével s a haladás terére 
lépjen. Ezt a célt törekednek szolgálni a 
gazdasági népiskolák. S véleményem szerint 
a legteljesebb mérvben szolgálhatnák ezt akkor, 
ha olyanképen szerveztetnének át, amint azt 
föntebb kimondottam. Ez vezetne egyszersmind 
az igazi függetlenséghez, erkölcsi független-
séghez. 

(Szatmár.) Hajgató Géza. 

Válasz a ..Hozzá szó hí s—ra. 
A „Gazdasági Ismétlő Iskola" legutóbbi szá-

mában Szabó Jenő kolozsi kartársunk „hozzá-
szól" a szaktanítós ismétlő iskolák szorgalmi 
idejének általam javasolt beosztásához. Őszintén 
megvallva, vártam hozzászólást, mert a kérdés 
a szaktanítás gazdasági ismétlő iskolák életé-
ben oly nagyfontosságú, hogy azt megvitatni, 
behatóan megtárgyalni szükségesnek tartom. 

Abban azonban téved kartárs úr, hogy az 
új beosztás mellett a tanítás súlypontja az 
elméleti oktatásra fog esni. Sőt épen a gya-
korlati oktatás érdekében kívánom az új be-
osztást, ami kitűnik előbbi cikkem azon ré-
széből is: „A növendék a . mindennapi isko-
lázás mellett folytonos fegyelem alatt lévén, 
készségesebben végzi a gyakorlati munkát, 
megszokja, megszereti a gazdasággal való fog-

lalkozást", — „megismervén, megszereti isko-
láját, tanítóját, a munkában sikert ér el" stb. 
Azt hiszem, az idézetben foglaltak igazságát 
nehéz lenne kétségbe vonni. 

^zabó kartárs úr azt kérdi, hogy mit szem-
léltethetünk és gyakoroltathatunk a téli cik-
lusban? Bizony akad az. Földforgatás, a fagy 
hatása a talajra, trágya anyaga és kezelese,, 
szántóföld trágyázása, szőlő trágyázása, őszi mély 
szántás, porhanyítás, szemtermények eltartása, 
kezelése, piacra való készítése, vetőmagnak 
való tengericsövek válogatása, morzsolása 
(külön a cső hegy érői-tövéről, külön a vetésre 
alkalmas szemeket a közepéről) ; az állat-
tenyésztési anyagnak csaknem minden mozza-
nata, takarmányelőkészítés, téli takarmányozás, 
sertésölés, hús és zsír eltevése, szappanfőzés, 
a háztartási teendők nagy része, tejkezelés, 
baromfitenyésztés, melegágykészítés, melegágyi 
növények ápolása, a káposztának télire való 
eltevése, ojtás gyakorlása fűzvesszőn, kézben 
való ojtás, ojtóviasz-készítés ; borkezelésből 
fejtés, derítés; szőlővessző-szedés, osztályozás, 
elvermelés, egyes gyümölcsfajok ismertetése, 
magvak ismertetése ; fák törzsének téli vé-
delme, hernyózás, gazdasági berendezés és 
számadás lehet a gyakorlati, illetőleg a szem-
léltető oktatás tárgya. Ezekhez még sok al-
kalmi és háziipari munkát kell számítani. Lát-
ható tehát, hogy a téli ciklusban is lehet 
gyakorlatilag oktatni, sőt épen így kell meg-
mutatni, hogy a jó gazda télen sem teszi 
össze a kezét. Vannak munkák, melyek csakis 
télen mutathatók be. 

Nem állítom, hogy a téli ciklusban minden 
gazdasági munka bemutatható, de hiszen az 
nem is szükséges, mert az őszi munkákat 
már alaposan gyakorolta elsőosztályos korá-
ban, a tavaszi munkákat pedig gyakorolni 
fogja harmadosztályos korában. 

Ha a szóbanlevő téli hónapok (dec. 1-től 
ápr. l- ig) a gazdasági gyakorlati oktatásra 
nézve teljesen értéknélküliek (amint azt Szabó 
kartárs úr állítja), akkor azok a mai beosztás 
mellett is értéktelenek, tekintet nélkül arra,, 
hogy a növendék heti 1—10, vagy az álta-
lam javasolt 30 órára jár-e. Ha az említett 
hónapokban csakugyan „semmit" sem gyako-
roltathatunk, szemléltethetünk, akkor a gaz-
dasági oktatásnak ezen hónapokban szüne-
telnie kellene, mert azt a fontos pedagógiai 
elvet én is, és minden szaktanító vallja, hogy : 
„Csak azt tanítsuk, amit szemléltethetünk, 
gyakoroltathatunk". Már pedig a tisztelt Kar-
társ úr is a heti óraszám emelését hangoz-
tatja, s miután nem mondja, hogy ezen eme-
lést csak az őszi és tavaszi idényre érti. az 
egész tanévre értendő. Mit csináljunk tehát a 
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fölemelt heti óraszámmal a téli hónapokban? 
Mert az elméleti ismerethalmaz csakugyan 
értéktelen. 

Szabó kartárs úr azt állítja, hogy az új 
beosztás mellett a tananyagot nem lehet év-
szakokhoz való alkalmazással beosztani. Miért ? 
En azt állítom, hogy csakis így lehet igazán. Mi 
akadályozza, hogy az első osztály tananyagába 
az őszi munkákat, a másodikéba a téli, a har-
madikéba a tavaszi, esetleg nyári munkákat 
vegyük föl ? A mai beosztás mellett hetenként 
egyszer (3—4 órára) jönnek a növendékek gaz-
daságtanra (a téli félévben 3—4 órán pedig 
közismereti tárgyakat tanulnak), havonta tehát 
négyszer jelennek meg gazdasági gyakorlatra; 
vájjon begyakoroltatható-e ezen négy alkalom-
mal az azon hóban előforduló összes gazdasági 
munka ? Nem. Leginkább csak négy munka 
gyakoroltatható be, az azon havi többi munka 
nem a tanulók szeme előtt folyik le. Az az 
osztály, mely hétfőn jár iskolába gazdaságtanra, 
csak hétfőn előforduló munkát láthat, gyako-
rolhat, a hét többi napján a munkát nem gya-
korolja, a következő évben kedden, a harmadik 
évben szerdán látja a munkát, a hét másik 
felében írni, olvasni, számolni tanul, három év 
alatt is tehát a munkáknak legföljebb csak 
felét látja, azt is összefüggés nélkül. Az is 
megéshetik, hogy némely munkát kétszer, 
mást pedig egyszer sem lát. Amely osztály 
pl. a vetőszántást végignézte, gyakorolta, az 
az utána következő boronálást nem láthatja, 
mert csak egy hét múlva kerül vissza, akkorra 
pedig régen el kellett boronálni : amely osz-
tály a boronálást, csávázást nézte, az a vetést 
nem láthatja, mert mire egy hét múlva vissza-
kerül, akkorra talán már csírázik is a búza; 
amely osztály a vetést nézi, az nem látta a 
csávázást, _ mert azt előzőleg már el kellett 
végezni. Így van az a munkák legnagyobb 
részével, a munkákat az osztályok látogatása 
szerint csak ritkán oszthatjuk be, mert a mun-
kát el kell végezni, sokszor pedig sürgősen, 
akár látják azt a növendékek, akár nem. 
Nem látom be, hogy miért volna kénytelen a 
mindennapi iskolázás mellett a szaktanító az 
elméleti oktatásra szorítkozni, hiszen a min-
dennapi iskolázás mellett épúgy meg lehet 
fogni a dolog nyelét, mint a heti 7—10 óra 
alatt, sőt minden valószínűség szerint több 
munka kerül gyakorlatra és alaposabban is 
gyakorolható a mindennapi iskolázás mellett. 
A növendék a munkát a természetes egymás-
utánban végzi, s ott folytatja holnap, ahol ma 
elhagyta, míg a mai rendszer mellett ez nem 
lehetséges, a növendék semmire sem mond-
ha t ja : „Ez az én munkám", mert három óra 
alatt mit sem végez. 

A mai rendszer megtartása mellett az óra-
szám emelhető ugyan, de bizonyosnak látszik, 
hogy az igazolatlan mulasztások is nem várt 
mértékben emelkedni fognak. Sem a szülőre, 
sem a gazdára nem képzelhetek nagyobb adót, 
mintha gyermekét, illetőleg cselédjét pl. heten-
ként négy félnapra iskolába kívánjuk, sem 
otthon, sem a tanyán nem veheti hasznát 
gyermekének, illetőleg cselédjének. Amikor 
iskolába jár a gyermek, járjon iskolába, ami-
kor szabad, rendelkezzenek velük a szülők, 
gazdák szabadon. „Két úrnak nem lehet szol-
gálni", találóan mondja a közmondás. Nem 
mondom, hogy nem volna jó a gyermekeket 
15 éves korukig, sőt tovább is folyton az 
iskola hatása alatt tartani, de e tekintetben 
is nagyobb biztosíték, ha az iskola a józan 
életre útravalóval látja el a növendéket, hogy 
szabadságával élni tudjon, mint a heti néhány 
óráig tartó „szemlék". 

Azt elfogadom Szabó kartárs úr részéről, 
hogy az iskola sikeres működése az iskola 
gazdaságának rendezésével fokozható, azonban 
ezzel a Tekintetes Szerkesztőség szíves enge-
delmével külön, egy már előbb beküldött,* 
s az első cikk folytatását képező cikkben fog-
lalkozom. Nem kétlem, hogy némely gazda-
sági ismétlő iskola sikeresen működik, de lehe-
tetlen, hogy sikerei fokozhatok ne lennének. 

(Mezöberény.) Zalay József. 

A mohar eredete és elterjedése. 
A mohar, melyet itt Magyarországon terme-

lünk, méltán nevezhető magyar takarmány-
növénynek, mert bár családja, melyből szár-
mazik, a forró égöv alatt és a mérsékelt égöv 
melegebb vidékein, úgy az északi, mint déli 
féltekén, sokfelé el van terjedve : a magyar 
moharfaj, melynek, mint később látni fogjuk, 
botanikus neve helytelenül Panicum és germa-
nicum, kiváltképen az ország homokos és agyag-
homokos, meleg, száraz részein terem és ott, 
hol nagy a lóállomány, mert főképen a lovak 
takarmányául szolgál. 

A mohar az egyszikűek (Monokotiledones), 
Gramminae, vagyis fűféle osztályához tartozik 
és pedig annak Panicum, azaz kölesfajához. Linné 
szerint a háromporodás, kétbibés osztályba. 

A kölesfajnak, tehát a Panicumnak, ismét 
több változatát ismerjük és pedig a közönséges 
kölest (Panicum miliaceum), a rókafarkú kölest 
(Panicum miliaceum var. contractum) és a 
vérkölest (Panicum sanguinale). Az utóbbi 

* Címe : „Szaktanítós gazd. ism. iskolák anyagi 
ügyei" a februári számban hozzuk. Rv. 
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kettőnek a bugája már a mohar sűrű, tömött 
bugájához hasonlít, valamint hasonlít hozzá 
nagyban és egészben a köles magja is, csak-
hogy nagyobb a moharénái; színváltozatuk is 
ugyanegy és pedig szürke, vörös, fekete, sárga 
és fehér, azonban valamennyinek őse a szürke, 
ami mellett az bizonyít leginkább, hogy, ha 
bármelyik színt hosszabb időn át egy és ugyan-
azon helyen termeljük, akkor valamennyi 
szürkévé lesz. Ennek a magyarázata is egy-
szerű, s abban rejlik, hogy a szürke köles az, 
amely a leggyöngébb talajjal is megelégszik 
s így a vörös és a sárga, amelyet nálunk 
előszeretettel termel a gazda, ha talaját meg-
unta, úgy ez a talaj már gyengévé is lett 
számára, de ő élni akar, s hogy életét köny-
nyebben fenntartsa, átcsap azon fajváltozathoz, 
a szürkéhez, amely az ilyen gyönge talajt is 
könnyen eltűri. 

A mohar a kölestől egyáltalán abban külön-
bözik, hogy bugája hengerded fűzérré húzódik 
össze, serteszerű szálakkal. 

Amely kölesfajnak ilyen sertével megrakott 
hergerded bugája van, azt már Setaria, vagyis 
mohar . névvel ruházzuk föl s azért helytelen 
egyrészt a moharnak Panicum germanicum 
elkeresztelése, mint azt számtalan helyem 
találjuk. 

Mindenféle nyelv az údes, serteszeiű szálakló 
nevezi el a mohart, így saeto (ne) a latinban 
sertét, szőrt jelent, a latin hirsutulus borzast, 
innen a német Hirse elnevezés,1 a moir szó a 
franciában érdes, de ez nem valami helytelen 
módon keveredett össze a mi mai magyar mohai-
elnevezésünkkel, amely az angol mohair-rel még 
közelebbi rokonságban áll látszólag, mert volta-
képen növényünk igazi magyar nevének semmi 
köze sem a francia moirhoz, sem az angol 
mohairhez, hanem igenis, rokon az angol és 
a francia szó egymással, magyarban pedig sem 
muhar, sem mohar elnevezést nem ismertek 
őseink, hanem növényünket sertemolia (sörte-
muha, sewrtemuha) néven ismerték, s ebből 
képződött a némely vidéken ma is használatos 
sertemohar, sertike, sertepázsit elnevezés. Ezen 
állításom mellett legfényesebb bizonyíték a 
francia „Dictionaire d'Agriculture Encyclopédie 
agricola complète (Barrel-Sagnier), melyben az 
alfabetikus sorrendben a következőt találjuk : 
„Moha (culture) Le moha ou millet de 
Hongrie (Setania germanica)" stb. stb. 

A Setaria egyéb válfaja a Setaria italica, 
vagyis rókafarkú vagy olasz mohar (Grosse 

') Hirse németül voltaképen köles, de ennek a 
helyesebb neve németben a Fennich, míg a mohart 
igen jó levezetéssel Kleine és grosse Golbenhirse névvel 
illeti vagy „mohar"-nak (muhar) mondja. 

Kolbenhierse), a Setaria germanica vagyis bor-
köles, bormohar (Kleine Kolbenhierse). Ezek-
nek az elnevezése, Panicum italicum és Pani-
cum germanicum név alatt, tehát teljesen hely-
telen elkeresztelés, valamint helytelen az, hogy 
az elsőt Olaszországról nevezik, ahonnan nem 
származik s ahol alig termelik, mondhatom, 
hogy egyáltalán nem,1) valamint a másik nem 
származik Németországból, s annak csak dél-
keleti részén termelik ma már itt-ott. 

Hibás azonban maga a Setaria szó is az 
írásmodorban, mert annak voltaképen a helyes-
írás szerint Saetariánsik kellene lennie s éppen 
úgy, mint minden egyéb a latinból vagy gö-
rögből eredő szót, az illető nyelv helyesírása 
szerint írunk a botanikában, valamint még a 
más nyelvekből származó kertészeti neveket 
is, mint pl. a német ember neve után keresz-
telt Anthurium Scher.icriarmm grandifoliumot, 
a francia származású Anthurium Derhardit, 
vagy az angol származású Abutilon Tliom-
sonit. 

Helyesnek tehát, ha a Panicum - családból 
származtatjuk a rókafarkú és bormokart, azt 
tartanám, hogy az egyiknek neve Panicum 
saetosum major, a másiké pedig Panicum sae-
tosum minor lenne, vagy ha már el van álta-
lánosan fogadva az olaszra és a németre való 
hivatkozás, akkor is helyesen Saetaria italica 
és Saetaria germanica lenne. 

Az olasz mohar mintegy másfél méter ma-
gas, bugája kétszeresen összetett és karéjos. 
Szára meglehetősen lédús, bár ujjnyi vastag. 
Levelei szárszerűek, de nem élesek, hanem 
puhák, fölfelé állók s végeiken néha begön-
gyölődöttek. Bugája 5—8 centiméter hosszú, 
másfél centiméter átmérőjű és zöld vagy vörö-
ses. Egy termő és egy meddő virága van. Magját, 
bár apróbb, éppen úgy használhatjuk emberi 
és állati táplálékul, mint a közönséges kölesét, 
s színe' is, a kölesének megfelelően, szürke, 
fehér, sárga vagy barnásvörös. Mint minden 
moharféle, egyéves növény, amelynek gyökere 
rostos és egy magból több ágat hajt. 

A magyar mohar már csak mintegy jó' 
méternyi, ritkán másfél méternyi magasra nő-
meg, bugái 7 centiméter hosszúságúak, vas-
tagságuk pedig másfél centiméter. Nálunk a. 
magja csak kétféle és pedig vagy sárga, vagy 
feketés szokott lenni. 

Szénájának tápértéke a lucernánál és heré-
nél valamivel csekélyebb, magjának azonban, 
bár félakkora mint a kölesé, igen nagy a táp-
értéke, amennyiben 10—12° o fehémyét 3—4°/o 
zsiradékot és 58°/o keményítőt tartalmaz s azért 

') Be Candole szerint is hibás 'az elnevezés, mert 
ott alig termelik és vadon sem fordul elő. 
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úgy emberi, mint állati, kivált baromfitáplálé-
kul nagyon becses. A kölessel szemben az a 
nagy előnye van, hogy magja, még túlérett 
korában sem pörög ki. A magot azonban 
ennek dacára csak ritkán szoktuk kicsépelni, 
s akkor is csak annyit, amennyi az elvetésre 
kell, hanem a szénával együtt feletetjük s ebben 
fekszik a moharszéna egyik legfőbb tápértéke, 
különösen lovaink számára. 

Egyéb, nálunk ismert változatai még a mo-
hamak a Setaria glauca vagyis szénamohar, 
mely alacsonyabb és sertéje sokkal rövidebb, 
mint az előbbiekké. Továbbá a S. viridis és 
S. verticillata, amely két utóbbi azonban már 
inkább gyomfaj. 

Dr. Böhmer említi,1) hogy a köles való-
színűleg Indiából származik s ott, a moharral 
együtt, már történelmi idők előtt termett. 

Úgy látszik, hogy Böhmer, Linné és Rum-
phius nyomán indul, azonban De Candolle 
szerint a két utóbbinak hasonló állítása hamis 
adatokon alapszik, mert De Candolle két kút-
forrása közül az egyik, Roxburgh sohasem látta 
a mohart vadon Indiában, s a másik, Attchison 
is csak mint termesztett növényt sorolja föl 
India északnyugoti részén.-) 

Böhmer a mohart további fejtegetéseiben is 
egy kalap alá foglalja a kölessel, de azon 
állítása, hogy Kínában, hiteles adatok nyomán, 
már 2820-ban Krisztus előtt termelték, meg-
egyez De Candolle-al, aki szintén mondja 
Bretschneidemek „On the study and value of 
chinese bot works" című müve nyomán (p. 7., 8.), 
hogy a mohar Kínában azon növények egyike, 
melyeket a császár, Chenungnak Kr. e. 2700 
évvel kiadott rendeletére, évenként nyilvános 
szertartások között vet el. Siao-mi (apró szem) 
a neve, a régi pedig ku, csakhogy az utóbbi 
úgy látszik más válfaj. (Uo., p. 9.) 

Tekintve azt, hogy De Candolle, Franchette 
és Saratier nyomán (F. et S. Enum Japon. II., 
p. 262.) azt mondja, hogy a mohar Japán-
országban vadon terem s hogy a Kínaiak az 
öt szertartásos gabonanemet saját ősi termé-
nyükként tekintik, s ezek között van a mohar 
is : mindenesetre leghelyesebb az a következ-
tetés, hogy a mohar őshazája Kína-Japánban 
van, annak dacára, hogy Bunge Kína északi 
részében és Maximovics az Amur folyó mellett, 
csakis termesztve látta és pedig mindig a 
Setaria germanicát. 

Dr. Böhmer szerint az ókorban Babilonban, 
Arábiában és Egyiptomban termelték,8) Babí-

') Dr. C. Böhmer. Kraftfuttermittel . 
2) De Candole, ford Pavlicsek. Term. növ. eredm. 

Mohar alatt. 
') Dr C. Böhmer Kraftfuttermittel . 

Ionra nézve helyes az állítása, sőt valószínű, 
hogy Arábiára is, amelynek puszta, meleg 
homokján mindenesetre megtermett, és szükség 
is volt reá úgy emberi, mint lótáplálékul ; de 
Egyiptomra nézve kérdéses és pedig nemcsak 
azért, mert De Candolle saját forrását, Picke-
ringet, midőn ez azt mondja, hogy fölismerte 
két régi egyiptomi képen a mohart : lecáfolja, 
hivatkozván arra, hogy a képeken lévő növény 
neve „dobi" s az nem mohart, hanem kölest 
jelent,1) — hanem azért is, mert Egyiptomban 
ma sem a Mohar, hanem a köles a nagyban 
termesztett növény és pedig a néger-köles 
(Panicum spicatum), úgy az egyiptomi, mint 
egyéb négereknél, kik abból lisztet őrölnek, 
amely legfőbb táplálékukat szolgáltatja, vala-
mint egyik rokonával, a Sorghum vulgareval, 
a legfőbb földmívelési terményt. Ma Egyip-
tomban mohar egyáltalán nincs. 

Bizonyos, hogy Görögország sem termelte a 
mohart, mint nem termeli ma sem ; mert 
különben egy olyan művelt nemzet történeté-
ben, amilyenek^ a görögök voltak, följegyzést 
találnánk róla. így állunk a rómaiakkal is, akik-
nél Plinius csak a kölest említi és pedig annak 
miliaceum-faját, amelynek nevét mel (méz-)ből 
származtatja, mert úgylátszik, valami mézédes 
tésztafélét készítettek belőle. (Dr. Böhmer 
hivatkozása.) 

Megemlítem még végül, hogy De Candolle 
egyik forrása szerint2) Perzsiában, a Kaukázus 
régióiban és Európa flórájában, a mohar min-
dig termesztett növényként fordul elő vagy 
csak véletlenül szóródik el magja és csak a 
látszat szerint terem vadon, — a másik for-
rása szerint3) pedig a svájci és savajai, kőkor-
szakbeli cölöpépítményeknél akadunk a mohai-
nyomára. 

Ha tekintetbe vesszük azt, hogy ma Európá-
ban csak déli Oroszország és délkeleti Német-
ország termel rajtunk kívül némi mohart, 
továbbá ha összevetjük ezzel az eddig említett 
őstörténelmi adatokat, akkor biztosra vehetjük, 
hogy a népvándorlás alkalmával került a mohai-
Európába és hozzánk, mert régi termelési helyei 
egyenesen a népvándorlás útját jelzik. Eközben 
Magyarországon talált a legjobb talajra és 
évszázadok óta annyira akklimatizálódott, akár 
csak a magyar juhászeb. 

Nálunk különösen Fehér- és Pozsonymegyék-
ben honos régóta.'1) 

') De Candole—Pavlicsek. Mohar alatt . 
2) Parlatore fl. Ital T., p. 113 és Mutel fl. Françe 

IV.. p. 20. 
3) Heer. Pflanzen der Pfahlbauten, p. 5. fig. 7. és 

Perrin Etudes préhist. Sur la Savoie, p. 2'2. 
4) Stephens Henry : „The Book of the Farm" 

(Korismics-Benkő-Mórőcz). 
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A jászok és kúnok termelik a köles mellett, 
mely utóbbiból „boza" nevű kedvelt italukat 
készítik.1) S hogy kellett termelniök, azt leg-
inkább nagy lóállományuk mutatja. A kún-
ságiakról, nevezetesen halasiakról mondja Oláh, 
hogy nagy ménesekben tenyésztett lovaik által 
nem csekély gazdagságra jutottak.2) 

A mohart épen azon tulajdonsága, mert a 
ló szereti, tette magyar takarmánnyá, s hogy 
nagyon régen termeljük, arra hatalmas bizo-
nyítékunk az, hogy a moharnak réti gyom-
és pázsit-faja annyira el van nálunk terjedve 
vadon, mint egy európai országban sem, s ez 
mind a termelésnél elszóródott és degeneráló-
dott magból ered. 

Hogy mennyire kedvelt magyar takarmány 
a mohar, illetve a sertemoha, azt az a sok 
magyar helységnév mutatja, mely hazánkban 
fennmaradt; így Moha Fehérmegyében, Moha 
Küküllő vármegyében, Mohaj, Mohái, Mohol 
Szolnok-Dobokában, Muhárna és Mohelnicza 
Barsban, Mohol a Bácskában s az újabb 
keletű mohar elnevezés után Mohora Nógrád-
ban, Mohartelek Tolnában s a sok Moharos és 
Muharos vezetéknév, amely népünknél honos. 
Még a magyar történelem két legszomorúbb 
helyneve, a Mohács (voltaképen Mohás, Muhás) 
és a Mohi puszta is a moha takarmány nevé-
től ered. De emellett annyira magyar név a 
moha és mohar, hogy az előbbit a francia, a 
másikat a német vette át változatlanul, akár 
csak a .gulyás" és „paprikás" szavakat. 

A mesterséges termelés régente mindenesetre 
sokkal csekélyebb mérvű volt, mint ma. Külö-
nösen azóta, hogy a legelők és rétek mind-
jobban fogynak és eke alá kerülnek, a mester-
séges mohartermelés is mindinkább fokozódik 
s lépést tart termelése a lóállomány szaporo-
dásával vagy apádásával, vidékenként. 

Az utóbbi évtizedek termeléséről különben 
fogalmat nyújt azon statisztikai összeállítás, 
amelyben a répán kívül az összes takarmány-
növény benne foglaltatik, tehát herefélék, 
baltacin, csalamádé, mohar stb., s amely 
szerint 1870-ben mesterséges takarmánynemű-
vel Magyarországon 269.822 hektár volt be-
vetve; 1870—1880-ig középarányos szám sze-
rint 311.024 hektár: 1880—1890-ig ugyan-
csak középarányosán 475.242 hektár; 1890— 
1900-ig középarányosán 703.746 hektár, ebből 
a moharra körülbelül 4 '7% esik. 

A mohartermelés maga, az utolsó három 
évben, a következő volt: 

1901-ben 4435 hektár volt az országban 
szemtermelésre szánt moharral bevetve s azon 

') Oláh : Hung. Bel. app. ad Hist. Hung. 
») U. o. 

33.480 q mag 432.000 korona értékben, és 
90.713 q szalma 180.000 korona értékben ter-
mett.— Ugyanakkor takarmány moharral 36.612 
hektár volt bevetve, amelyen 1,150.620 q mo-
har termett, 4,823.000 korona értékben. 

1902-ben 4434 hektáron volt szemtermelés 
s annak eredménye 32.177 q mag volt 415.000 
korona, míg szalma 89.330 q 144.000 korona 
értékben. — Ugyanakkor takarmány mohar 
alatt 36.911 hektár állott, 1,047.225 q ter-
méssel, 3,870.000 korona értékben. 

1903-ban a moharral magtermelés czél-
jaira bevetett terület 4665 hektár s azon 
38.983 q mag 506.000 korona értékben, és 
101.782 q szalma 173.000 korona értékben 
termett. — A takarmánymoharral bevetett te-
terület pedig 35127 hektárt tett ki, 1,205.345 
q termett rajta s annak értéke 4,554.000 ko-
ronára rúgott. 

E kimutatásokkal szemben, kölesből Ma-
gyarországon 1901-ben 30.000,1902-ben 30.000 
és 1903-ban 26.000 hektár volt bevetve, tehát 
sokkal kevesebb, mint moharból. 

Ez az arány Európa többi országaiban, 
hol kölest is, mohart is termelnek, épen 
megfordítva áll, csakhogy sokkal szembe-
szökőbb különbözette], úgy, hogy néhol a 
mohar egészen elenyészik a köles mellett. 

Ennek oka azonban korántsem abban kere-
sendő, mintha ezekben az országokban keve-
sebb lenne a ló, mert hiszen Európában, mi, 
a lovak számát tekintve s azt a lakosok szá-
mához arányítva: csak a negyedik helyen ál-
lunk ; a fordított arány tehát nem innen, 
hanem abból ered, hogy a köles termelése 
sokkal könnyebb, mint a moharé és kevesebb 
meleget kíván. 

Csak nálunk függ szorosan össze a mohar-
termelés a lovak számával s abból, hogy az 
1901., 1902. és 1903. év kevés eltérést mutat 
moharral bevetett területben: biztosan követ-
keztethetünk arra, hogy lóállományunk az 
utóbbi években nem apadt s ezt a legköze-
lebbi állatösszeírás hiteles adatokkal bizonyí-
tani is fogja. 

Sőt én arra merek következtetni, hogy a 
lóállomány gyarapodóban van Magyarországon, 
mert hiszen a birkaállomány az utóbbi évek-
ben mindjobban megcsappan ; már pedig a 
ló mellett a birka a moharnak másik szorgal-
mas fogyasztója, s állományának nagy apadása 
mellett a moharral bevetett területnek is 
apadnia és nem gyarapodnia kellett volna, 
ha. a lovak számában gyarapodás nem állt 
volna be. 

(Vncz.) KveneőAts Ödön. 
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Védjiik a gazda barátait! 
A levegő-ég legfürgébb, legélénkebb és leg-

kíváncsibb szárnyas apróságának, a gazdaember 
egyik legjobb barátjának, a kedves kis cinkék-
nek védelmére vettem a tollat kezembe és 
előre is tudom, hogy fáradságom nem lesz 
hiába való, mert ki volna az, aki a szárnyas 
világ ezen szeretetre és kíméletre legméltóbb 
fürge imposztorát ne sietne védelmezni, ha 
veszélyben forog! Pedig csakugyan veszélyben 
forog, hiszen úgyszólván minden harmadik 
iskolás fiii hadjáratot vezet a hasznos kis cin-
kék ellen. 

Nézzük csak meg a hanyag Pista és Jancsi 
kalapját, mindegyiken ott díszeleg, mint valami 
dicső vadászzsákmány, egy-két szén-cinkének 
vagy molnár-cinkének a szárnyacskája. 

Minden községben, minden kis falucskában 
akadnak ilyen hanyag, gonosz Pisták, gonosz 
Jancsik, akik agyafúrt módon elfogdossák és 
elpusztítják a nagy természet égi hadseregé-
nek leghasznosabb, legkedvesebb közkatonáit, 
a cinkéket. 

Az én iskolámba is jár ilyen gonosz Pista, 
aki ugyan a leckéjét rendesen nem igen tudja, 
de bezzeg cinkéket fogdosni, nincs nálánál 
ügyesebb, találékonyabb az egész faluban ! 

A minap az előadás után kis sétát tettem 
N községünkben, hogy az iskolai porral telített 

tüdőmet némikép szellőztessem. Sétaközben, 
amint betekintek egyik vagy másik gazdának 
udvarába, kertjébe, csaknem mindenütt ott 
láttam a gyümölcsfákon a cinkefogó kelepcéket, 
hol bodzafa-kalitka, hol pedig fogósán fölállí-
tott vörösszínű tök alakjában, de néhol mind 
a kétféléből is. Fájó szívvel tértem haza és 
el-elgondoltam, hogy lám, az én kedves tanít-
ványaimnak egy része, akiket annyi szépre, 
jóra tanítgatok, így pusztítja a hasznos madara-
kat. Várjatok azonban kis gonosztevők, holnap-
tól kezdve tudom, hogy nem fog közületek 
egyik sem cinkéket fogdosni! 

Másnap aztán, mikor délfelé a tanulást a jó 
Isten nevében befejeztük, a cinkékre tereltem 
szépen a beszédet ; levettem ugyanis az egyik 
gonosz Pista kalapját a fogasról és megnéztem 
azt a két kis cinkeszárnyat, amit kitűzött a 
kalapjára. Félszemmel, amint odapillantottam, 
láttam, hogy szinte büszke rá. hogy nézegetem 
az ő kalapdíszét. 

— Ejnye, de szép két szárny ez. Mondd 
•csak, hol szerezted, Pista ? 

— Tegnapelőtt fogtam két cinkét, tanító úr 
kérem — szólt büszkén kiegyenesedve. 

— Aztán mivel fogtad ? — kérdezősködtem 
tovább. 

— Cinkefogóval, kérem, — felelte Pista. 

— Ejnye, elhozhatnád nekem azt a cinke-
fogót délután, szeretnék magam is egyet a 
kertembe. Kinek van még cinkefogója, gyere-
kek? Akinek van, álljon tol. 

Fölállottak vagy huszonötén. 
— No, fiuk, szeretnék egy jó cinkefogót, 

hozzátok el délután az iskolába, majd meg-
látom, kié lesz a legkülönb. 

Nekem kettő van, tanító úr kérem — szólt 
az egyik fiú. 

— Hát hozd csak el mind a kettőt, ahány 
van, annyit. 

Délután aztán, mikor bementem az iskolába, 
igazán meglepődtem. Kiraktak az asztalra, az 
asztal elé annyi cinkefogót, hogy csuda. Volt 
egy sereg bodzafából, egy sereg tökből. Mond-
hatom, gyönyörű egy gyűjtemény volt ! Ha lett 
volna disznóm, azt egy álló hétig jóltarthattam 
volna cinkefogónak kikészített tök-eleségen. 

— Jól van fiúk, szép. hogy így elhoztátok 
ezeket a csapdákat, hanem még szebb lett 
volna, ha sohasem is készítettetek volna 
ilyeneket. Azután alaposan kioktattam őket, 
hogy lássák, mily gonoszság ezeket a hasznot-
hajtó kis madárkákat elfogdosni és elpusztítani. 

Kedves tanító barátaim ! A ti iskoláitokban 
is bizonyára vannak ilyen gonosz Pisták és 
Jancsik, akik elfogdossák ezeket az aranyat 
érő hasznos madarakat tudatlanságból, gyerekes 
kíváncsiságból. Oktassátok ki ti is őket, hogy 
mily gonosztett az, ha a kis fürge cinkéket 
pusztítják, amelyek oly hasznosak, hogy nincs 
helye, nincs egyetlen zuga sem a nagy termé-
szetnek, hol hasznot hajtva ne forgolódnának. 

Most, hogy mindinkább zordabbá lesz a tél, 
nehezebb az élelem megszerzése, mindinkább 
több-több csapatban jelennek meg a cinkék is, 
ezen nomád, kóborló madarak, a falusi kertek-
ben és udvarokban, hogy élelmüket meg-
szerezhessék. Ilyenkor aztán rendesen buzgón 
működni szoktak a cinkefogó kelepcék is. 
Legyünk mi tanítók is résen. Védjük meg a 
gazda barátait. Tanítsuk meg a mindennapi és 
ismétlő iskolába járó tanulókat arra, hogy 
védjék és ne pusztítsák ők se a kis cinkéket, 
amelyek a legvékonyabb ágakon is fölkeresik 
a fák kártevő rovarait és napestig fáradhatat-
lanul kutatják, keresik a gonosz rovarságot, 
ezek tojásait és álcáit. 

Magyarország orniszát, azaz madárvilágát 
tárgyaló egyik értékes könyvünk valamelyik 
lapján azt találom, hogy madárvilágunk egyik 
legékesebb egyede, „a kék, vagy molnárcinke 
évente hat és fél millió rovart pusztít el, de 
azután meg hol 12, hol 16 fiókát is fölnevel, 
ami megint azt jelenti, hogy egy ilyen cinege-
család huszonnégy millióig való rovart fogyaszt 
el, vagyis ennyinek kártételétől óvja meg a 
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kertet, az erdőt és óvja mindenütt, akol csak 
hozzáfér. Aki pedig tudatlanságból, vagy 
gonoszságból elfogja és elpusztítja azt a szár-
nyas munkást, annyival károsítja a közvagyont, 
amennyi rovar megmaradt, mert a cinegét, 
mely a rovart elfogta volna, megölte!" 

Folytassam-e tovább a cinkék hasznosságát 
bizonyító igazságokat ? ! — Azt hiszem, mind-
nyájan elismerjük, hogy mennél több cinkét 
elpusztítanak, annál több férges gyümölcsben 
lesz részünk. 

Védjük meg tehát, kedves tanító barátaim, 
ezen hasznos madárkákat, a gazdaember igazi 
jóbarátait, amelyeket tanítványaink közül sokan 
gyerekésszel bár, de kegyetlenül kipusztítani 
törekszenek. 

(Szarvas.) Ncmethy Kálmán. 

A téli takarmányozás. 
Nedves tavasz sok takarmányt ad. Tehát 

az idei évnek nagy reményekkel néztünk elébe. 
De keserű lett a csalódás. A nyár s az ősz 
szárazabb volt, mint a mult évi. Tavaly volt 
jó őszi legelő, ha kevés is volt az országban 
a takarmány, az idén tán több a szalma meg 
takarmány, de legelő híján bizony kevés marad 
télre. Azonban helyes beosztással s gondos 
számítással nagyobb költség nélkül átteleltet-
hetjük marháinkat. Elősorolom a takarmányo-
zás módjait, tekintettel a növendék a tejelő-, 
és hízómarhákra. De legnagyobb súlyt fogok 
fektetni a takarmányozás legszűkebb mérté-
kére, mire az országban sok helyen nagy szük-
ség leszen. Legelőször a takarmányozásnak azt 
a módját fejtem ki, mely mód minden marhára 
nézve irányadó, s így ezt alaptakarmányozás-
nak nevezhetem. 

Tisztában kell lennünk arra nézve, hogy 
összes takarmányanyagunk és szalmánk hány 
métermázsára tehető. Tudnunk kell azt, hogy 
egy darab kifejlett marhára (500 kg.) naponta 
12 kg. jóminőségü széna számítandó. Ez a 
minimális mennyiség. Ahol tehát naponta ennél 
kevesebb jut, ott a többit szalmával, polyvá-
val fedezzük. De így — nagyon világos — 
nem kapja meg a marha a kívánandó táp-
mennyiséget. Mert a szalmapótlék csak növé-
nyi rostot s nagyon kevés más tápanyagot 
tartalmaz. Ezt úgy fejezhetném ki, hogy 1 kg. 
szénának 6 kg. szalma felel meg. Tehát ha 
Vi részben szalmával kellene a marhát táp-
láld, úgy 54 kg. (!) szalmát kellene vele föl-
etetni, hogy annyi táperőt vehessen magához, 
hogy jó erőben maradjon. S ez lehetetlenség, 
mert egy marha (mindig 500 kg. élősúlyról 
van szó) 30 kg.-nál több takarmányt 24 óra 
alatt sem meg nem ehet, sem meg nem 

emészthet. Tehát le kellene romolnia. De föl-
téve, hogy annyit meg tudna enni, aránylag 
drága volna a takarmányozás. 

Mit kell tehát tennünk ? A szalmából hiányzó 
táperőt pótoljuk gabonahulladékok darájával, 
korpával, burgonyával és répával. De itt megint 
tudni kell azt, hogy miből mennyit adhatunk, 
hogy a helyes arányt elérhessük, illetve annál 
többet ne adjunk. Az átszámítás itt következik : 

10 kg. jó takarmánynak megfelel: 3 kg. 
búzakorpa, 4 kg. rozskorpa. 2 kg. árpadara, 
IV2 kg. korpás búzaliszt, 2 kg. korpás rozs-
liszt, 2 kg. konkolydara (trieur alja), 30 kg. 
takarmányrépa, 22 kg. burgonya, 60 kg. búza-
szalma, 45 kg. tavaszi árpaszalma, 40 kg. jó törek. 

Most tegyük föl, hogy egy gazdaságban egy 
darab marhára 3 kg. szálastakarmány jut. 
Mivel pótolhatjuk a hiányt ? 9 kg. búzaszalma 
s 2' 2 kg. búzakorpával. Vagy másként, ilyen 
lesz a takarmányadagolás : 3 kg. jó széna, 
2 kg. árpaszalma, 2 kg. törek, 5 kg. búza-
szalma, 2 kg. burgonya, 10 kg. takarmány-
répa, 0.66 kg. árpadara. Az így vegyített 
takarmányfélék összes súlya azonban soha nem 
haladja meg (500 kgrammonként) a 25 kilo-
grammot. Ennyit jóízűen megeszik a marha, 
ennyire szüksége van, mert a jóllakáshoz a 
szarvasmarhának mindig nagy mennyiség kell, 
s ha például tiszta értékes tápanyagokkal tar-
tanok is, a marha mindig annyi szalmát enne 
hozzá az alomból, hogy bendője megteljék. 

A takarmányt, a szalmát, töreket és kuko-
ricaszárat mindig szecskának vágjuk. Szarvas-
marhának 3 cm., lónak 2 cm. hosszúra. A meg-
állapított póttakarmányokat vele összekeverjük 
s az ismert füllesztési módon kezeljük. Csakis 
így érjük el, hogy marháink jóízűen és tisz-
tán föleszik. Szárazan vegyítve etetni nem 
gazdaságos, amennyiben a marha a jászolba 
hulló korpát és darát nyalogatja föl, a szal-
mát otthagyja. Finnyás lesz, s utoljára csak a 
legjobb takarmányokat enné meg. 

Az etetés reggel 6 és este 6 órakor kez-
dődjék. Különös gond fordítandó a jászol 
tisztaságára. A marhák szépen hozzászoknak 
a rendhez. Az etetési időig feküsznek, de amint 
az elérkezett, fölállnak és türelmetlenül várnak. 
Itatni reggel etetés után, este etetés előtt kell. 
A takarmányt kis adagokban 2—2 marha közé 
adjuk, s míg tisztára föl nem ették, addig 
semmi körülmények között adni nem szabad, 
így rendre szoknak, s ez megbecsülhetetlen. 

Folytatom a fejőtehenek takarmányozását. 
A tejelésre legjobban hat a jól kezelt lucerna-
széna. Tehát ezt lehetőleg a tehenek részére 
tartsuk fenn. A tejnek rossz ízt ad, sőt apasztja 
a bükköny. Ezt tehát más marhával etetjük 
föl. A répa, burgonya és darafélék úgy a tej 
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mennyiségét, mint minőségét emelik. Tehát ha 
tehetjük, a rendes takarmányozáson kívül, de 
csakis délben, répával vegyített korpát vagy 
darát — a lehetőséghez mérten — adjunk 
fejős- vagy borjas tehenünknek. 

Borjúknál, melyek egy éven alul vannak, 
föltétlenül szükséges a déli zabolás. 500 kg. 
élősúlyra naponta legalább 5 kg. jó zab 
szükséges. 

Lovaknál kerülendő lesz a burgonya, a csi-
csóka és a rozskorpa. Ezek esetleg ártalmasak 
lehetnek a lovakra nézve. Növendékbikáknál, 
valamint a kifejletteknél kerüljük a bőséges 
szalmát, takarmányt és répát. Csakis 3—4 kg. 
takarmányt és 2—3 kg. zabot adunk 500 kg. 
élősúlyra. De elvonjuk még az alomszalmát 
is, hogy fel ne egyék. Miért ? ! Mert ezeknél 
arra kell törekedni, hogy meg ne hasasod-
janak, hanem karcsúk maradjauak, mert csakis 
ilyenek használhatók apaállatoknak. Különben 
még ilyen takarmányozás mellett is elhíznak. 

Hízómarháknál a táparányt fokozatosan 
emeljük a napi alaptakarmányban, míg annak 
2-szeres értékét el nem érjük. Különös tekin-
tettel legyünk arra, hogy mindig a tápérték 
legyen nagy, s a mennyiség a 25 kg.-ot meg 
ne haladja. 

Mindennemű takarmányhoz szükséges, hogy 
elegendő sót is adjunk. Ez élénkíti az emész-
tést és anyagcserét is. 

A marhákat gondosan tisztogassuk, bő alom-
mal lássuk el őket. Törekedjünk arra, hogy 
az istálló elég meleg s levegője mégis mindig 
tiszta legyen. Az istálló melegét télen emel-
hetjük, ha a trágyát hetenként 2-szer hordjuk 
ki, persze ehhez sok alomra van szükség. A 
felgyülemlő trágyát a marha hátsó lábainál 
folyton betakarjuk. így az ammoniak kötve 
marad, a trágya nem bűzlik, jól begyúl, tehát 
meleget fejleszt s minősége is jobb. 

Mert épen abban az istállóban érezni a 
trágya szagát, ahol a trágyát folvton bolygat-
ják, hányják, vetik. Mikor a trágyát ki akar-
juk hordatni, a marhákat szabadjára eresztjük, 
hogy ugrálhassanak, s ekkor a trágyát gyor-
san kihordjuk, jól megalmozzuk s semmiféle 
szag nincs az istállóban. 

így kell gondozni marháinkat, s szép ered-
ményeket fogunk elérni. Akinek nincs ele-
gendő "I takarmánya, az inkább árpadarát és 
szalmát vegyen, mert sokkal kevesebbe kerül. 
Jó takarmány mmázsája 7—8 kor. Ennek 
megfelel 20_'kg. árpadara s ez csak 2'80 ko-
ronába kerül, ehhez szalma vagy törek is jó. 
S tán többet érünk el vele, mint a vett takar-
mánnyal, mert ebből a szállításnál, rakásnál 
sok elhull.; 

Rajta tehát. Értessük meg gazdáinkkal, hogy 

jól kiszámított és betartott pontos takarmá-
nyozás sokkal kevesebbe kerül, mint drágán 
vásárolt s esetleg rossz takarmánnyal való 
gazdálkodás. Az állattenyésztésben a jövő a 
gabonatakarmányozásé. Szálastakarmányt mái-
annyit nem termelhetünk többé soha, h o g j 
elég legyen. Gabonánk meg így sokkal job-
ban értékesedik. Próbáljuk meg, s az ered-
mény meg fog győzni bennünket. 

(Nógrácl-Sipek.) Kluger Ödön. 

Az istállók csendjéről. 
Állattartó gazdáinknál gyakran látni azt a 

durva bánásmódot, mely minden embernél — 
ki a háziállatok becsét és hasznát ismeri — 
kell, hogy visszatetszést szüljön. 

Fenntiekben célzatosan írtam állattartó jzaz-
daról, mert állattenyésztőnek, állatnevelőnek 
az olyat — ki csak ütni, verni tudja jószágát, 
— nevezni nem lehet. 

Óriási a különbség, miként bánik haszon-
állatjával az állattenyésztő és miként egy-egy 
állattartó gazda. Amaz szelíd bánásmóddal, jó 
szóval ; emezek pedig szitkozódással, ütlege-
léssel vélik elérni a célt. De mindkettő egyet-
ért abban, hogy csak jó takarmány gyakorol 
kedvező befolyást, a hús- és tejtermelésre. 
Természetesen, a takarmány aszerint módosul, 
vájjon hízóba állítottuk-e ökrünket vagy tehe-
nünket, vagy pedig nagyobb tejhozamot óhaj-
tunk-e elérni tejelőállatainknál. 

A jó abrak-, pót-, hulladék- és egyéb takar-
mány mindenesetre jótékony hatással van a 
tej minőségére és mennyiségére, továbbá a hús-
termelésre is, de míg az egyik gazdánál a 
haszonállat a takarmányba befektetett tőkét 
bőségesen kamatoztatja, jó húst avagy jó tejet 
termel, addig a másiknál csak pocsékolás a 
fokozott takarmányadagolás. Honnan van tehát 
az, hogy egyazon korú, ugyanazon éghajlatú 
vidéken élő, talán ugyanazon mennyiségű és 
minőségű takarmánnyal etetett haszonállatok-
nál oly különböző eredmény mutatkozik akár 
a hús-, akár pedig a tejtermelés tekintetében ? 
Ez onnan van, mert egyik gazda jól, a másik 
pedig rosszul bánt állatjával ; amaz az állatok 
nyugalmát megóvta, emez pedig folytonosan 
zavarta azt és az istálló csendjét. Mert tud-
nunk kell, ha a hústermelés avagy tejhozam 
fokozásáról van szó, nem szabad figyelmen 
kívül hagyni egy másik szempontot sem, — 
amelynek azonban hízó- vagy tejelőállatokat 
tartó gazdáink nem igen tulajdonítanak fon-
tosságot — és ez : az istállók csendje. 

Ha egy falusi gazda istállójába betekintünk, 
láthatjuk, mily nyugodtan pihen hízóökre, avagy 
hízóba állított tehene a jászol előtt; láthatjuk, 
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mint igyekszik a gazda minden, az istálló 
csendjét és a hízóállat kényelmét zavaró be-
folyást tőle távoltartani és ugyanakkor tapasz-
talhatjuk, hogy a fokozott takarmányadagolás 
ily kényelmes helyen és az uralkodó csendben 
mily jótékony hatással van a hústermelésre, 
láthatjuk, napról-napra mint gyarapszik súly-
ban az állat. E téren megtesz a gazda minden 
lehetőt, de mily másként áll tejelőállataival ? 

A józanul gondolkozó és tapasztalt gazda 
nem jut-e ilyennek láttára azon gondolatra, 
hogy jó volna tán tejelőállataimat is hasonló 
elbánásban részesíteni, tőlük minden lármát és 
zajt távoltartani ? 

Jól tudja a gazda, hogyha hízóállatjától 
minden zajt és lármát távoltart, úgy az az 
adott takarmányt jobban értékesíti, jobban 
teszi pénzzé. Tudja, hogyha nyugalomban van, 
ha körülötte csend honol, jobban emészt, több 
húst termel, és mégis mily gyakran látjuk ennek 
ellenkezőjét a gazda, tejelőállatainál, amelyektől 
pedig jobb és több tejet óhajt. Pedig nem gon-
dolja meg, hogy a tejelőállattól is minden, az 
ő nyugalmát zavaró körülményt távol kell ta r -
tani, kerülni kell a lármát, a zajt, az ütlegelést, 
amely utóbbi csak arra jó, hogy a gazda 
nyomasztó helyzetét súlyosbítsa, amennyiben 
takarmányozás kellő csend és nyugalom nélkül 
csak pénzpazarlás. 

Ezzel korántsem akarom azt állítani, hogy 
a tejelőállatnak föltétlen nyugalomra és csen-
dességre van szüksége mindenhol és minden-
kor. Ily eljárás mellett ép ellenkezőjét ér jük 
el annak, amit elérni óhajtunk. Egy mérték-
letes mozgás a szabadban jót fog tenni a tejelő-
állatnak, anélkül, hogy csökkentené a tejhoza-
mot, avagy rontaná a minőséget. A tejelőállat 
csak az istállóban kíván teljes csendet és 
nyugalmat, különösen fejés idején és takar-
mányozás után. 

A gazda követelje meg szigorúan háza népé-
től, cselédségétől, hogy kerüljön fejéskor min-
den beszélgetést, különösen a fejendő állat 
meglöke'sét, ütlegelését : a hangos kiabálást és 
szóbeszédet, mert az állat a remegés- és féle-
lemtől nagyon könnyen visszatartja a tejet. 

Tilos volna az idegeneknek belépése az 
istállóba, sőt a tejelőállatok felügyeletével és 
etetésével megbízott cselédségnek is szigorúan Ö o o 
megtiltandó lenne, hogy, kivéve az etetés és 
itatás idejét és egyéb az istállóban elvégzendő 
munkaidőt, ne lépjenek be az istállóba, mert ez 
csak zavarná az állat nyugalmát és emésztését. 

Az etetés és fejés ideje mindenkor pontosan 
betartandó. Ez kisgazdáinknál egyáltalában nem 
ütközik nehézségekbe. Ne engedjük meg, hogy 
egyik napon korábban, másik napon későbben 
-etessék és fejjék az állatokat. 

Ha azt akarjuk, hogy tejelőállataink az 
adott takarmányt kellően értékesíthessék, úgy 
tekintettel kell lennünk a helyes és szaksze-
rűen keresztülvitt takarmányozásra, a kellő 
gondozásra, az etetési, itatási, valamint fejési 
idő pontos betartására. 

Egy gazda se mulassza el tehát a követ-
kezőket szem előtt tar tani és pedig: 

]. „Az etetési idő a nap meghatározott órá-
jában mindenkor pontosan betartandó. Amint 
tudjuk, a gyomornak hosszabb idő kell a bevett 
takarmány megemésztéséhez, könnyen meges-
hetik tehát , hogy korai etetésnél — mikor még 
a másik takarmány nem lett kellően meg-
emésztve — csak megterheljük az állat gyom-
rát, és így nemakarva is előidézői lehetünk 
egy esetleges gyomorbetegségnek. Ha pedig a 
megállapított időn túl, tehát későbben etetünk, 
úgy az állatok nyugtalankodnak, ide-oda tipeg-
nek, bőgnek, s ha ilyenkor végre a takarmány 
a jászolba kerül, mohón nekiesnek, gyorsan 
esznek, mi ismét esetleges gyomorbetegségek 
szülőoka lehet. 

2. A takarmány lehetőleg kis adagokban 
adandó. 

3. Ahol nagyobbmennyiségü, de kevésbé jó-
minőségű takarmányt óhajtunk ízletes takar-
mánnyal etetni, ott a kettőt szecskázzuk föl 
és keverjük össze. 

4. Adjunk állatainknak sót, akár törött 
alakban, moslékba hintve, akár jászolba téve, 
mint darabos só (marhasó), mert ez nemcsak 
az étvágyat fokozza, hanem az állat életeleven-
ségét, a takarmány könnyebb megemészthető-
ségét is elősegíti. Különösen oly állatoknak 
adandó és ajánlható, amelyeknél gyorsabb 
anyagcserét és emésztést óhajtunk elérni, mint 
pl. lovainknál, jól táplál t igavonó-ökreinknél 
és a hímtenyészállatoknál. Kerülendő azonban 
a túlsók sóadagolás, kivált a hízóállatoknál, 
mert utána állataink sok vizet igényelnek, ami 
pedig fehérnyeveszteséggel van összekötve. 

5. Hogy tejelőállataink a takarmányt jól 
értékesíthessék s bővebben tejeljenek, szüksé-
ges : a test naponkénti tisztogatása, a száraz 
alom, az egészséges levegő és végül teljes 
nyugalom és csend az istállóban, távoltartása 
mindannak, ami az állatot izgalomba hozza 
mert minden izgalom, félelem és nyugtalanság 
az állat rossz emésztésével van összekötve." 

Ha a gazda kerülne minden lármát és zajt 
az istállóban, rossz bánásmódot állatjával 
szemben, úgy az jobb és több tejjel hálálná 
meg a gazda gondosságát, s nem fordulna elő 
az az eset, hogy dacára a jó takarmányozásnak, 
nincs meg a kellő látszat a tejtermelés terén. 

(Verespaták.) Wallner Gyula. 
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A szarvasmarha. 
Már az ó-kori egyszerű háztartásban nél-

külözhetlen háziállat volt az ökör és a tehén. 
Ennek a háziállatnak vették legtöbb hasznát 
s a népek tehát — hitéletük természetes 
fejleményeként — nemcsak a hatalmas isten-
ségnek adtak hálát érte, hanem szentnek tekin-
tették magát az állatot is, sőt például az 
indiaiak nemcsak a halandó földi életben 
becsülik meg a tehenet, de előkelő helyen 
látta képzeletük még a túlvilágon is. Vallásuk 
egyik sarkalatos hitágazata szerint: „az Isten 
legelső teremtménye a tehén! A. mennyország 
kapuját is tehén őrzi, az elköltözöttek lelkeit 
pedig az ökrök élettornácán egy „Nanda" 
nevű ökör fogadja." • 

A régi egyptomiak legünnepeltebb szent 
állatja volt a „Mnevis" ökör. (Rá lelke.) Az 
istenség legteljesebb állati megtestesülése volt 
a „Hápi" (Apis) ökör. Két isten is lakott 
benne : Osiris és Ftáh, s ezért Etáh második 
életének és Osiris lelkének is mondják. Osiris  
élettársát, a termékeny Nilus völgy és a hold 
örökszépségű istennőjét, Isist — a szent 
Agisra és az állandóan fogyó ,':s növekedő 
holdvilágra való vonatkozással — tehénszarvak-
kal ábrázolták. Innét a mindenütt jólétet és 
áldást árasztó Isis emlékére apáról-fiűra, nem-
zetről-nemzetre szálló örök hagyomány, hogy 
a tehénszarvat még ma is a „bőség" jelképé-
nek tekintjük. 

Az egyptomi szent „Hápi" felől csodálatos 
emlékek maradtak fenn. A hitrege szerint : 
„égből jövő sugár termékenyítette meg azt 
az üszőt, amelytől származott". Feketének 
kellett lennie, homlokán háromszögű fehér 
folttal. Élete tartamát a vallási törvény 
25 évben állapította meg, ha ezt elérte, a 
papok a „Nap"-nak szentelt kútba fullasz-
tották. Kezdetben valamennyi szent „Hápi"-nak 
külön sírja volt a memphisi nekropolis azon 
részében, melyet a görögök később Serapton-
nak neveztek. 

Libiában, Gyrenében és Indiában szigorúan 
megbüntetik még ma is azt, aki a tehenet 
bántja ; a benszülöttek csak az elszerencsétle-
nedett tehén húsát fogyasztják el, különben 
pedig csak tejelésre tartják. A braminok 
halállal büntetik meg azt, ki a tehenet megöli. o ' O 
Az afrikai dinka-négerek, bár a marhahúst 
tartják a legjobb és legízletesebb eledelnek, 
mindazonáltal csak az elszerencsétlenedett s 

tehetetlen barom húsát eszik meg. A kínaiak 
a marhahúst nem eszik meg, azzal a meg-
okolással, hogy igazságtalanság levágni olyan 
állatot, amely földjének megmunkálása közben 
segítségére volt. Bakhara arab néptörzs nevét 
a Bakhara szótól vette, mely szó ökröt jelent. 
A szudániak közül megtisztelve érzi magát az, 
akiről azt mondják, hogy „ökör", mivel szerintük 
ezzel a megszólítással az jelképeztetik, hogy 
oly erősek és hasznosak, mint az az állat. 
A szentírás is az ökörrel példálódzik, mondván: 
„Az ökör ismeri az ő urát és jászlát, Izrael 
pedig nem ismeri az ő Urát". 

Ily történelmi mult és bibliai „arany borjú*-
ról olvasható szentírási adatok után legkevésbé 
sem csodálkozhatunk afölött, hogy egyházunk 
sem találta lealázónak, midőn Lukács evangé-
listát tulokkal az oldala mellett ábrázolta. A 
hithű evangelista oly nélkülözhetlen szolgája 
Krisztus egyházának, mint a barom a gaz-
dájának. 

Mithológiai és történelmi adatok teszik tehát 
emlékezetessé a tulkot és tehenet, s ezen ős-
régi emlékek elárulják, hogy már az emberiség 
bölcsőjében szolgálatba szegődtek, s hogy nél-
külözhetlennek talált szolgálatai révén a leg-
több népnél úgy szerepelt, mintha nem is 
állat, hanem az istenektől a kiválasztott népek 
javára ajándékozott jóltevő lény lenne. 

A népünk közt szájról-szájra szálló példa-
beszéd egy-egy elszólása is ősrégi mithológiai 
nyomokról tesz tanúbizonyságot. Az elhalt 
emberről azt mondja, hogy: „Lábujjára hágott 
a fekete bika", vagy hogy: „Megdöfte a fekete 
bika", és hogy: „Szarvára vette a fekete bika." 
Azt tartja a népbabona, hogy, ha a beteg háza 
előtt elbődül a bika, meghal a beteg, a fekete 
tehén levágása szerencsétlenséget áraszt régi 
gazdájára ; hogy a fekete tehén teje láthatat-
lanná tesz, és hogy a „Riska" tehén egy vé-
dőlény, mely a pásztorfiút minden bajtól — 
még a vasorrú bábától is — megvédi. 

A görög mithológia is megtisztelőleg szól o O o o # o 
erről az állatról, midőn elbeszéli, hogy : Midőn 
az argosi király leánya, „Jó", szépségével el-
bájolta Zeust, a féltékeny Héra tehénné vará-
zsolta a leányt és Argosz pásztor őrizetére 
bízta. Ez azonban csak fokozta Zeus szerel-
mét, s a gyorslábú Hermessel megölette a 
pásztort; Héra azonban ezt is észrevette s  
darazsakat küldött a tehénre, melyek kegyet-
len szúrásaikkal világgá kergették a szép jó-
szágot. „Jó" a varázslat letelte után vissza-
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nyerte kívánatos alakját, az éber Zeus pedig 
ekkor felliő-palástba burkolta, bogy senki se 
láthassa, mennyire szereti. „Jó"-t egyébként 
a görögök a sokszemű Argos (csillag) őrizete 
alatt álló hold istennőjének tekintették, képle-
tileg pedig egy pásztor őrizetére bízott tehén 
alakjában, vagy mint tehénszarvú nőt ábrázol-
ták. A görög mithológia ezen női alakja tehát 
érintkezési pontot mutat az egyptomiak Isis 
istennőjének ábrázolásával. 

A tehén és a tulok megbecsülhetlen haszna 
mellett a bika félelmetes ereje és gyakran 
fékezhetlennek látszó vadsága a nemzetek tör-
ténetében valóságos mondakört hagyott maga 
után. E mondák közül legmaradandóbb becsű 
a Herkules nyolcadik munkáját képező krétai 
bika megfékezése, melyet a tenger-isten (Po-
seidon) a tengeri szörny megöletéseért boszu-
ból küldött Kréta szigetére, hogy ott pusztít-
son. A bika igen sok kárt tett s az útjában 
talált embert és állatot megölte. Ezt a vad 
bikát elevenen kellett elfognia Herkulesnek. 
Igen félelmetes volt a találkozás; a bömbölő 
vad bika ordítása álmából verte fel a hőst ; 
szembe rohant feléje, mikor felébredt, ö azon-
ban nem ijedt meg s olyat csapott öklével a 
bika homlokára, hogy elszédülve, menten földre 
esett az állat. A hős pedig fölemelte szarvánál 
fogva s Euristheus király elé vezette, annak 
jeléül, hogy nyolcadik munkáját is végrehaj-
totta. Euristheus igen megrémült a szörnyű 
állattól és kérte Herkulest, hogy vigye ki a 
bikát országából. A hős a bikát Marathon tarto-
mányba vitte, hol ismét országos csapássá lett. 

Sallustius egy Corsa nevű liguri asszony 
bikájáról tesz említést, mely „Corsica" szige-
tének fölfedezésére vezette őrzőjét. Egy pásztor 
bikája pedig kincset rúgott föl a földből, 
Beregszász város létesítéséhez. 

A harmadkor minden szakában legelészett 
már Dél-Ázsia uratlan rónáin a tulok. Európá-
ban csak a Pliocaen-korszakban jelenik meg 
első őse, a Bos primigenius. Valamennyi tulokfaj 
tehát ázsiai származású. 

Manap már minden tartománynak és föld-
résznek megvan a maga különleges tulokfajtája. 
Daday-Fitzinger nyomán azonban csak hét fajra 
osztja. Minket leginkább csak az európai fajok 
érdekelnek s a zebut és púpostulkot figyelmen 
kívül hagyva, elég, ha a következőkről szólunk : 
1. Alpesi tulok (Bos Albium) Európa magas 
hegyeiben élő tulokfaj. 18 külön alakja van, 
aszerint, amint Svájc, Tirol, Stájerország és 
Csehország hegyeiben és a berni Alpokon 
tenyésztik. 2. A völgyvidéki (Bos Taurus), 
ennek tulajdonképeni otthona a hegyek völgye, 
ennek különlegesebbb alakjai képződtek : Alsó-
Svájc, Baden, Karinthia, Cseh-, Angol- és 

Spanyolországban ; ezen fajhoz tartozik Erdély-
részünk hegyei között tenyésző rövidszarvú 
tulok is. 3. Áz ingoványtulok (Bos Urus), mely 
egyenes leszármazottja az őstuloknak (Bos 
primigenius), mely még 200 év előtt élt. 
Ennek mintegy 30 válfaja különböztethető meg, 
nevezetesebbek közülük: Holland, Bretagna, 
Normand, Burgund, Lotharingia, Dánia, Olden-
burg, Holstein, Porosz, Morva, Ausztria, Angol, 
Svéd, Norvég és Island tulkai. 4. Pusztai tulok 
(Bos desertoum) ; tulajdonképeni hazája Közép-
Ázsia és Dél-Európa síkságain van, honnét 
azonban a messze nyugatra is elterjedt és 
Mongol-, Tatárország, Dél-Oroszország, Besz-
arábia, Bulgária tulokfajtáit szolgáltatja. Közöt-
tük a mi alföldi tulkunk a legszebb ! 

Régóta szolgálja tehát már a szarvasmarha' az 
emberiséget és a sarkvidéket kivéve mindenütt 
megtaláljuk és mindenütt nyilvánvalóvá lesz 
annak megbecsülhetlen haszna. Erejével, húsá-
val, csontjával, bőrével és szarvával, különösen 
pedig tejével szolgálja az emberiséget, s ezen-
kívül ez az állatt adja a legmegfelelőbb húst, 
amelyet nem ununk meg soha s amelynek 
osztályozására és elkészítésére valóságos mészá-
rosi és szakácskodási tudomány kell. A vese-
pecsenye, rostélyos, fehérpecsenye, felsálszéle 
és a fartő az elsőrendű, a felsál, hátszín, a 
lapockaszél, a szegyszárny, a világos taraj, a 
második és hatodik bordaköz ellenben már 
csak közép'-endű marhahúst szolgáltat ; a 
keresztfartő, ' a lapocka eleje, a nyaka, a két 
első borda, a szegyközép, a szegyfő, a dagadó, 
a csontos hátszín pedig már csak harmadrendű 
marhahúst jelentenek. A szegény embernek, ha 
már egyszer meg van a tehene : az úgyszólván 
nélkülözhetlen tagjává válik a családnak s a 
szó szoros értelmében csaknem egy koszton van 
vele, s ha baj találja érni e kedves jószágot, 
csaknem olyan csapásnak tekinti a gazda, 
mintha feleségét, vagy valamelyik gyermekét 
érte volna a baj ; de nem is csoda, hiszen 
élelemmel látja el, a munkában pedig „kenyér-
szerző" társává szegődik. Vannak vidékek, ahol a 
jólét biztosítékának tekintik és a házasélet örö-
meiről álmodozó legénynek, ha meg akarják hó-
dítani kedvesüket, ily dallal bíztatják magukhoz: 

Van istállóm, van két tehenem 
Mit kívánhatsz többet édesem ? 
Boldog leszesz, lelkemre mondom, 
Óh jö j j hozzám kincsem, galambom. 

Nagy jelentősége van különösen a „jegy-
marhának", melyet a feleség jegyajándékul a 
házhoz hoz. Különösen a nagy anyagi gondok-
kal küzdő felvidéki nép szerény életviszonyai 
közöit tűnik ki, hogy mennyire nagyratartott 
állat a tehén. A legény üszőkecskéjének szó-
lítja a mátkáját. A „kérők" pedig azzal kö-
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szöntenek be az örömszülőkliöz, liogy megkér-
dezik tőlük : „Nem volna-e egy eladó üszőcs-
kéj ük ? . . . " Mire a szülők sokatmondó tag-
lejtésekkel kijelentik, liogy : „Van, de nagy 
kérdés, hogy lesz-e kedve annak az üszőnek 
az udvart elhagyni ? . . . Nem marad tehát 
más hátra, magát az üszöcskét kell megkér-
dezniük a kérőknek, hogy : hát van-e kedve az 
udvarból kimenni ? A babonás nép egyébként 
is sokszor remél jót a más jószágtól is, ha az 
útjába kerül. 

Azt tartják, hogy: aki marhával találkozik, 
az dolgában szerencsével jár ; ha a vásáros 
útjában bikával találkozik, jó vásárt csinál, ha 
keresztelésre menet szoptató tehenet látnak a 
komák, gazdag lesz a gyermek ; ha a lako-
dalmas menet tehénnel találkozik, szerencsés 
lesz az ifjú pár élete. Korareggeli marhabőgés 
jó hírt jelent. 

Lusta, bárgyú és tehetetlen állatnak tartják 
a „városiak" az ökröt és a tehenet, pedig eme 
hasznos háziállatunk értelmi képességét tel-
jesen semmibe venni nem szabad. Kérdezzük 
csak a küntjáró" emberektől, hogy mennyi 
kedves dolgot lehet a legelőn észrevenni ? Az 
ökör és a tehén igen kedveli a társaságot. A 
bikákat leszámítva, nagy egyetértés honol a 
gulyában. 

Az ökör úgyszólván elválaszthat]an attól a 
bajtársától, amelyikkel jármot szokott húzni. 
A tehénről még több jóakarat mondható; ha 
akad is köztük olyan, amelyik farkával köny-
nyen pof'oncsapja, esetleg felrúgja a fejőt, túl-
nyomó részük azonban „igen jámbor fajta", 
ápolójához ragaszkodik és gazdájához a jó 
bánásmódért szelíd iparkodik lenni. A legelőre 
kijáró csorda békesség szeretete a legelőn 
tűnik ki leginkább, hol néha még gondol-
kodni is látszik, mikor pásztorától az ismert 
furúlyaszót hallja. Rendszeretete is példaszerű; 
valóságos rangfokozatot tartanak maguk kö-
zött, elől — méltó komolysággal — megy a 
legidősebb tehén, a kolompos. 

E vezér után megy a többi tehén, mind-
egyik a megszokott helyen, — köztük a bika, 
ott, ahol neki épen jól esik — a tehenek 
után sorakoznak az üszők és a még kijáró 
tulkok. Megfontolt komolysággal és céltuda-
tosan halad mindegyik haza, — a rendetlen-
kedő fiatalokat pedig a pásztor kutyájának 
beavatkozása nélkül és kordában tartják a csorda 
öreg tehenei. Nincs is közöttük f'urakodás és 
zavar, hacsak valami idegen jószág nem keve-
redik az úton közéjük, vagy valami — úton-
álló — kutya nem lábatlankodik. 

A „kintjáró" ember a tehén minden moz-
dulatára vigyáz s azt mondja, hogy: ha föl-
emelt fővel megy vagy ha nyalja a szőrét, 

esőt érez; azt is mondják, hogy tartós esőt 
várhat a gazda, ha mohón iszik az ökör ; 
ha lábával a földet kapálja: derült idő vár-
ható; tartós, szép időt jósol a pásztor, ha 
nem igen akaródzik hazamenni a csorda. Ta-
láló megjegyzéseket is hallhattunk tőlük, me-
lyek bizonyos gúnyolódással vannak mondva 
s célzást tesznek a csordában és a gazdaság 
körül szerzett tapasztalatokra; „Hegyesszarvú 
ökörnek letörik a szarvát." „Amelyik ökör 
sokat bőg, keveset húz." „Bírónak, falu biká-
jának minden szabad." „Ökör nélkül csak a 
Göncöl szekere fordul." „Ha az ökör erejét 
ismerné, nem törné fel nyakát a járom." „Pö-
rös tehén tőgyét a prókátor feji." „Nagy az 
ökör nyelve, de még sem szólhat". 

(Budapest.) Krenedits Ferenc. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. K. Albei'ti. A községi faiskola részére 

szükséges csemetéket kérjék egykoronás bélyeg-
jeggyel ellátott s a földmívelési miniszterhez 
intézett kérvényben. A kérelmet a község 
elöljárósága és faiskola - kezelő írhatja alá. 
Mellékletek nem szükségesek. A kérvényben 
megjelölendő, hogy milyen gyümölcsfából meny-
nyit óhajtanának ingyen, illetve igen mérkékelt 
árban megkapni. Jó tankönyv, illetve vezér-
fonál a gazdasági ismétlő iskolák részére a 

O F5 
következő: „A magyar gazda kincsesháza" és 
„Mezőgazdasági vezérfonál néptanítók számára." 
Mindketőt írta Tormay Béla ny. államtitkár s  
mindkettő ingyen megszerezhető, ha eziránt 
az iskola vagy a tanító akár egyszerű levelező-
lapon, a földmívelésügyi minisztériumhoz fordul. 
— K. F. Mucsi. Prémnyulak beszerzési forrá-
sainak elnyerhetése végett forduljon Andrásso-
vich Géza kir. intéző úrhoz, Budapest, V., 
Földmívelésügyi minisztérium. Ugyancsak nála 
szerezheti meg 2 korona árban a „Házinyúl 
tenyésztés és értékesítés" c., igen tanulságos és 
hasznos könyvet. — Sz. Sz. Budapest. Uj 
fogyasztási szövetkezet alakult a keresztény 
fogyasztási szövetkezetek kötelékében Nógrád-
megyébe kebelezett Nógrád községben. Rész-
letezett fölvilágosítás végett tessék a „ Szövet-
kezzünk" c. lap szerkesztőségéhez (id. Egan Lajos 
úrhoz) fordulni, Budapest, VIII., Baross-utca 
59. sz. — W. Uy. Verespatat. Cikksorozatot 
nem közlünk. Cikkei mind megfognak jelenni 
az aktualitás sorrendjáben. Annak nincs értelme, 
hogy az egyes tárgyakról egész listát sorol-
junk föl, nekünk ugyanis takarékoskodnunk kell 
a hellyel. Hanem igenis szívesen veszünk jól 
megírt állattenyésztési, tejgazdasági, növény-
termelési s hasonirányú cikkeket. — H; S. 
Györ-Szemere. Egykoronás bélyeggel ellátott 
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folyamodvány alakjában forduljon közvetlenül 
a földmívelésügyi miniszter úrhoz. Amit 
nekünk megírt, azt megírhatja a kérvény-
ben is. A kérvényt célszerű lesz a község 
elöljáróságával láttamoztatni. — W. Rovat-
vezetőnk címe : Budapest, V., Földmívelésügyi 
minisztérium, III. emelet. — Ii. E. Czégény. 
Ugye a X. ker. állattenyésztési kir. felügyelő-
séghez (székhely : Debreczen) tartozik. Legcél-
szerűbb eljárás, ha a község folyamodik bizo-
nyos számú fajbaromfiért (mert magányos 
gazdák nem kaphatnak), s aztán a község 
osztja szét kérelmező gazdái között az anya-
got. A kérvényre bélyeg kell, s megjelölendő, 
hogy kik részére, mennyi és milyen fajtiszta 
baromfi kell tenyésztés és anyagjavítás céljá-
ból. — M. S. Pancsova. Végvár községben 
Fatsar Györgynek van 25 kat. holdas minta-
gazdasága, azonban a mintagazdának az állami 
támogatással szemben elvállalt kötelezettsége 
már megszűnt. — L. J. Telegd. A mező-
rendőri törvény az 1894. évi XII. t.-c. ; ennek 
37. g-a szól a mezei közös dűlőutakról, illetve 
azok fenntartásáról. — B. G. Gyöngyös. 
„Alapszabály a pinceszövetkezetek részére", a 
Földmív. min. kiadványa. Ingyen szerezhető 
be. — B. P. Nagyszöllös. Az emlősök között 
igen hasznos állatok a denevér, a vakond, a 
cickányok (kivéve a vizicickányt) és a sün. 
Ezen állatokat, valamint a hasznos madarakat 
a mezőrendőri törvény veszi védelmébe. — 
M. T. Rózsahegy. 1. A bor szeszezése finom, 
legalább 95% tiszta szesszel vagy konyakkal 
meg van engedve. 2. Nem képez hamisítást, 
s így nem minősíthető kihágásnak. 3. A tilos-
ban talált baromfi csak akkor ölhető meg, ha 
behajtása nehézségekbe ütközik, ellenben a 
kób.or ebeket és macskákat saját birtokán 
mindenki elpusztíthatja. — L. J. Nagykikinda. 
A magyar helyesírás szabályait — szó- és 
tárgymutatóval - — megszerezheti a magyar 
tudományos akadémia könyvkiadó-vállalatánál 
Budapesten. Ára 40 fillér. — Kedves munka-
társainknak és olvasóinknak boldog újévet 
kíván a Év. 

Gazdasági irodalom. 
— Lelkészek és tanítók a szövetkezés 

mezején. Kutas Bálint ev. ref. lelkésztől. A 
Magyar Gazdaszövetség kiadmánya. Szerinte a 
lelkész hivatását csak úgy teljesítheti, ha az, 
egyházközsége tagjainak családi és egyéni 
életét megismeri. Épen így a tanítónak is 
kötelessége betekintést nyerni az iskolásgyer-
mekek otthonába és összhangzásba juttatni a 
szülői és tanítói nevelést. A nép szívéhez úgy 
a lelkész, mint a tanító akkor férkőzhetik 

igazán, ha közhasznú működésével azoknak 
anyagi életére is jótékony befolyást gyakorol-
hat. Epen ezért elengedhetetlen szükség, hogy 
a lelkészi és tanítói kar a szövetkezetek élére 
álljon és annak szolgálatába lépjen. S ha 
belátjuk azt, hogy a lelkészeknek és tanítóknak 
hivatása szorosan összefügg a szociális mun-
kával : meggyőződhetünk arról, hogy ennek 
alig tehetnek eleget, ha a szövetkezést eszközül 
föl nem használják. A lelkész és a tanító, mint 
hazafi is, kötelezve van a szövetkezeti műkö-
désre. A füzet ára 20 fille*. 

V e g y e s e k . 
— Hamisított korpa. Minthogy a korpa 

olyan drága, azt most egy szászországi malom-
újság szerint hamisítják a burgonya-keményítő 
gyártásánál előálló hulladékkal, nevezetesen : 
a burgonyarosttal, melv megőrölve épen olyan, 
mint a rozskorpa. Aki tehát nem biztos a 
beszerzési forrásában, követeljen az eladótól 
szavatosságot és vegyelemzés útján ellenőriz-
tesse a szállítmányt ; mert a burgonyarost 
ilyetén száraz anj^aga sokkal értéktelenebb 
takarmányanyag, mint a korpa. 

— A borjú szoptatása. A borjura nézve 
előnyös ugyan, ha csecsen nő nagyra, de a 
gazdára nézve ez a szoptatás hátrányos. A te-
hén az örökös szopás folytán elveszti tőgyének 
tejtartó-képességét és tejhozama rohamosan 
megcsökken, mikor a borjút vásárra viszik. 
A borjú szopás nélkül is fölnevelhető sovány 
tejjel, melynek hiányzó zsírját lenmag-liszttel 
vagy korpával pótolhatjuk. Ha egy üsző föl-
neveli borját, sohasem lesz belőle jó tejelő tehén; 
mert annak folytán, hogy csecseit fejéskor 
nem nyújtják ki, nincs meg az a képessége, 
hogy a tejet egyik fejéstöl a másikig meg-
tartsa. De annak folytán, hogy csecseit mindig 
szopogatja a borjú, a tőgye sem tágul ki úgy, 
amint kellene. Igazolja ezt a vad tehén példája 
is, melynek soha sincsen nagy tőgye, sem több 
teje, mint amennyi a borjú fölnevelésére ter-
mészettől rendelve van. Ez is egyik magyará-
zata annak, miért oly drága a borjú és hon-
nan az általános húshiány. 

Tartalom : Gazdaságtan a népiskolában. Borbély 
József. •— „Szaktanítós gazd. ism. iskolák szorgalom-
ide je / Hajgató Géza. — Válasz a „Hozzászólására. 
Zalay József. — A mohar eredete és elterjedése. 
Krenedits Ödön. — Védjük a gazda barátait. Németliy 
Kálmán — A téli takarmányozás. Kluger Ödön. — 
Az istállók csendjéről. Wallner Gyula. — A szarvas-
marha. (Tárca.) Krenedits Ferenc. — Gazdasági 
Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — Vegyesek. 

Felelős szerkeszti": TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr 

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Fgy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona ">0 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓH1VATAL : 
BUDAPEST, U . KEIi., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Iskolaorvosok a népiskolákban. 
A közegészségügy rendezéséről szóló 

1876. évi XIV. t.-c. 19. §-a szerint a 
gyermekek egészségi állapota hatósági 
felügyelet és intézkedés tárgyát képezi. 

Ez a felügyelet és intézkedés a nép-
iskolákba járó nagyszámú gyermek-
sereggel szemben csak ragályos vagy 
járványos kór eseteiben nyer alkal-
mazást; holott nyilvánvaló, hogy épen 
az elemi népiskolába, járó sok százezer 
tanköteles gyermek egészségi állapotának 
az iskola körében állandó és egyéni 
szemmeltartása, gondozása nemcsak a 
gyermekeket óvja meg a bekövetkezhető 
veszélyektől, hanem üdvös kihatást gya-
korol a családra és községre egyaránt. 

Evégből Lukács György dr. közoktatás-
ügyi miniszter azon tervvel foglalkozik, 
hogy egyelőre a nagyobb népességű 
állami elemi népiskolákban iskolaorvo-
sokat alkalmaz, akiknek nemcsak az 
volna a föladatuk, hogy az állami iskolai 
helyiségeket és körzeteit közegészségügyi 
szempontból megvizsgálják, mert hiszen 
effelől az állami iskolai Gondnoksági 
Utasítás 39. §-a már eléggé gondoskodott ; 
hanem az volna a főteendőjük, hogy a 
tankötelezettség folytán iskolába kény-
szerített gyermekeket megóvják a tanu-
lással és iskolába való járással járó egész-
ségügyi veszélyektől. Evégből az iskola-
orvos föladata lenne az elemi népiskolai 

tanulók testi fejlődését, egészségi állapotát 
a törvény szabta tankötelezettség egész 
ideje alatt éber figyelemmel kísérni és 
e célból a népiskolában a megfelelő 
vizsgálatokat teljesíteni és intézkedéseket 
javasolni. 

Az állami népiskolákban alkalmazandó 
iskolaorvosok működési szabályzat-terve-
zetét és indokolását alább közöljük. Ezen 
tervezetet a miniszter a belügyminisz-
terhez, az orsz. közegészségügyi és köz-
oktatásügyi tanácshoz véleményezés vé-
gett elküldötte. Ezen vélemények beér-
kezte után fog a miniszter ebben a. nagyr 
fontosságú ügyben érdemileg intézkedni. * 

Szabályzat az állami elemi népiskolákban 
alkalmazott iskolaorvosok részére. 

1. §. Az iskolaorvos föladata a tanulók 
testi fejlődését, egészségi állapotát a törvény-
szabta tankötelezettség ideje alatt éber figye-
lemmel kísérni és e célból az iskolában a 
megfelelő vizsgálatokat teljesítem és intéz-
kedéseket javasolni. 

2. §. A beíratáskor megvizsgálja a fölvételre 
először jelentkező tanköteleseket testi és 
szellemi ' fejlettségükre vonatkozólag (1868: 
XXXVin. t.-c. 2. §.), vájjon nem kell-e őket 
még egy évig az iskolától távoltartani, úgy-
szintén olyan betegségekre vonatkozólag (1868 : 
XXXVIII. t.-c. 3. §.), melyek azoknak nyil-
vános iskolába való járását lehetetlenné teszik. 

3. §. Azonnal a tanítás megkezdésekor meg-
vizsgálja az összes tanulókat a trachoma 
szempontjából és a 110.000/IV-a. 1903. évi 
belügyminiszteri rendelet értelmében jár el. 
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4. §. Ezen alkalommal elintézi azon tanulók 
ügyeit, akik a torna, ének, kézimunka alól 
fölmentendők (1868: XXXVIII. t.-c. 55. §.) és 
az osztálytanítóval egyetértve a tanulók ülte-
téséről is gondoskodik. Eljárásának alapját 
képezik ezen szabályzat 5. pontja szerint föl-
vett és a 8. és 19. pontok szerint kiegészített 
osztályjegyzékek a fogyatékosokról. 

5. §. Az első elemi osztályba belépett 
tanulókat a tanév első hónapjában alapos 
vizsgálatnak veti alá, m el;, en a szülők egyike 
jelen lehet, különös figyelemmel a tápláltságra, 
testi fejlődésre, látó-, halló-, beszélőképességre, 
tüdőre, gerincoszlopra és sérvre. 

Azon tanulók neveit, kiknél elváltozást 
talált, osztályonként kiállítandó jegyzékbe veszi 
az elváltozás megjelölésével. 

6. §. A tanév alatt minden osztályt legalább 
kétszer látogat meg (hetenként egyet-egyet); 
az egyik látogatásnak a fűtés időszakába kell 
esnie. Ekkor meggyőződik javaslatainak foga-
natosításáról, a tantermek berendezéséről, a 
fűtés, szellőzés, természetes és esetleges mester-
séges világítás működéséről és a tisztaságról. 

A talált kifogásokat naplójába írja és az 
igazgató vagy vezértanító tudomására hozza. 
A tanulók előtt a hiányokat feszegetni nem 
szabad. 

Az állami iskolai épületek előírt évi bejárá-
sában (április hóban vagy a húsvéti szünidők 
alatt) a gondnoksággal együtt vesz részt. 

7. §. Osztálylátogatásával kapcsolatban leg-
alább 1—1 órán át jelen van a tanításon s 
figyelemmel kíséri nevezetesen azokat, akik a 
tanító szerint gyengetehetségüek, akik íráskor 
rosszul tartják magukat, vagy olvasáskor, 
besze'léskor beszédhibát árulnak el. A magasabb 
osztályokban a testgyakorlatok, ének, kézi-
munka és egészségtan tanításakor jelenjen meg, 
de óvakodva minden beleszólástól a tanítás 
menetébe. 

8. §. Az osztálylátogatást követő órában 
az igazgató (vezértanító) által rendelkezésre 
bocsátott helyiségben megvizsgálja elsősorban 
azokat, akiknek fogyatékosságai látogatása 
alatt (7. §.) föltűntek, vagy mint ilyenek 
a jegyzékeiben szerepelnek, továbbá azokat, 
akiknek gyenge előmenetele gyenge tehetségen 
alapulhat, úgyszintén a betegeseket, főleg a 
fertőző betegségekre gyanúsakat, vagy azokból 
kiépülteket (mielőtt iskolába járnának), hosszú 
időn át köhögősöket, gyakran ki-kijárókat, 
élősködőkben szenvedőket stb., és a megfelelő 
intézkedéseket javasolja, a szülőknek esetleges 
értesítését is. 

Mindezen vizsgálatokat és javaslatait napló-
jába jegyzi és a fogyatékos tanulók névjegy-
zékét kiegészíti. 

9. §. Ezen vizsgálatokra más osztályok 
tanítói is küldhetnek gyermekeket, mivégből 
látogatása napjáról és órájáról mindegyik 
osztály futócédulával értesítendő. Sürgős esetek-
ben az orvos lakására is küldhetők. 

10. §. A gyengetehetségüek számára netán 
létesített osztályokat havonta legalább egyszer 
köteles legalább egy-egy órán át meglátogatni 
és e tanulóknak úgy testi, mint szellemi fejlő-. 
dését figyelemmel kísérni. 

11. §. Fertőző betegségek föllépése esetén 
az igazgató (vezértanító) kívánságára gyakoribb 
látogatásokat köteles tenni és a szórványos 
esetek gyors elkülönítése által a járvány 
keletkezését megakadályozni. Ezen szempontból 
kiváló figyelmet fordít az ivóvízre, nemkülönben 
az illemhelyekre. 

12. §. A fertőző betegségekben megbetege-
dett tanulókat, ha a hatósági orvos nem intéz-
kedik, a ragályozás veszedelmének eltűnéséig 
otthon tarthatja, szükség esetén a velük egy 
tető alatt lakó egészséges gyermekeket is. 
Az iskolába való lépés előtt megvizsgálja őket 
vájjon társaik veszélyeztetése nélkül jölietnek-e. 
Bővebb tájékozás végett külön utasítás fog 
készülni. 

13. §. Az újraoltás körül a hatósági orvosnak, 
aki azt végezni köteles, segédkezik. 

14. §. A beteg tanulók gyógyítása nem képezi 
az iskolaorvos föladatát, e tekintetben a szülői 
ház határoz, esetleg a szegény kezelésre uta-
sítható. Ha az élősködők elpusztítását a szülői 
ház nem végzi, kényszergyógyításnak van helye. 

15. §. Iskolában, iskolai kirándulásokon tör-
ténő balesetek alkalmával az iskolaorvos első 
segélyt köteles nyújtani. 

16. §. Az igazgató (vezértanító) kívánságára 
a tanítást mulasztó és kellőkép nem igazoló 
tanulót lakásán meglátogatja és a találtakról 
jelentést tesz. 

Különösen szükséges az esetleges kosztos 
tanulók ellenőrzése. 

17. §. Az iskolaorvos bizonyítványa iskola-
ügyekben a hatósági orvos bizonyítványával 
egyenértékű. 

18. §. Az ismétlő-iskolákban évente és tan-
folyamonként 3—3, összesen 9 előadást tart az 
egészségügy legfontosabb kérdéseiről. Ilyenek 
a fertőző bajok, a tüdővész, a táplálkozás, 
szeszes italok, a lakás, a munka, a testápolás, 
az első segély nyújtása, a nemi betegségek 
(csak az utolsó évfolyamban levő ifjaknak). 

19. §. A tanév vége felé a II., IV. és VI. 
osztályba járó tanulókat ismét alaposan meg-
vizsgálja és a talált fogyatékosságokat a meg-
felelő első osztályú jegyzékekbe pótlólag 
bevezeti. 

20. §. A tanév végén az iparospályára 
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készülőket a szülőik jelenlétében és azok kíván-
ságára megvizsgálja, vájjon a tervbe vett 
pályára megfelelő testi képességgel rendelkez-
nek-e ? 

21. A tanév végén újból megvizsgálja az 
egész ifjúságot trachomára, és a helyiségből 
távozók trachomás állapotára a hatósági orvost 
figyelmezteti. 

22. §. Az iskolaorvos a tanítótestület szava-
zatképes tagja és minden ülésére meghívandó. 
Megjelenni tartozik, amidőn az órarend meg-
állapítása, új tankönyvek-, tanszerek behozatala, 
tanulók fegyelmi eseteinek tárgyalása, az 
iskolaépületen vagy berendezésen történendő 
változások s egyéb egészségügyi kérdések 
vannak napirendre kitűzve. 

Szakvéleményétől az igazgató (vezértanító) 
és a tanítótestület csak saját felelősségükre 
térhetnek el. 

23. §. Egyébként is mindig tanáccsal szol-
gál iskolaegészségügyi kérdésekben úgy az 
igazgatónak, mint a hozzáforduló tanítóknak. 
Intézkedési joga az iskolaorvosnak nincsen, de 
ha javaslatai követésre nem találnak, felebbe-
zéssel élhet 

24. §. Évente egy-egy fontosabb iskola-
egészségügyi kérdésről előadást tart az egész 
tanítóságnak, mely megbeszéléssel egybekö-
tendő. A (köri, megyei) tanítógyüléseken az 
elnök megkeresésére szintén résztvesz és eset-
leg megfelelő előadást tart. 

24a. Az elemi iskolával kapcsolatos 
kisdedóvóra, vagy ifjúsági egyesületre szintén 
kiterjeszti figyelmét. 

25. §. A tanév végén a tapasztaltakról rész-
letes jelentést ad be az igazgatónak (vezér-
tanítónak), aki ezt hivatalos úton fölterjeszti. 
Egyúttal átadja úgy a naplóját, mint az egyes 
•osztályok fogyatékos tanulóiról vezetett jegy-
zékeket. 

A hatósági (tiszti) orvosnak, igazgatónak, tan-
felügyelőnek bármikor jogában áll az iskola-
orvos hivatalos irományaiba betekinteni. 

26. Egy iskolaorvos legfeljebb 20 osztály 
(átlag 1000 el. isk. tanuló) fölügyeletét vállal-
hatja el. A közoktatási kormánynak jogában 
áll, ahol legalább 20 osztály van, 10 —10 
osztályt egy-egy iskolaorvosra bízni. 

27. §. Minden osztály után az iskolaorvos 
évi 40 korona tiszteletdíjban részesül, mely a 
tanév végével, jelentésének tudomásvétele után, 
utalványoztatik. 

28. §. Az iskolaorvos megbízatását a vallás-
os közoktatásügyi minisztertől nyeri. A meg-
bízásnál előnnyel bírnak azon orvosok, akik a 
gyermekgyógyászatban, szemészetben és fül-
gyógyászatban különös jártasságot képesek 
fölmutatni, nemkülönben a középiskolai iskola-

orvosi és egészségtantanári tanfolyamon képe-
sített orvosok. 

29. §. Az iskolaorvosi megbízás ideiglenes 
és 3 havi fölmondás mellett beszüntethető. * 

Indokolása az iskolaorvosi szabályzatnak. 
Az iskolaorvosi intézményt a népiskolákba 

bevinni, iskolaorvosok útján a nép gyermekei-
nek egészségét figyelemmel kísérni és neveze-
tesen a tankötelezettség folytán iskolába kény-
szerített gyermekeket megóvni a tanulással és 
iskolábajárással járó veszélyektől, kétségtelenül 
jogában áll az államnak a közegészségügy ren-
dezéséről szóló 1876. évi XIV. t.-cikk 19. §-a 
értelmében, mely szerint „a gyermekek egész-
ségi állapota hatósági felügyelet és intézkedés 
tárgyát képezi". 

Kívánatos is, hogy a nép gyermekei ilyen 
felügyeletben részesüljenek : 1. mert a közép-
iskolákban már 1886 óta működnek iskola-
orvosok, és bizonyára ezekre a népiskolákban 
nagyobb szükség van, mint a jobbmódúak 
által látogatott középiskolákban ; 2. mert a 
külföldön is mindenütt a népiskolák látogatói-
nak egészségi állapotára fektetik a fősúlyt, 
ilyenkép kívánva betekintést nyerni a nép 
egészségébe és törekedve azt előmozdítani. 
Magában Németországban mult év végén több O ö ö 
mint 500 iskolaorvos volt kizárólag a nép-
iskolához alkalmazva, és így van ez mindenütt. 

Egyébként a középiskolai iskolaorvosok és 
egészségtan-tanárok szabályzatának revideálá-
sakor néhai Fodor József egyetemi tanár javas-
latot tett erre vonatkozólag is, körülbelül 6 
év előtt. 

A cél egyelőre csak az, hogy tapasztalato-
kat szerezzünk arra nézve, mikép kell az elemi 
népiskolákban az iskolaorvosi intézményt szer-
vezni, és csak ezen tapasztalatok után lehet 
szó az országos rendezésről. 

Eddigelé egyedül egy nagyobb és egy kisebb 
ország vitte keresztül az összes népiskoláknak 
orvosi ellenőrzését, a nagyobbik Japán, a kiseb-
bik Sachsen-Meiningen. Általában a városok 
serénykedtek e téren, mint a kultúra terjesztői, 
szóvivői, nálunk e föladatot az állam teljesíti 
első sorban. 

Tapasztalatszerzés céljából elég, ha egyelőre 
csupán a nagyobb népességű állami elemi nép-
iskoláknál alkalmaztatnának iskolaorvosok. 

Mellékelve van (1. 15. oldal) azon községek 
jegyzéke, amelyek erre alkalmasak. 

Áz iskolaorvosi szabályzat kidolgozásában 
két szempont irányadó. 

1. A tervezet első pontjában kifejezett cél-
nak elérhetése teljességben, nevezetesen min-
den ártalomnak elkerülése, ami az iskolába 
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járás folytán keletkezhetik, annak gyors és 
biztos felismerése és a megfelelő intézkedés. 

2. A teendőknek olyan csoportosítása, hogy 
az áttekintés könnyű legyen s vele kapcso-
latban az ellenőrzés is. Ezen okból inkább a 
tanév egyes szakai szerint vannak csoporto-
sítva az iskolaorvos teendői, mit kell év ele-
jén, év közben, év végén tennie, azonkívül 
mik a teendői az iskolán kívül. A fősúly 
mindenütt a tanuló higiénéjére van fektetve, 
míg a tanulás és az iskolaépület higiénéje 
ezzel kapcsolatba hozatott, azon okból, hogy 
mindig és mindenkor fő tekintet legyen a tanu-
lóra, míg a tanulás és épület csak mint befo-
lyást gyakorló tényezők jöjjenek tekintetbe az 
egyéb tényezőkön kívül. 

A 2. pontban kifejtettek a népoktatásról 
szóló 1868: XXXVIII. törvénycikk 2. és 3. 
pontjával vannak kapcsolatban. A 2. § szerint 
ugyan a tiszti orvos bizonyítványa szükséges, 
hogy az iskolaszék a felmentést végezze, de 
ezen munkacsökkentésük ellen bizonyára nem 
lesz kifogásuk. Jelenleg ezen működésük csak o O 
névleges, mert akkor teljesítik, amikor a szülő 
kérdezi őket, holott ennek az összes tanulók 
rendszeres megvizsgálásával kellene történnie, 
hivatalból, mint ahogy ezen szabályrendelet-
tervezetben gondoskodva van. A népoktatási 
törvény 3. §-a semmi nehézséget sem gördít 
az iskolaorvosok megbízatása ellen. Az ú j 
népoktatási törvényjavaslatban gondoskodni 
kellene, hogy az iskolaorvosok törvényesen fejt-
hessék ki e működésüket. Szükséges volna ez, 
tekintettel az 1876 : XIV. törvénycikk27. §-ára. 

A 3. pont a miniszteri rendeletnek meg-
felel, mely szerint oly iskolákon, ahol iskola-
orvos van, a tanulók megvizsgálása a trachoma 
szempontjából, ennek feladata lehet. 

A 4. pont rendkívül fontos a rendes tanítás 
szempontjából. A működés alapját a fogyaté-
kosok jegyzéke képezi, melyet (lásd mintát) 
az iskolaorvos minden osztályról külön-külön 
vezetne. 

Az egyik rovatba kerül a tanuló neve, a 
másikba a talált betegség és a harmadikba 
(Jegyzetbe) a javasolt intézkedés stb. 

A jegyzék fején meg volna említve, mely 
osztály és mely tanító vezetése alatt áll az 
osztály. Ilyenkép az egész könnyen áttekinthető. 

Az ö. pont megadja a módot a fogyatékosok 
megtalálására, ami csak fontos orvosi vizsgá-
lattal történhetik. Ennek első sorban az iskola 
újoncai vetendők alá, miáltal egyúttal nyilván-
valóvá válik, hogy a szülői ház kizárólagos 
befolyása folytán mily elváltozások jöttek létre. 
A vizsgálatnak a felső test lemeztelenítésével 
kell történnie és épen azért a szülők jelenléte 
föltétlenül megengedhető. 

A fogyatékosok jegyzéke másutt ismeretlen, 
ott törzslapokkal helyettesítik, meiyet minden 
egyénről kiállítanak és mely valamennyi osz-
tályon végigkíséri. 

Ezen törzslapok föltétlenül célszerűbbek, de 
sokkal több munkát is adnak. Ezeket a tanítók 
szokták vezetni, akik a magasság, fejmérés és 
mellbőség adatait is bevezetik és akik ezen 
törzslapokat vizsgálatok alkalmával az iskola-
orvosnak átadják e bejegyzések eszközlésére. 

A fi. pont az épület és berendezés higiéné-
jével foglalkozik, s pedig a fűtési idő alatt és 
azon kívül tett látogatások alapján. A pontos 
előírás, hogy hetenkint egy-egy osztály és 
minden évben minden osztály kétszer látoga-
tandó, föltétlenül szükséges, ha nem akarjuk, 
hogy egészen elmaradjanak vagy nagyon ritkán 
végeztessenek. 

Az itt említett napló vezetése sem szorul 
bővebb indokolásra, úgyszintén azon rendelke-
zés sem, hogy a hiányokat a tanulók előtt 
feszegetni nem szabad. 

Sokhelyütt, ahol az iskolaépületeket a hiva-
talos mérnökök évente rendszeresen bejárják 
— az esetleges hiányok megállapítása végett — 
az iskolaorvost kötelezik ezen bejáráson való 
részvételre. 

Minálunk ezen bejárásokat az állami iskolák 
gondnoksága végzi (Utasítás 12. §) és így bár 
a tervezet 23. pontja lehetővé teszi az iskola-
orvos meghívását, az 5. pontnak 2. bekezdé-
sében ezen részvétel mégis beiktattatott. Végül 
még megjegyzendő, hogy a Népiskolai gond-
noksági Utasításoknak úgy 12., mint 39. §-a 
majdnem kizárólag csak az épülettel foglal-
kozik, azonkívül még valamint a fertőző ba-
jokkal. 

A 7. pont a tanítás higiénéjével foglalkozik 
és egyúttal megadja a módot a testileg vagy 
szellemileg fogyatékosok viselkedésének meg-
figyelésére és a megfelelő intézkedések java-
solására. Ily irányú működést csak még a 
norvég iskolaorvosok teljesítenek, 

Az iskolaorvos jelenléte a torna- és ének-
oktatáson felette szükséges, mert így ellen-
őrizheti a felmentetteket; az egészségtani elő-
adáson való jelenlétei azért vettetett föl, mert 
egyedül az orvos tudja megbírálni, vájjon a 
tanító nem avult vagy téves tanokat hirdet-e? 
A 8. és vele kapcsolatos 9. pont a fogyaté-
kosok névjegyzékének kiegészítését és állandó 
ellenőrzését célozza. Csak ilyen módon, rend-
szeres rendelőóra megtartásával lehet az iskola 
belső egészségébe betekintést nyerni. 

Természetesen a fogyatékosok csak addig 
kerülnek a vizsgálatra, amíg az iskolaorvos 
ilyennek minősíti őket. 

Minthogy az iskolaorvos a 14. § szerint 
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nem egyúttal hivatalos gyógyítója a beteg 
gyermekeknek, szükséges a talált elváltozások-
ról a szülőket értesíteni, amire Németországban 
külön minta van. 

A 10. pont lényegében a jövő zenéje, de 
azért szükséges ezen pont fölvétele, hogy azon 
esetre, ha létesülnének külön osztályok a gyenge-
tehetséguek részére, külön intézkedni ne kelljen. 
Az ily osztályoknak havi meglátogatását mi-
nimumnak kell tekinteni. 

Ha e pont töröltetnék, akkor a 7. és 8. 
pontnak megfelelő vonatkozásai is fölöslegesek. 

A 11. és 12., úgyszintén a 13. pont a fer-
tőző bajok elleni küzdelemmel feglalkozik. Ha 
az iskola és az orvos között a kellő érintkezés 
megvan, sokat lehet tenni a fertőző bajok 
terjedésének meggátlására, nevezetesen az első 
betegeknek sikeres és gyors elkülönítése által. 
Az iskolaorvos működése föltétlenül a hatósági 
orvos intézkedésétől függ. Arra azonban az 
iskolának joga van, hogy az oly tanulót, akit 
az iskolaorvos még kigyógyultnak nem tart, 
illetőleg fertőzőképesnek ítél, továbbra is távol 
tartja. 

Egyébként felette szükséges lenne egy 
utasítást kiadni, mely az eljárást a fertőző 
betegségekkel szemben az egész országban 
szabályozná. Ez leginkábbb az elemi nép-
iskolák érdekében volna szükséges. 

A lá. pont a beteg tanulók gyógyításával 
foglalkozik, ami a szülői ház feladata, esetleg 
a szegény-gyógyítás hivatása. 

A kényszergyógyítást tetvesség, rüh stb. 
esetében föl kell venni, lia sikert óhajtunk. A 
németek kénytelenek vele élni. 

A 15. pont szükséges, mert Németország-
ban egy iskolaorvos az első segély nyújtását, 
ezen általános emberi kötelességet megtagadta, 
arra való hivatkozással, hogy neki gyógyítania 
nem kötelességre. Ö 

A 16. pont szintén a fertőző bajok első 
eseteinek fölkutatása végett szükséges. Továbbá 
hozzájárul még az igazolatlan mulasztásoknak 
megszüntetése és a szegénység (cipő- és ruha-
hiány) okozta mulasztások megismerése. 

A közegészségügyi törvény (1876: XIY. 
törvény 32. §-a) megadja a jogot a tanodai 
elöljáróságnak a személyes meggyőződésre. 

A 17. pont a középiskolai orvosok utasítá-
sából van átvéve, ami által a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium dokumentálja, hogy 
tárcája keretében bizalmi orvosainak bizonyít-
ványait egyenlőknek veszi a hivatalos (tör-
vényes) orvosokéval. 

18. §. Az ismétlő-iskolák sokkal kevesebb 
figyelmet követelnek az iskolaorvos részéről, 
részint mert a tanulók nagyobbak, részint 
mert oly tárgyakat nem tanulnak, melyek az 

iskolaorvos szempontjából fontosak. Cserében 
egészségtani előadások volnának tartandók. 
Az előadások idejére és módjára nézve az 
igazgatók intézkedése fontos ; különösen olyan-
korra ajánlatos, amikor a tanító betegsége 
miatt a tanításnak szünetelni kellene. 

A tanév végén eszközlendő teendők között 
legfontosabb a 19. pont, mert az ismételt 
átvizsgálását a tanulóknak írja elő. Mindenütt 
belátták, hogy az újonc tanulók átvizsgálása és 
a rendszeres megfigyelés év közben még nem 
elégséges a fogyatékosok kiderítésére. 

Ha ezen vizsgálások egyébként kellő alapos-
sággal és körültekintéssel történtek, akkor Oo f ' 
ezen pont kevés munkát fog az iskolaorvosra 
róni. A 4. osztályúak átvizsgálása szükséges, 
mert sokan más iskolába mennek át, a 6. osz-
tályúaké mert tankötelezettségüknek eleget 
tettek. A 2. osztálybeliek átvizsgálása azért 
vettetett föl, mert a 3. osztálytól fogva kez-
dődik az alaposabb oktatás. 

A 20. pont a pályaválasztás kérdésével 
foglalkozik : az iskolaorvos e tekintetben igen 
áldásos működést fejthet ki, ha a gyengéket 
a meg nem felelő ipari pályáktól visszatartja. 
A vizsgálat természetesen csak önkénytes 
lehet, semmi esetre sem kötelező és az orvos 
részéről csak határozottan föltett kérdésre 
vonatkozólag történhetik ; pl. fiam kovácsnak 
alkalmas-e ? 

A 21. pont kapcsolatban van a 3. ponttal és 
a megfelelő miniszteri rendeletnek felel meg. 

A 22. és 23. pont az iskolaorvos helyzetét 
kívánja megállapítani a tanítótestülettel szem-
ben és annak kebelében. 

Fölösleges az intézkedési jog megadása az 
iskolaorvosnak: ez a gondnoksági elnök és az 
igazgató joga, akiknek fölvilágosítása az orvos 
kötelessége. 

A 24. pont mindkét bekezdésének célja úgy 
az iskolaorvosokat, mint a tanítószemélyzetet 
az iskolaegészségügy kérdéseivel való elméleti 
és gyakorlati foglalkozásra való serkentés. A 
24a. pont külön indokolást nem igényel. 

A 25. pont bővebb indokolásra nem szorul. 
A 26. pont az iskolaorvos működésének 

tárgyi alapját adja meg. 
Minden osztályt évente 2-szer meglátogatva, 

legfeljebb 20 osztályt vállalhat egy iskola-
orvos, bár már ez is sok. 

A 27. §. az iskolaorvos díjazását szabályozza. 
Az osztályok szerinti díjazás helyesebb és 

egyszerűbb, mint a tanulók létszáma szerint 
való díjazás. A pausalé a legigazságtalanabb. 
Tekintve a teendők sokaságát, a 40 korona 
tiszteletdíj osztályonként nem tekinthető sok-
nak, annál kevésbé, mert nem egy osztályban 

1 50 tanulónál jóval több tanuló van beírva. 
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A tiszteletdíj kérdésével kapcsolatos a vál-
lalkozó orvosok képzettsége. A középiskolák-
hoz most már mindinkább olyan orvosok jelent-
keznek, akikre nézve még ez a jövedelem is 
lényeges. 

A 28. pont az összesség szempontjából is bír 
fontossággal, nem csupán az iskoláéból, ameny-
nviben ily módon lehetséges valamely városba 
vagy községbe letelepülő orvosok kiválogatása, 
illetőleg befolyás gyakorlása az állam részéről. 
A jelzett orvostudományokban jártasak első 
sorban alkalmasak az elemi népiskolákhoz 
iskolaorvosoknak. Ma;j a az iskolaorvosi tan-
folyam elvégzése e tekintetben nem nyújt tel-
jes biztosítékot, ha az illető orvos egyébként 
nem képezte ki magát. Elemi iskoláknál a 
levegő szénsavtartalmának, a víz vegyi össze-
tételének, a kréta meszességének stb. vizsgálása " O o 
egyáltalában netn is jöhet szóba. 

A 29. pont az iskolaorvosok viszonyait sza-
bályozza. 

Három év kell körülbelül, míg a tanulók 
viszonyaival megismerkedik. 

A 30. pont szerint a miniszternek hatalmában 
áll a jelen szabályzat kiegészítése, módosítása, 
sőt megszüntetése, ami, tekintettel a 29. pontra 
is, szükséges. 

Végül megjegyeztetik, hogy az iskolaorvo-
sok szándékosan nem vétettek a gondnoksá-
gok (illetőleg iskolaszékek) tagjai közé. Ezen 
tagságot a tiszti, illetőleg hatósági orvos szá-
mára továbbra is fenn kellene tartani, és ha 
ilyen tétetnék meg iskolaorvosnak, akkor amúgy 
is tagja lesz a gondnokságnak, ha pedig több 
orvos van a községben és ezek közül egy vagy 
több bízatnék meg az iskolaorvosi teendőkkel, 
akkor a hatósági orvos a természetes ellen-
őrző feladatot teljesíti a gondnokságban (ille-
tőleg iskolaszékben). 

A magyar művészet népszerűsítése. 
Ügy látszik, hajnalodik már nálunk is annak 

a szociális politikának, mely nemcsak szépnyo-
mású brosúrákban, de gyakorlatban is megadja 
a népnek a művészet élvezhetését. 

Nemrég fővárosi m érv a dó körök egy berlini 
színházi intézmény meghonosításának eszméjével 
foglalkoztak, mely a legszegényebb néposztály-
nak is lehetővé teszi a szinházlátogatást ; ter-
mészetesen úgy, hogy a minimumra szállítja le 
a belépődíjat. Ez az institúció olyan egészséges 
és előkelő szociális gondolkodás terméke, amely 
csak társadalomfejlesztő, tehát a legértékesebb 
hatással lehet azáltal, hogy a legszélesebb gyű-
rűkben terjeszti a szép megismerését. Ugyanezt 
a méltatást érdemli meg az a mozgalom is, mely 
a filharmonikusok között népies hangversenyek 

rendezése érdekében indult meg. Azt az érzé-
két fejlesztik ki ezek a szegény emberben, mely-
nek satnyasága befolyásolja az egész lélek sat-
nyaságát, megduzzadása pedig enyhíti a durva-
ságot. A klasszikus poéta mondása nem frázis, 
hogy: ahol a dal szól, ott nemesedik a lélek, 
feloszlatja róla a nyerseség kérgét a zene. 

Most pedig Molnár Viktor államtitkár, 
az Uránia tudományos egyesület nagyérdemű 
elnöke az Uránia útján odaadó lelket edéssel és 
önzetlen buzgalommal indított széleskörű akciót 
a képzőművészeti termékeknek minél szélesebb 
körben való elterjedése iránt, s ebben az ügy-
ben nemrég a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumban hivatott tényezők részvételével ankét 
is tartott. 

Fontos kezdeményezés ez nálunk, mert tagad-
hatatlan, hogy Magyarországon, az újabb idők-
ben mutatkozott lendület dacára, a képzőmű-
vészet még mindig zsenge palánta és a magyar 
föld szabad talajában nem mindenütt tenyésző 
növény. 

Az Uránia tehát azt akarja, hogy a művé-
szetek által szerzett gyönyörűségből anyagi 
viszonyaihoz képest mindenki kivehesse a maga 
részét és végre a magyar művész is elmondhassa, 
hogy nemcsak a kiváltságosak, hanem az egész 
nemzet számára dolgozik. 

Eme nemes és kétségkívül nagy horderejű 
kezdeményezéssel szemben azonban több oldal-
ról azzal érvelnek, hogy közönségünk kicsiny 
és szegény és lelkileg is elég távol áll a mű-
vészettől; művészi nevelése pedig még mindig 
igen kezdetleges. 

Eme vádak nem kis mértékben érintik a 
magyar iskolát is; s így nézzük, mit tehet az 
iskola, nevezetesen a népiskola a művészetért ? 

A művészet kultiválásának épen olyan etikai 
jelentősége van, mint a tudomány ápolásának 
s ezért válik újabban mindegyre hangosabbá 
ama követelés, hogy népszerűsítsük a művésze-
tet ; azaz az iskola útján neveljük a népet 
művészetre. Már a gyermeklélek szedje magába 
azt a csírát, melyből a művészet szeretetének 
terebélyes fája kifejlődhetik. S föltétlenül jogo-
sult ez a követelés, mert a művészet ápolása 
nem egyedül a művészek s nem is a társada-
lom felsőbb tízezerének föladata, hanem azoké 
a nagy rétegeké, melyek a nemzet zömét alkot-
ják. Mivel végcélja a szépség: a művészet ápo-
lásával minden rút és pórias ellen küzdünk. S 
ha ezt a harcot már az iskolában, a gyermekek 
zsenge korában megkezdjük, a művészet ápolása 
s megbecsülése mindenesetre magasabb fokra 
emelkedik s a szép iránti érzék és értelem álta-
lánosabbá válik. 

Igaz ugyan, hogy a művészetet, mint Stend-
hal mondja, nem lehet lenyelni, mint a pilulákat. 
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Azt az ifjúság vérébe bele kell oltani ; már a 
serdülő fiatal lélekbe kell elhinteni az érdeklő-
dést az emberileg szép iránt. Ott, az iskolák 
szürke falai között kell megszületnie a jó ízlés-
nek, mely majd egykoron át és át fogja hatni 
a társadalom minden rétegét. 

Hogyan lehet azonban a gyermek, az ifjú 
szívét a művészet szeretete iránt fogékonnyá 
tenni ? Nem szabad magával a művészettel 
kezdeni a tanulóifjúság tanítását, hanem azon 
alaphoz kell visszatérni, ahonnan a képzőművé-
szet merít, ahová visszaszáll mindannyiszor, 
midőn valami újat akar létrehozni : az ősforrás-
hoz, a természethez. 

Első föladatunk tehát az legyen, hogy a ter-
mészet szépségeinek fölismerésére irányuló vá-
gyat, törekvést fölkeltsük és rávezessük ifjúsá-
gunkat, hogy kezdetben fölszínes megfigyelés-
módját alaposabbá tegye, hogy a természet 
tárgyainak jellemző ismertető formáit kikeresse, 
törvényszerűségeit, szépségeit és lényegbevágó 
különbségeit megismerhesse. 

Ámde a természet leírásán és a szemléltetésen 
alapuló oktatás ezeket csak részben érheti el, 
mert míg a sokféle forma és szín egészen pon-
tos leírására a gyermek többnyire elég szóval 
sem rendelkezik, értelmi foka sem képes arra, 
hogy az ilyen módon hallottakat és látottakat 
pontosan emlékezetébe véshesse. Hanem minden-
esetre sokkal nagyobb eredményt érünk el, ha 
a tárgyakat rajzolással, agyagból való formá-
lással és festéssel utánozzuk. A rajzolás meg-
figyelésre, gondolkodásra, észrevevésre, a felfogás 
élesítésére kényszerít bennünket. Megnyitja a 
szellemi szemet és arra az isteni bölcseségre 
tanít meg mindenkit, amelyet a levél és fű-
csoport, a kagyló és a hegyi kristály az ő 
szépségükkel, kedves formájukkal és célszerű-
ségükkel örökké hirdetni fognak. 

A közéletben nagyon hibás jelszóra akadunk, 
mely szerint a rajzoláshoz különös tehetség 
kell, ami vajmi kevés embernek adatik. Pedig 
azok, kik ezt hangoztatják, csak a gyermeket 
figyeljék meg s rögtön megdöntve látják ezt a 
hosszú életet élt és sok embernek kényelmét 
biztosító elvet. A gyermekkel vele születik a 
minden iránt való érdeklődés ösztöne, és még 
mielőtt ími tudna, már rajzolgat, ha adnak neki 
papirost. Rajza bizony csak firkálás kezdetben, 
de a gyermek előtt az már egy nagybecsű mű, 
s ha nem szólják le mindjárt, hanem kérdez-
getik, egész történetet mond el, midőn meg-
rajzolt alakjait magyarázza. Később az alkotás 
vágya vesz erőt a gyermeken. Kenyérből kis 
alakokat, homokból várakat, házakat, papirosból 
szövésfonáshoz hasonló dolgokat készít, ollóval 
a papirosból állatokat vág ki. Végtelenül ör-
vend, ha katonákat kap : nem afféle kész cink-

katonákat, hanem papirosra nyomatottakat, s 
öröme akkor lesz teljes, ha festéket is kap és az ő 
keze munkájával alkotott alakokat befestheti. A 
gyermek ezen öntevékenysége közben alig szorul 
útbaigazításra, sőt sokszor káros is a nagyobbfokú 
beavatkozás, mely szigorúságával és a gyerme-
kesen bevégzett munka lekicsinylésével épen 
az ellenkezőt eredményezi, s a gyermek kedvét 
az ilyen foglalkozástól a legtöbb esetben örökre 
elveszi. Egy ügyesen színezett képeskönyv vagy 
festmény bemutatása, vagy a természetben, a 
mezőn előforduló virág, mindmegannyi a gyer-
meki kedély kielégítésére nemcsak alkalmas, 
de föltétlenül szükséges eszközök. 

Ezeket az elveket és inspirációkat látjuk 
fényesen s ékesszólóan kidomborodni az angol 
és amerikai rajztanítók művészeti oktatásának 
reformjában, mely immár útat tör magának 
az összes kultúrállamokban. 

A művészi rajzoktatásnál nem hagyható 
figyelmen kívül a művészetnek az iparhoz való 
viszonya. A gyakorlati életben jól tudják, hogy 
a művészi feldolgozás nagyban emeli az ipar-
cikk értékét. Az iparosok azon vannak, hogy 
művészi csínnal díszítsék portékájukat, mert 
tudják, hogy a közönség így szívesebben vásá-
rolja. 

Az ősi stílusérzéken kívül még egy igen 
fontos elem köti össze a művészettel az ipart. 
Az a valami, amit a festők és szobrászok mű-
helyeiben rövidesen érzésnek neveznek. Ez a 
lelki mozzanatoknak gazdag sorát rejti magá-
ban s tanulmányozása ritka élvezettel jár. 

Figyeljünk meg egy szobrászt, amint a nyirkos, 
puha anyagot formálja. Mélyen belenyomja az 
ujját, majd hozzátesz egy csipetnyi anyagot, míg 
végre előáll a forma ; de az még nyers, még 
durva, még véletlenekkel teljes. De amint az ujj 
továbbcsúszik rajta, otthagyván finom nyomát, 
egyre tökéletesebb lesz, míg végre a pillanat 
hevületében még egy parányi gyengéd és gyors 
símítás megadja neki a végleges alakot. Ki 
tudná e fürge mozdulatot, ezt a másodpercnyi 
nyomást erő és tartam dolgában tudományosan 
megállapítani ? A szobrász, ha azt kérdezzük 
tőle, hogy miféle rendszer szerint végzi ezt a 
fürge alakítást, legfeljebb azt feleli : érzésem 
szerint. A rajzoló ugyanerre hivatkozik, ha 
számonkérjük tőle, hogy az a gyors futam, 
amellyel egy alak körvonalát minden lendülé-
sével egyetlen rántásra odahúzza, miképen tá-
madt. De kérdezzük meg a göröncsért, hogy 
a sebesen forgó korongon miként formálja bög-
réjét szépvonalúra ; a szabót, hogy miképen 
tudja egy derék íves hajlítását egyetlen vonal-
lal biztosan megjelölni ; a kőfaragót, hogy minő 
számítással állapítja meg a kalapácsütés erejét, 
nehogy a véső nagyobb darabot hasítson le a 
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kőről, mint kellene : válaszuk az lesz, hogy 
mindez „a kezükben van". S ez a válasz helyes, 
tényleg a kézben van meg az erre való kész-
ség s e kiszámíthatatlan formálási készség a 
kézimunka legszebb diadala. Ezt a bravúrosan 
alakító érzést csak az anyag intelligens meg-
munkálása közben lehet megszerezni. Hány 
vonalat kellett a rajzolónak behatóan tanulmá-
nyoznia, hányszor kellett a rajzolószén és a 
papiros sajátságát kipróbálnia, míg végre abba 
az egy vonalba bele tudta rögzíteni egy emberi 
alak körvonalának temérdek hajlását, átmetsze-
teit, puhaságát és keménységeit. Hányszor kel-
let a vésőnek a kőtestet bontogatnia, míg ama 
kéz végleg megismerte az anyag rejtett saját-
ságait ! 

Mindaz, amit az anyag megmunkálásának e 
nemes kellékeiről mondottunk, Walter Crane 
nyomán egy szóba foglalható össze, ebbe : rajz. 
Mert mindennek végelemzésében a rajz az alapja, 
mindezt a rajz révén fejleszthetjük. Csekély 
különbség, hogy valaki az ily értelemben vett 
rajzot papiroson szénnel, vagy vésővel kövön, 
vagy ujjával agyagon gyakorolja. Ugyanaz az 
elv érvényesül itt is, ott is. S mert csak ezzel 
az elvvel boldogulhatunk, úgy a művészet, mint 
minden kézimunka terén, bízvást mondhatjuk, 
hogy a rajz mindé kultúrágak alapja és éltetője. 

Az ily értelemben fölfogott rajz a második 
vérségi kapocs ipar és művészet között. Benső, 
szilárd és elpusztíthatatlan. Művelésének helyes-
ségétől függ minden kézimunka jövője. Lelki 
gyönyörűséggel látjuk, hogy iskolánkban immár 
e helyes és nagyszabású nevelési rendszer került 
gyakorlatba. Ez az éltetője a műélvezetnek, a 
művészet megértésének. S a művészet és ipar 
viszonyában ez az élem döntő. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Ingyenes népoktatás. 
Már évekkel ezelőtt, amidőn a politikai han-

gulat az „ingyenes népoktatás" kérdését még 
nem vetette fölszínre, lelkesülni tudtam a cím-
ben foglalt eszméért. A Néptanítók Lapja, 
mintha a jelenlegi politikai helyzetet észre sem 
venné, halad a megindult csapáson, az ő kitű-
zött célja : a magyar népnevelés intenzívebb 
fejlesztésének megvalósítása felé s ez a nemes 
törekvés bátorít arra, hogy az ingyenes nép-
oktatás kérdésével - bár nem politikai, de 
tisztán nevelési s tanügyi szempontból — az 
össztanítóság lapjában foglalkozzam. Igaz, hogy 
egyelőre csak a „tandíj" megszüntetéséről s 
legföllebb a szegény gyermekek ingyenes tan-
eszközök beszerzéséről lehet szó, de már ez is 
sokat lendítene nemzeti népnevelésünk s nép-
oktatásügyünk előbbrevitelén. 

Általános tandíjmentességet kíván a nép 
anyagi és a tanító erkölcsi érdeke. De ez nem 
csak a szociális igazság, hanem a helyes logika 
következménye lenne, mert a tankötelezettség 
törvénye csakis általános tandíjmentesség mellett 
tudná a népiskolát — bogy úgy mondjam — 
népszerűvé tenni. 

Hiszen az ingyenes népoktatás, illetőleg az 
általános tandíjmentesség életbeléptetésével nem 
sokat veszítenének az iskolafönntartók még az 
esetben sem, ha ezt a veszteséget az állam nem 
pótolná. Vegyünk például egy népes, mondjuk 
500 tanulóval bíró iskolát. Országszerte a szoká-
sos évi tandíj (községi és állami iskolákat értek) 
2 korona s így a fönti népiskolában ezer koronát, 
egy tanító évi fizetését veszítené az iskolafönn-
tartó. A felekezeti iskolák pedig, ha iskola-
fönntartói jogosultságukat szívükön viselik — 
minden tekintetben — követni fogják a községi 
és állami iskolákat. Azonban ezen csekély 
anyagi veszteséggel szemben mily óriási nagy 
lenne az erkölcsi nyereség ! Kiszámíthatat-
lanok azon előnyök, melyek az ingyenes nép-
oktatás természetes következményei lennének. 
Sokkal könnyebb lesz — az általános tandíjmen-
tesség elvének fönntartása mellett — az iskola-
fönntartói jövedelem csökkenésének elkerülésé-
vel egy oly adózási módozatot találni, mint a tan-
díjkötelezettségből kifolyó nehézségeket és abnor-
mitásokat leküzdeni. A tandíjmentesség kimon-
dásával csak az adminisztrációnak egy neme vál-
toznék, ellenben a tandíjkötelezettség megmara-
dásával visszás elveket, szokásokat, ferde fölfogást 
és rendszert kellene megváltoztatni, hogy nép-
oktatásunk fejlesztésében a helyes irányt el-
találjuk. A nép a közteherviselés gondolatába 
és tényébe beleélni tudja magát s intellektuális 
haladása folytán ennek szükségességét is belátja, 
de sehogy sem tudja megérteni, hogy miért 
kell olyan terhet is viselnie, amellyel nemcsak 
jog, de kötelezettség is jár, a legkényesebb 
kötelezettség, hogy t. i. saját magzatjával nem 
rendelkezhetik úgy, amint neki tetszik. Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy a tankötele-
zettség rovására a szülőknek adjunk enged-
ményeket, csak azt, hogy a kötelezettséggel 
párhuzamban természetellenes állapotot ne érez-
zenek, mint aminő a tandíjfizetés. Aki ismeri 
a nép viszonyait, az azt is tudja, hogy sok pénz 
a két korona tandíj is. 

Egy példát hozok föl az iskolai fegyelme-
zésből. Tudjuk, hogy a testi fenyíték tilalma 
nem azért kísért iskoláinkban, mert a tanítók-
nál a szeretetre alapított nevelés hiányát tapasz-
talták, hanem azért, mert sorainkban is vannak 
nem a népnevelői pályához illő temperamentumú 
emberek, s azt is tudjuk, hogy a köznép mily 
kíméletlenül ütlegeli kedves csemetéjét, s mégis 
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azt látjuk, hogy az iskolai testi büntetés tilal-
mát a legnagyobb rokonszenvvel fogadja. Miért ? 
Csak azért, mert anomáliának tekinti, hogy 
pénzéért még meg is verjék gyermekét ; vala-
mint sehogy sem akarja megérteni, hogy ö járul 
az iskola anyagi fönntartásához s ezenfölül még 
bírságot kell fizetnie, ha gyermekét 1—2 napra 
otthon tartja. Világos tehát, hogy a tandíj s 
a tanszerekkel járó teherviselés sem az iskola, 
sem a tanító tekintélyét nem szolgálja. Úgy-
szintén látnivaló, hogy ingyenes népoktatás 
mellett az iskolai mulasztások gyérülnének és 
a fönnálló büntetési törvények_végrehajtása is 
könnyebben történhetnék meg. És mennyi kelle-
metlenség szűnnék meg a tandíjszedés fölös-
legességével, különösen ott, ahol ezt tanító 
végezte akár a maga, akár az iskola részére! 
Ingyenes népoktatás életbeléptetése után, mint-
egy varázserővel, oly hirtelen jobbrafordulna a 
szülő és iskola közötti viszony; a nép az összes 
intézmények közül az iskolát becsülné a leg-
többre, ahogyan ennek már eddig is úgy kellett 
volna lennie ; a tanító is, mint közhivatalnok, 
függetlenebbül érvényesülhetne és az iskolaügyi 
hatóságok akaratereje nem lenne megbénítva. 
Sokat nyerne az iskola intenzivitása is, mert 
egyes tanügyi kérdések eldöntésénél nem kellene 
számolni azzal a körülménnyel, hogy az iskolák 
fönntartásához a nép közvetlenül is hozzájárul. 
Nemzetiségi vidéken pedig szívesebben fogadnák 
a magyarosító ingyenes népiskolákat. Ismerve 
a nép viszonyait és gondolkozását, az ingyenes 
népoktatás eszméjét örömmel üdvözölhetem s 
ennek megvalósítását tekintem a népiskola teljes 
államosítására a legbiztosabb előkészítőnek. 

(Solt.) Fodor Ignác. 

A csalás és a rendőrség. 
Ha olyan lapban jelent volna meg a „Kis 

emberek veszedelme" című cikk, amelyet csak 
jogászközönség és a rendőrség olvas : igazán 
nem kockáztatnék meg némi fölvilágosítást, 
mert a jogászközönség úgyis tudja azt, a rendőr-
ség pedig bizonyára nem hagyná szó nélkül az 
ellene emelt erős vádakat. De így indíttatva 
érezem magamat — habár egészen kívül állok 
minden rendőrség kötelékén — hogy elmondjam 
nézetemet ebben az ügyben. 

Mindenekelőtt előrebocsátom, hogy kissé vesze-
delmes dolog valakit nyilvánosan „gazeinber"-
nek nevezni, vagy bármilyen becsületsértő vagy 
általában sértő kifejezésekkel illetni, kivált csalás 
esetében, mert az 1878. évi V. t.-c. 264. §-ának 2. 
pontja értelmében az állítás vagy kifejezés 
bebizonyításának nincs helye és az még a sértett 
fél kívánatára sem engedhető meg: „ha az 
állítás vagy kifejezés olyan cselekményre vonat-

kozik, mely csak a sértett fél indítványára 
vonható bűnvádi eljárás alá és az erre jogosított 
ilyen indítványt nem tett, vagy azt visszavonta". 
Már pedig a csalás magánvádra üldözendő s 
az emiatt emelt vád visszavonható az ítélet 
kihirdetéséig. Tehát nagyon megjárhatná az, 
aki efajta címeket előlegez, habár följelentés 
történt is az illető ellen, mert el nem kerülhetné 
a büntetést. 

Ami a csalás büntetését illeti, az nem mond-
ható olyan enyhének, amelynek szigorítására 
lenne szükség. 

Messze vezetne annak fejtegetése, hogy 
tulajdonképen mi is hát az a csalás? Elégnek 
tartom a törvény szavait idézni: 

„Aki azon célból, hogy magának vagy más-
nak jogtalan vagyoni hasznot szerezzen, valakit 
ravasz fondorlattal tévedésbe ejt vagy tévedés-
ben tart és ezáltal annak vagyoni kárt okoz: 
csalást követ el." (1878. évi V. t.-c. 379. §.) 

A legtöbb esetben tehát az emberek oktalan 
hiszékenységének, együgyűségének s igen sok-
szor a hirtelen gazdagodási vágyának vagy 
kapzsiságának folyománya. 

Ha alkalmam volna reá, egész sereg olyan 
csalást mondhatnék el, amely kétségbe ejtheti 
az embert az emberek együgyűsége miatt, amikor 
elhiszik a hihetetlent s természetfölötti erőt 
tulajdonítanak egyes embereknek. 

Csak úgy például fölemlíthetném azt az 
esetet, amikor a falusi embert sokáig lelvén a 
hideg, elhitte a cigányasszonynak, hogy ez azért 
van, mert a szobájában az ágya alatt a földben 
kincset rejtettek el, s míg az ott lesz, addig 
nem hagyja él a hideg ; a cigányasszony vállal-
kozott ennek kiásására, de ez csak úgy sikerül 
neki, ha társakat szerez a nehéz munkához^ és 
megfelelő eszközöket, de ehhez pénz kell. így 
aztán egymás után való napokon összesen 300 
forintot csalt ki a hideglelős embertől s ekkor 
az egész karavánjával együtt megszökött. A fő-
tárgyaláson aztán (mikor már a pénzből egy 
krajcár sem volt) a cigányasszony szemébe 
nevetett a panaszos embernek s azt mondá : 
„hát hogy lehetett kend olyan szamár, hogy 
az ilyet elhigyje". 

Egy falusi oláh ember panaszkodott a kére-
gető cigányoknak, hogy nem tud adni, mert 
magának is kevés van. Akkor a cigányok azt 
súgták neki, hogy ők csinálnának pénzt, ha 
adna hozzávalóra pénzt. A cigányok egy hétig 
élősködtek a nyakán s kicsaltak tőle lassanként 
400 forintot „anyagra", aztán egy teknőben 
sárt gyúrtak, gyúrásközben belecsúsztattak né-
hány darab új ezüstforintost s aztán mikor 
készen volt az anyag, az ember előtt szede-
gették elő s vízben megmosták az újdonat új 
ezüstforintosokat s akkor a munkát másnapra 
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halasztották. Másnap aztán úgy elmentek, hogy 
még ma is mennek. 

Efajták azok a csalások, ahol az emberek bámu-
latraméltó együgyűséggel hisznek a csalónak. 

Csalást követ el: aki hibás vagy hiányos 
árút szállít jó helyett ; aki utánzott árút valódi 
helyett kínál ; aki utánvét mellett értéktelen 
dolgokat küld ; aki a mérleget meghamisítja s 
hamis mérleget használ ; aki babszállításra elő-
leget vesz föl s azt nem szállítja, hanem a pénzt 
föléli ; aki az eladott bort seprős vízzel ki-
cseréli ; aki árúkat más névre hitelben vásárol ; 
aki más név alatt kötelezvényt ad ki ; aki 
hitelben vásárlásnál vagyonosnak mondja magát 
vagyontalan létére; aki nyugtát állíttat ki a 
fizetésről, azt magához veszi és nem fizet; aki 
gazdája adósaitól pénzt szed be s azt eltulaj-
donítja; a volt cseléd, aki az előbbi gazdája 
nevére hitelben vásárol ; aki más nevében, annak 
megbízását színlelve, pénzt kér kölcsön ; aki át 
nem vett gabonát nyugtáz, hogy a vételár ki-
fizettessék; az ügynök, aki hamis megrendelő-
leveleket mutat be, hogy jutalékot (provizió) 
kapjon; az ügynök, aki a nőt azzal veszi rá 
az életbiztosításra, hogy azt távollevő férje is 
kívánja; aki nem létező személy nevét vezeti 
az okiratra ; aki hézagosan olvas föl valami 
okiratot ; aki kifizetett váltót újra érvényesít ; 
aki másnak minden levélben pénzt kér ; aki 
másnak szóló, de tévedésből neki kézbesített 
postautalványra a pénzt fölveszi ; aki hamis 
levél fölmutatása mellett kölcsönt kér ; aki 
házassági ígéret mellett pénzadást eszközöl ki, 
mikor a házasság megkötése lehetetlen; aki 
játékpénzt aranypénz gyanánt értékesít ; aki 
magát a kórházba hamis előadások alapján föl-
véteti; aki a gyengeelméjű egyént káros jogügylet 
megkötésére reábírja ; aki már használt vasúti 
menetjegyet újból elad ; aki mást varázsolási 
hatalommal hiteget ; aki ravasz fondorlattal 
jövendöléssel foglalkozik ; aki megjelölt kártyá-
val játszik stb., stb. 

Már most, ha látjuk, hogy mily könnyű 
módon követhető el csalás, akkor tudjuk csak 
kellőképen mérlegelni a csalás büntetését. 

A csalás vétségének (vagyis, ha a csalás által 
okozott kár ötven forintot túl nem halad) a 
büntetése egy évig terjedhető fogház és ötszáz 
forintig terjedhető pénzbüntetés; a közönséges 
csalás bűntettének a büntetése pedig öt évig 
terjedhető börtön és kétezer forintig terjedhető 
pénzbüntetés. (1878. évi V. t.-c. 383 §'.) 

De kiszabható a csalás bűntettére öt évig 
terjedhető fegyház is, ha az okozott kár kétezer 
forintot fölülhalad, vagy ha a csaló csalás miatt 
már két ízben meg volt büntetve, vagy ha a 
csaló saját biztosított vagyonának megsemmi-
sítése vagy megrongálása által követte el a 

csalást. (1878. évi V. törvénycikk 381., 382., 
383. §§.)̂  

Ezenkívül mellékbüntetésül ott van a hivatal-
vesztés és a politikai jogok gyakorlatának föl-
függesztése. (1878. évi V. t.-c. 388. §.) 

Nem olyan hitványul csekély hát az a bün-
tetés, ami a csalásra kiszabható, hogy a bün-
tetés szigorításánál sürgősebb teendője ne lenne 
a törvényhozásnak. 

A csalás magánvádra üldözendő bűncselek-
ményt képez s csupán akkor nem, ha a csaló 
a csalás elkövetése végett közhivatalnoki jelle-
get vagy hatósági megbízást színlel ; ha a csalást 
közhivatalnok, ügyvéd, meghatalmazott, ügy-
vivő vagy magánhivatalnok hivatala vagy 
megbízása körében követte el, vagy ha a csaló 
csalásért már két ízben meg volt büntetve, vagy 
ha a csaló a csalást saját biztosított vagyoná-
nak megsemmisítése vagy megrongálása által 
követi el. (1878. évi V. t.-c. 390. 

Már most, ha ezek az utóbbi esetek nem 
forognak fönn, még ha a rendőrség vagy akár 
a kir. ügyész, vagy a büntetőbíró szemei előtt 
folyik is le a csalás: abba nem szabad bele-
avatkozni, ha maga a megcsalt egyén nem 
panaszkodik. 

Tehát a rendőrséget nem lehet kárhoztatni 
azért, mert panasz nélkül nem avatkozik bele 
a csalási ügybe, mivel ehhez — a megcsalt 
egyén panasza nélkül — egyáltalában nincs 
joga. És hogyha az egész országban mindenütt 
államosítva lesz a rendőrség : ezen nem tehet 
változtatást, épen úgy nem, mint a fővárosban, 
ahol pedig a rendőrséget már az 1881. évi 
XXI. t.-c. államosította, mert egyiknek épen 
úgy, mint a másiknak, a kezét megköti a 
törvény. 

Én igazán nem merném állítani, hogy „a mai 
rendőrség általában véve nem őre a polgárság-
nak, ügyetlen, nehézkes és többnyire tudatlan". 
A rendőrség első sorban a közrend fönntartá-
sára és megóvására van hivatva, nem az egyes 
emberek szolgálatára, s ha egyes emberek segé-
lyért fordulnak hozzá, ezt nem tagadja meg, s 
ha megtagadná : ott vannak a szigorú tör-
vények, amelyek alapján felelősségre lehet vonni, 
csak illetékes helyen kell panaszt emelni ellene. 
Ami a „tudatlan" jelzőt illeti, hát bizony köz-
rendőri szolgálatra — még a fővárosban sem, 
annál kevésbé a vidéken — nem vállalkozhat-
nak középiskolát végzett egyének, az ott kap-
ható s szégyenletesen csekély fizetésért. Azonban 
a rendőrség felügyelői minden lehető módot 
elkövetnek arra, hogy a közrendőröket — akik 
másként mindenütt rendesen írni, olvasni tudó 
emberek — a rendőri teendőkben kioktassák. 
Hogy ezek a közrendőrök kevés törvényisme-
retet visznek magukkal a szolgálatbalépéskor : 
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bizony nem az ő hibájuk, mert hiszen van-e 
egyetlen-egy elemi iskola az országban, amely-
ben egyáltalában ismertetnék a törvényeket a 
gyermekekkel ? 

Még csak egyet akarok megjegyezni az útlevél 
kiadására vonatkozólag, ahol ez van mondva : 
„S ami igazán kacagtató, ennek a gyanús 
embernek még az egész világra szóló útlevelet 
is adott ki a rendőrség, hogy kényelmesen meg-
szökhessek, bármely irányban." 

Hát hiszen ezekkel a kifejezésekkel sem volna 
egészen tanácsos a büntetőbíró elébe állani. 
De ez a rendőrség dolga. 

Azonban föl kell világosítanom, miként az 
útlevélügyről szóló 1903. évi VI. t.-c. 4. §-a 
meghatározza azokat az eseteket, amelyekben 
az útlevél kiadása megtagadható, amiből viszont 
következik, hogy más esetben nem tagadható meg, 
vagyis, hogy minden más esetben ki kell azt adni. 
Megtagadható pedig az útlevél kiadása azoktól : 

„a) akik a külföldre való utazásban a véd-
erőtörvényen alapuló állítási vagy szolgálati 
kötelezettségük teljesítése tekintetéből a fönn-
álló szabályok értelmében korlátozva vannak ; 
b) kik ellen szabadságvesztéssel büntetendő cse-
lekmény miatt bűnvádi eljárás van folyamatban, 
nemkülönben az elítéltektől, büntetésük végre-
hajtása előtt". 

Ha ilyen akadály dacára adna ki a rendőr-
kapitány útlevelet, akkor érhetné vád, de ha 
ilyen akadály nincs, ha följelentés sem történt 
az útlevélkérő ellen : akkor nincs joga meg-
tagadni azt. 

Ezeket csak azért kívántam elmondani, hogy 
míg mindnyájunknak kötelessége figyelmeztetni 
a népet az őt környező veszélyekre, addig óva-
kodjunk ugyancsak a nép előtt lealázni a rendőr-
ségnek úgyis nehéz helyzetét. 

(Budapest.) K. Nagy Sándor, 
pestvidéki kir. törvényszéki bíró. 

Népiskolai tankönyveinkről. 
A népiskola számára írt tankönyvek egyes 

ferdes'geiről több ízben esett már szó. Jogo-
san, mert e könyvek tényleg több lényeges 
hibával bírnak, amelyek kiküszöbölése komoly 
föladat s figyelmet érdemel mindazok részéről, 
akik enemű könyvek írására hivatottaknak 
érzik magukat. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a jó tankönyv 
mennyire fontos segítőeszköze a tanítónak nagy 
munkájában. Ami a kovácsnak a kalapács, az 
asztalosnak a gyalu, — tanítónak az a könyv. 
Akadnak ugyan elvétve még ma is tanítók, 
kik a tankönyv használatát fölöslegesnek, el-
maradhatónak vélik. Ez mindenesetre igazolat-
lan állítás, amelyre a tanítandó, rengeteg 

anyaghalmaz és a gyakorlati tanításhoz támasz-
kodó követelmények rácáfolnak. 

A jó tankönyvre szüksége van tanítónak, 
tanítványnak egyaránt. Jótékony hasznát érzi 
mindenki, de különösen a kezdő, fiatal tanító, 
aki még esak alig került ki a különösen gya-
korlati szempontból meglehetősen hiányos ki-
képzést nyújtó képző-intézet szárnyai alól. 
Lehet, hogy tisztában van e kolléga magával 
a tantervanyaggal; de fény, hogy nagyon sok 
esetben megakad, ha a gyakorlati élet által 
előírt és egyébként is kötelező olynemű munka 
elvégzése háramlik reá, mint aminő pl. egyik-
másik tantárgynak, avagy osztatlan iskolában 
az összes tantárgyaknak osztályok szerinti, havi, 
esetleg hetekre szóló részletes fölosztása. Ilyen-
kor a tananyagot megfelelően csoportosító, 
célszerűen taglaló könyv az, amely természetes 
útmutatással, tájékoztatással szolgál a meg-
szorult tanítónak. 

Hogy a növendékek mennyiben szorulnak 
rá a tankönyv használatára, azt rem kell hosz-
szasan bizonyítani. Az osztott iskoláktól még 
eltekintve, kiváltkép az osztatlanok úgyszólván 
percekre mért órarendje nem nyújt elegendő 
időt ahhoz, hogy a tanító a naponként kisza-
bott anyagot oly pontossággal, alapossággal 
dolgozza föl, hogy azzal a növendék részéről 
minden utólagos kérdezés fölöslegessé tétetnék. 
Igen is, elö kell vennie a könyvet, amely ez 
esetben igen jó rögzítőeszközzé válik, anélkül, 
hogy azzal már a magoltatás valóban kárhoz-
tatandó, elítélendő ténye forogna fönn. 

Ezen előnyökkel természetesen csak a jó 
tankönyv használata jár, amelynek kellékei 
ilyenformán, a tanító és tanítvány részéről való 
szükséglet követelményei szerint, egykép álla-
pítandók meg. Tanítóra nézve fontos e rend-
szer, csoportosítás és taglalás, amelyek a könyv 
anyagának áttekinthetőségét szabályozzák, elő-
segítik. Gyermeki szempontból mindezekhez 
még a könnyed, magyaros kifejezések és rövid, 
velős mondatok alkalmazása folytán előálló 
nyelvezeti és ehhez simuló érthetőségi követel-
mények kapcsolódnak. 

A tankönyvíró figyelmének mindezekre ki 
kell terjeszkednie. A követelmények első részét 
illetőleg, eddig is találunk a tankönyvekben, 
tantárgyanként az anyag természetének meg-
felelő csoportosítást, taglalást. De, hogy a 
könyv a tanítónak — fönt már jelzett okból 
— teljesen kifogástalan segítőeszközévé vál-
hasson, ajánlatosnak vélném, ha a tantervi 
menettel megegyező, kisebb időszakokra (egész, 
esetleg félhónapokra szóló) fölosztás is vitet-
nék abba ; s nem tartanám fölöslegesnek, ha 
mindez megtoldatnék még a tantervi Utasítás 
odavágó szavainak idézésével, amint ezt tan-
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könyvirodalmunk egyik legújabb termékében 
jóleső érzéssel tapasztaltam. 

A kézikönyvek főfontossága azonban mégsem 
a tanítót, hanem a gyermeket érinti s az azok 
jóvoltát illető, leginkább tekintetbe veendő 
igények erről az oldalról támaszthatók. Fön-
tebb már jeleztem, hogy ezek a kívánalmak 
főképen a könyv stílusára és érthetőségére 
vonatkoznak, amelyekre nézve az eùdigi köny-
vek jó része erősen kifogásolható. 

Az elemi iskola osztályaiba járó tanulók 
életkor határa a 6 —12-ik életév. E zsenge kor-
ral a gyermekek értelmi fejlődöttsége arány-
ban áll. Képzet- és fogalomkörük erősen hatá-
rolt, tartalmatlan. Ezt a nagyon for.tos 
momentumot az eddigi tankönyvek írói vagy 
nagyon kevéssé, vagy egyáltalán nem vették 
figyelembe. Mondandóik stílusa nem vág össze 
a gyermek fejlődöttségével és fogalmi körével. 
„Magas", amint mondani szokták s nem annyira 
a népiskolai gyermekek, mint inkább a közép-
iskolai tanulók fölfogásához mért irályú köny-
vek azok. S ez te-mészetes is, mert a nép-
iskolai tankönyvek, különösen a felsőbb osz-
tályokban, a közép-, avagy a polgári iskola szá-
mára írt iskolai könyvek itt- ott rövidített, egész-
ben azonos menetű, egyező irályú reprodukciói. 

Módosításra szorulnak tehát a népiskolai 
tankönyvek első sorban a nyelvezet tekinteté-
ben. Könnyed, bárki által megérthető, népies 
nyelvet kell azokba vinni. A gyermeki értelem 
szempontjából való bírálat több értéket tulaj-
donít ezeknek, mint a nagy ambícióval kikere-
kített, modorosan, választékos kifejezésekkel 
tarkított mondatok halmazának. 

A könyv mondandóinak érthetősége okából 
ajánlatos a minél kurtább mondatok alkalma-
zása. A cifra sallang, fölösleges költői díszít-
mény lehetőleg elhagyandó. Mondhatnám, hogy a 
könyv terjengősségének megszorítása odáig volna 
fokozandó, hogy az rövid, de velős kifejezésekkel 
a tárgyalandó anyagnak csak a gerincét, vázát 
nyújtsa, amelyre a húst, az izomzatot, a tanító 
magyarázó, értelmező munkája rakja föl. 

A tankönyveknek ily szempontok szerint való 
szerkesztése több üdvös hatást eredményez, 
így pl. kényteleníti egyik- másik kényelemsze-
rető tanítót arra, hogy szerepét lehető igye-
kezettel töltse be s a tanítás munkáját ne 
csupán a könyvre bízza. A gyermek figyelmes-
sége e réven, fokozódik s minthogy nem kell 
értelmetlen fogalmakkal vesződnie, könyvét is 
nagyobb kedvvel forgatja. Maga a könyv pedig, 
kiváltképen alkalmas az emlékezőtehetség gya-
korlására, mivel mintegy kivonata lévén a 
tanítói magyarázatnak, kifejezései mindmeg-
annyi támpontul szolgálnak a magyarázat bár-
mikori emiékei etbe idézéséhez. 

E kivonatos minőséget azonban mégsem 
vélem minden tankönyvre kiterjesztendőnek, 
hanem csak a különböző, ú. n. „. . . tan" és 
„ . . . rajz"-okra. Sőt igen helyesnek tartom, 
ha kiváltkép az olvasókönyvek által dús, bőven 
tartalmas taneszközt adunk a gyermek kezébe ; 
olyat, amely úgy érzelmi, mint értelmi szem-
pontból célszerűen választott olvasmányaival 
egyformán fejlesztőjévé válik a gyermek érzelmi 
világának, képzetkörének és fogalomkörének. 
Ez az olvasmányaiban minden irányban kiter-
jeszkedő könyv legyen a népiskola igazi könyve, 
amely mellé a többiek csoportosuljanak. 

Mindezek mellett nyomós érvnek tartom még 
azt a körülményt is, hogy a terjengősségében 
megszorított s így vékonyabbá vált könyv, 
amennyivel pedagógiai szempontból értékesül, 
financialiter értéktelenebb, vagyis olcsóbb lesz, 
s így nem kényteleníttetik a szegény napszámos 
szülő, nagy fogcsikorgatások között, 5 —10 ko-
ronákat előteremteni V—YI. osztályú gyermeke 
tankönyveinek beszerzésére. 

Az írandó tankönyvekkel szemben, nagyjából 
és általánosságban, ezek a saját szempontomból 
fölállítható követelmények. Több szem többet 
lát, s valószínűleg akad rajtam kívül más is, 
aki saját tapasztalatai folytán, itt-ott esetleg 
a részletekben, egyéb javítanivalót is talál. 
Mindenesetre kívánatos azok fölszínre hozatala, 
hogy az ú j Tanterv által megszabott munkához 
segítőeszközeink jók, használhatók legyenek ! 

Láncz József. 

Községi és egyéb helynevek. 
Háromszék vármegye. 

I. Késeli járás. Albis = Kézdiaibis. — Kézdi-
Polyán = Kézdiszentkereszt. — Márkosfalva = 
Kézdimárkosfalva. — Martonfalva = Kézdimar-
tonfalva. — Oroszfalu = Kézdioroszfalu. — Pe-
selnek=Kézdikövár. — Sárfalva-Kézdisárfalva.— 
Szárazpatak = Kézdiszárazpatak. — Szászfalu = 
Kézdiszászfalu. 

II. Jüiklósvári járás. A rapatakhoz tartozó Béldi-
szeg (eddig Földvárszeg néven is). — Köpeczhez 
tartozó Alsómalom (eddig Malomkert néven). 

III. Orbaijá ás. Czofalva=Czófalva. — Körös= 
Csomakőrös. — Papolczhoz tartozó Gyulafalva 
(eddig Gyulafalva, Commandé, Csángótelep és 
Musa külön neveken). — Petőfalva = Székelypető-
falva. — Tamásfalva = Székelytamásfalva. — 
Telek = Orbaitelek. 

IV. Sepsi járás. Árkoshoz tartozó Glória-
gyógyforrás (eddig Völgytelep néven). — Be-
senyő = Sepsibesenyő. — Bodok = Sepsibodok. — 
Bükszád: Sepsibükszád. — Ilyefalva=Illyefalva.— 
Kőröspatak = Sepsikőröspatak. — Nyén = Ke-
resztvár. 
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A legszebb imádság. 
Imádkozom gyakorta én is, 
Van rá okom (négy szép gyerek), 
Könyörgök jó meleg ruháért 
S kérek puha lágy kenyeret . . . 
Alig is szólok magamért — 
Oh van egyéb, óh van a mért. 

— Beám szakadt a minapában 
Nagy, áhítatos pillanat 
És szivemen és ajkamon 
Zsongottak édes, lágy szavak . . . 
S ím, Rózsikám elembe lép, 
Imára fogva kis kezét . . . 

Hogy félbeszakítám imámat, 
Bocsásd meg édes Istenem! 
Más is a pici két kezecskét 
Csókolta volna helyemen 
S a legszebb imádság után 
Más is zokogott volna tán. 

Uram, bocsásd meg gyöngeségem 
iS lakozz velem tovább, lakozz, 
Aldd meg virágim ezt a szálát, 
Mely bimbajában illatoz! 
Imám most már bevégezem : 
Hallgass meg édes Istenem! 

Tarcsafalvi Albert. 

Törvénytudás és törvénytisztelet. 
Az évzáró-vizsgálat után a hallgatóság bírál-

gatta a tanulók feleleteit. 
— Az alkotmánytanból — mondja az egyik — 

úgy feleltek, akárcsak az ügyvédek. 
-— En — válaszolt rá a járásbíró, aki szin-

tén részt vett a vizsgálaton — nem a folyé-
kony vizsgálati feleletek után bírálgatom az 
eredményt. Ami az alkotmánytant, vagyis mond-
juk inkább a polgári jogok és kötelességek 
tanítását illeti, nekem, mint bírónak, olyan 
kedvezőtlen tapasztalataim vannak, mintha ez 
a tárgy a népiskolában nem is taníttatnék. 

— A járásbíró úr talán igen szigorúan ítéli 
meg a dolgot — szólt közbe az iskolaszék 
elnöke. 

-—• Sőt nagyon is enyhén, elnök úr, mert 
szem előtt tartom a népiskola igazi célját és 
számbaveszem azokat a nehézségeket is, me-
lyekkel küzdenie kell. De, ha azt mondjuk, 
hogy a népiskolai tanításban a legfőbb elv az 
életre való nevelés, oktatás, akkor a polgári 
kötelességek és jogok alapfogalmait csak el kell 
sajátíttatnia a tanulókkal, pedig vajmi gyakran 
az ellenkezőről szerzek tudomást. 

Állításom bebizonyítására sok példát szakít-
hatnék gyakorlatomból, de elég lesz, ha csak 
egyet mondok el. 

Minap bevezettek hozzám egy suhancot, aki 
a közoktatásügyi törvény áldásaiban részesült, 
vagyis részesülhetett volna. Azzal vádolták, 
hogy a vásárról hazamenőben egy pár csizmát 
talált. Amint vallotta, nagyon megörült a sze-
rencsének és hallgatott vele. Reá valami három 
hétre, miután senki sem jelentkezett az elvesz-
tett holmiért, fölhúzta a szerencse-csizmát és 
szerencsétlenségére bement a korcsmába. Ott 
egy pajtása igen fürkésző szemmel nézte csiz-
máit ós elpanaszolta, hogy a mult vásáron 
milyen szerencsétlenül járt, hogy elvesztette 
ú j csizmáit. Erre Varga Pista, a megtaláló, 
igen kényelmetlenül érezte magát s mikor 
pajtása csak úgy tréfából azt mondta, hogy 
utóbb ő találta meg csizmáit, éktelen szitko-
zódásra fakadt ki, úgy, hogy a nagy lármára 
a faluba érkezett csendőrök benéztek a korcs-
mába. Erre Pistának inába szállt a bátorsága 
és kiiparkodott ú j csizmájával a korcsmából, 
de a csendőrök megállították, kérdőre fogták, 
végre bevallotta, hogy biz az ő lábán a talált 
csizma van. igv került elémbe. Mikor azt kér-
deztem tőle, hogy miért nem adta át a talált 
jószágot a bírónak, aki kihirdette volna, hogy 
a kárvallott jelentkezhessék : azt válaszolta, 
hogy két vagy három hétig úgy sem viselte, 
miért nem jelentkezett, aki elvesztette. Erre 
megmagyaráztam neki, hogy a büntető-törvény-
könyv azt parancsolja, hogy aki valamit talál, 
tartozik azt 8 nap alatt annak, aki elvesztette, 
vagy a bíróságnak átadni. Azzal védekezett, 
mint igen sokan, akik a bíróság elé kerülnek, 
hogy ő nem törvénytudó, ő ezt nem tanulta 
az iskolában. Természetes, hogy el kellett ítél-
nem, mert a törvény nem tudása, nem értése, 
mentségül nem szolgálhat. 

Lehet, hogy Varga Pista is, mikor iskolába 
járt, a vizsgálaton folyékonyan felelt az alkot-
mánytanból, gyorsan pergett a nyelve az állam-
szerkezetről, de hogy polgári kötelesség- és 
és jogérzetét a tanítás ki nem fejlesztette, alvó 
állapotban hagyta, az bizonyos. Az alkotmány-
tanban is vannak elvont dolgok és olyanok, 
melyeknek, ha úgy kell mondanom, gyakorlati 
értékük van, amelyekkel az életben lépten-
nyomon találkozunk ; ezek megértésére, elsajá-
títására kell a népiskolában fősúlyt fektetni. 
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Az elítéltek nagy része a törvény nem 
tudása miatt érzi annak szigorát. S miután a 
tudást és a tiszteletet bizonyos rokonkötelék 
fűzi össze, a köznapi élet arról is tesz tanúsá-
got, hogy a törvények iránti tiszteletlenséggel 
leginkább a nép alsóbb, tudatlan osztályaiban 
találkozunk, mely még fokozódik az esetben, 
ha a rosszlelkűség hamisan fejtegeti a törvényt 
a népnek. 

Azon követelésnek, hogy a törvényt minden-
kinek tudnia kell, ami nélkül szilárd alapokon 
nyugvó társadalmi és állami élet nem létezhe-
tik, folyománya tagadhatatlanul az, hogy min-
den honpolgárnak legyen alkalom nyújtva a 
polgári jogok és kötelességek elsajátíthatására. 
Ez a föladat a népiskolára is vár, mert a pol-
gárok zöme csak annyit tud, amennyit ott 
tanult, amire ott képesítve lett. 

Törvényhozásunknak a polgári jogok és kö-
telességek ismeretének terjesztésére az iskola 
falain kívül igen fontos intézkedése az, hogy 
az alkotott törvényeket a községeknek meg 
kell szerezniök, azon célból, hogy a polgárok 
ezekről kellő tudomást szerezhessenek. Az meg 
is történik. A törvények ott vannak a község-
házában ; halmuk évről évre nő ; de ki vesz a 
nép közül róluk tudomást, ki hirdeti ki, ki 
magyarázza meg a népnek? S ki tegye, ha 
nem a nép tanítója ? A tanító tartsa kezében 
a törvényt megvilágító szövétneket ; a tanító 
csöpögtesse már a zsenge lelkekbe a törvények 
iránti tiszteletet és azt fokozatosan a felnőt-
tekben is fejlessze. 

Ez. az én véleményem — fejezte be szavait 
a járásbíró — a polgári jogok és kötelességek 
tanításáról a népiskolában. Nincs itt szó új 
teherről, ú j kötelességről, csupán a néptanítói 
hivatás kellő betöltéséről. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Kinevezte: Jánosy Gyula aiyitravármegyei 
kir. s.-tanfelügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3. fok.-ba, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal és a törvényszerű lakbérrel, 
Moson vármegye kir. tanfelügyelőjévé ; dr. Szabó 
Béla székesfővárosi fizetéstelen kir. s.-tanfel-
ügyelőt a X. fiz. oszt. 3. fok.-ba, az 1904. évi 
I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal, 
nyitravármegyei kir. s.-tanfelügyelővé ; Lukácsi 
György ügyvédjelöltet a XI. fiz. oszt. 3. fok.-ba, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal, trencsénvármegyei kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokká ; Szalay Sándor acsádi ág. 
hitv. ev. felek, tanítót a XI. fiz. oszt. 3. fok.-ba, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-

mélyi pótlékkal, veszprémvármegyei kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokká ; Gombkötő Antal közép-
iskolai tanárjelöltet a XI. fiz. oszt. 3. fok.-ba, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal', krassó-szörényvármegyei kir. 
tanfelügyelőségi tollnokká; Laban Melanie ed-
digi állandó helyettes oki. tanítónőt a zsom-
bolyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Lázár 
János oki. tanítót az egyeki áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Márton Gézáné Lázár Ida mind-
szenti áll. h. tanítónőt ugyanezen áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Pap Gizella eddigi állandó 
helyettes oki. tanítónőt az apai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; dr. Berze Nagy János 
krassó-szörényvármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnokot a kolozsvármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez. 

Jelen minőségében áthelyezte: Darm-
stádterné Majsay Lujza soroksári áll. óvónőt a 
kispest-pusztaszentlőrinczi áll. óvóhoz ; Kl,ein 
Ede torontálcsécsányi áll. el. isk. tanítót az 
ürményházai áll. el. isk.-hoz; Kecskés Béla 
tiszalök-fástanyai áll. el. isk. tanítót a józsef-
völg i áll. el. isk.-hoz ; dr. Pacséri Károly 
torontálvármegyei kir. tanfelügyelőt Sopron 
vármegyébe; Láng István mosonvármegyei kir. 
tanfelügyelőt Torontál vármegyébe ; Klein Fe-
renc és Klein Ferencné Martin Mária sztracsovai 
áll. el. isk. tanítót, illetőleg tanítónőt a pan-
csovai áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Tlijevits Dezső czrepájai közs. isk. r. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Molin Sebő ker-
nyécsai munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
500 K-t ; Matulay Ferenc unini róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 560 K-t ; Sinka Lajos krassói 
ev. ref. el. isk. tanítónak évi 920 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Déézsi László kolozsvári nyug. ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Péter Annának évi 640 K-t ; 
néh. Sorobetea Bertalan nyug. oláhszentgyörgyi 
tanító özv., szül. Morár Anasztáziának évi 
400 K-t ; néh. Lehmann Mihály pusztaterem-
uradalmi tanító özv., szül. Milkó Teréziának 
évi 430 K-t. 

T A N Í T O K T A N A C S A D Ó J á . 
Ii. I. Megkapják. — Ii. B. Nyíri. Alkalmaz-

tatásában történt változást a tanfelügyelőség 
útján jelentse be a minisztériumnál akkor, ami-
dőn díjlevele beérkezett. Ezt csatolnia kell. — 
B. D. Székelyudv. Monológját meg nem 
vehetjük. Nincs rá fedezetünk. — Draskovecz. 
A tanulókat magukra hagyni helytelen eljárás 
volt. Különben az ilyen helyi torzsalkodá-
sok elbírálásába nem bocsátkozhatunk. — 
B. D. Bárdfalva. Az orsz. tanítói nyugdíj-
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alapból csàk 1870 január 1-től részesülhet 
nyugdíjban, ha életének 21. évét akkor már 
betöltötte; ennélfogva 35 évi szolgálata után 
1000 korona nyugdíjigényének 90°/o-át kapná 
nyugdíjul. Ha pedig 1875. évtől bír jogosult-
sággal, 30 év után 80%-ot. A többi kérdé-
sére nyugdíjkönyvecskéje is útbaigazítja. — 
Y. I. Sziklás. Ügyük még föl nem érkezett. 
(Gyakran megüzentük már, hogy ily magánügyek-
ben címzett levelező-lapot tessék küldeni.) — 
A. I. Fogaras. A közművelődési, közigazgatási 
közlekedési és közjótékonysági célokra kivetett 
megyei pótadó fizetése alól csak az állami tiszt-
viselők vannak fölmentve. Azonban a vármegye 
is adhat szabályrendeletileg fölmentéseket. — 
A. Sell. Annak idején majd kiírják a pályázati föl-
tételeket. — O. I. Gardánfalva. l .Az új Tanterv 
az Egyetemi nyomdánál szerezhető meg 3 K-ért. 
2. A rendes expediálás iránt intézkedtünk. — 
F. K. F. A mezőrendőrségről szóló törvény 
semmiféle tanítást nem ír elő, hanem csakis a 
faiskolakezelést, mialatt annak jókarban tartása 
értendő s amiért a kezelő, ki legtöbb esetben 
tanító, külön törvényszerű díjazásban részesül. 
A tanulók gyakorlati oktatását az elemi és 
gazdasági ismétlő-iskolai tantervek részletesen 
ismertetik. Itt megtalálja, hogy ki, mikor, meny-
nyit és minő föltételek mellett köteles tanítani. —• 
N. Gy. Szász lud vég. A kérdezett ügy fedezeti 
nehézségek miatt érdemben most még el nem 
intézhető. Száma: 66039/1905. — T. Zs. Tudja 
meg azt, hogy a szünetek tartamára vonat-
kozólag az egyházi hatóság miként intézkedett 
s ehhez képest tegye meg a szükséges lépéseket. — 
Sz. T. Pereszteg. Miért nem járt el személye-
sen s miért használt küldöncöt ? Az előbbi 
esetben elkerülhette volna a nem jól eső választ. — 
Ii. P. I. Námesztó. Panaszukkal forduljanak a 
közig, biz.-hoz. — B. Jánoshegy. A kivetés jogos. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
— Címadományozás. A király Tóth József 

királyi tanácsosnak, Pest megye nyugalomba 
vonult tanfelügyelőjének a közoktatásügy terén 
kifejtett buzgó és hasznos működése elismeré-
seül a miniszteri osztálytanácsosi címet ado-
mányozta. 

— Iskolaorvosok a népiskolákban. Lapunk 
mai számának első cikkével kapcsolatban közöl-
jük azon elemi népiskolák jegyzékét, amelyek-
ben iskolaorvosok alkalmazandók volnának/ 
Ezek a következők : Kaposvár, Nagykanizsa, 
Csongrád, Eger, Gyöngyös, Hatvan, Szolnok, 
Erzsébetfalva, Kispest, Újpest, Beregszász, Mun-
kács, Ungvár, Márarnarossziget, Szatmárnémeti, 

Pancsova, Zsombolya, Brassó, Fiume, Újbánya, 
Ruttka, Zólyom, Magyaróvár, Moson, Perlak, 
Zalaegerszeg, Horgos beit., Kiskúndorozsma, Kis-
telek beit., Mindszent beit., Szegvár tanyák nélkül, 
Budafok, Monor, Soroksár, Szántó, Dobsina, Bárt-
fa, Nagymihály, Sátoraljaújhely, Békéscsaba, Kis-
várda, Kapnikbánya, Zilah, Nagyszőllős, Magyar-
Pécska, Csanádpalota, Resiczabánya, Fehértemp-
lom, Szakáiháza, Franczfeld, Nagybecskerek, 
Törökbecse, Marosújvár, Nagyenyed, Gyergyó-
remete, Sepsiszentgyörgy, Déva, Bánffyhunyad, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyszeben, Torda 
(ó- és új). 

— Tanítók kegyelete. A Magyar Tanítók 
Otthona, fönnállása tizedik évfordulója alkal-
mából, kegyelettel adózott Hokk Szilárd, a fő-
városi tanítók jótevője emlékének. A nagy 
emberbarát emlékét Tóth Kálmán méltatta ki-
válóan sikerült emlékbeszédben. Ez alkalommal 
leleplezték Bárczy István dr.-nak, a székesfő-
városi közoktatásügy nagyérdemű tanácsosának, 
az Otthon tiszteletbeli tagjának az arcképét. 
Nagy László tanítóképző-intézeti igazgató volt 
az ünnepi szónok, aki hosszabb beszédben, lel-
kes szavakkal méltatta Bárczy tanácsos műkö-
dését. Bárczy dr., úgymond, a székesfővárosi 
iskolák reformátora, aki oly nivóra emelte az 
iskolák működését, mely megfelel a modern 
európai eszméknek. Beszéde után lehullott a 
lepel Bárczy dr. jól sikerült arcképéről, melyet 
Horváth Andor ifjú festőművész festett meg 
nagy tehetséggel. Bárczy István dr. hálás sza-
vakkal köszönte meg az ünneplést. A Himnusz 
fejezte be az ünnepi közgyűlést. 

— A szocializmus és a tanítóság. A 
csongrádmegyei tanítóegyesület legutóbb tar-
tott gyűlésén Sassi Nagy Lajos indítványára 
kimondotta, hogy felhívja Magyarország taní-
tóit a nemzetközi szociálizmus túlzásai ellen 
való küzdelemre. E küzdelem eszközei: a nép 
bajaival való komoly, odaadó foglalkozás, az igaz, 
nemes szociális eszmék hirdetése és az évtize-
deken át elhanyagolt nép valódi szükségletei-
nek megfelelő reformok sürgetése. Erre a célra 
a csongrádmegyei tanítók, a Magyar Gazda-
szövetség közreműködésével, egyesíteni akarják 
az ország összes tanítóit, majd később a papo-
kat, jegyzőket, gazdatiszteket is, mint a nép 
hivatott vezetőit, szóval, midazokat a tényező-
ket, amelyeknek üdvös tevékenysége a vidéken 
a magára hagyott nép körében is elhatalmasodó 
szociális izgatásnak gátat vethetne. 

— Létesítsünk filléregyesületeket ! Né-
hány év előtt e lap hasábjain közöltem a nagy-
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surányi izr. iskola „filléregylet"-ének évi zár-
számadását és annak kapcsán hasonló egyesületek 
alakítására buzdítottam különösen vidéken mű-
ködő kartársaimat. Akkortájt többen fordultak 
hozzám azon megkereséssel, hogy egyesületünk 
szervezetéről, a megteremtése körüli eljárásról 
adjak bővebb fölvilágosítást. Ha tudakoló tanító-
társaim közül csak egynek is sikerült ily nemes-
irányú egyesületet létesíteni, rövid közleményem 
nem tévesztette el célját. Jelenleg közlöm fillér-
egyesületünk szervezetét és évi működését ; 
megjegyezvén, hogy különösen az előbbi a helyi 
viszonyok szerint módosulhat. Az egyesület élén 
mindenkor két iskolaszéki tag áll. Ezek egyike 
elnöke, másika pénztárosa, valamely tanító 
pedig jegyzője az egyesületnek. Az egyesület 
tagja lehet nem-, kor- és valláskülönbség nélkül 
mindenki, aki egy korona felvételi díjat és heti 
egy fillért fizet az egyesület pénztárába. Minden 
hét egy napján — rendesen péntek délután 
szünet lévén — fölváltva két-két iskolásgyer-
mek zárt persellyel járja be a községet és szedi 
a filléreket (akadnak bizony 20 filléresek, sőt 
koronák is). A pénzt a pénztáros veszi át és 
elkönyveli az összeget a gyűjtők neveivel együtt. 
A hitk. elöljáróság hozzájárulásával tér nyilt 
az egyesület javára való templomi adakozásra is. 
Az egyesület vidéki tagjai, kiktől a heti fillér 
be nem szedhető, október hó folyamán kéret-
nek fel az egyesület céljaira való adakozásra. 
Megjegyzem itt, hogy vidéki tagjaink közül 
többen 20—30 koronával járulnak hozzá. Szor-
gos és tapintatos utánjárás eredményeként fillér-
egyesületünk folyó tanévi működése eddig ez 
volt : szeptember első napjaiban a tanítótestület 
az egyesület pénzén előző években vásárolt, a 
mult tanév végén visszaszedett, de jó karban 
levő tankönyveket osztatta szét a szegény tanulók 
között ; a hiányosakat ugyancsak az egyesület 
költségén újakkal pótolta. Az ez évi könyv-
számla 118 korona 75 fillér. November hó első 
felében az egylet vezetősége a tanítókkal egyet-
értően megállapította, mely gyermekek részesít-
tessenek az egylet nyújtotta jótéteményben. Az 
ez évi ruhaszámla 348 korona 56 fillér. Végre 
december kezdetén — ez időre elkészült a 
mérték szerint rendelt csizma és felsőruha 
— ünnepély keretében, de ezt megelőző-
leg, kiosztottuk a ruhaneműket. Ezidei fölös-
legünk 228 korona, mely összeg kamatozóan 
van elhelyezve. A tanév kezdetén tehát minden 
egyes tanulónk könyvekkel van ellátva ; a hideg 
beálltával pedig nem ismerünk ruhahiány miatt 
didergő iskolásgyermeket. Ajánlom soraimat azok 
szíves figyelmébe, akiket illet. Priesner I. 

— A jótékony iskolatársak. A Szatmár-
Németiben megjelenő Tanügyi Értesítő írja a 
következőket: „A szatmári állami elemi iskolák 

jobbmódú növendékei minden évben megajándé-
kozzák viseltes ruháikkal ruhátlan társaikat. A 
gazdag és szegény közt kifejlődő benső szeretet 
magvát veti el az az iskola, mely a nevelésnél 
a jótékonyság gyakorlásának ezt a legszebb 
módját kellő figyelemben részesíti. A felnőttek 
jótékonysága is megható az iskola szegényeivel 
szemben, azonban fölséges ünnepi hangulat 
szállja meg a gyermekek lelkeit különösen akkor, 
midőn egy-egy gazdag gyermek ruházza föl 
szegény iskolatársát és ugyanakkor vele benső, 
baráti frigyet is köt. Az ilyen jeleneteknek 
nyomai örökösek a szívekben". 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1905. 
évi december hóban belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították ne-
vüket : 1. Ruczik János ev. ref. tanító, magvar-
izsépi lakos, Rozgonyi-ra. 2. Schronk Lajos 
apaji tanító Szentmiklósi-ra. (T. S.) 

— Alapítvány a káromkodás kiirtására. 
Az Alkotmány írja, hogy a ciszterci-rend elő-
szállási uradalmában érdekes népünnepélyt tar-
tottak. Vajda Ödön apát ugyanis a folyó évben 
alapítványt tett, amelynek kamatait oly jóvise-
letű kisbéreseknek adják, akik legkevésbé rabjai 
a káromkodásnak. Az ünnepélyt a fiúiskolában 
tartották és a rend kormányzója személyesen 
nyújtotta át a tíz kitüntetettnek a jutalmat. 

— „Pictor-rajzállvány." Ez az újsegédeszköz 
kitűnően szolgálja a rajztanítás új módszerét. 
Egyszerű és tartós a szerkezete, több helyzet-
ben való használhatása és megfelelően olcsó árá-
nál fogva az elismerésre valóban érdemes, és 
mint hazai gyártmány, a hivatott körök párto-
lására joggal számot is tarthat. A „Pictor"-rajz-
állványt Moiret F. Ödön üzleti könyv- és papír-
nemü-gyára (Budapest, V., Váci-út 74. sz.) készíti, 
még pedig a rajztömbök rendes nagyságaiban. 
Szívesen ajánljuk ezt a pompásan használható 
eszközt az illetékes köröknek. 

— Halálozások. JButyka Róza verespataki 
áll. óvónő életének 38-ik és óvónői szolgálatá-
nak 9-ik évében jobblétre szenderült. — Reich 
Mór munkácsi áll. el. isk. tanító életének 49-ik, 
buzgó működésének 26-ik évében elhunyt. Áldás 
emlékükre ! 

Tarta lom : Iskolaorvosok a népiskolákban. — A ma-
gyar művészet népszerűsítése. Schlosz Lajos. — Ingyenes 
népoktatás. Fodor Ignác. — A csalás és a rendőrség. 
K. Nagy Sándor. — Népiskolai tankönyveinkről. 
Láncz József. — Községi és egyéb helynevek. — 
S z ü n ó r a : A legszebb imádság. (Vers.) Tarcsafalui 
Albert. — Törvénytudás és törvénytisztelet. Zádor 
Gyula. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in tézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő ál tal lá t tamozott 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan ki írandó. 

Előfizetési á r : F.gy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona ">0 fillér. — Egy negyed évnél keveBebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i adóh iva t a lba kü ldendők . 

A h i rde tések á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l k iszámítható hirdetési dí j előre kü ldendő 
be . Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy he tvenke t ted részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d i jak is 
e lőre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m . ac l i a i ik : v i s s z a . 
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Észleletek 
(A délkeleti nemzetiségi területek, népiskoláinak ma-

gyarnyelvi eredményeiről.) 

A magyar tudományos Akadémia 
részére munkába vett régészettörténelmi 
búvárlataimmal az utóbbi pár esztendő 
alatt hazánk legtávolabbi vidékein, s  
legkivált a déli határhegység vonalán: 
Brassó vármegyétől le Torontálig gya-
kori utazgatásra kényszerülve, bő alkal-
mam nyilt a helyi emlékek fölvétele 
érdekében útamba ejtett legkülönbözőbb 
ajkú és felekezetű tanítók iskolai tevé-
kenységének és tanulmányi hatásának 
megfigyelésére is. Mint szenvedélyes 
tanító, aki már gyermekéveimtől legfőbb 
kedvtelésemet az ifjúság nevelésében s  
legutóbb az iskolák különféle minőségű 
szolgálatában kerestem és találtam, ön-
kényt érthetőleg most sem tagadhattam 
meg magamtól azt az örömet, hogy bár 
procid negotiis, ahol útbaigazítás, tovább-
fuvarozás céljából az iskolák embereinek 
támogatására szorultam, ott, már csak 
illendőség okáért is, meg ne hallgassam 
az épen javában fáradozó tanítót is. 
S ezt annyival kevés é mellőzhettem, 
mert a meglátogatott anítók kivétel 
nélkül kész örömest 1 ,'ták elémbe a 
gondjaikra bízott zsenge nemzedék ha-

„ ladását s valóságos sértésnek vették 
volna, ha invitálásuk elől bármi okból 
is kitérek. 

S mert egyhamar kevés tanügyi em-
bernek kínálkozik ekkora nagy és vál-
tozatos kultúrájú vidékre kiterjedő 
alkalom a magyar állami és nemzeti 
szempontból annyira fontos sokféle nép-
oktatási intézményeinknek ilyen pár-
huzamos, majdnem egyidejű összehason-
líthatására, s mert azok közé tartozom, 
akik szemtanúi lehettek az alkotmányos 
élet helyreálltával nagy bátortalanság-
gal megnyitott első úttörő állami iskolák, 
valamint a magyarnyelvi oktatás nehéz 
küzdelmeinek is, 35 évre visszaterjedő 
összehasonlító megfigyelésem eredmé-
nyeiből tán nem lesz fölösleges egyet-
mást a tanítók lapjában is szintén nyil-
vánosságra hoznom. Hogy a magyarosí-
tásnak azt a beolvasztó-erejét, melyet 
egyik poétalelkületű tanfelügyelőnk lel-
kesedése és erős magyarsága elengedhe-
tetlen követelményül állít föl, népiskolai 
szervezetünk nem érvényesítheti, azon 
e soknyelvű vidékek történelmi alaku-
lása után megütközni a higgadtan ítélő 
tanügyi politikusnak alig lehet, mer t 
hisz népnevelésünk mai irányzata poli-
tikai nemzeti érzület megalakításán túl 
józanul nem is terjeszkedhetik s a fele-
kezetek és nemzetiségek törvényadta 
jogainak konfiskálásától törvényhozásunk 
bölcsesége, valamint eddigi minisztereink 
kormányzati rendszere következetesen 
távol maradt. S épen napjainkban, ami-
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kor politikai téren amúgy is a nemze-
tiségi eszmeáramlatok dominálnak s a 
hazai idiómák érvényesülési tendenciái 
leghevesebben ostromolják alkotmányunk 
védbástyáit, aligha volna időszerű ilyen 
vehemens s alig megvalósítható aggresz-
szív jelszavakkal fokozni az állam mér-
sékelt kultúrpolitikája dacára is meg-
megnyilatkozó ideges féltékenységet. Köz-
oktatásunk megalkuvást nem ismerő 
követelményei a magyar nyelv sikeres 
tanításában, az állami Tanterv beható 
érvényesítésében s a hazai történelem 
és földrajztanítás hamisítatlan tisztasá-
gában, a magyar állami és politikai egy-
ség eszméjének terjesztésében ós köz-
tudattá izmosításában csúcsosodván ki, 
e tekintetben a pesszimisztikus, csüggesztő 
híresztelések ellenére, a felekezeti taní-
tóság zöménél is készséget és a pár év-
tizednyi múlthoz képest is szembetűnő 
haladást konstatálhatok. 

* 

Ami liiány és követelni való még e téren 
mutatkozik, az jóformán mind a felekezeti 
tanítóképzés rovására írandó, mint ahol a ko-
rábbi időkben a magyar nyelv tanítása, igen 
kevés tiszteletreméltó kivétel leszámításával, 
valóban szánandó, sőt szégyenletes Hamupipőke 
szerepére vala kárhoztatva. Ezeknek az idősebb 
tanítóknak fejelágya túlnyomó részben mái-
annyira benőtt, nyelvük hajlékonyságát a nagy 
elszigeteltség és a haladottabb korral járó 
nehézkesség annyira csökkentette, hogy egy-két 
nyári póttanfolyammal még a buzgóbbak sem 
igen tehetnek nagyobb haladást, a magyar tár-
salgási alkalmaktól távoleső otthonukban ; ön-
bizalmuk s nyelvhasználati gyakorlatuk már 
azért sem izmosodhatik továhb, mivel ezeken 
a vegyesajkú vidékeken ez idő szerint igen 
kevés kivétellel még a hatósági személyek is a 
hivatali órák rövid tartamára szorítkoznak a 
magyar szóval s azonkívül, családi körben, az 
utcai érintkezésben alig van annak kelete. 
Csoda-e ilyen körülmények között, ha szókész-
lete nem igen gyarapodhatik annak a szegény 
tanítónak, kit egy-egy véresszájú falusi hatal-
masság, sőt nem egyszer egyházi elöljárója is 
nemzetisége elárulásával kezd a magyar beszéd 
kereséséért meggyanúsítani ? 

A királyi tanfelügyelő és az erősen ingadozó 
helyi hatóságok követelményeinek ellentéte közt 

őrlődik tehát a legtöbb felekezeti tanító, akik-
nek buzgóságát itt-ott még az ötödéves pótlé-
kok körüli akadékoskodással s az idegen egy-
házaknál eltöltött évek nullifikálási kísérleteivel 
is lohasztgatják, úgy hogy a királyi tanfelügye-
lők hathatós támogatása nélkül nem mindig 
érvényesülhetnének, főleg a görög keleti taní-
tók enemű jogos igényei. 

Maga a nép azonban távol áll a magyar 
nyelvtanítás meghiúsítására irányuló mester-
kedésektől, s habár nem egy helyütt az egyház 
embereitől érzékeny neheztelést kell elszenved-
nie, azért a magyar nyelvben erősebb községi és 
állami iskolákat a szomszédos községekből is 
készek fölkeresni. 

Az újabb tanítói nemzedéket azonban még a 
felekezeti és nemzetiségi képezdék is annyi 
magyar gyakorlattal kezdik ellenőrző-közegeink 
erélyes beavatkozásával kibocsátani, hogy ezek 
már nemcsak iskoláikban járnak el teljes siker-
rel, de a magánéletben is képesek magyar 
társalgást folytatni. De, hogy a magyar szót 
nagy vidéken nem is halló s már szegényes 
házi viszonyainál fogva fejletlenebb falusi gyer-
mekekkel minő nehéz föladat a legegyszerűbb 
beszéd- és értelemgyakorlat is, s mily fáradsá-
gos dolog a legmutatósabb szemléltetőképek 
megértetése is, arról valóban csak annak lehet 
igazi fogalma, akinek, mint e sorok írójának, 
nemcsak egy szűk körben, de a fél országon 
keresztül s épen a kultúrában leghátrább ma-
radt vidékeken is volt alkalma a tanítási vir-
tuózkodás eme titkaiba ismételten bepillantani. 
Az én igaz magyar lelkemet azonban valóban 
meghatotta, amikor a fogarasmegyei Olt-parton, 
melyet ott „Crova Oltuluj" (Oltország). néven 
ismernek, egy szegényes oláh falunak tanítója 
a szebeni görög keleti Andreanumból nyert szűkös 
magyar nyelvismerete dacára odáig vitte tanít-
ványait, hogy a járvány okozta több hónapos 
kényszerű szünetelés után mindjárt odatoppanva, 
megkockáztatott visszatekintő kérdéseimre, azok 
a magyar szót máskor nem halló szurtos 
apróságok, egészen megérthető válaszokkal lep-
hettek meg. S ha még a gépies begyakorolta-
tatás reminiszcenciáinak vesszük is az ilyen, bár 
általam nem a megszokott sorrendben föltett 
kérdésekre adott értelmes feleleteket: de mi a 
neved? hol, mikor születtél? hány éves vagy? 
apádat, szülőfaludat hogy hívják? a gyümöl-
csös kertet, a mezőt, rétet, a falut, a vásárt, 
az iskolát nem is azon vidék faciese szerint 
idegenszerüleg mutató faliképekről, Magyar-
országnak nem is a legsikerültebben színezett 
térképéről szintén elfogadható felvilágosítá-
sokkal lepett meg a mindkétnemü növendék-
sereg. És a legkomikusabb emez improvizált 
vizsgánál az volt, hogy az érkezésem hírére, 
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•szintén az iskolába sietett görög keleti lelkész, 
aki szintén csak a szebeni theológiártíl liozta 
a magyar szót, az általam megelégedéssel hallot-
takkal szemben a javító és helyreigazító szerepét 
játszotta s egyetlen hibás vonzatot, szórendet 
sem hagyott helyreigazítás nélkül. Hogyne 
tudtam volna tehát élvezni ezt a városi ember 
által nehezen elképzelhető, meghatóan naiv 
jelenetet, épen én, aki három évtizeden át 
Hunyad és szomszédos megyék legszegényebb 
hegyvidékein archaeologizálva, az első magyar 
szavak lassú megcsendülését is észlelhetém s  
népnevelésügyünk elévülhetetlen nagyérdemű 
misszionáriusa : Szathmáry György, néhai minisz-
teri tanácsos szülőfalujában : Alpestesen alig 
tíz esztendővel ezelőtt egy igazán hivatott festő 
ecsetére méltó esetnek is tanuja leheték. Akkor 
ugyanis a közoktatási tanács egyik nagynevű 
tagjának s tudományos pedagógiánk mesterének 
Yajdahunyaddal az eloláhosodott magyarságot 
is be akarván mutatni, Szathmáry meghagyá-
sából betértünk az Alpestesen kevéssel azelőtt 
megnyílt állami iskolába is. Szilágyi Zsigmond, 
azóta elhalálozott derék tanítónk a visszahódí-
tott szegényes, bár ősi magyar nemesi ivadékok 
magyarnyelvi tudását minden lehetővel, szava-
lással, beszéd- és értelemgyakorlattal, olvasta-
tással illusztrálván, amikor elragadtatásában 
illusztris vendégünk is kérdésekre buzdulva, 
többi közt divatos, bamaszínü keménykalap-
jának miiétét és nevét kérdezni talált x, az addig 
értelmesen felelgető, bocskoros condrába öltözött 
nebuló, kinek ősei a Csanád nemzetségből 
Hunyad megye főispáni székét ülték Zsigmond 
idejében, egyszerre elhallgatott és zavart tekin-
tetével szinte esengeni látszott tanítója útba-
igazításáért. A tanító gyakorlott szeme mindjárt 
fölismerte a helyzet rejtélyét s lekapván a 
fogasról a többi növendékéhez hasonló házi-
szalmafonatú kalapját, odatolta kisegítőül. A 
töprengő Csanád-ivadék észrevehető megköny-
nyebbüléssel nyögte ki a tanító faggatásaira a 
kalap szót ; de amikor az érdemes vendég kü-
lönös színű, elütő formájú és anyagú kalapjá-
nak miiétét akartuk belőle kézen-közön kipré-
selni, aiTa még sem mert többet megkozkáz-
tatni, minthogy „az is olyan kalapforma", 
mert hát ilyen állású és színű kalapot világ-
életében sem látott. 

íme, ilyen nehéz föladat még ott is a ma-
gyar szóbeszéd, ahol azt ősi sajátjaként keresi 
a nemzeti öntudatra ébredező lakosság s ahol 
már a templomig és utcáig terjed a magyar 
szó használata. Hogy ne tudnám tehát becsülni 
annak a jóravaló egyszerű tanítónak fáradságos 
munkáját, aki tanítványaival majdnem versenyt 
tanulva (igazán „discendo discimus"), az idegen 
népelem tengerében észrevehető xítat építget a 

magyar szónak s szembeötlőleg egyengetni tudja 
a politikai együvétartozóság érzetét. 

Jó lélekkel kimondhatom, hogy a tanítóságon 
kevésbé is múlik a magyarnyelvi tanítás köve-
telményeinek megvalósulása, hisz ahány román, 
szász és szerb iskolát alkalmam volt a Barcza-
ságtól az Aldunáig megtekinthetni, a tanítók 
készséges jóakaratátmindenütt konstatálhattam, s  
ahol a pap részéről sem maradt ki a támoga-
tás, ott a magyar nyelv tanítása elevenebb tem-
póban is halad. A délvidéki magyar-németnyelvű 
római katholikus népiskolák magyarsága épen-
séggel meglepő, s olyan IV. elemi osztályban, 
melynek egyetlen magyarjával szemben 65 
német születésű tanuló zsibongott, kivétel nél-
kül mind beszéltek, sőt írtak is magyarul a 
növendékek. Ezek tehát még az oláhság zömébe 
ékelt állami iskoláknál is örvendetesebb sikert 
mutatnak föl, mert utóbbiaknál a magyar tár-
salgás a magyarajkúak példája nélkül ennyire 
a legbuzgóbb és legügyesebb tanítóval sem 
haladhat. 

Az istenadta nép pedig, amerre csak meg-
fordultam, épenséggel keresve keresi a magyar-
nyelvű iskolákat s főbbjeinek, olykor papjának 
lebeszélése, sőt zaklatása dacára, olykor még 
saját virágzó iskolái elkerülésével, sőt több 
osztályveszteséggel is oda viszi gyermekeit, egész 
józanul úgy gondolkozván: hogyha papja, ügy-
védje magyar főiskolákat látogatva megmarad-
hatott hitében, nyelvében, sőt fiait, leányait 
a legközelebbi város magyar nevelő-intézeteiben 
el nem mulasztaná tovább képeztetni, ez aligha 
válliatik az ő gyermekei kárára. Egy értelmes 
román havasalji gazda, amikor végighallgatta 
az állami iskola pártolásáért reámért dorgató-
riumot, egész röviden azt kérdezte az őt faj-
megtagadással vádoló, de egyszerű sorsból föl-
vergődött úrhatnám ügyvédtől: „Ugyan jó uram, 
hol szerezted a diplomádat, mely neked is 
apádénál különb kenyeret biztosít?" „Buda-
pesten" — felelte egész nyugodtan a tüzelő 
nacionalista. „S minő nyelven tanultál, vizsgáz-
tál o t t? ha szabad kérdeznem" — folytatta 
tettetett alázatossággal az élelmes gazda. „Hát 
magyarul, mert hisz, amint tudod, a zsarnok 
magyarok nem engedték másként,11 — dörgé 
tovább a jól meglépesedett ügyvéd. „No, ha 
téged nem forgatott ki a románságból a magyar 
szó, sőt amint örömmel látjuk, tisztes jólétre 
is szert tehettél, románságod épségben tartása 
dacára a diplomáddal, ne vedd rossz néven 
ügyvéd uram, ha én is olyan gondos, szerető 
apa óhajtok lenni fiaimmal szemben, aminőnek 
a te atyád bizonyult." Ezzel a talpraesett vá-
lasszal le volt szerelve a harcias ügyvéd, aki 
más portán próbálta népboldogító tanácsait 
értékesíteni. 

3* 
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És ez a gyorsan emelkedő s terjeszkedő ro-
mán intelligencia valóban saját előnyeit, mes-
terséges privilégiumait kezdi a föld népének 
magyar szimpátiáitól félteni. Mert amíg a leg-
jelentékenyebb csirke-pörben is ügyvédi közve-
títésre szorul a nép, addig természetesen a 
jövedelem is fokozottabb, mintha ügyes-bajos 
dolgaiban maga is eljárhat. Erre a kenyérharcra 
vezethető végeredményeiben vissza az állami 
iskolák sajtóbeli nagyhangú perhorreszkálása, s 
ha saját felekezetükbeli tanítót alkalmaz az állam 
a román néppel való közvetlenebb érintkezhetés 
céljából ezekre a vidékekre, a magyar iskoláz-
tatást kéz alatt idegen városokban kereső ügy-
védek, papok némelyike a társadalmi bojkottól 
sem riad vissza, mintha bizony eladná népét, 
vallását az a derék tanító, aki keserves munká-
val szerzett tudása gyümölcseit épen saját vérei-
nek javára teljes erejéből igyekszik értékesíteni. 

Az egyik népesebb román községben, hol 
járásbíróság, szolgabíró-hivatal, egy csomó más 
állami apróbb expoziturával már magában 
igényelhetné az állami iskolát, egy jóravaló 
vidékbeli görög keleti tanítóval nyitotta meg 
pár év előtt az iskolát az illető tanfelügyelő-
nek egészen indokolt javaslatára a minisztérium. 
A tanító be is vált s a nagyhatalmú esperes 
aknamunkája ellenére iskoláját úgy benépe-
sítette, hogy második tanítóra volna már szük-
ség, már azért is, mivel a nép nagy vidékről 
vonzódik hozzá, s a harmadik faluból láttam 
a kis tarisznyás múzsa-fiakat odaseregleni. De a 
kerületi esperes megbocsáthatatlan bűnnek 
tartja, hogy a szép emeletes, soktanítós görög 
keleti mintaiskola mellett magyar iskola is 
virágozhassák s a szegény tanítóval, ki hozzá 
egyházi énekes is, akként érezteti magas harag-
ját, hogy a templomi énekkarból kizárja, sőt 
gyermekeit sem engedi a szentély közelébe. 
A derék tanító családja kétségtelenül erősen 
szenvedi a mártíromságot, s ha az államnak 
volnék, népes családjának megfelelőbb állással 
is jutalmaznám, mert ezen inkvizítori kísérletek 
dacára emberül megállta helyét, iskolája virág-
zik s a románajkú szülők szeretettel övezik. 

A vallás malasztját sok helyen változtatják 
így az elfogultság és türelmetlenség ostorává: 
Bács megyében láttam egy igen szép népes 
községben, hogy a volt határőri alapból létesí-
tett szép emeletes községi s következőleg magyar 
tannyelvű népiskola tőszomszédságába egy még 
díszesebb éjiületet emeltetett a magyar állam 
jóvoltából dús javakkal rendelkező szerb egy-
ház s szembetűnő helyen óriási betűkkel rá-
íratta : hogy az egyedül üdvözítő igaz orthodox 
görög keleti szerbek iskolája. Hát lehet e drámaibb 
erővel éreztetni a vallás megfélemlítő hatalmát ? 

* 

Mindezek dacára aki annyi időre ter-
jedővisszatekintéssel nézheti népnevelés-
ügyünk haladását, mint jó magam is, 
s akinek van érzéke a haladást nehe-
zítő elháríthatatlan társadalmi és nem-
zetiségi akadályok kellő mérlegelésére 
is : az őszinte elismeréssel adózhatik 
első sorban a tanfelügyelői karnak, mely 
korlátolt hatásköre és elégtelen személy-
zete dacára a nehézségek örökös Scylla 
ós Charybdise közepette is több sikerre 
mutathat, mint akármelyik nagyszabású 
s kihatóbb hatáskörrel fölruházott más 
állami hivatalunk, s főleg a tanítóság ér-
dekeinek megóvásával osztatlan szere-
tetet élvez az összes tanítóságnál és 
sokágú társadalmi hivatását szűkös do-
tációja dacára kellő méltósággal betöltve, 
igazi képviselője és őrszeme nemzetiségi 
vidékeinken a nemzeti eszmének és 
állami érdekeknek. 

Maga a tanítóság is örvendetes hala-
dást mutat úgy kvalitásban, mint meg-
bízhatóságban s a magyar állam segítő-
védőjobbját hálával emlegetve, az iskolák 
szellemi hivatásán felül nem egy vidé-
ken nagy sikerrel szolgálja a társadalmi, 
közjótékonysági, sőt a közvagyonosodási 
érdekeket is, s a magyar nyelv tanítására 
édes-kevés kivétellel alig igényli már a 
sarkalást s még kevésbé a megtorló 
intézkedéseket. Nagyot haladtak isko-
láink esztétikai és higiéniai tekintetben 
is. Ma már barátságos kinézésű, árnyas 
fasorok kereteben, szinte hívogató épü-
letekben nyüzsög a tanulók serge s a 
jól világított tantermek fűtése, hőmér-
séklete és szellőztetése is elárulja a ta-
nítók gondosságát s a régi alaktalan 
lócák helyett faluhelyeken is célszerűen 
sorakozó, takaros padok fogadják be a 
tanulókat, kiknek lelógó lábát nem kell 
vérkeringési pangástól többé félteni, 
mert ilyen egészségtelen elhelyezést alig 
tűr el a mai tanító szeme. A tanítók 
helyzete, társadalmi tisztessége is örven-
detes javulást mutat, s aki hivatásának 
emberül megfelel, tekintély dolgában. 
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túltehet akár a papján s akárhány he-
lyen közdolgokban is számottevő befo-
lyást gyakorol. 

Hogy még sok a kívánni, helyrehozni 
való, ez magától értetődik; de nagyban 
és egészben áldásthozó volt a lefolyt 
három évtized népoktatásunk fejlődésére 
s az állami egységnek, a nemzeti har-
móniának nagy organizmusa szembe-
tűnőleg épül és izmosodik a nemzetiségi 
végvidéken is. 

(Budapest.) Téylás Gábor. 

Népiskolai „sorozás". 
Figyelemmel olvastam Gramma Döme kir. 

s.-tantelügyelő úrnak lapunk hasábjain e cím 
alatt közzétett cikkét, de már itt a válasz 
elején megjegyezni bátorkodom azt, hogy a 
soraiban ecsetelt téma helyes megoldására pro-
ponált reformpontjait a saját 10 éves és min-
dig nemzetiségi vidéken folytatott működésem 
tapasztalataiból kifolyólag, nem találom teljesen 
kielégítőknek; s a magam részéről, lényegében 
nem nagyon eltérő, következő megjegyzéseket 
teszem. 

1. . i népiskolai „sorozást" illetőleg mondot-
takat helyeslem olyképen, hogy : a tankötelesek 
összeírását az egész országban egyazon időben 
és mindenütt 8 napon belül kellene a községi 
elöljáróság szigorú felelőssége mellett házról 
házra járva foganatosítani. S annak egy hite-
lesített példánya a kir. tanfelügyelőségnek, egy 
a községi elöljáróságnak és egy-egy példánya 
a községben levő minden egyes külön jellegű 
népiskolának augusztus hó végéig megküldetnék. 

Hogy az iskola vezetője a tankötelesek össze-
írását hivatalból megkaphassa, arra határozottan 
nagy súlyt fektetek, azért, mert reá a tanító-
nak a tanév kezdetén okvetlenül szüksége van. 
Először avégből, hogy a beírandó gyermekek 
születési adatait pontosan bevezethesse; másod-
szor pedig azért, hogy abból megállapíthassa 
a tanköteleseknek ide- vagy oda való tényleges 
beiskolázásukat. Enélkül a tanító az év elején 
az iskola benépesítése körül mozogni sem tud. 
Velem megtörtént már az, hogy az összeírást, 
bárhonnan kértem is, nem kaptam meg, s így 
az újonnan beiratkozott tanulók születési ada-
tait — a román paraszt szülő nem jegyzi ám 
ezt a bibliájába ! — részben csak nagy nehezen, 
részben pedig máig sem bírtam beszerezni. De 
más oldalról, az állami iskola ellenségeinek nagy 
gaudiumára, ma sem tudom, kik a faluban tan-
kötelesek, kik járnak iskolába és kik nem járnak 
egyáltalán ! 'í 

A tanév kezdete előtt összeülő népiskolai 
sorozó-bizottság (ennek is más nevet kell adni, 
pl. „népiskolai felügyelő-bizottság") jelzett mű-
ködése a tankötelesek megállapításáig helyes. 
I t t azonban ismét némi észrevételeim vannak. 

A testileg, szellemileg ép, egészséges tan-
kötelesek — az igazolt szegényeket, koldusokat 
kivéve — kivétel nélkül „ alkalmas "-nak mon-
dandók ki. S erről a szülőnek „igazolvány" 
állítandó és adandó át, melyre a tanító a be-
iratkozás alkalmával a fölvételt igazoló zára-
dékot rávezetni tartozik s ezt a szülő a 
beiskolázást negyedévenként ellenőrző sorozó-
bizottsági tagnak fölmutatja. 

A tanhelyiségek befogadóképessége miatt 
senki sem fosztható meg attól, hogy az általá-
nos emberi nevelés jótéteményeiben részesüljön. 
Ha nincs elegendő tanterem, az iskolafönntartó 
állítsa föl azokat, és ha nem képes arra, állítsa 
föl az állam. Az „írni-olvasni tudó tankötele-
sek" szintén nem mentendők föl a tankötele-
zettség alól, mert hiszen az írás és olvasás 
tudása még nem pótolja a felsőbb osztályokban 
szerzendő ismereteket és nem nyújtja azon 
elemi tudást, melyre a haza minden egyes pol-
gárának föltétlenül szüksége van avégből, hogy 
jó, okos és szorgalmas egyénné válhassék! 

Ha a tankötelesek iskoláztatására nézve el-
fogadtatnék az az elv, hogy: „minél több újonc 
kerüljön az iskolába, míg azok, akik már írni-
olvasni megtanultak és otthon a szülők segít-
ségére lehetnek, fölmentendők", akkor az iskola 
legtöbb helyen az alsóbb osztályokra szorítkoz-
nék csupán, míg a felsőbb osztályok — melyek 
a mostani állapot mellett is néptelenek — 
tanulók hiányában végkép megszűnnének. S 
ezáltal hazánk közműveltségi állapota siralma-
san hanyatlanék. 

Az x/y. tanévbeli iskolaköteles gyermekek 
közül kijelölt tankötelesek névsorából már most 
a „sorozó-bizottság" megállapítaná a községben 
levő minden egyes iskolában fölveendő tanulók 
maximális létszámát — mondjuk 60-at -— s 
ezt a tankötelesek névjegyzékével egyetemben 
a községi elöljáróságnak átadná, azon utasítás 
mellett, hogy az szigorúan őrködjék affölött, 
hogy az egyes iskolákban a tantermek befogadó-
képességét meghaladó, illetve a megállapított 
maximális létszámon fölül tanuló be ne írat-
hassék. 

A községi elöljáróság részéről e tekintetben 
— a kir. tanfelügyelőségnek tudomására jut ta-
tott — hanyagsága avagy elnézése, szigorú 
fegyelmi büntetés megtorlása alá essék. Ezzel 
aztán eleje vétetnék azon mai napság sok helyütt 
tapasztalható anomáliának, hogy míg az idegen 
nyelvű felekezeti iskolák túlzsúfoltak s ezen 

I okból tanításbeli kellő előhaladásuk nincs, addig 
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az ugyanazon községben levő magyarnyelvű 
állami iskola — sokszor csak nemzetiségi izga-
tás következtében — aránylag néptelen, s a 
tankötelesek nagy része inkább iskolázás nélkül 
nőhet föl, mintsem hogy a magyar népoktatás 
körébe engednék őket vonatni. 

Ha ez a népiskolai törvényjavaslat alkalmá-
val figyelembe vétetik, pár év alatt sokkal ke-
vesebb lesz hazánkban az analfabéták száma és 
viszont sokkal több lesz a magyarul beszélők 
mennyisége, mint az eddigi szabad rendszer 
mellett volt. 

Másrészről pedig, csakis így állapítható meg, 
hogy a községben hány tanköteles nem fért be 
az iskolába és hogy hány ú j tanterem szerve-
zésére van szükség. 

Az iskolai beíratásra kiszabott időn belül, 
mondjuk pL szeptember hó 1—10-ig az egész 
országban az iskolai beíratásnak meg kell tör-
ténnie. S ezen idő leteltével ott, ahol állami 
iskola van, ennek gondnoksága jogosult (G. U. 
30. ij.) a község elöljáróságától a községben 
levő valamennyi más jellegű iskolában beirat-
kozott tankötelesek névjegyzékét átkérni, hogy 
abból a törvény pontos keresztülviteléről meg-
győződhessék s a kiderítendőket a kir. tanfel-
ügyelőségnek, valamint a sorozó-bizottságnak 
további eljárás végett bejelenthesse. 

Ha a sorozó-bizottság e jelentésből arról 
győződnék meg, hogy valamely szülő gyermekét 
még nem íratta be, ezt a községi elöljáróságnak 
azonnal bejelenti, mely aztán a makacskodót 
„a szegénysorsú gyermekek fölruházására min-
den községben létesítendő alap" javára 10 ko-
ronáig terjedő pénzbírsággal sújtaná s e bünte-
tés behajthatatlansága esetén a kir. járásbíróság 
által egy napi elzárásra változtatható át. 
Ugyanez az eljárás volna követendő az iskolai 
mulasztási bírságolásra vonatkozólag is, a mos-
tani állapottól azon eltéréssel, hogy az első 
mulasztási büntetés szintén 10 koronában álla-
píttatnék meg. 

2. A szegényiskolák létesítésére a mai már 
majdnem teljesen ingyenes népoktatás mellett 
szükség nincsen. A. felekezeti iskolákban tan-
díjat úgy sem fizetnek a tanulók, a „kultusz-" 
adó alól pedig a szegényiskolák létesítése sem 
mentheti föl őket. Az állami iskolákban is már 
úgyszólván ingyenes az oktatás, tandíjat csak 
az fizet, akinek módjában van, s akinek nincs, 
egy szegénységi bizonyítvány fölmutatása alap-
ján a fizetés alól fölmentetik. A tankönyvek 
ára is pár hatosból a felsőbb osztályokban is 
kitelik, az alsóbb osztályokban pedig sokkal 
kevesebb ; az irkákra s egyéb taneszközökre 
itt-ott szükséges pár fillért sem érzi meg a leg-
szegényebb szülő sem. De meg a szegénysorsú szü-
lőknek e tekintetben is segítségükre lehet az iskola. 

Ezeknél sokkal fontosabh, mint iormebb-
érintettem, „a szegénysorsú gyermekek fólruhá-
zására minden községben létesítendő alap" és 
okadatolt helyen a „ falusi gyermek-otthonok", 
vagy amint nevezni méltóztatik, „a napközi 
otthonok" létesítése, hol a valóban rászorult 
tanulók legalább egyszer napjában kis meleg 
eledelt kapnának. Mert, bizony nap nap mellett 
egy karéj száraz kenyérrel vagy máléval nem-
csak a fizikai test csenevészedik el, de a szel-
lemi erő is gyöngül és nem képes megfelelni 
az iskola által megkívánt legelemibb követelmé-
nyeknek sem. 

3. A tankötelezettségnek az első pontban 
ecsetelt keresztülvitele mellett a kényszeriskolá-
zás eszméje is a megvalósulás stádiumába lép ; 
mert az iskolázásnak olyképen való szigorú 
megkövetelésével valóban csak a taníthatatlan, 
tompaelméjüek, avagy más testi vagy lelki be-
tegségben szenvedők nem részesülnének a nép-
iskola elemi oktatásában, s ezek a kényszer-
iskolázás mellett sem taníthatók. 

4. A polgári előnyök biztosítása nagyon 
helyes volna az általános műveltség minél szé-
lesebb körben való terjedése szempontjából, de 
én ezt más terrénumon keresem, nem a kato-
nai szolgálat két évre való leszállításán. Mert. 
eltekintve is attól, hogy a katonai kiképzés 
idejének 2 évre való redukálását parlamentünk 
is a jövő teendőinek programjába vette, a két 
éves szolgálati időre való átmenet, harcászati 
szempontból, nem szabad akaratunktól és ön-
kényünktől függ, hanem ezt nagy mérvben 
befolyásolja a lakosság műveltségi állapota. 
Mert minél műveltebb az az emberanyag, mely-
ből a hadsereg magát kiegészíti, annál köny-
nyebben és rövidebb idő alatt lesz kiképezhető. 
Népességünk legnagyobb része azonban, mely 
a hadsereghez a legnagyobb kontingenst szol-
gáltatja, — vagyis a lakosságnak körülbelül 
60%-a — földmíves, s ezek hazánk egyes vi-
dékein bizony még analfabéták, vagy ha tudnak 
is olvasni és írni, csak nagyon kis mértékben,, 
mely a legmindennapibb életszükséglet gyarló 
kielégítésén túl nem terjed! Ha a népiskolai 
oktatás, a katonai kiképzés kívánalmai szerint,, 
a tankötelezettségnek az első pontban vázolt 
megszorításnak érvényre emelésével javulni fog,, 
akkor úgy is be fog következni az az állapot, 
melyben a tényleges katonai szolgálati időt 
rövidíteni lehet, anélkül, hogy azáltal a hadsereg 
harcképessége veszélyeztetnék. Hanem igenis ki 
kellene mondani azt, hogy pl. a választási jogról 
szóló törvényjavaslat szerint : képviselőválasztói 
jogot csak az gyakorolhat, aki írni-olvasni tud ; 
avagy pedig községi tisztséget, póstásságot, 
hivatalszolgai állást, útkaparóságot, gátőrséget 
stb. stb. csak azon személy nyerhet el, aki aa 
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elemi iskola hat osztályát elvégezte. Szóval, az 
elemi iskola hat osztályának elvégzéséhez a 
közélet terén bizonyos "ontossággal bíró privi-
légiumot kell kötni. Mert, már engedelmet ké-
rek, de az még is árnyékot vet kultúrállami-
ságunkra, hogy egy 2—3000 lakossal bíró 
község főbírája még csak írni-olvasni sem tudó 
ember is lehet ! 

Ezekben voltam bátor az ügy meritóriumára 
vonatkozó nézeteimet elmondani. Mert hogy a 
népoktatás terén okvetlenül kell reformálnunk, 
kétségtelen ! Es ne feledjük, hogy : a népiskola 
az államfönntartó erők között egyike a leg-
fontosabbaknak, a leghatékonyabbaknak, a leg-
elsőknek. Anélkül, hogy a túlzás vágyától tar-
tanék, merem állítani azt is, hogy egyenesen a 
legelső. Korunk összes nyavalyái ellen, a tár-
sadalom testén titkon őrlő féregként pusztító 
társadalmi kórok ellen, csakis a népiskolában 
lehet eredménnyel való kilátással a harcot föl-
vennünk. Olyan a nemzet, milyen az iskolája ! 

(18akoviczaj Czáró Júnos. 

Az iskolák tisztogatás«! és fűtése. 
Az utóbbi években sok szó esett és esik az 

iskolai egészségügyről. Az állami és a községi 
iskolák számára kiadott „Utasítás" adta meg 
e tekintetben is az első nagy lökést. Azóta e 
kérdés állandóan napirenden van. Pedagógiai 
müvek, szaklapok és az orvosi körök is egy-
aránt foglalkoznak vele. 

„A tisztaság: egészség", tartja a közmondás. 
Reánk nézve tehát nem lehet közömbös, hogy az a 
helyiség, ahol életünk java részét eltöltjük, az 
egészségi szabályok követelményeinek megfele-
lően tiszta is legyen. Ez a kívánalom most, téli 
időben — mikor a fűtés és a szellőztetés is 
nehézségeket támaszt — fokozott mértékben 
lép előtérbe. 

Sajnos, az iskolák tisztogatásával és fűtésével 
igen-igen sok helyen még ma is úgy vagyunk, 
mint nem egy iskola tanítója a harangozás 
kérdésével. Nem tudunk megküzdeni vele. Szám-
talan községi és a legtöbb felekezeti iskolánál 
nem találunk iskolaszolgát. Különösen a falusi 
iskoláknál nem. Az még szerencse, ha a tanító 
tisztogatási és fűtési átalányt kap. Ez esetben 
a napi tisztogatást és a fűtést a cselédjével 
végezteti. De ahol sem iskolaszolga, sem tisz-
togatási átalány nincsen!? Ott az iskolaszolga 
teendőit maguk a tanulók kénytelenek ellátni. 
Sőt nem egy helyen — ősi szokás szerint — 
még a tisztogatási eszközöket a fűtésre szol-
gáló tüzianyagot (fát, szalmát) és a gyufát is 
a tanulók hozzák az iskolába, Ez az anomália 
nem is annyira „ősi szokás", mint inkább az 

illető iskolafönntartók szűkmarkúságának szé-
gyenletes bizonyítéka. 

Képzeljük el már most a tisztogatás e módját ! 
Az ilyen iskoláknál a tanulók, váltakozó sor-
rendben, hetenként egyszer-kétszer kiseprik a 
tantermet. Milyen felületes munka ez ! Monda-
nom sem kell, hogy a padok alatt mászkáló 
gyermekek seprés közben mily óriási port 
csapnak. A fölszálló por — a jól-rosszul szel-
lőztetett teremben — imbolyog, majd lassan 
lerakódik az iskolai bútorokra és a falakra. 
Ez a finom por a levegő legkisebb mozgására 
ismét fölszáll s megmérgezi az iskola levegőjét. 

Egyes helyeken (különösen a tanyai iskolák-
nál), a tanterem a téli napközi otthon is. 
Ilyenkor majdnem minden gyermek föltarisz-
nyázva jön az iskolába. Az ételmaradék egy 
része, a legnagyobb elővigyázat mellett is, a 
padlóra jut. Azután itt a söpredék közé vegyülve, 
elgázolva poshad, sokszor napokon keresztül. 
A szoba levegője savanvodik. S ha ilyen helyre 
olykor egy-egy Anyásabb orrú ember belátogat : 
lélegzetvisszafojtva nyúl a kalapja után s me-
nekül a dögleletes atmoszférából. Ez nem mese ; 
ez valóság ! És az ilyen piszkos iskola még ma : 
a XX. században is elég gyakori. Súrolás : is-
meretlen fogalom ; időközi meszelés vagy fer-
tőtlenítés: luxusdolog. Ilyesmire nem telik! 

Panaszkodunk, hogy satnyul az újabb nem-
zedék. De hisz' ez a dolog természetes folya-
mánya ! Pedig a testi nevelésre épen a zsenge 
gyermekkorban kellene a legfőbb súlyt fektetni. 
Különösen a mai megváltozott életviszonyok kö-
zött. A nép szegény. A szegényebb osztály 
gyermekei silányan táplálkoznak. Sok helyütt 
az alkoholizmus hódít ; az ital rabjává tevén a 
szülőket : magával ragadja a gyermekeket is ! 
Tetejébe : zsenge csemetéinket a tanköteles koron 
keresztül az ilyen szervezetölő levegőben sanyar-
gatjuk. Abban a korban, amikor testük fejlő-
déséhez a legtisztább levegőre volna szükségük! 
Nemcsak szükségük, hanem jussuk is! . . . 
Mindezeken fölül, mi mégis odaállítjuk őket 
iskolát seperni, hogy még ezzel is próbára 
tegyük gyenge tüdejüket. Embertelenség ! 

De ha a szülőknek nincsen is szavuk gyer-
mekeiknek ilyen szolgai munkákra való kirende-
lése ellen : egészségi és pedagógiai szempontok-
ból meg nem engedhető, hogy az iskolák tiszto-
gatását a tanulók lássák el. Nem pedig azért, 
mert a gyermekek seprés közben, a poros 
levegőben és a léghuzamban egészségüket ve-
szélyeztetik ; mert a padok alatt ruhájukat be-
piszkítják és elrongyolják, ami pedig ellenkezik 
a tisztaságra és takarékosságra való nevelés-
sel; mert a seprést (mivel ahhoz a 6—10 éves 
gyermekek nem értenek) hiányosan végzik s 
így a tantermek seprés után is piszkosak ma-
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radnak. Kérdem: tanul-e ott a gyermek tisz-
taságot és rendszeretetet, ahol állandóan piszkot 
lát maga körül? Nem engedhető meg, mert 
seprés és porolás közben az iskolai bútorokban 
és fölszerelési tárgyakban kárt tehetnek, pedig 
azok épségbentartásáért minket is megszámol-
tathatnak ; mert tisztogatás közben, a padokon 
való mászkálás vagy más csintalanság folytán, 
baleset érheti őket, amiért ismét és legelső 
sorban minket vonnak felelősségre ; mert a 
seprés után való leporolást és szellőztetést nem 
végezhetik úgy, mint ahogy az kívánatos volna. 

Hasonlóké}} állunk az iskolák fűtésével is. 
Mint már említem, egyes helyeken hazulról 

hozzák a gyermekek a tűzifát és a gyufát is, 
máshol ismét a községházából cipelik nyaláb-
számra a fát az iskolába. Vannak isme't helyek, 
ahol az iskolafönntartó az iskola udvarára 
fuvaroztatja be a fűtőanyagot. A kemencék 
begyújtása azonban a tanulókat terheli. Hogy 
begyújthassanak, egy csoport aprófát készít, a 
többiek szalmát vagy papirost keresnek s meg-
kezdődik a tűzrakás, a gyújtogatás. A fa nedves : 
nem ég. 8 óra. A tanterem hideg. A végén is 
a tanítónak kell tüzet élesztenie. Tessék most 
a tanítást jó szívvel megkezdeni ! 

De kérdem : a gyermek kezébe való-e a gyufa 
és a fejsze!? Szabad-e a ö—7 éves tanulókat 
fejszével, gyufával a kezükben magukra hagyni ? 
Nem történhetik-e a kemence mellett, egyik-
másik gyermek pajkosságából, a legborzasztóbb 
tűzi szerencsétlenség ? K i vállalhat ezért fele-
lősséget ? 

Mi tanítók — nem. 
Itt az ideje, hogy ezen tarthatatlan állapo-

toknak vége szakadjon. A legkisebb falu taní-
tójának is oda kellene törekednie, hogy az iskola 
napi tisztogatását és fűtését az ezen célból föl-
fogadott iskolaszolga lássa el. Ezenfelül a ter-
mek havonként legalább egyszer, télidőben pedig 
kéthetenként fölsűrolandók ; s legalább a kará-
csonyi és a húsvéti szünidőkben fertőtlenítendők. 
A jövő nemzedék érdeke és a mi egészségünk 
érdeke kívánja ezt. 

Indítsuk meg az akciót okos körültekintéssel ! 
Győzzük meg a helyi iskolai hatóságot és az 
iskolafönntartót szép szóval és a meggyőződ-
tetés fegyverével. Ott, ahol szépszerével nem 
indul meg a dolog : kérjük ki a tanfelügyelőség 
hathatós támogatását, ha kell, a közigazgatási 
bizottság intézkedését. 

Erősen hiszem, hogy, ha az eszme minden 
iskolánál testet ölt, megkevesbül a sápadtképű 
iskolásgyermekek száma s nem emelkedik oly 
rohamosan a gége- és tüdőbeteg tanítók szá-
zaléka. 

(Monostorszegj Gubifza Kálmán. 

Jelképes (miinikai) számolástani-
tasi mód a tanítás alsó fokán, fcl 
A magyar tanítóság a számolástanításbsfu 

nincs mögötte a müveit államok tanítóinak. 
Amit ezeknél jónak látott, azt átvette s lehe-
tőleg megmagyarosította. Hogy a magyar taní-
tóságból e téren nem hiányzott a jobb, cél-
szerűbb utáni törekvés, mutatja különösen a 
számtani szemléltetőeszközök sokasága. Es 
ennek dacára — valljuk be őszintén — szá-
molástanításunknál a legalsóbb fokon az ered-
mény nincs arányban a reáfordított fáradsággal. 

Töprenkedünk, panaszkodunk, nem vagyunk 
megelégedve; emlegetjük a szellemi degenerá-
lódást, javasoljuk, hogy a tanköteles kor a 7-ik 
évvel kezdődjék stb. . . . Majd pedig, hogy 
a számoláshoz külön istenadta tehetség kell ; 
elvont, unalmas tárgy, mely iránt a gyerme-
kekben nem lehet érdekeltséget kelteni, vele 
figyelmüket csak rövid időre is lekötni. 

A számolástanítás nehézségeit fokozott mér-
tékben érezzük azóta, hogy az olvasás és írás, 
az 1. osztály ezen másik két főtárgya, a fono-
mimikai és játékos módszerek által szinte hihe-
tetlenül megkönnyiilt. Kerestem, kutattam tëïïat 
a számöMstanítás" téren én is, mint bizonyára 
számos kartársam, a jobb, megfelelőbb után. 
És arra a meggyőződésre jutottam, hogy a 
mostani módszer mellett, mely abból áll, hogy 
pl. az 5-ös számkör tanításánál az 5-öt minél 
többféle tárgyon szemléltetjük : az 5 mennyi-
sége, mint olyan sokaság, mely a fejletlen el-
méjű, kis gyermek által át nem tekinthető, a 
gyermek elméjében meg nem rögzíttetik, ebben 
meg nem jegecesedik ; következésképen azt föl 
sem fogja, meg sem érti. Ha látja az 5-öt, 
mint mennyiséget, megmondja ugyan, hogy az 
5, de az 5 mennyiséget elvontan magában el-
képzelni — ami már értés, fölfogás volna — 
nem tudja. 

Ennek fölfogásához, megértéséhez a mostani 
módszer mellett csak igen hosszú, tanítót és 
tanulót egyaránt gyötrő gyakorlás s az ennek 
nyomán keletkező fogalmak egy bizonyos foká-
nak elérése után jut el a tanuló. Ezen fokon 
már fölfognak, megértenek a gyermekek olyan 
nagyobb számmennyiséget is, melyet áttekinteni 
nem képesek ; ezt — jeles tudósunk, Beke M. dr. 
szerint — lelkünk egy sajátságos, kifürkészhe-
tetlen működése : a számlálás létesíti ; ezek már 
a számlálás műveletével keletkező fogalmak. 

Kezdetben a kis tanuló csak az 1, 2 meny-
nyiségeket képes áttekinteni, s mint ilyen át-
tekinthető mennyiségeket, elvontan maga elé 
képzelni, pereipiálni, vagyis felfogni. Később 
már a 3, még később a 4 mennyiséget is ké-
pesek áttekinteni, tehát felfogni, megérteni. 
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Kezdetben azonban a 3, 4 mennyiség is előt-
tük még sokaság, melyet, mint át nem tekint-
hető mennyiséget, percipiálni képtelenek s ezek-
kel elvontan nem is tudnak számolni. Mi 
következik ebből? Az, hogy, ha a tanítás első 
fokán 2-nél, 3-nál vagy 4-nél nagyobb meny-
nyiséget, mint a gyermek által át nem tekint-
hető sokaságot akarunk a gyermekkel felfogatni, 
megértetni : a sokaságot két, majd pedig három 
áttekinthető mennyiségben adjuk a gyermekek 
elé. Pl. az 5-üt, mint két 2-t meg egy 1-et 
(2, 2, 1). ígv az 5-öt — mint két 2-t meg 
egy 1-et — képes percipiálni; felfogja, megérti 
az 5-öt, ez benne megrögzíttetik, el tudja magá-
ban képzelni, lelki szemeivel látja. 

Épen így, 3—4 kisebb, áttekinthető meny-
nyiségek alakjában, a 10-es számig terjedő 
sokaságot egész határozottan képesek percipiálni, 
felfogni. (Az afrikai bennszülött népek közül csak 
kevesen tudnak ma is 5-nél tovább számlálni. 
Az eszkimók a két tízen fölüli mennyiséget 
már soknak mondják. Beke M. dr.) 

Ezek után most már az a kérdés, hogy pl. 
az 5 sokaságot, mint két 2-s meg egy l-es, 
áttekinthető mennyiségek útján (alakjában) mi-
ként lehet a gyermekben megrögzíteni? Vagyis 
miként valósíthatjuk meg azt, hogy : ha a gyer-
mek az 5 számmennyiséget akarja magában elgon-
dolni, gondolatban maga elé idézni, akkor min-
dig a két 2 meg az 1 mennyiséget (vagyis az 
5-öt ennek alkotórészeiben) lássa gondolatban 
maga előtt? 

Ezt a célt akként érjük el, hogy az 5 szám-
fogalmát valamely olyan dologgal hozzuk szoros 

logikai kapcsolatba, amely (tárgyi (alaki) vagy 
/ dolgot a két 2-s meg egy l-es számmennyi -
I séggel jellegezhetünk. Pl. az 5-öt vonatkozásba 

hozzuk a kutyával. Ennek van 2 első, 2 hátulsó 
lába meg egy farka. De ha én ezt a gyermek-
nek csak úgy elmondom, vagy képben bemu-
tatom, még nincs elérve az a célom, hogy az 

H 5-nél mindig erre gondoljon. Itt jött segítsé-
gemre Grosselin (1. Czukrász Róza) zseniális 
'alkotása, a fonomimika. Miként a fonomimika 
a kézjelek (mimikák) segélyével rávezeti a 
tanulót az illető hang betüalakjára : úgy a jel-
képes számolástanításnál is a kézjel (mimika) 
az illető szám mennyiségére, illetve ami a fő 
cél : az illető számsokaság áttekinthető alkotó-
elemeire rávezeti a tanulót ; a jelkép (mimika) 
többszöri ismétlése által az illető számsokaság 
alkotóelemeit benne megrögzíti, állandósítja. 

Pl. az 5-nél/a tanulók a kutya szaladását 
mímelik 5 u j j a y A 4 tenyérujj a kutya 2 első 
és 2 hátulsó lába, az ellenkező iráriyban levő 
hüvelykujj pedig a kutya farkalEzen jelképek 
(az ujjal való mimelést értem *roalatt). mellett 
segítségünkre vannak még a számképek ip arra,1 

a célra, hogy valamely számsokaság áttekint-
hető alkotórészei alakjában vésődjék be minél 
mélyebben a gyermek képzeletébe. Az 5-nek 
ilyen számképe pl. az 5 vo:iallal felrajzolt kutya, 
illetve ennek 2 első, 2 hátulsó lába és a farka. 
A kutya ilyen képe bár eléggé fogyatékos, de 
a gyermek élénk képzelete ezt kiegészíti. 

Az 5-nek ezen számképét a tanulók is minél 
többször lerajzolják, hogy az 5 sokaság a két 
2-es és egy l-es áttekinthető mennyiségek alak-
jában, vagyis az alkotórészek alakjában, minél 

gyermek 
a tanulók 

képze-
mindíg 

9 hátulsó 
farka ; 

a farkát, 
a 

10-ig 

mélyebben gyökeret verjen a 
letében. Az. 5 számképe alá 
odaírják az 5 számjegyét is. 

Ily eljárással a tamjlóban megrögzítjük : hogy 
2 -f- 2 -f- 1 az 5 ; r s í g y az ötöt áttekinthető 
alkotórészeiben : a/ kutya 2 első, 2 hátulsó 
lába meg a farka képében képzeli mindig maga 
elé. Következésképen az öt mennyiségét, az ötös 
számkört fölfogja, megérti, ebben el tud iga-
zodni, s a négy alapműveletet ezen számkörben 
nem lesz nehéz végeznie. Pl. 5 — 1 (5-ből el-
veszünk egyet), ezt a tanuló úgy oldja meg, 
hogy a kutyának elveszi a farkát, megmarad a 
4 lába ; 5 — 2, elveszi a 2 első vagy 
lábát, megmarad a másik 2 lába mej 
5 — 3, elveszi a kutya 2 lábát meg 
megmarad a másik 2 lába ; 5 — 4, elveszi 
4 lábát, megmarad a farka, stb. 

Ezen módszernél minden számnak 1 
megvan a maga jelképe (mimikája), melyet 
kezünkkel jelölünk (mímelünk), és a számképe, 
melyet íratunk. 1-et az egylábú sánta koldus-
sal mímeljük, 2-t a lépkedő katona két lábá-
val, hármat a háromlábú sánta kutya bicegé-
sével, 4-et a négylábon szaladó kutyával, melynek 
nincs farka stb. így keletkeztetjük egyik szám-
képből a másikat, az ismert számmennyiségből 
a következő számmennyiséget. Jelképek segélyé-
vel végezzük a négy alapmüveietet. Es pedig 
olykor két kézzel is jelképezünk (mímelünk); 
pl. egyik kezünkkel a háromlábú sánta kutya 

mímeljük (3), másikkal meg a négy-
kutya szaladását (4), a kettőnek összesen 

van 7 lába (4 -)- 3 = 7) ; most elszalad a négy-
lábú kutya, ittmaradt a háromlábú sánta kutya 
(7 — 4 = 3) ; majd két katonát lépkedtetünk 
(két kezünk 2—2 ujjával a lépkedést mímeljük), 
akiknek kétszer két lábuk van (2 > 2 = 4, 
4-ben megvan a 2 kétszer) stb. A jelképeket 
a tanulók a tanítóval vele csinálják. 

Az alaposságukról ismert nemetek tantervük-
ben az első osztály számolástanítási anyagát az 
1 — 10-ig terjedő számkörben állapítják meg 
A tízes számkör képezi számolásunk alapját.! 
A jelképes számolástanítási módszert ebben a 
számkörben egészen megfelelően alkalmazhatjuk 

bic égését 
lábú 

,„ számképek ip arra, A jelképes számolástanítással elérjük azt, amifr 
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eddig semmiféle úton-módon el nem érhettünk : 
hogy az egész osztály végezi a számmüveleteket, 
s még hozzá kedvvel, játszva ; a tanulók figyelme 
a tárgy iránt állandóan éber ; regi, nyo-
masztó hangulat, unalom száműzve. Az eddigi 
rideg számolástanítást eleven, színes kép váltja 
fel. A gyermek mozgási vágyát, cselekvési haj-
lamát ennél a tantárgynál is kielégítjük, élénk 
képzeletét játszva foglalkoztatjuk ; az eredmény-
nyel pedig meg leszünk elégedve még a gyen-
gébb tehetségű tanulóknál is. 

Vannak, akik az ujjakon való számolást hely-
telenítik. Ezek nézetét én nem osztom egészen, 
de — tekintettel e lapnak kimért s ezúttal 
nagyon is igénybe vett keretére — ezzel itt 
nem foglalkozhatom, hanem utalok most meg-
jelent „A jelképes (mimikai) számolástanítás 
módszere" című munkámra, melyben a módszer 
ismertetésével egyetemben ezzel is behatóbban 
foglalkozom. Munkám a Csongrádvármegyei 
Tanítóegyesület által első pályadíjjal lett jutal-
mazva ; ez indított arra és tette lehetővé, hogy 
azt közreadjam. (Megrendelhető egyedül alul-
írottnál Szegeden, 1 K-éi't.J^í' 

(Szeged.) Csikós Gyula. 

Községi és egyéb helynevek. 
Csík vármegye. 

I. Felcsíki járás: Csik-Borzsova = Csíkbor-
zsova. — Csik-Csicsó = Csíkcsicsó. — Csik-Cso-
botfalva = Csobotfalva. — Csik-Csomortán^Csík-
esomortán. — Csik-Dáufalva= Csíkdánfalva. — 
Csik-Delne=:Csíkdelne. — Csik-Göröcsfalva = Gö-
röcsfalva. — Csik-Gy i : i ; es-Bükk=Gyimesbükk. — 
Csik-Gyimes-Felső-Lok = Gyimesfelsőlok. —• 
Csik-Gyimes-Közép-Lok = Gyimesközéplok. — 
Csik-Jenőfalva - Csíkjenőfalva. —- Csik-Karcz-
falva = Karczfalva. — Csik-Madaras = Csíkma-
daras. — Csik-Madéfalva = Madéfalva. — Csik-
Mindszent = Csíkmindszent — Csik-Pálfalva = 
Csíkpálfalva. — Csik-Rákos = Csíkrákos. — 
Csik - Szent-Domokos = Csíkszentdomokos. — 
Csik-Szent-Lélek = Csíkszentlélek. — Csik-Szent-
Mihály = Csíkszentmihály. — Csik-Szent-Miklós= 
Csíkszentmiklós. — Csik-Szent-Tamás = Csík-
szenttamás. — Csik-Szépviz = Szép viz. — Csik-
Taplócza = Csíktaplocza. — Csik-Vacsárcsi — 
Vacsáresi. — Csik-Várdotfalva = Várdotfalva. — 
Csik-Zsögöd = Zsögöd. 

II. Gyergyószentmihlósi járás: Gyergyó-
Csomafalva = Gyergyócsomafa. — Gyergyó-
Ditró = Ditró. — Gyergyó-Kilyénfalva r Kilyén-
falva. — Gy ergy ó-Salamás=Salamás. — Gyergyó-
Szárhegy = Szárhegy. — Gyergyó-Tekerőpatak = 
Tekerőpatak. — Gyergyó-Vasláb = Vasláb. 

III. Gyergyótölgyesi járás : Gyergyó-Be'lbor -
Bélbor. — Gyergyó-Borszék = Borszék. 

IV. Kászonalcsíki járás: Csik-Csatószeg = 
Csatószeg. — Csik-Csekefalva = Csíkcsekefalva.— 
Csik-Kozmás = Kozmás. — Csik-Lázárfalva = 
Lázárfalva. — Csik-Ménaság = Csíkménaság. — 
Csik-Szent-György = Csíkszentgyörgy. — Csik-
Szent-Imre=Csíkszentimre. — Csik-Szent-Király= 
Csíkszentkirály. — Csik-Szent-Márton = Csík-
szentmárton. — Csik-Szent-Simon = Csíkszent-
simon. — Csik-Tusnád = Tusnád. — Csik-Vere-
bes ̂ Csíkverebes. — K; íszon-Altiz-Kászonaltíz. — 
Kászon-Feltiz - Kászonfeltíz. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a következő című ifjúsági iratot : Karády 
J. Regék és mesék. Grimm regéinek fölhaszná-
lásával átdolgozta Gaál Mózes. Harmadik bőví-
tett k adás. Franklin társulat (ára 3 K) — a 
Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizott-
ság felelős ajánlatára a népiskolai ifjúsági könyv-
tár-jegyzékének első fokozatába (főkép az elemi 
iskolai tanulók számára) iktatta. 

Budapest, 1905. évi december hó 28-án. 
A miniszter meghagyásából : 

Szász 
osztálytanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte: Kővárit Margit hatvani vasut-

telepi áll. el. isk. állandó helyettes tanítónőt 
ugyanezen isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségben áthelyezte: Reinhardt 
Mária liptóhibbei áll. óvónőt a liszkófalvi áll. óvó-
hoz ; Páll Mária marosbogáti és liolkó Ottilia 
kercsedi áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; 
ifj. Prunyi Ottóné szül. Jilaskovics Mária liszkó-
falvi áll. óvónőt a hibbei áll. óvodához ; Fischer 
Izsák tótraszlaviczai áll. el. isk. tanítót a mun-
kácsi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Kozma János 
zentai munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak 
évi 560 K-t ; Vujkovics Szilárd (Koszta) varjasi 
gör. kel. szerb munkaképtelen el. isk. tanítónak 
évi 1120 K-t ; Szabadß Frei István hrabovkai 
munkaképtelen rk. el. isk. tanítónak évi 580 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Könczöl János nyug. salgótarjáni társ. 
tanító özv., szül. Sturcz Jozefának évi 895 K-t ; 
néh. Székely Béla nagyenyedi áll. el. isk. ig.-
tanító özv., szül. Horváth Máriának évi 680 
K-t, Béla nevű kiskorú árvájának 113 K 33 f-t, 
mindössze 793 K 33f'-t; néh. Zöld Antal csong-
rádi áll. el. isk. tanító özv., szül. Zubek Johanná-
nak évi 640 K-t, Imre, Irén és Erzsébet nevű 
kiskorú árváinak egyenként 106 K 67 f-t, 
együtt 320 K-t, mindössze 960 K-t. 
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Az utolsó leckeóra. 
Azon a reggelen nagyon elkésve indultam az 

iskolába és azt hittem, hogy no most isteniga-
zában lehordanak, mert Hamel tanító úr előre 
megmondta, hogy a részesülőket fogja kikér-
dezni, én pedig egy mukkot sem tudtam a föl-
adatból. Nagy félelmemben az a gondolatom 
támadt, hogy el se megyek a leckére, hanem 
a szabadba szököm, csatangolni. 

Mert olyan meleg volt az idő és olyan nap-
sugaras. 

Az erdőszélről rigófütty hangzott föl, ós a 
fürészmalom mögött porosz katonák ekzercíroz-
tak a Rippert-mezőn. Mindez bizony sokkal 
kellemesebb, mint a részesülők szabályai, de 
azért mégis csak erőt vettem magamon, ellent-
álltam a kísértésnek és neki iramodtam az 
iskolának. 

A községháza mellett elhaladtomban láttam, 
hogy a rácsos keretbe foglalt hirdetéses táb-
lácska előtt emberek álldogálnak. Két év óta 
minden rosszaság innen származott ki közénk : 
vesztett csaták híre, kényszerújoncozások, a 
német főparancsnokság rendeletei, mind itt vol-
tak kiszögezve. Meg se állva tűnődtem ma-
gamban : 

-— Ugyan mi az megint? 
Wächter kovácsmester is ott volt az inasával, 

és mindketten javában betűzgették az írásokat; 
amint keresztülfutnék a térségen, rámkiált a 
mester : 

— Ne siess, kis fiú, úgyis elég jókor érsz az 
iskoládba ! 

Azt hittem, mókázik, és egészen elfulladva 
értem Hamel tanító úr udvarába. 

A lecke elején rendesen oly nagy zsibongás 
járta az osztályban, hogy az utcára is kihallat-
szott ; a diákok fiókjaikat nyitogatták-csuk ogat-
ták, s kiki bedugva a fülét, az egész osztály 
fönnhangon ismételgette a föladatot, a tanító úr 
pedig vaskos vonalzójával végig csattogott az 
asztalokon : 

— Csöndesebben, fiúk ! csöndesebben. 
En is erre a nagy zenebonára számítottam, 

hogy majd észrevétlenül jutok a padomba, csak-
hogy épen aznap nagy csönd ülte meg az 
iskolatermet, mintha csak vasárnap lett volna. 
A nyitott ablakokon már az udvarról megláttam, 
hogy yalamennyi társam szépen a helyén ül és 
Hamel tanító úr is ott járkál közöttük, hóna 

alatt azzal a félelmetes vas-vonalzójával. Hát 
csak ebben a nagy hangtalanságban kellett a 
terembe nyitnom. Képzelhetitek, milyen piros 
volt az ábrázatom és mennyire féltem ! 

De hát nem történt semmi rettenetes. Hamel 
tanító úr harag nélkül nézett reám, és igen 
lágy hangon mondá : 

— No Francikám, csak hamar ül j be a he-
lyedre ; már azon voltunk, hogy nélküled fogjunk 
hozzá. 

Én nem sokat kérettem magamat, hanem 
egy-kettőre helyemen termettem. Csak amikor 
már kissé fölocsúdtam az ijedtségből, akkor 
vettem észre, hogy ma azt a szép zöld dísz-
kabátját, azt a finom fodros ingét és azt a 
himzett, feketeselyem sipkáját hordja a tanító 
úr, ami csak a vizsgán és díjkiosztáskor szokott 
raj ta lenni. Ezenkívül az egész osztály mintha 
valami rendkívüli, valami ünnepélyes hangulat-
ban leledzett volna. De legjobban meglepett az, 
hogy a terem hátsó részén rendszerint üresen 
tátongó padokban falubeli emberek ültek és 
époly csendesen viselték magukat, mint mi, 
diákok ; ott volt például az öreg Häuser a 
háromszögletű kalapjával, a régi bíró, a régi 
jegyző és egy egész csomó egyéb ember. Min-
den arcon szomorúság látszott ; Häuser egy 
kopott szélű ócska ábécéskönyvet hozott ma-
gával, kinyitva tartotta a térdén, és hatalmas 
pápaszeme keresztbe volt téve rajta. 

Amint így csudálkozom mindezeken, Hamel 
tanító úr fölmegy a katedrájára, megszólal 
ugyanazon a lágy és komoly hangon, mellyel 
engem is fogadott, és ezeket mondja: 

— Gyermekeim, ma utolszor tartok nektek 
előadást. Rendelet jött Berlinből, hogy Elzász-
ban és Lotharingiában csak a német nyelv 
taníttassák . . . Az ú j tanító hohiap fog meg-
érkezni. Ma van az utolsó francia leckétek. 
Kérlek benneteket, figyelemmel hallgassátok. 

Ez a néhány szó egészen megzavart. Ah ! a 
nyomorultak, hát ezt hirdették ki a községházán. 

Az utolsó francia leckém ! . . . 
Es én még alig tudtam írni ! Már most nem 

is fogom megtanulni soha! Hát be kell érnem 
azzal, amit mostan tudok ! . . . Oh, milyen na-
gyon haragudtam most magamra azért a sok 
szép időért, amit elvesztegettem, milyen nagyon 
sajnáltam azt a sok elmulasztott leckét, mikor 
madarászni jártam, vagy a Saar jegén csúszkál-
tam ! Csak pár perc előtt is még milyen unal-
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masak voltak a könyveim, milyen kelletlenül 
•cipeltem a nyelvtanomat, azt a szentséges Fran-
ciák Történetét — és most egyszerre milyen régi 
jóbarátim lettek, akiket olyan nagyon nehéz lesz 
elhagynom. így vagyok Hamel tanító úrral is. 
Ha elgondolom, hogy most elmegy és én már 
nem fogom látni többé, egyszerre elfelejtem a 
büntetéseket és az ütéseket, melyeket vonalzó-
jával méregetett reám. 

Szegény ember ! 
Ennek az utolsó leckének tiszteletére vette 

föl a szép ünneplőruhát, és már most azt is 
érteni, miért jöttek ide a falu vénei és miért 
ültek le a terem végén. Mintha csak azt akar-
nák kimutatni, hogy bizony sajiíálják, hogy 
sűrűbben is nem látogattak el ebbe az iskolába. 
Mintha így akarnák megköszönni tanítómeste-
rünknek negyven esztendős derék szolgálatait 
és így akarnák tiszteletüket kifejezni a haza 
irányában, mely távozni készül . . . 

Idáig jutottam az elmélkedésben, amikor hal-
lom, hogy nevemen szólítanak. Reám került 
a leckefölmondás sora. Hej, mit nem adtam 
volna, lia a részesülőknek azt a bizonyos szabá-

l y á t jó hangosan, érthetően, hiba nélkül tudtam 
volna elmondani : csakhogy bizony mindjárt a 
legelső szóknál belezavarodtam és hol egyik, 
liol másik lábamra nehezedve, némán, nehéz 
szívvel álltam a padban és fejemet nem mertem 
fölemelni. Hamel tanító úr pedig imígyen szó-
lott hozzám : 

— Nem pirongatlak, fiacskám, hiszen lám, 
már magad is érzed a bűnhődést . . . bizony, 
bizony. Az ember mindennap azt mondja : No, 
ráérek arra még. Majd tanulok holnap. Aztán 
látod, fiam, úgy jár vele, mint te . . . Ah ! 
hiszen ennek a mi Elzászunknak épp abban 
van a nagy szerencsétlensége, hogy mindig más-
napra halasztgatta a tanulást. Bizony ezeknek 
az embereknek joguk van így szólani hozzánk : 
Micsoda ! Azt mondjátok, hogy franciák vagytok, 
és se írni, se beszélni nem tudtok a nyelvete-
ken . . . Hanem szegény Francikáin, ez a bűn 
nem egyedül téged terhel. Mindnyájunknak meg-
van a jó okunk, hogy szemrehányást tegyünk 
magunknak. Szülőitek nem elég erősen fogtak 
benneteket a tanulásra. Jobb szerették, lia a 
föld mívelésében vagy a szövőszéknél segítettetek 
nekik, csakhogy egy-két fillérrel több legyen 
a keresetük. Hanem azért nekem is elég okom 
van rá, hogy szemrehányást tegyek magamnak. 
Én is bizony hányszor nem öntöztettem veletek 
a kertemet, ahelyett, hogy együtt dolgoztunk 
volna ? És amikor pisztrángra akartam halászni, 
vájjon átallottam-e, hogy szabad időt adjak 
nektek ? . . . 

Szó szóba fűződött, és Hamel úr a francia 
nyelvről kezdett beszélni. Azt mondta, hogy ez 

a legszebb, legvilágosabb és legerősebb nyelv a 
világon; intett, hogy őrizzük meg magunk kö-
zött és soh'se felejtsük el, mert ha rabszolga-
ságba esik egy nép, valameddig ragaszkodik a 
nyelvéhez, az épen annyi, mintha a maga bör-
tönének kulcsát tartaná kezében* . . . Azután 
elővett egy nyelvtant és megtartotta az előadást. 
Én pedig csudálkoztam, hogy most milyen jól 
megértek mindent. Amit csak mondott a tanító 
úr, az m.nd könnyűnek, nagyon könnyűnek lát-
szott. Azt is elgondolom, hogy az előadást még 
sohasem kísértem olyan figyelmesen és ő is 
még soha sem magyarázott ennyi türelemmel. 
Mintha még a távozása előtt mindent nekünk 
akart volna adni a szegény ember, amit csak 
tud, és egész tudását egyszerre akarta volna 
fejünkbe önteni. 

A magyarázat végeztével áttértünk az írás-
gyakorlatra. Hamel tanító úr erre a napra 
egészen új írásmintákat készített. Mint meg-
annyi zászlócska lengett padjainkon a sok minta-
papír, és szép gömbölyű betűkkel ez volt írva 
mindenikre : France, Alsace, France, Alsace. 
Milyen buzgalommal mozgott mindenik kéz, és 
milyen csönd volt a teremben ! Nem hallatszott 
más, csak a tollak percegése. A nyitott ablakon 
cserebogarak röppentek be, de senki sem figyelt 
rájuk, hanem a legkisebb diákok is oly ipar-
kodással rótták betűiket, mintha még az ő 
mellükben is francia szív dobogna . . . Az iskola-
épület tetején halkan turbékoltak a galambok, 
és én ezt kérdeztem magamtól : 

— Talán ezeknek is megparancsolják, hogy 
ezután németül búgjanak ? 

Néha-néha fölpillantottam és láttam, hogy 
Hamel tanító úr mozdulatlanul ül katedráján és 
minden egyes tárgyat erősen megnéz maga körül, 
mintha az egész kis iskolaháznak képét el 
akarná vinni a szemében . . . Bizony ! negyven 
esztendeje ül már itten, előtte az udvar, körötte 
az iskolaterem. Mindössze csak annyi változás 
történt azóta, hogy a padok megfényesedtek a 
használattól, az udvar diófái kiterebélyesedtek 
és a maga ültette komló egészen föl az ereszig 
befutotta a ház falát. Szegény embernek mily 
nehezére eshetett itthagyni mindezt, milyen fájó 
szívvel hallgathatta a testvére lépéseit, aki 
fölöttünk járt-kelt szobájában és a podgyászu-
kat csukogatta ! Mert hát másnap el kellett 
menniök és ezt az országot mindörökre itt— 
hagyniok. 

Hanem azért férfias ̂ bátorsággal végig meg-
tartotta az előadást. írás után következett a 
történelmi lecke, ez után pedig a kis diákok 

* „Valameddig ragaszkodik a nyelvéhez, mindig 
kezében van a kulcs, mely rabláncától megszabadítja." 

F. Mistral. 
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kórusban elénekelték a maguk Ba- Be- Bi- Bo-
Bu-ját. A terem végén az öreg Häuser két kézre 
fogta az ábécéskönyvét és fölrakott pápaszem-
mel sillabizálgatta a betűket. Meglátszott rajta, 
hogy öt is megszállotta a buzgóság ; hangja 
megindulástól rezgett és azt olyan furcsa volt 
hallani, hogy mindannyian nevetni is, sírni is 
szerettünk volna. Oh ! ezt az utolsó leckeórát 
sose fogom elfeledni . . . 

Egyszerre delet ütött a toronyóra és utána 
megcsendült az angelus. Ugyanabban a pilla-
natban ablakaink alatt megharsantak a gyakor-
latról visszatérő poroszok trombitái . . . Hamel 
tanító úr nagy sápadtan kelt föl a székről. 
Ilyen nagynak még soha sem láttam. 

„Barátaim, kezdett beszélni, barátaim, én . . . 
én . . ." 

De valami összeszorította a torkát. Nem bírta 
befejezni a mondatot. 

Akkor a nagy fekete táblához fordult, föl-
kapott egy darab krétát és minden erejét meg-
feszítve, óriási betűkkel írta föl r á : 

„ Éljen Franciaország /" 
Azután falhoz támaszkodott fejjel állva ma-

radt. Nem szólt semmit, csak a kezével intett : 
„Vége . . . elmehettek!" 

„Magyar K ö n y v t á r D a u d e t A. 

IRODALOM. 
A Magyar Könyvtár újabb sorozata Daudet  

Alfonz, hírneves francia író kisebb munkáinak 
legszebb remekeit, a „Contes du Lundi" háborús 
tárgyú elbeszéléseit közli, Marquis Géza jeles 
fordításában. A füzet címét annak méltán leg-
híresebb darabja adta: „Az utolsó leckeóra". 
Ezt a kis remekművet lapunk mai számának 
Szart óra rovatában mutatóul közöljük, itt is 
fölliíván rá olvasóink figyelmét. Ugyanebben 
a sorozatban jelent meg F. Kaffka Margit két 
ügyes novellája, „Levelek a zárdából" címen.— 
E két szépirodalmi munka után egy ismeretter-
jesztő következik: dr. Hankó Vilmos könyve „Régi 
magyartudósok és feltalálókról",melyben a szerző 
élénk, népszerű előadásban veszi sorra mindazo-
kat, akik az elmúlt századokban a természettu-
dományok terén becsületet szereztek a magyar 
névnek. Végre az utolsó szám folytatja azt az igen 
hasznos sorozatot, melyet „Szavalókönyvek" cím-
mel a nyáron indított meg a „Magyar Könyvtár", 
s mely a legolcsóbb áron juttatja az ifjúságot 
az egész világirodalomból összeválogatott hatásos 
szavalmánydarabokhoz. Az első, „Angol költők-
ből" című füzet után most „Német balladák 
és románcok" következnek sorra, Feleld Sándor 
sikeres átültetésében. — A „Magyar Könyvtár" 
füzeteinek száma ezzel elérte a 440-et, melyek-
ről részletes jegyzéket bárkinek ingyen küld a 

kiadóhivatal : Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedése Budapest, Andrássy-út 21. Egy-
egy szám ára 30 fillér. 

Bodnár György és Mihály Ferenc Számolási 
gyakorlókönyv az elemi isicolák / / . osztálya 
számára című könyve, melyet a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr a hivatalos bírálat 
alapján 4580/1905. szám alatt engedélyezett, 
gyakorlati emberek jó munkája. Az anyag 30 
hétre van fölosztva benne. Szeptemberre 2, 
októberre 3, novemberre 4, decemberre 3, január-, 
február-, márciusra 4—4, áprilisra 2 (ha akkor 
van húsvét), májusra 4 heti anyag van fölvéve 
s teljes részletességgel földolgozva e „Gyakorló-
könyv "-ben. Szerzők azokat a tapasztalatokat 
s fogásokat, amelyeket gyakorlatból szerez meg 
a tanítóember, ügyesen használták föl és helye-
sen értékesítették. Az a fokozatos haladás, mely 
úgy az I. osztály anyagának alapos ismétlésé-
nél, — amelyre szerzők 4 hetet vettek föl — 
mint a II. osztálynak új anyaga földolgozásánál 
érvényesül s a számfogalmaknak az a sokoldalú 
magyarázata, megvilágítása, amely itt a gya-
korlati példákban a tanuló elé tárul, alapos és 
biztos tudást ad a tanulóknak. Ez a gyakorló-
könyv egyúttal a 11. osztály számára a tanító-
nak. még ba kezdő is, majdnem fölöslegessé 
teszi a vezérkönyv használatát. Szerzők figye-
lemmel voltak arra is, hogy mindazon elvek, 
melyek az új Tanterv- és Utasításban a mo-
dern pedagógia vívmányaiul a számtanításnál 
megállapíttattak, megfelelő mértékben nyerjenek 
tért itt. A könyvet Lövy Miksa könyvkereskedő 
adta ki Szatmáron s nála, valamint minden 
könyvkereskedőnél kapható. Ara 60 fillér. E 
minden részében jó könyvet ajánljuk a tanító-
ság figyelmébe, azzal a tudattal, hogy ez a 
tanítói munkában hasznos segítője a tanítónak. 

Népiratkák. A Szent István Társulat kiadásá-
ban líjabban a következő népiratkák jelentek 
meg : A vitéz lmszár. Költői elbeszélés. í r ta : 
Szepessy László. (228. sz.) Nagyobb verses el-
beszélés ez, amely a népmesék bájos és virágos-
nyelvén dicsőíti érdekes, színes mese keretéljen 
a hűség erényét. .Bárki gyönyörködve olvashatja; 
de még nemesen szórakoztató ifjúsági olvas-
mánynak is ajánlható. Ára 24 fillér. — , 1 vasár-
nap és a korcsma címmel (229. sz.) dr. Csillag 
Gyula rajzolja a részegség, a pálinkaivás rom-
boló hatását a nép erkölcsi életében; a törvény-
hozás és a társadalom együttes közreműködé-
sét sürgeti az elharapózott visszaélések meg-
szüntetésére. Ára ] 6 fillér. — Timár László 
vándorlása (230. sz.), Somogyi Gyulától. Az 
amerikai kivándorlás csalódott földönfutóinak 

I sorsát rajzolja való színekkel festett mesében,. 
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tanítván a népet, hogy, ha szorgalmasan dol-
gozik, nem kell szerencséjét az ismeretlen világ-
rész bizonytalanságai közt keresnie. Ara 8 tillér. 
— A kis Jézus ajándéka. (231. sz.) Lábay Gyula 
drámai erővel írt megkapó, egész modern tör-
ténetbe illesztett modern alakok, munkások 
szerepeltetés ível komponált karácsonyi színmüve. 
Ára 12 fillér. 

Megjelentek : A gramatikn __ szerepe a peda-
gógiában. í r ta dr. Weszély Ödön. Ára 80 f. 
(Lampel R. könyvkereskedése.) — Lelkészek, 
tanítók a szövetkezés mezején, i r ta Kutas Bálint. 
A szövetkezetek hivatása a munkásosztály köré-
ben. Irta Szántó Menyhért. (Stefáneum nyomda 
r. t.) — Feltámadunk ! Gyermekek és felnőttek 
temetési szertartása a keresztény katholika anya-
szentegyház szokása szerint. 50 darab népies 
búcsúztatóval és néhány „kiéneklés"-sel. Róm. 
kath. kántorok használatára írta Tóth Albert 
szepetneki róm. kath. kántortanító. Melegen 
jaánjiik róm. kath. kántortanítók figyelmébe. 
Megrendelhető a szerzőnél (Szepetnek, Zala vár-
megye), fűzve, bérmentes küldéssel 2 K 20 f. — 
A kérdések fontossága, _ szerepe, milyensége és 
nemei a népiskolában. Irta Gondos Mór (Erdő-
bénye). — Tananyagbeosztás a hattanerős el. 
népiskola számára ; nyolcféle változatban szer-
kesztette _ Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi ig.-
tanító. Ara 80 f ; kapható Z. Székely Dénes 
könyvkereskedésében Székelyudvarhelyen. — Az 
1806-iki Ratio Educationis 100 éves jubileuma. 
Irta TIegediis János, kassai kir. tanítóképzői igaz-
gató. — A Balaton körül. Irta Cséplő Ernő. Ára 
40 f. (Stefáneum.) — Zenevilág címen az áll. 
képesített okleveles zenetanárok orsz. szövetsége, 
Hackl N. Lajos kitűnő szerkesztésében, tartal-
mas szakhipot ad ki. melyre fölhívjuk olvasóink 
figyelmét. A kiváló hetilap, melynek újabb 
számai is becses közleményekkel jelentek meg, 
egész évre 8, negyedévre 2 K-ért rendelhető 
meg. (Kiadóhivatal: IX., Knezics-utca 17.) — 
A Magyar Sakk Lip, hazánk egyetlen sakk-
újságja. január l-jével lépett II. évfolyamába, 
amikor is a magyar nagymester, Maróczy Géza 
is, mint főszerkesztő, a lap kötelékébe lépett. 
Az ő kiváló elemzései már a most megjelent 
első szám értékét is nagy mértékben emelik. A 
kiadóhivatal (Budapest, Vili., Salétrom-u. 10.) 
szívesen szolgál mutatványszámmal. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. Gy. G.-Kéménd. Igazgatójuk abbeli 

követelése, hogy a tanulókat óraközben „soha, 
semmi körülmény" közt se engedjék ki az 
osztályból: lehetetlenségbe ütközik. — Cs. J. 
Bécz. Kérvénye 77.613. sz. a. még elintézetlen. 

(Ilyen mag ínügt/ben mindig címzett levelező-
lapot kell mellékelni!) — J. R. 95 990. sz. a. 
lenn van a gyulai pénzügyigazgatóságnál. — 
K. T. Kolozsvár. Elintézésen van 108.142/1904. 
sz. a. (pzek is magánügyek !) — A. L. Buják. 
Célszerű a királyi tanfelügyelőséget megkérni, 
hogy a korpótléknak nyugdíjba való beszámí-
tása ügyében hivatalos fölterjesztést tegyen. — 
G.-llé, Budapesti Hatósági orvosi bizonyít-
ványnak csak az tekinthető, amelyet hatósági 
orvos állított ki. — A. I. Halász. Korpótlék-
ügye 99.270. sz. a. lenn van a közigazga-
tási bizottságnál. (Ilyen magánügyben mindig 
címzett levelezőlapot kell mellékelni. ) — 
I zsók. Ha az állami tanító szabadságot kap, 
helyettesítéséről az állam gondoskodik. — 
R. L. Dunaszerdahely. 1. Ha és ahol szükség 
van rá. 2. A felsőbb népiskolákban polgári 
iskolai képesítésű tanítókat alkalmaznak. 3. A 
helyi körülményektől függ. 4. A megüresedett 
tanítói állásokra rendesen ki szokták írni a 
pályázatot. 5. Népiskolai bizonyítványra nem 
kell bélyeg. 6. Ezt ön jobban tudhatja, mint 
mi. 7—-8. Nem tudjuk. (Szívesen elhisszük, 
hogy ön „kezdő" tanító.) — Szk. L. Tardos-
kedd. Forduljon Lampel Róbert könyvkeres-
kedéséhez: VÏ. ker., Andrássy-út 21. sz. — 
V. G. H. A lecsapolási költségek, a mi nézetünk 
szerint, a földek tulajdonosát : a hitközséget 
terhelik. — Titus. 1., 3. A fölsorolt könyvek 
dolgában tessék Lampel R. könyvkereskedéséhez 
(VI., Andrássy-út 21. sz.) fordulni. (Az espe-
ranto „nyelv"-vei való foglalkozás: kárbaveszett 
fáradság.) 2. Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 
4. Ha a díjlevélben az áll, hogy „a kántornál 
kosztot kap" : a kántortól függ, vájjon ad-e 
koszt helyett készpénzt ? Bajos az ilyet pörölni ! — 
KI. A. TPutnok. Kérelmezniük kell, s úgy tud-
juk, hogy meg is kapják. — I. E. Szmkáta. 
Már több ízben közöltük, hogy a kivetést tör-
vényesnek tartjuk. Ha kifogása van ellene, 
fölebbezze meg a közigazg. bizottságnál. — 
Nyugtalan. 1. A kinevezett vagy megválasztott 
tanító csak fegyelmi úton mozdítható el hivatalá-
ból. Azon okból tehát, mert az iskolát nem államo-
sítják, amire különben a tankötelesek csekély 
száma miatt jövőre sem lehet sok kilátásuk, állá-
sát ön el nem veszítheti. 2. Jó lesz, ha a nyug-
díjintézetbe való fölvételét mielőbb kérelmezi, 
inert a késedelemből, föltéve, hogy a törvényes 
kora megvan, hátrányt szenvedhet. 3. E kérdé-
sére a föltett alakban nem válaszolhatunk. 

= „A népiskola lenézése" hangzatos cím 
alatt egy fővárosi tanügyi lap támadást intéz 
a minisztérium ellen az utóbbi tanfelügyelőségi 
kinevezések miatt, azt állítván, hogy „minden-
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féle hajótörött ekzisztenciákkal rakják tele a 
tanfelügyelőségeket". Ezt ugyan maga ez a har-
cias lap nyomban meg is cáfolja, amidőn azt 
írja, hogy az újonnan kinevezettek közt van-
nak középiskolai tanár- és ügyvédjelöltek, aki-
ket „hajótörött ekzisztenciáknak" a legkészsé-
gesebb rosszakarat sem nevezhet. Figyelmez-
tetjük laptársunkat, hogy az 1883 : I. t.-c. 
8. §-a alapján tanfelügyelőktől vagy segéd-
tanfelügyelőktől „középiskolai vagy tanítóké-
pezdei tanári, polgári vagy népiskolai taní-
tói képesítés vagy valamelyik egyetemi tan-
folyam bevégzése" kívántatik. A miniszter 
a törvény alapján tehát középiskolai tanár-
jelöltet vagy ügyvédjelöltet is nevezhet ki 
a tanfelügyelőségekhez. A törvényes lehetőség 
eszerint megvan, de azért mégsem mondható 
az, hogy a minisztérium tendenciája : a nép-
tanítók leszorítása a felügyelet teréről. Ez nem 
áll, mert hiszen csak az utóbb is három olyan 
királyi tanfelügyelőt nevezett ki a minisz-
ter, akiknek csak elemi iskolai képesítésük 
van: Gönczi Ferencet Szolnok-Dobokába, Já-
nossy Gyulát Mosonba és Munka Sándort 
Csanádba. (Ez utóbbi saját szorgalmából gim-
náziumi érettségit is tett és négy félévet a 
bölcsészeti fakultáson is hallgatott.) A miniszter, 
az idézett minősítési törvény alapján, ott veszi 
a tanfelügyelőt, ahol az arra legalkalmasabb 
egyént találja. Ez a dolog egyénenként, nem 
pedig osztályszempontból bírálandó el. Ajánljuk 
az elmondottak tárgyilagos mérlegelését lap-
társunk elfogulatlan figyelmébe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Vértessy Gyula kir. tanfelügyelőt, 

az ismert költőt, lapunknak is kedves munka-
társát, a Petőfi-Társaság r. tagjává választotta. 
Dr. Vértessy Gyula úgyis mint író, úgyis mint 
Szeben vármegye kir. tanfelügyelője, nagy szol-
gálatokat tesz a nemzeti kultúrának s ezért 
méltán rászolgált nemcsak az irodalmi körök 
elismerésére, de minden magyar ember hálájára. 
Tisztelt munkatársunknak, a kiváló kir. tan-
felügyelőnek és költőnek, ez alkalomból sze-
rencsekívánatainkat küldjük ! 

— Tanítók a magyar iparért. A. Csanád-
megyei Tanítóegyesület körlevélben fordult a 

társegyesületekhez, fölhíva a tanítóság figyelmét 
a hazai ipar támogatására. „A magyar ipar-
pártolás általánossá tételére — olvassuk a kör-
levélben — nem zárjuk ki ugyan az önálló 
védegyletek alakítását, de mivel azok a tagsági 
díjak miatt sem fektethetők mindenütt meg-
ingathatlan alapokra, jobbnak látjuk a már 
meglevő társaskörök és egyesületek kebelében 
erre talajt készíteni. Azt kívánjuk, hogy legyen 
a tanító ezen körökben szószólója és buzdítója 
a magyar iparpártolásnak. Alkottasson a tanító 
ezen körökben olyan alapszabályokat, melyek-
ben a magyar iparpártolás mint cél szerepeljen, 
mert tényleg minden társaskörnek hazafias célja 
is van és a magyar iparpártolásnak ezen célok 
között az első helyet kell elfoglalnia. Ha ezt 
sikerül elérnünk, egyszerre több ezer védegy-
letet teremtettünk. ALikítson minden társaskör 
és egyesület saját kebelében egy bizottságot, 
melynek föladata lenne érintkezésbe Jépni a már 
meglevő védegyletekkel és azokkal karöltve 
munkálni a magyar ipar felvirágoztatásában és 
a magyar ipartermékek pártolásában, szóval : 
legyenek ezen bizottságok mindenkor élesztői 
és fölszínentartói az eszmének. Alakítsanak a 
hazai ipartermékek beszerzésére és terjesztésére 
szövetkezeteket. Hassanak az egyesületek oda, 
hogy a külföldről beözönlő iparcikkek kiküszö-
bölésére minél rövidebb idő alatt alkalmas ipar-
telepek létesíttessenek. Kérjék be a hazai gyá-
rosok árjegyzékeit, kérjenek mintagyüjteményt 
és esetleg közvetítsék a megrendeléseket. Hívják 
föl a kereskedőket, hogy azon ipartermékekből, 
melyeket nálunk is előállítanak, csakis hazai 
gyártmányt tartsanak, de egyúttal örködjenek 
affölött, hogy „magyar termék" elnevezés alatt 
ne idegen gyártmányt áruljanak. A közönséget 
pedig soha sem szűnjenek meg arra ösztönözni, 
hogy csakis magyar gyártmányú cikkeket vásá-
roljanak. Nagy horderejű dolog az is — és 
arra nagy súlyt fektetünk •—• hogy az ország 
összes tanítói és tanárai buzdítsák növendékeiket 
és azok szülőit magyar ipartermékek vételére, 
de ne úgy, hogy vizet prédikálván, bort igya-
nak, hanem ők maguk járjanak ebben elől jó 
példával ; értessék meg velük, hogy ez hazafias 
cselekedet, mert csak így lesz szeretett hazánk 
gazdaggá és polgárai csak így lehetnek boldo-
gokká. Legyünk ezen hitben erősek és mun-
káljunk a közjóra ! Meglesz ennek a gyümölcse, 
mert ilyenformán megalkothatjuk a külön vám-
területet anélkül, hogy osztrák házastársunkkal 
eifölött tárgyalnánk. Ezt pedig könnyen elér-
hetjük, ha a hazának minden rendű, rangú 
honpolgára és honleánya csak azt tartja leg-
újabb divatú kelmének és iparterméknek, ami 
magyar gyártmány. De nekünk, tanítóknak, 
ezeken fölül még más teendőink is vannak. 
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Sajnosan tapasztaljuk ugyanis, hogy kisiparosaink 
túlnyomó része a képzettségnek és műveltségnek 
nagyon is alacsony fokán áll. Oda kell tehát 
hatnunk, hogy az iparospályára növendékeink 
legalább is az elemi iskola VI. osztályának el-
végzése után menjenek, mert hiszen más orszá-
gokban nem restellenek ám a középiskolák IV., 
V., YI. osztályából az iparospályára lépni. A 
tantestületek tartsanak szülői értekezleteket és 
hassanak oda, hogy azon tanulóik, akikben kéz-
ügyességet és az iparospálya hánt hajlamot 
tapasztalnak, az elemi iskola YI. osztályának 
elvégzése után lépjenek az iparospályára. De 
hogy kézügyességüket kitapasztalhassák, az 
ügyesebb és önként jelentkező felsőbb osztályo-
sok számára tartsanak kézügyességi oktatást, 
hiszen a gyermekekkel úgyszólván vele születik 
a faragcsálás iránti hajlam. A közép- és polgári 
iskolák tanárai az iparospályáról mindenkor a 
legnagyobb tisztelettel és hazafias buzgalommal 
szóljanak növendékeik előtt s más iparosállamot 
példaképp állítván, a 111—IV. osztály elvégzése 
után buzdítsák őket az iparospályára lépni. Meg 
kell a tehetősebb szülőkkel is értetni, hogy 
gyermekeik, miután vagyonnal is rendelkeznek, 
az iparospályán jobban érvényesülhetnek, mint 
bánnely tudományos pályán. Hogy teendőinket 
tovább fejtegessük, rá kell mutatnunk arra is, 
hogy a mai iparostanonc-iskolák sem felelnek 
meg rendeltetésüknek. Ne szűnjenek rneg tehát 
a tanítóegyesületek gyűléseiken annak minden-
kor kifejezést adni, hogy ezen iskolák törvényi-
leg újjászerveztessenek, mert csak képzett és 
értelmes iparosok lesznek képesek a külfölddel 
a versenyt fölvenni." 

— Az Eötvös-alap köréből. Tagok száma. 
M. év december 31-én az Eötvös-alapnak ösz-
szesen 9584 tagja volt, még pedig 6777 év-
díjas, 1970 ötvenkoronás részjegyes, 95 liúsz-
koronás részjegyes, 340 örökös, 348 alapító- és 
54 tiszteletbeli tag. 1904 dec. 31-én a tagok 
száma 8992 volt s így az egy évi tagszaporu-
lat 592. — Az igazgatótanács f. hó 13-án 
ülést tartott, melyben a két Tanítók Háza mult 
évi számadásait és jövő évi költségvetését tár-
gyalta. A Ferenc József Tanítók Házának jövő 
évi költségvetése 57.198 koronára rúg, melyből 
az Eötvös-alapnak 13.526 koronát kell födöznie. 
Már ebből az egy példából is látható, hogy az 
Eötvös-alapnak terhes kötelességei vannak s 
így egyrészről óhajtandó, hogy a tagok fizetési 
kötelességeiknek pontosan tegyenek eleget, más-
részről pedig, hogy akik még nem tagjai az alap-
nak, mennél előbb belépjenek annak kötelékébe. 

Az elnökség ismételten fölhívja a magyar tanítóság 
szíves jóindulatát orsz. segélyegyesületünk iránt. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára : Domszky István (Herencsvölgy) 1 K ; 
P a p p Gedeon, Nagykőrös (Természet- és Vegy-
tana fölajánlott jövedelméből, 687 példány után 
2—2 fillérjével) 13 K 74 f. — 2. Eötvös-
alapra: Schmidt Ferenc, Ponor (részesjegyére) 
20 K ; Sclvmidt Ferencné, Ponor (tags, díj) 6 K. 
Átutaltuk az alap pénztárába. 

- Rövid hírek. Szegény tanulók fólruhá-
zása. A szolyvai áll. iskolai gondnokság elnöke : 
JBalajthy Mór főszolgabíró, mint minden évben, 
úgy most is gyűjtött a szolyvai szegény óvó-
és tanköteles gyermekek fölruházására ; gyűjtése 
eredménye ezúttal 228 K 73 f volt, melyből 
48 iskolás és 20 óvóköteles gyermek részére 
különféle téli ruhaneműt szerzett be. A tanító-
testület lapunk útján is köszönetét fejezi ki a 
gondnoksági elnök úrnak. — Pályatételek. A 
„Tolnavármegyei általános tanítóegyesület" saját 
tagjai számára a következő pályatételeket írja 
k i : L A tanítóegyesületi élet fejlesztése. 2. Egy-
séges népiskolai törvény. A pályamunka jutalma 
40—40 korona. Beadási határidő 1906 április 
1-je. Az idegen kézzel írott és jeligével ellátott 
pályamunkák Tihanyi Domokos tanítóegyesületi 
elnökhöz terjesztendők be. — A „Tihanyi-alap" 
20 koronás jutalmára pályázhatnak a „Tolna-
vármegyei általános tanítóegyesület "-nek azon 
tagjai, kiknek gyermekei a közép- és felsőbb 
iskolába járnak, s jó magaviseletüket és szor-
galmukat iskolai bizonyítvánnyal igazolni tudják. 
Kérvények Tihanyi Domokos kir. tanfelügyelő-
höz küldendők 1906 április l-ig. 

— Halálozások. Leviczky Cyrill dombostelki 
áll. tanító életének 42-ik évében elhunyt. — 
Hardy Elek czeglédberczeli ,áll. tanító élete 
41-ik, tanítóskodása 21-ik évében Budapesten 
elhunyt. — Valentin-// Sándor kiskőrösi ev. 
tanító munkás életének 47-ik, tanítói műkö-
désének 27-ik évében elhunyt. — Kassay Károly 
48-as honvédhuszár-őrmester, nyug. ref. tanító, 
életének 78-ik évében, rövid szenvedés után 
Felsőrőcsén elhunyt. Mint tanító 51 évig mű-
ködött. — Posch Oszkár székesfővárosi tanító 
munkás életének 30-ik, odaadó tanítói műkö-
désének 10-ik évében elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Észleletek. Téglás Gáhor. — Népisko-
lai „sorozás". Czáró János. — Az iskolák tisztogatása 
és fűtése. Gubitza Kálmán. — Jelképes (mimikai) 
számolástanítási inód a tanítás alsó fokán. Csikós 
Gyula. — Községi és egyéb helynevek. — Hivatalos 
rész. — Szünóra : Az utolsó leckeóra. Daudet A. — 
Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I ML. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetés! ár: Egy évre 10 korona, félévre n korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Ív e z i r a t o k a t n e m s u l i i n k v i s s z a . . 

Nemzeti kultúránk és „alldeutsch" 
viaskodás. 

Akarva, nem akarva, heves nemzeti-
ségi polémiába keveredtem. A „Pädago-
gisches Archiv" (Berlin) utóbbi száma 
közreadta A magyar tanítóképzés és a kir. 
tanfelügyelőség reformja című nagyobb ter-
jedelmű cikkemet. Értekezésem egész 
terjedelmében, változtatás nélkül jelent 
meg ; azonban csillag alatt következő 
megjegyzést tette a szerkesztő, dr. Frey-
tag Lajos, tanár: „A ,Pädagogischises 
Archiv' bár politikát nem űz, idegen 
államok oktatásügye iránt is érdeklődik 
s épen ezért szívesen nyit tért külföldi 
munkatársaknak, anélkül, hogy állás-
pontjukat bármikép is befolyásolni kí-
vánná. Olyan esetekben, mint a jelenlegi, 
leghelyesebbnek tartja, hogy a két tel-
jesen ellentétes nézet szóhoz jusson, abban 
a reményben, hogy a nyilt szóharc végre 
is a béke létrejöttéhez vezet, amelyre 
úgy a magyarságnak, mint a német-
magyarságnak oly égető szüksége van. 
Csupán egy megjegyzést bátorkodom 
még tenni, s ez az, hogy magyar rész-
ről gyakran hangzik az a panasz, hogy 
a német birodalom irigyelné tőlük ön-
álló nemzeti létüket. Bár kétségtelen, 
hogy ez a föltevés csak félreértésen 
alapulhat, nincs egyetlen német, ki 
idegen népek nemzeti létét befolyá-
solni óhajtaná. Mi csak azt szeretnők, 

ha eképen a német nemzet is kímél-
tetnék!" 

Cikkem végéhez Korodi Luc berlini 
tanár írt hosszú 1ère eresztett fölvilágo-
sítást elvtársai számára, mint olyan, ki 
Magyarországon élt és ismeri kultúrális 
törekvéseinket. I)e vájj ! ki is ez a Ko-
rodi Luc 1 Elmondom. Magyar földön 
született: Erdélyben s szász-német leány-
iskolái tanító volt Brassóban. 1902-ben 
szász nemzetiségi programmal országgyű-
lési képviselőnek választatott s oly ádáz 
gyűlölséggel viseltetett minden iránt, ami 
magyar, hogy még elvtársai is a „zöl-
dek legzöldebbikének" nevezték. Szóban 
és írásban izgatott a magyar alkotmány 
ellen. Sajtópörei fölszaporodtak ; végre 
felségsértés miatt 1 évi fogházra ítélték. 
Azonban Korodi előnyösebbnek látta a 
büntetés elől külföldre menekülni. 

Lássunk csak néhány részletet Korodi 
írásából: „Rendkívüli érdeklődéssel ol-
vastam földim és kartársam tanulmá-
nyát, de kötelességemnek tartom fejte-
getéseit néhány közleménnyel kibővíteni, 
melyek különösen a német olvasóközön-
séget érdekelhetik közelebbről. Tisztelt 
szerző úr bizonyára nem veszi rossz 
néven tőlem, ha észrevételeimet azon 
idő eseményeire is kiterjesztem, mely 
értekezése megírásától kinyomtatásáig 
eltelt, ilyen cikkek közreadása egy na-
gyon igénybe vett tudományos folyó-



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3. SZÁM. 

iratnál nem történhetik oly gyorsan, 
mint a szerző azt tán szeretné. így most 
is több hónap mult el a kézirat vétele 
óta. Ezen idő alatt a magyar közoktatás-
ügyi minisztérium rendkívül lázas, mond-
hatnám idegesen lázas tevékenységet 
fejtett ki. A népoktatásügyi törvény-
javaslat, melyet dr. Berzericzy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter mult 
évben az országgyűlés asztalára tet t , 
alaki okokból (a parlamentnek nem várt 
elnapolása és későbbi föloszlatása miatt) 
visszavonatott s a németség és az or-
szág egyéb nemzetiségei azt hitték, hogy 
a magyar politikai zavarok miatt isko-
láikra nézve legalább egyelőre kíméleti 
idő fog bekövetkezni, minthogy törvé-
nyes alkotásokra beláthatatlan időig ki-
látás nincsen s arra sincs remény, hogy 
e törvényjavaslatot, mely teljes szótrom-
bolással fenyegeti az ország nemmagyar 
oktatásügyét, az országgyűlés és korona 
jogerőre fogja emelni. S valószínűen 
szerző urat is ez késztette arra, hogy 
dolgozatában e törvényjavaslattól telje-
sen eltekintett, mely általános ítélet sze-
rint, sőt magyar vélemény szerint is a 
legkeményebb, amit a magyar kultúr-
politika, jobban mondva a magyarosí-
tási politika az utolsó 38 év alatt (a 
konstitucionális éra kezdete óta) produ-
kált. A legszomorúbb pedig az, hogy e 
törvényjavaslatot, mely ismert radikális 
magyar módszer szerint „vasvirgácsokat'' 
helyez kilátásba : Berzeviczy miniszter 
úr hivatali utóda, Lukács György is, a 
legnagyobb politikai káosz közepette, 
magáévá tet te s azt egyszerűen minisz-
teri rendeletek alakjában oktrojálta a 
nemzetiségi iskolafönntartókra. Még pe-
dig oly sebességgel, hogy f. évi (1905) 
augusztus hó 15-én kiadott rendeleteinek 
minden tekintetben való szigorú végre-
hajtását lehetőleg még az 1905/6. tanév 
kezdete előtt követelte." 

Elmondja továbbá Korodi, hogy e 
miniszteri rendeletekkel szemben az er-
délyi szász egyházi konzisztórium föl-

hívást intézett a fönnhatósága alatt levő 
iskolákhoz, hogy a tan- és óraterveikben 
a magyar nyelv oktatására vonatkozóan 
semmiféle változást ne tegyenek s a kir. 
tanfelügyelőnek a törvényes megállapí-
tásokat túlhaladó követelését azzal uta-
sítsák vissza, hogy a konzisztórium mind-
eddig nem volt abban a helyzetben, 
hogy újabb megállapodások fölött tanács-
kozzék s határozzon. 

Mialatt Korodi a miniszteri rendele-
teket alaposan elferdíti és szándékosan 
félremagyarázza, ezeket mondja: „Hogy 
a tanítókat rákényszerítsék. hogy lehe-
tetlenséget műveljenek, a kir. tanfel-
ügyelők számát szaporítják. Tanítóknak 
s tanítványoknak a magyar nyelvben 
elérendő fényes eredményért pénz- és 
egyéb jutalmat ígérnek, s természetesen 
adnak is. Azt is magában foglalja a 
törvény, hogy az a tanító, ki a kitűzött 
célt el nem éri, fegyelmi úton, esetleg 
végkielégítéssel távolíttassék el hivata-
lából, s ha valamely községi vagy fele-
kezeti iskolánál egymásután két tanítót 
kellene a magyar nyelv tanításának vét-
kes elhanyagolása miatt fölfüggeszteni, 
úgy jogában áll a kormánynak az isko-
lát becsukni s helyébe magyar állami 
iskolát létesíteni." 

Miután a magyar nyelv elsajátításának 
sziszifuszi, de tökéletesen hiábavaló mun-
kája fölött kesereg Korodi, oda konkludál, 
hogy a tanítás eredménye, mint az már 
száz meg száz megmagyarosított iskolá-
ban szomorúan tapasztalható, nem lesz 
egyéb, minthogy a gyermekek az isko-
lában egyáltalán mitsem tanulnak s a 
gépileg beemlézett, de meg nem értett 
magyar szólásokat az iskola elhagyása 
után rövidesen teljesen elfelejtik. 

„Ezeknek alapján — mondja Korodi 
minden habozás nélkül állíthatjuk, hogy 
Magyarországon új korszak kezdődött, 
nemcsak a tanítóképzést illetőleg, hanem 
az egész népoktatásügy terén, minthogy 
ez az alapja minden további kultúrális 
kialakulásnak a magyar közoktatásban is. 
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De vájjon ki merné állítani, hogy ezek 
az alapromboló ,reformok' új kultúr-
korszakot jelentenek?" 

Hazám érdeke és a külföld közvéle-
ménye tették legsürgősebb föladatommá, 
hogy Korodi Luc hangulatkeltő frázisait 
ugyancsak a „Pädagogisches Archiv"-ban 
kellő értékükre redukáljam. Válaszom 
következőkben foglalható egybe. 

Aki ismeri a magyar nemzet ezeréves 
történetét, annak el kell ismernie, hogy 
a magyarok minden időben leghívebb 
őrzői, védői voltak a korona összes nem-
zetiségeinek. Már abban az időben is, 
midőn a magyar birodalom fénykorát 
élte, laktak nálunk másnyelvű néptör-
zsek, de ki tudna csak egyetlen ok-
mányt is fölmutatni arra nézve, hogy 
a magyar nemzet kísérletet tett volna, 
hogy azok jogait és érdekeit erőszakkal 
vagy elnyomással megrövidítse? Ezer 
esztendő óta laknak e földön románok 
és románok maradtak. Az erdélyi szá-
szok 700 esztendős múltra tekinthetnek 
vissza Erdélyben, és mai napig is szászok. 
Ugyanezt mondhatjuk a tót, bolgár és 
egyéb nemzetiségű polgártársainkról. 

Franciaország Elzász-Lotharingiát 200 
év alatt teljesen franciává tette, s amit 
Oroszország és Németország jelenleg a 
lengyel provinciákban véghez visz, föl-
tétlenül a kívánt eredményhez fog ve-
zetni. De Magyarországon az összes 
nemzetiségek a jövőben is meg fognak 
maradni azoknak, amik ma. Minthogy 
elnyomatásról nálunk szó sincs s ilyesmi 
nem is lehetséges, mert a magyar nép 
lovagias jelleme erőszakosságot, jogtiprást 
nem ismert. 

Térjünk át az iskolaügyre. Nálunk a 
népiskolai közoktatás eddig sokkal ke-
vésbé pedagógiai kérdés, mint bárhol 
másutt a világon. Ahol a magyar anya-
ország népességének jó 40 százaléka 
egyáltalán nem beszéli az államnyelvet; 
ahol a nemmagyar anyanyelvű lakosság-
nak 83'2 százaléka nem ért és nem 
beszél magyarul: ott a népiskolai köz-

oktatás ügye nem annak a pedagógiának 
a kérdése, amely a földrajz vagy a szám-
tan sikeres vagy kevésbé sikeres tanítá-
sával bíbelődik, hanem annak a nemzeti 
politikának a lehető legnagyobb, leg-
ideálisabb és legfontosabb kérdése, amely 
az állami élet alapjaival, ez alapok minél 
erősebbé tételével és az államalkotó faj 
nemzeti erejének növelésével foglalkozik. 

Magyarországnak 8343 olyan nép-
iskolája van, amelyek kizárólag nemze-
tiségi tannyelvűek, és amely iskolákban 
még az abba járó magyar anyanyelvűek 
sem nyernek anyanyelvükön való okta-
tást; és 1340 olyan népiskolája van, 
amelyekben a magyar nyelv csak siker-
telenül taníttatott. Közel 5000 népiskola 
(az összes iskolák egyharmada) marad 
tehát továbbra is, amelyekben a magyar 
tannyelv csak akkor ju t diadalra, ha a 
növendékek 20 százaléka magyar. Ekkor 
is csak párhuzamosan. 

A mintegy tíz millió lelket számláló 
magyar népterület természetszerű alá-
rendeltségben látja magát a német nyelv-
oceánnal szemben, m e l j bennünket 
Marcheggtől egészen az Északi-tengerig 
körülvesz s föltartózhatatlanul germani-
záló befolyásoknak van kitéve. Es e 
körülmény az elemi erők hatásával mű-
ködik és tapasztalt hódítása és térfog-
lalása bennünk ösztönszerűleg azt az 
érzést kelti, hogy nemzeti önállóságunk 
megvédése céljából, a kedvezőtlen viszo-
nyok közepette minden lehetőt el kell 
követnünk. Minket az a komoly aggo-
dalom tölt el, hogy folytonosan germa-
nizálódunk, és ez a gondolat annál nyo-
masztóbb, minthogy a német elemnek 
mitsem kell tennie, hogy ez a szervi 
folyamat minél nagyobb sikerrel járjon. 

Mi a magyarságot már csírájában 
megtámadó veszélyt ellensúlyozni óhaj-
tanok az iskola útján. A magyar köz-
oktatásügyi minisztérium, bár minden-
esetre szem előtt tar t ja a magyar nem-
zeti érzés ápolását és erősbítését, mind-
amellett nagyon ügyel arra, hogy az 

4* 
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semmiképen ne történjék más nemzeti-
ségek elnyomásával, avagy jogaiknak 
csorbításával, hanem akképen, hogy a 
nemzetiségek gyermekeiben a magyar 
nemzethez való hozzátartozandóság fel-
költessék. 

A magyar közoktatásügyi miniszter, 
hogy a nemzetiségeknek panaszra okuk 
egyáltalán ne lehessen, oly nagymérvű 
előzékenységet tanúsít, hogy azokban a 
községekben, melyeknek lakossága na-
gyobbrészt nem-magyarajkú, még az 
állami elemi népiskolákban is megengedi 
az illető nemzetiségnek anyanyelvét 
oktatási nyelvül használni. De emellett 
természetesen arra is ügyel, hogy az 
állam nyelvén való oktatás se szenved-
jen valamiképen megrövidítést. 

Nagyon sok tér t veszít a magyarság 
az oláh elemmel szemben is. Épen Bihar 
vármegye érdemes kir. tanfelügyelőjének 
jeles művét: „Bihar vármegye" olvasom. 
Ebben nevezett vármegye népesedésének, 
vallási, nemzetiségi és tanügyi viszonyai-
nak 10 évi tanulmánya van nagy szak-
avatottsággal megírva. A szerző hely-
rajzi és statisztikai adatokkal mutatja 
ki, hogy a magyarság az ország e leg-
nagyobb vármegyéjében lépésről lépésre 
tért veszít s a magyar lakosság az oláh-
tól lassan, de biztosan fölszívatik. Sőt 
az a körülmény, hogy a vármegye szék-
helye: Nagyvárad 90 százalékban tisz-
tán magyar, nem paralizálhatja a ro-
mánság felülkerekedését az Alföldön. 
Ezen elszomorító jelenségek okát szerző 
különböző körülményekben találja; de 
első sorban a társadalom és a hatósá-
gok indifferentizmusa miatt panaszkodik. 
Magyarok és románok közötti házasság-
ban majdnem kivétel nélkül a magyar 
faj a vesztes. A román nyelvet könnyen 
megtanulják, mert az szép és kevés 
szóból álló nyelv, a fajnak aztán már 
nincsen anuyi ellenállása, hogy mellette 
a saját nyelvének jogait is megőrizze. 
Az iíjú nemzedék pedig kétségtelenül 
egészen román lesz. Ekképen 10 év 

alatt a magyar nyelvterületből a romá-
nokkal szemben már 300 községet vesz-
tettünk, ami bizony nem kis dolog. Ezek 
azok az okok, amiért a magyarosítás 
némi energiát követel úgy a népoktató 
intézetekben, mint a társadalomban. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

r Aladár. 
—1906. 

A magyar tanítóságnak, mely rövid idő alatt 
sok érdemes vezérférfiát vesztette el, ismét 
gyásza van : f. hó 16-án elköltözött az élők 
sorából György Aladár, aki bár nem volt a szó 
elfogadott értelmében tanító, de negyedfél év-
tizeden keresztül lelkes és fáradhatatlan munká-
val vett részt a tanítói közügyek intézésében^ 
Ismerte őt az egész ország tanítósága, mert 
alig van vármegye, melyben tanítógy ülésen, 
iskolaavatáson meg nem jelent. 

György Aladár, a tudós író, minden ízében 
kultúrpolitikus volt, s mint ilyen, melegen érdek-
lődött a művelődés minden rendű és rangú 
mozzanata iránt. De nemcsak érdeklődött, hanem 
a munkából is bőven kivette a maga részétT 

nemes ideálizmussal és ritka önzetlenséggel. 
Személyes ambíció nem igen bántotta ; csak 
egy ambíciója volt: a magyar nemzeti kultúra 
fölvirágzása. Ezért szolgálta oly híven a kisded-
óvás ügyét, ezért harcolt oly szívós kitartással 
a tanítóság soraiban, illetőleg sorainak az élén. 

Azok, akik az utóbbi időkben (az „utóbbi 
idők" bőven szolgáltak ilyen meglepetésekkel !)• 
fölemlegették, hogy ö sem volt tanító: nem 
vették fontolóra azt, hogy György Aladár a 
tanítók ama fajtájából való volt, akiket tudásuk,, 
a kultúra iránt való tiszta lelkesedésük, erős-
judicimnuk, önzetlenségük nemcsak az ifjúság, 
de az ifjúság tanítóinak tanítóivá is avatnak. 
(ryörgy Aladár nemcsak tollával, de szavával 
is — a mi tanítói gyűléseinken csakúgy, mint 
másutt — mindig irányított s így vált a mi 
tanítónkká is, s ha osztályt nem is, de — mint 
író — osztályokat vezetett. 

Amióta György Aladár külföldi tanulmányai-
nak bevégzése után hazajött, vagyis 1871 óta,. 
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folyton csak egy ideálért dolgozott : a magyar 
művelődés ideáljáért. Mivelhogy úgy érezte, 
hogy a kultúrának legtöbbet tollával használhat, 
író maradt halála órájáig. Rengeteg sok az, 
amit összeírt s aminek nagy részét a hírlapok 
és folyóiratok őrzik, összegyűjtetlen. De önálló 
munkái is jelentek meg, szép számban. Főműve : 
A fold és népei, 5 vaskos kötetben. Irt Nép-
szerű földrajzot és alapvető munkát Magyar-
ország köz- és magánkönyvtárairól; további 
munkái : Az egyetemes művelődéstörténetem váz-
lata, Eszményi világ. Mint a Néptanítók Lapja 
főmunkatársa és több napilap, valamint a Vasár-
napi Újság munkatársa, sok száz tanügyi, műve-
lődéstörténeti és ismertető cikket írt. 

Életrajzi adataiból megemlítjük, hogy Huszton 
született, 1844 április 11-én. Tanulmányait 
Máramarosszigeten, Késmárkon, Budapesten, 
Tübingában és Berlinben végezte. Négy évig 
a külföldön (Londonban, Párisban és Berlinben) 
tartózkodott. 1871 őszén visszatérve, a Hon 
című napilap munkatársa lett és az maradt a 
lap megszűnéséig, 1882-ig, midőn az országos 
statisztikai hivatalba nevezték ki, melynek könyv-
tárosa is volt. Lapunk főmunkatársának 1896-ban 
nevezték ki s a munkában állandó társunk volt 
egész 1905 elejéig, amikor, érezvén, hogy hova-
tovább több pihenőt kell magának engednie, ez 
állásáról lemondott. 

Alelnöke volt a Néprajzi Társaságnak, titkára 
a Múzeumok és Könyvtárak Bizottságának, 
tagja az Országos Közoktatásügyi Tanácsnak, 
alelnöke a Kisdednevelők Országos Egyesületé-
nek, igazgató-tanácsosa és felügyelő-bizottsági 
tagja az Eötvös-alapnak s választmányi tagja 
még számos kulturális egyesületnek, amelyeknek 
ülésein mindig jelen volt s magvas fölszólalá-
saival mindig irányítólag hatott az ügyek el-
intézésére. 

Nekünk, tanítóknak, kevés oly önzetlen és 
igaz barátunk volt, mint György Aladár, aki 
ha tanítón, óvónőn vagy tanítójelölteken kellett 
segíteni, mindig szívesen segített. 

Eötvös-alapunk megalapításában élénk részt 
vett s páratlan kitartással támogatta az alapítót : 
Péterfy Sándort, nemes munkájában. A jelenlegi 
elnökség is hűséges tanácsadót veszített benne. 
Az pedig, amit a tanítónők és az óvónők érdeké-

ben tett, egyenesen a csodával határos. Főrésze 
volt a Mária Dorottya-Egyesület megalapításá-
ban és a Tanítónők Otthona egyenesen az ő 
fáradozásainak köszönheti létrejöttét. A tanító-
nők és óvónők örök hálával viseltetnek iránta, 
akit országszerte „György papának" hívtak. 

György Aladár életének három vezérlőcsillaga 
volt : a nemzeti művelődés, a nép jólétének 
emelése és a szeretet. Az előbbi kettő kidtúr-
politikussá, az utóbbi humanistává tette. Nem 
volt az országban oly emberbaráti mozgalom 
és alkotás, melyből ez a jóságos szívű férfiú 
nem vette ki a maga oroszlán-részét. 

Nemesen érző lélek hagyta el György Aladár 
porhüvelyét s nagy okunk van nekünk, nép-
tanítóknak, gyászolnunk az ő elköltözését, mert 
— ismételjük — bár „osztályt" soha sem veze-
tett : tanító, népnevelő volt ő a szó legnemesebb 
értelmében. 

Legyen emléke örökre áldott köztünk, nép-
tanítók között ! 

Az iparostanonc-oktatás reformja. 
Bár előbbi s jelenlegi kormányaink is rend-

kívül sokat áldoztak az iparostanonc-oktatás 
érdekében, mégis azt kell látnunk, hogy igen 
sok a tennivaló e téren. Az iparostanonc-oktatás 
mai szervezetében nem munkálja teljes sikerrel 
azt a célt, ami elébe van tűzve. Vagyis nem 
képes az iparostanoncnak megadni azt a művelt-
séget, melyre neki legény-, később mesterkorá-
ban szüksége leend. 

Jól tudjuk, hogy az ország anyagi jólétének 
egyik legfontosabb előmozdítója a munkás- és 
iparososztály. És ha ez az iparososztály nem 
képes fölismerni helyzetének fontosságát, ha 
hivatását műveltség és szaktudás hiányában csak 
félszegül vagy gyengén tudja teljesíteni : az 
ország jóléte, gazdagodása £ művelődése vallja 
kárát. 

Pedig, sajnos, hazánkban manapság még 
mindig az az elmélet és gyakorlat az iparosok 
körében s általán a közönség széles rétegeiben 
is, hogy iparosnak csak a rosszul tanuló, rest 
vagy rakoncátlan gyermekeket kell adni. S ha 
az ily gyermeket az iparospályára adták, azt 
tovább képezni fölösleges, az a mesterséget 
úgyis „magától" megtanulja. 

Valóban, ez a közfelfogás az oka, hogy iparunk 
alapjában véve pang. Mert az ipari pályára nem 
a szemetet kell ám kiválasztani ! A javából való 
ember is kell. oda ! Az iparos, ki legtöbbször 
legénykorában ismeri föl csak fontos hivatását 
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s ekkor igyekszik hiányos ismereteit olvasgatás 
útján kipótolni s mesterségében csak akkor 
igyekszik magát kiképezni, legtöbbször képtelen 
megbirkózni a maga elé tűzött föladatával. Mert 
az ész lassan begyöpösödik, elveszti fogékony-
ságát és rugékonyságát s a kézügyesség is ilyen 
korban már nehezen tud visszatérni. A legények 
legtöbbje aztán örökösen segéd marad, vándorol 
egyik műhelyből a másikba s szidja az egész 
világot — a maga régi mulasztásáért. Csak 
keveseknek adatik meg, hogy ilyen korban éjet 
nappallá téve pótolják önszorgalommal a mu-
lasztottakat s emelkednek ki az átlagiparosok 
sorából. 

Mennyivel más a tanult, művelt, szakképzett 
iparos sorsa ! Már iparostanonc-korában kiválik 
társai közül műveltség, tudás, szorgalom dolgá-
ban ; a legénysorban sincs oka a panaszra, mert 
a műhelyekben szívesen látják, a mesterek inkább 
fölemelik bérét, csakhogy magukhoz kössék. 
S midőn takarékosságával annyira vitte, hogy 
műhelyt nyithat, önálló üzletemberré válik, 
vállalatai sikerülnek, a társadalom számol vele, 
nemcsak helyi, de országos pozíciókba is emeli 
s boldog családi életben, szép vagyont gyűjtve, 
gondtalanul tölti késő öregségét. 

Es íme, még mindig nem tudják eléggé érté-
kelni sem a közönség, sem a mesterek az iparos-
tanonc-oktatás^fontosságát. A közönség nagyobb-
részt közömbös ez üggyel szemben. Sokszor és 
sokat panaszkodik fűnek, fának, hogy ilyen és 
olyan faragatlan ez vagy amaz iparos ; hogy 
írni-olvasni is alig tud ez vagy amaz a mester ; 
hogy bosszantóan hitvány és olvashatatlan, 
piszkos vagy ronda számlát, nyugtát kap az 
iparostól ; hogy megbízhatatlan a suszter, a 
szabó stb., mert a megígért időre sohasem tudja 
előállítani a megrendelt ipari cikket ; vagy hogy 
ilyen és olyan hitvány cikket kapott ettől vagy 
amattól az iparostól. Es a közönség ezzel a 
panasszal meg is elégedett, ahelyett, hogy mé-
lyebben keresné, kutatná az okokat, melyek a 
panaszokat előidézik és sürgetné az okok meg-
szüntetését. 

A mester pedig határozott ellensége az „inas-
iskolá"-nak, amely „kegyetlenül" és „ostoba" 
módra „elrabolja" tőle inasát s neki, a mester-
nek, anyagi kárát idézi elő. Mekkora vakság! 
Persze a hajdanában iskolakerülő, rest s most 
véletlenül már mesterré vedlett iparos az inasá-
nak gyenge erőiből akar magának egyszerre 
vagyont összeharácsolni. Feledi, hogy az inas 
azért van hozzáadva, hogy ezt tanítsa s ameny-
nyire lehet, taníttassa, hogy később boldogul-
hasson. De, sajnos, a mester az inast nem tanítja, 
csak szidja s ha iskolába kell mennie, szidja 
az inast is, meg a hatóságot is, mely az iskolába 
kényszeríti inasát, de persze legtöbb szidalom 

jut a tanítónak, aki a gyerekből faragni akar 
valamit. És jaj annak a tanítónak, aki az inast, 
ki gazdája hibájából mulasztott, föl meri jelen-
teni. A mesternek minden áron buta inas kell, 
aki állati módra végezze napi teendőit, nehogy 
tudatára ébredjen a gyerek annak, hogy ő 
voltaképen azért ̂  inas, hogy tanuljon. 

És ha éktelen káromkodások között el is 
engedi a mester az inast az iskolába, még azt 
sem engedi meg neki, hogy megmosakodjék, 
hogy tiszta ruhát vehessen magára. Hasztalan 
korholja a tanító azt a szegény inast a piszkos 
arcért, kézért, a piszkos, rongyos ruháért, nmes 
annak foganatja, mert a szegény inas nem is 
tehet róla. S ha gazdájának megmondja az inas 
a tanító üzenetét, örüljünk, ha ilyenkor nem 
halljuk a tanító dicséretét. Egy ízben magam 
is megpirongattam egy föltűnően piszkos és 
rongyos inast az iskolában s a szegény sírva 
fakadt. Azt mondta, hogy a mestere sem időt, 
sem engedélyt nem ad a mosdásra és öltöz-
ködésre az iskolábamenetel előtt. 

Minthogy az egészségnek első és fő alapföl-
tétele a tisztaság, s minthogy a tiszta és rend-
szerető ember boldogulhat csupán az életben, 
igen fontosnak tartom, hogy a tisztaság kérdése 
szigorúbban kezeltessék az iparostanonc-iskolák-
ban. És ha a mesterek nem is akarják, az ő 
akaratuk ellenére is rá kell szoktatni az inasokat. 
Véleményem szerint kényszeríteni kellene az 
iparostanonc-iskolákat fönntartó hatóságokat 
arra, hogy rendezzenek be az iskolák mellett 
fürdőket vagy mosdószobákat s a szükséges esz-
közökkel (szappannal, törülközővel, tükörrel, 
fésű-el stb.) szereljék föl azolcat. S a tanítást 
add g ne kezdje meg a tanító, míg minden inas 
meg nem fürdött vagy mosdott. Lehetetlen, 
hogy az inasok nagyobb része hozzá ne szokjék 
a tisztasághoz s annak szeretetét magával ne 
vigye az életbe. 

A piszkos ruha kérdését is meg lehet valami-
képen oldani. Ha lehet, ki kell azt is abban az 
öltöző-, mosdószobában mosatni. A rongyos ruhát 
a kéznél levő szerszámok segítségével meg kell 
ott az öltözőszobában a szabóinassal varratni. 
És mondja ki a tanító, hogy ez szégyen az 
illető inasra. Hiszem, hogy így ritkán lesz 
mosásra és varrásra szükség. 

Szóval, az iparososztály s az egész közönség 
ellenére is meg kell teremteni a tisztaságot, 
rendet, pontosságot szerető, műveltségre fogé-
kony iparos- és munkásosztályt, amely az élet 
mindenféle csapása és megpróbáltatása mellett 
is megállja a helyét, boldogulhasson, jómódúvá 
és megelégedetté lehessen. 

Szinte elfacsarodott egy ízben a szívem, 
mikor egy vendéglőben egy angol munkásokból 
álló társaságot láttam. Este 7 óra után jöttek 
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a gyárból. Valamennyi megmosdva, tiszta gal-
lért s tisztes ruhát öltve jelent meg ott. (Nálunk 
a munkások csupa virtusból piszkosan és rongyo-
san jelennek meg hétköznap a vendéglőben!) 
Minden zaj nélkül, szép csendben elfoglalta kiki 
a helyét, kivette zsebéből legfrissebb angol 
újságját s egy pohár sör mellett olvasott. Mikor 
lapját kiki átnézte, megjött a vacsora, amit 
csendben elköltöttek. Vacsora után pipaszó mel-
lett megindult a másokat nem sértő (nálunk 
virtus a vendéglőben mennél nagyobb lármát 
csapni !) csendes beszélgetés. Egyikük odaült a 
fiszharmóniumhoz, eljátszott néhány dalt, a 
többiek élvezettel hallgatták. Mindezek után 
illemtudóan köszönve és józanul távoztak. És 
keresnek, ezek a munkások jelenleg abban a 
gyárban, hova őket hazájukból hívták, napi 
15—20 koronát! 

Ez az iparososztály lebeg az én lelki szemeim 
előtt. Ilyen iparosok és munkások kellenek a 
hazának, ha annak boldogulását, nagyságát 
igazán akarjuk. Azért, akinek e téren bármi 
csekély tennivalója is van, tegye meg azt becsü-
lettel és törhetetlen akaraterővel, mert a művelt 
és vagyonos, jómódú iparos- és munkásosztályt 
minden áron meg kell teremteni. 

* 

Az iparostanonc-iskolák mai szervezetükben, 
valljuk be őszintén, nem felelnek meg céljuknak. 
Azonnal igazat ad nekem minden józanul gon-
dolkozó ember, ha kijelentem, hogy fáradt 
tanító fáradt inasokat sikerrel nem oktathat. 

Nem akarom ezzel megvádolni a mi igazán 
derék és önfeláldozó tanítói karunkat. Hiszen 
a ma fönnálló rendszerben ők megtesznek min-
dent, ami csak tőlük telik. Sőt többet is tesz-
nek, mert agyondolgozzák magukat. Tessék csak 
elképzelni, micsoda kedvvel taníthatja az a tanító 
az inasokat este 5 órától 7 óráig, esetleg 8 
óráig, aki reggel 8 órától, ebédjét leszámítva, 
délután 4 óráig munkában, a legerősebb munká-
ban van ? ! A tanító is ember, neki is kell 
pihenés, neki is kell szórakozás. Jut-e, marad-e 
ideje önmagának továbbképzésére, a pihenésre, 
a nyugalomra, a szórakozásra ? Nincs oly gép-
kerék, mely el ne kopnék, s mennél jobban 
használatban van az a kerék, annál hamarább 
elkopik. S mi a vége a dolognak ? Az a tanító, 
aki reggel 8 órától esti 8 óráig idegölő, fárasztó 
szellemi és fizikai munkát végez, hamarosan 
unni kezdi szép hivatását, álmos, unalmas, ked-
vetlen lesz nemcsak az iparostanonc-iskolában, 
de az elemi iskolában is. Tehát szenved nemcsak 
az iparostanonc, hanem az elemi népoktatás is. 

És most nézzük a szegény inasokat! Este 
5 óráig legtöbbje fizikai erejét fölülmúló, nehéz 
munkát végez, sokszor a legkorábbi hajnali 

óráktól kezdve. Almosán, unott, közömbös, el-
fásult lélekkel lépi át az iskola küszöbét. Ott 
talál az iskolában egy fáradt, unott tanítót, aki 
„mérges" az inasokra, csak azért, mert ha nem 
volnának, haza mehetne pihenni. A „mérges" 
tanító csak a rakoncátlan, vásott gyermeket 
látja az inasban, ezért bizony nem is a leg-
finomabban bánik vele. Az inas sem kedvet, 
sem szeretetet, sem lelkesedést nem lát tanítójá-
ban, hát bizony ő maga sem szereti tanítóját, 
sem iskoláját. A szegény inas verést, szidást 
kap otthon, legtöbbször ebben van része az 
iskolában is. 

Sok tanító panaszkodott előttem: „Uram, 
nem lehet bírni ezekkel a vásott kölykökkel más-
képp, csak drákói szigorral ! " Hja, az elfáradt 
ember rendszerint türelmetlen is. A türelmetlen-
ség pedig rendszerint túlságos szigorba hajtja 
az embert még akkor is, ha az az ember tanító. 

Az inas is gyermek. Alapjában véve tehát 
az is jó. Kutassa, keresse a tanító az inas lelké-
ben a szépre, nemesre való hajlandóságot, minden 
bizonnyal meg is fogja találni azt benne. Es 
akkor vezesse, irányítsa, de ne pálcával, ne 
gorombasággal, mert az otthon, a műhely úgyis 
eléggé durvítja azt a szegény ifjú lelket. Törülje 
le a tanító az inasgyermek lelkéről az otthon, a 
műhelyben fölszedett salakot s meglátja, épp oly 
nemes, épp oly érző s épp oly fogékony szívet fog 
találni az inasnál is, mint bármi más ura-fiánál. 

Ismételten kijelentem, a tanítót nem akarom 
vádolni Az emberi lélek tulajdonságaiból és 
sajátosságaiból vontam le az elmondottakat. 

De hát ha a dolgok így állanak és látjuk, 
tapasztaljuk, hogy a mai rendszer nem kielégítő, 
mit kell tennünk ? Meg kell változtatnunk a 
dolgok jelenlegi állását és meg kell változtatni 
a rendszert. Vagyis meg kell szüntetnünk, hogy 
fáradt tanító fáradt inast tanítson ! Helyesebben, 
ki kell eszközölnünk, hogy friss szellemi, fizikai 
erővel rendelkező tanító friss, mindenre fogé-
kony inasokat tanítson. 

Pillanatra a kérdés megoldása lehetetlennek 
látszik. Pedig igen kevés szellemi és anyagi 
áldozattal keresztülvihető. Inasiskolában olyan 
tanító tanítson, akinek nincs ynásxdt dolga, el-
foglaltsága, csak az inasiskolában. Az inasok 
pedig járjanak reggel 8-tól 12 ig s délulán 
2-től ö-ig az iskolába. S ha ez az állapot be-
következik, egy emberöltő alatt Magyarország 
boldog, művelt és gazdag iparosállam lesz. 

De lássuk a tervnek, mely, ha keresztülvite-
tik, korszakalkotó lenne hazánk kultúrtörté-
netében, először a tanítókra, másodszor az inasokra 
vonatkozó részét. 

A tanítókérdésnél két szempont jön figye-
lembe: 1. a képzettség foka, 2. a tanító fizetése. 

Az iparostanonc-iskolai tanító határozottan 
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magasabb képzettséget igényelne. Amint a gazda-
sági szaktanítók külön és magasabb képzett-
séggel bírnak, úgy az iparostanonc-iskolai tanítók-
nak is magasabb képzettségre kellene szert 
tenniök. Ez az illető városok helyzetétől (lélek-
szám, vagyonosság stb.) függene. Nagyobb 
városokban ugyanis egy-egy tanító a kellő 
óraszámot (18—20 órát) megkapná az iparos-
tanonc-iskolában is ; kisebbekben már kombinálva 
a gazdasági ismétlő-iskolával s más elfoglalt-
sággal jönne ki a kellő óraszám. Ebből látható 
tehát, ha egyöntetű kiképzést akarunk adni a 
képezdét végzett ifjaknak, a kiképzésnek is 
kettős irányúnak kell lennie, vagyis: iparinak 
és gazdaságinak. Véleményem szerint két év 
elegendő volna a képezdét végzett tanító ki-
képzésére. Az első évben valamely földmíves-
vagy más gazdasági iskolában megszerezné a 
gazdasági, a második évben az ipari képesítést 
az iparteclmológiai múzeumban Budapesten, 
vagy a fa- és fémipari szakiskolákban vidéken. 

A képzés tervének és fokának megállapítása 
e cikk keretébe nem tartozik. De annyit mégis 
jelzek, hogy a rajzoktatásnak a kiképzésben 
lényeges szerepet kell játszania s amellett álta-
lános tájékozást kell nyújtani a tanítónöven-
déknek az ipari és gazdasági ismeretek terén is. 

Nagyobb városokban egy-egy tanítóra 18—20 
heti óra jutna. Nem sok, nem is kevés. A tanító 
csupán a saját szakjával volna elfoglalva, egyéb 
elfoglaltsága nem volna. Hihető és joggal föl-
tételezhető, hogy a tanító egyirányú elfoglalt-
ságában sokkal intenzívebben működhetnék, 
mint a mai két irányi! elfoglaltságában. Kisebb 
városokban a tanító hivatása lenne az iparos-
tanoncok és a gazdasági ismétlő-iskolai növen-
dékek oktatása. De mivel ez a köteles óraszámot 
nem adná ki, a tanító kötelezendő volna vagy 
az illető kis városban, vagy pedig a környékén 
fekvő falvakban a felnőttek ipari oktatására 
(pl. kosárfonás, egyszerűbb faárúk elkészítése, 
seprőkészítés, teknőfaragás, dísztárgyak készítése 
stb., stb.). Útiköltsége s kész k'adásai természete-
sen meg volnának térítendők. 

Ennyit a tanító képzettségét és elfoglaltságát 
illetőleg. 

A fizetésének arányosnak kellene lennie kép-
zettségéhez. Többnek kellene lennie, mint az 
elemi iskolai tanítónak, kevesebbnek, mint a 
polgári iskolai tanítónak. így pl. 1600 korona 
kezdőfizetéssel és öt 200 koronás öt déves kor-
pótlékkal s megfelelő lakbérrel, azt hiszem, az 
ország jelenlegi anyagi viszonyai mellett eléggé 
díjazva volna a tanító. Az igazgatónak ezenkívül 
3 tanerő után 600 korona, 6 tanerő után 1000 
korona tiszteletdíj járna. 

A tanítók díjazásának költségei 'gen csekély 
összeggel haladnák meg a jelenlegi költségeket. 

Csak egy példát hozok föl. Temesvár városa 
jelenleg 20.000 koronát fordít az iparostanonc-
oktatás céljaira. Temesvárott jelenleg négy tanító 
és egy igazgató elegendő volna. Ha Temesvár 
városa ma behozza az új rendszert, 20.000 
korona helyett 8600 koronával fönntarthatja az 
intézetet. Csak 25 év múlva, mind az öt kor-
pótlék kiutalványozásával rúgna az összes sze-
mélyi kiadás 23.600 koronára. Az időközben 
megtakarított összegek kamataiból busásan meg-
térülne a későbbi csekély ráfizetés. Nagyobb 
városokban tehát tulajdonképen megtakarítást 
idézne elő az új rendszer. 

Kisebb városokban, ahol csupán egy tanerő 
látná el az ijiari és gazdasági oktatást, a csekély 
hiány államsegéllyel volna pótolható. És ez az 
államsegély igen könnyen megadható, ha a 
jelenleg sok helyen fölöslegesen fönntartott felső 
kereskedelmi és polgári iskolák beszüntettetnek 
s költségeik erre a célra fordíttatnak. 

Ezen rövid és általános vonásokban adott 
tervezetből is látható, hogy ez az ú j rendszer 
az országos költségvetés igen csekély megter-
helésével behozható. Behozatala pedig az ország 
vagyonosodására mérhetetlen befolyással lenne 
s úgyszólván önmagát fizetné ki. Mert mennél 
több az intelligens és vagyonos iparos, annál 
több az állami és községi adó is. 

A tervezetnek az inasokra vonatkozó része 
igen egyszerű. Az ipartörvény revíziója előtt 
állunk. Fölveendő a törvénybe, hogy az iparos-
tanonc a hét bizonyos napján délelőtt, más 
napján délután küldendő iskolába. És ez a ren-
delkezés megfelelő büntető-klauzulával ellátandó, 
végrehajtása a legszigorúbban keresztülviendő. 
Ez nemcsak az országnak, de a mesternek is' 
az érdeke, legkiváltképen pedig az — inasé. Es 
a cél elvégre is új, modem, müveit, jómódú 
iparos- és munkásosztály nevelése. Ez pedig az 
államnak elsőrendű érdeke lévén, az államnak 
joga is van ezt minden tőle telhető hatalmi 
eszközzel keresztülvinni. 

Az ú j rendszerű iparostanonc-iskola elhelye-
zése és fölszerelése másodrendű kérdés jelenleg. 
Ha a részletkérdésekről folynak a tárgyalások, 
ezek oldhatók meg a legkönnyebben. 

Az elmondott elvek általában a kereskedő-
tanonc-iskolákra is ráillenek, noha nekem más 
terveim volnának ezen iskolákat illetőleg. 

A föntieket elmondtam tiszta, őszinte hazafias 
érzésből s a magyar haza boldogulása lebegett 
szemeim előtt, midőn tapasztalataimat leszűrve, 
a nagy nyilvánosság elé vetettem. Az eszme 
megvalósulását nagyfontosságúnak tartom s igen 
örülnék, ha a nagyszerű reform e lap hasábjain 
születnék meg s innen indulna a megvalósulás 
útjára. 

(Temesvár.) Dénes Károly. 
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Népiskolai „sorozás". 
(Hozzászólás.) 

Gramma Döme tollából e cím alatt meg-
jelent közlemény a népoktatási törvény eleve-
nebe vágó javaslatokat tartalmaz, s már ezért 
is méltó a tanítással foglalkozók figyelmére. 
Mivel megvitatás nélkül nem állapítható meg 
egy eszméről sem, hogy az életrevaló-e, vétkes 
mulasztást követ el minden szakember, akinek 
valamely fölvetett új eszméről határozott véle-
ménye van és azt magának tartogatja. A nevelés-
oktatás terén igazán „győzzön a job')!" 

A népiskolai sorozás eszméjét a magam 
részéről közel tíz éven át igyekeztem terjesz-
teni ; tanítói járásköri gyűléseken, megyei és 
országos szaklapjainkban — így a Néptanítók 
Lapjában is — megkísérlettem érdeklődést 
kelteni ez. új eszme iránt. Végre a „Délmagyar-
országi Tanítóegyesület" legutóbbi nagygyűlése 
magáévá tette a népiskolai sorozást felölelő 
javaslatomat, s azt a „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának" oly kérelemmel kül-
dötte meg, hogy a hazai összes tanítóegyesüle-
teknek adja ki megvitatás és véleményadás 
végett. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy én s 
illetve most már a Délmagyarországi Tanító-
egyesület is egészen más okból és célzattal 
óhajtunk „soroztatni", — első sorban cikkíró 
úr álláspontját veszem fejtegetéseim alapjául. 

A népiskolai sorozás behozatalának szüksé-
gességét indokolja azzal, hogy a tankötelezett-
séget nem lehet végrehajtani. Hogy tehát 
keresztülvihető legyen — könnyít rajta. Mfert 
mik is volnának a Grainma-féle „sorozó-bizott-
ság"-nak téendői? Testi vagy lelki betegség és 
egyéb okoknál fogva némelyeket a tankötelesek 
sorából egy évre, vagy véglegesen törölni! A 
tanhelyiségek befogadóképességéhez mérten egy 
csapat oly gyermeket, kik otthon már a szülők 
segítségére lehetnek, az iskolábajárás alól föl-
menteni. A távol lakó vagy ruházatlan gyer-
mekeket oktatás nélkül hagyni. A többgyermekes 
szülőnek egy gyermekét sem részesíteni csupa 
méltányosságból teljes népiskolai képzettségben. 
Szóval: ennek a „sorozó-bizottság"-nak az lenne 
a hivatása, hogy a tanköteleseket, oly számban 
és minőségben állapítsa meg, hogy azok, tényleg 
beiskolázhatok legyenek. 

Azért, hogy a tankötelezettség végrehajtásá-
nak látszatát fönntartsuk s megszűnjék a sok 
..irka-firka", bizony nincs szükség sorozó-bizott-
ságokra. Nincs különösen olyanokra, melyeknek 
a község bírája, jegyzője, a népiskolai helyi 
hatóságok elnökei és a községben levő összes 
lelkészek tagjai. A két előbbinek ideje sem 
volna arra, a többi pedig>j.;ekonsági vagy val-
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lási szempontból bírálná el a kérelmeket. Az 
az igazgató-tanító pedig megköszönné, ha a 
jól kiérdemelt és föltétlenül szükséges pihenés 
helyett már augusztus elsejétől ülnie kellene. 

A védkötelezettséggel való összehasonlítás 
sem állhatja meg mindenben helyét. A tanulásra 
teljesen „alkalmatlan" gyermek nincsen, így 
véglegesen nem is menthető föl egy sem ; annál 
kevésbé róható meg „iskolai adó "-val azért, 
inert a normális fejlődésü gyermekekkel együtt 
nem oktatható. Az „önkéntesi kedvezmény "-t 
katonáéknál tanulással szerezheti meg bárki, 
míg a háznál való tanulás a szülők anyagi 
viszonyaitól függ ; és senkinek sincs joga ahhoz, 
hogy a szülőt meggátolja gyermekének mikénti 
nevelésében, ha az a népoktatási törvény köve-
telményeinek megfelel. A nyil ános iskolánál 
való vizsgázás azonban történhetnék fél- vagy 
negyedévenként is. 

Valamiben pedig helyes lett volna katonáé-
kat szem előtt tartani. Látjuk, tapasztaljuk 
ugyanis, hogy egy katonaviselt földmívelő be-
folyással van az egész családra, környezetére, 
sokszor a község ügyeire is ; és mindig meg-
látszik rajta a katonai nevelés. Ha pedig csak 
fél vagy egy évig katonáskodnék ? — másik év 
elteltével semmiben sem különböznék otthon ma-
radt kortársaitól. Az iskolai nevelés hatásának, 
eredményének biztosítása pedig sokkal fonto-
sabb, mint a katonai nevelésé. Reájöttünk már 
arra is régen, hogy ehhez kevés a 6 esztendő. 
Milyen fokú műveltséget állandósíthatnánk az 
1—2 év leteltével szárnyra bocsátott emberké-
nél, ki csak írni, olvasni és számolni tanult 
meg valamennyire? 

Végül amaz állításra, hogy „1872-ig így 
sorozták az iskolaköteleseket a volt határőrvi-
déken, a mostani Krassó-Szörény vármegye Szö-
rényi részében, és mondhatom, hogy az akkori 
iskolázás pontosabb és kielégítőbb volt a mai-
nál" -— csak az a megjegyzésem, hogy azok 
elég szomorú állapotok lehettek, mikor a szü-
lők ellenállása és a tantermek csekély száma 
miatt így kellett sorozni, s bizonyára csak 
elkerülhetetlen szükségből lett 1872-ig ez a 
sorozás fönntartva. Az eredmény azonban épen 
nem lehetett kielégítőbb a mainál. 

A népoktatási törvény revíziójánál első sorban 
azt kell figyelembe vennünk, hogy mit is aka-
runk a tankötelezettséggel elérni? Talán azt, 
hogy a gyermekek egy része megtanuljon az 
iskolában valamennyire írni, olvasni és egy kissé 
számolni? Épen nem. A tankötelezettség segít-
ségével bizonyos fokú általános' műveltséget 
akarunk adni e haza minden polgárának. Azt 
akarjuk, hogy kivétel nélkül mindenki szeresse 
Istenét, királyát és hazáját. Azt akarjuk, hogy 
becsületes, szép életet éljen minden felebarátunk. 
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Hogy ezt nem érhetjük el a hülyéknél, tompaelmé-
jüeknél stb., az természetes. Nem érhetjük el 
továbbá a gyöngébb tehetségűeknél, később fej-
lődőeknél, mostohább viszonyok között élőknél 
sem a rendes mindennapi iskolában, mert azok 
nem tudnak a többivel együtt, vagy ugyanazon 
korban haladni. Ezen a bajon kell segíteni a 
„népiskolai sorozás" által. 

Ez alapon tettem meg én is előterjesztésemet, 
midőn hivatkozott előadásomban kifejtettem, 
hogy „amily igazságtalanság volna a tanulásra 
képes gyermekeket — kik az elemi ismereteket 
úgyszólván szomjúhozzák s talán a népiskola 
segítsége nélkül is megszereznék — az (ikta-
tásból kizárni ; époly méltatlanság, mondhat-
nám az emberi szabadság jogtalan megsértése, 
a gyermeket oly időben kényszeríteni a nép-

xskoÍába, mikor — abnormális fejlődésénél 
fogva — lelke az elemi iskolai tananyag be-
fogadására még alkalmatlan, teste pedig a túl-
korai iskoláztatás által elcsenevészedik. Az ily 
gyermek úgy a tanító, mint önhibáján kívül 
hiába tölt el egy-két évet az iskola falai között, 
s megszokva a tanteremben a semmittevést, a 
figyelmetlenséget, azt soha teljesen levetkőzni 
nem tudja. Az ily gyermek a későbbi években 
is élő szemrehányást képez, hogy tőle az időt, 
s őt szüleitől rossz időben, jogtalanul raboltuk el. " 

Hivatkoztam számos tanítóegyesületre — a 
IV. egyetemes tanítógyülésre is — hogy mivel 
általános meggyőződés szerint a mai tankötele-
zettség által a népiskolai tantervben meghatá-
rozott alapműveltséget nem szerezheti meg a 
beiskolázott gyermekeknek fele sem, számtalan 
javaslat tétetett a tankötelezettségi kezdő kor 
vagy időtartam megváltoztatására. Ezek a 
javaslatok — hogy a tankötelezettség kezdő 
ideje a 7-ik évre emeltessék : vagy 6 '/? évtől 
7'/2 évig; vagy 7-ik évre, de orvosi bizonyít-
vánnyal maradhasson a 6-ik év ; vagy 7-ik 
évre 5 éves időtartammal ; vagy a 6-ik évtől 
13—14, sőt 15 éves korig — mind csak azért 
születtek meg, mivel a 6 éves gyermekek ki-
sebb-nagyobb része testileg vagy lelkileg nem 
elég fejlett, s így 6 év alatt nem képes az 
elemi iskola tananyagát megemészteni. Tehát 
válogassuk ki őket, hogy melyiket, mikor leg-
célszerűbb, mihor lehe1 rendes oktatásra fogni. 
Az én javaslatom tehát nemhogy ellenkeznek 
az e tárgyban tett bármely más javaslattal, 
határozattal, az azok által kitűzött célt egy 
összefoglaló irányban kívánja elérni, vagyis az 
eddigi irányzatoknak mintegy eredőjét képezi. 

A „Délmagyarországi Tanítóegyesület" által 
már elfogadott javaslatom a következő : 

1. Allításköteles minden gyermek annak az 
évnek szeptemberében, amely naptári évben 
életének 6., 7. és 8. évét betöltötte vagy betölti. 

2. A beíró-bizottság tagja a tanítótestületen 
kívül a községi vágy körorvos, akinek véle-
ménye alapján megállapítja a bizottság, hogy 
valamely gyermek testileg elég fejlett, egészsé-
ges-e ahhoz, hogy beiskoláztassék. 

3. Az ily módon összeírt gyermekeket a 
tanító szeptember havában lélektani szempont-
ból tanulmányozza, s játszva, észrevétlenül szer-
zett tapasztalatait az e célra szolgáló naplóba 
minden gyermekről bejegyzi s végül szeptember 
utolján a tanítótestület elé terjeszti kellő indo-
kolással azon gyermekek névsorát, kik szellemi 
fejletlenség miatt a folyó tanévben nem volná-
nak képesek a többivel haladni. 

4. A testi vagy lelki fejletlenség miatt be 
nem iskolázott gyermekek szülőit a gondnokság 
erről értesíti, azzal, hogy a következő év szep-
temberében lesznek újból megvizsgálva. 

5. Akik harmadszori állítás esetén sem talál-
tatnak alkalmasnak, azok külön tanító vezeté-
sére bízatnának, vagy külön órákon foglalkoznék 
velük ugyanazon tanító. 

(i. A tankötelezettségi idő fi év, bármely 
korban kezdessék is meg a tanulás. 

7. A tanítók minden alkalommal foglalkoz-
zanak a gyermektanulmányozás kérdésével, s a 
törvényhozás kellő anyagi támogatás mellett 
rendeztessen ezen — a tanítói pályán nélkülöz-
hetetlen —- tudomány fejlesztése céljából nyári 
tanfolyamokat. 

Ezt a javaslatot meg fogják kapni az „Or-
szágos Bizottság" xítján a hazai összes tanító-
egyesületek ; de talán nem válik kárára az ott 
elvárható vitáknak, ha e kedvelt lap hasábjain 
— mely minden tanító asztalán megvan — 
a kérdést már most tisztázni igyekszünk. 

(Székelyi;eve.) Greyus Gyula. 

— Szarvasi helyi tanítóegyesület. A 
Szarvasi helyi tanítóegyesület e hó 14-én tar-
totta évi rendes közgyűlését. Az egyesület 1905. 
évi működéséről az egyesület ügybuzgó elnöke, 
Molnár János számolt be. Az elnöki jelentés 
után következett a tisztújítás. A közgyűlés 
Molnár Jánost újból egyhangúlag megválasz-
totta elnöknek. A többi tisztviselő is a régi 
marad. A Szarvasi tanítóegyesület, amelynek 
36 tagja van, egyhangúlag kimondta, hogy a 
Tanítók (budapesti) Házánál szoba-alapítványt 
létesít s erre a célra ez év május havában hang-
versenyt rendez. Az egyesület 11 évi fönnállása 
alatt az Eötvös-alapra örökös tagsági díj címén 
befizetett 400 K-t, a Tanítók Házára pedig 
1400 K-t. Az egyesület minden tagja egyúttal 
tagja az Eötvös-alapnak is. Országszerte köve-
tésre méltó ! 

* : 
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Tréiikémnék. 

i. 
Mikor a nevedet leírom 
Szemem könnyekkel van tele ; 
Mért hagytad él szegény apádat 
Én lelkemnek eqyetlene? 

Ugy elnézem a puszta kertet 
Mely házunk végén elterül . . . 
Lelkem hű képe az, mióta 
Én itt maradtam egyedid . . , 

II. 
Ha bemegyek az iskolába, 
Szívem bánattal megtelik ; 
Amint ott a lánykákat látom, 
Rád emlékeztet mindenik. 

Es bár akárhogy visszatartom : 
Könnyem megint alápereg . . . 
— Valami esett a szemébe! — 
Suttogja halkan egy gyerek. 

I I I . 
Uh csak este sohse volna, 
Úgy bánt engem. a setét jel . . . 
Jön a gond, hogy karmaival 
Szívem, lelkem összetépje. 

Áldás lenne egy csöpp álom, 
De kerüli a lelkemet . . . 
Lásd leánykám, milyen rossz vagy! 
Pihenni te nem engeded! 

Eljössz hozzám a sötétben 
S mind úgy látlak könnyes arccal . . 
Éberen talál az éjfél 
S úgy köszönt a bíborhajnal. 

IV. 
Élsz, mosolyogsz. S mégis mintha 
Bús halottam, volnál . . . 
Úgy félék, hogy mosolygásod 
Sohse láthatom már ! . . . 

Szívem úgy-úgy összeszorul 
Azon gondolatra, 
Hogy beszédes kicsi szádat 
Ajkam többé sohse csókolhatja . . . 

V. 
A városban jártam, 
Cukrot hoztam onnét, 
Drága Ircsikémre 
Hogy is ne gondolnék ? . . . 

De minek is vettem, 
De minek is hoztam ? 
Hisz akinek vettem, 
Messze van az mostan ! . . . 

Nuyy Lajos. 

Kis históriák. 
Hál' Istennek, ott állok, hogy immár én is 

kitanultam a titok nyitját. 
Csak el kell tudni mélyedni. Akkor aztán 

megy. Nincs az a tudományos téma, amiről ne 
sikerüljön egy talpraesett cikket ími. Csak el 
kell tudni mélyedni. 

Bizonyság erre az én János barátom. 
Mikor ő ír, elmélyed. Ha elmélyed, ágyúz-

hatnak. Es, ha hirtelenében valaki a neve után 
tudakozódnék — hja, könnyű ott a Vígszínház-
ban, vagy az udvari tanácsos estélyén elszaval-
gatni: „nevem Weisz", de bizony ő, alig hiszem, 
hogy hamarjában helyes feleletet tudna adni. 

Hanem aztán terem is ám a keze alatt az 
„Alanyi és tárgyi oktatás"-ról olyan cikk, hogy 
ugyancsak. 

Fődolog tehát az elmélyedés. 
Csak pár példát erről. 
0 ír. Kis fia, kis lánya ott játszanak körülte 

a szobában. Egyszer csak rángatódik a kabát 
csücske : 

— Papa, papa, gyere játszani! 
Keser-édes mosoly dereng az arcon. A szöszke 

fejek símogatására kinyúlik a kéz. Bíztató hang 
kél az ajkon : 

— Mindjárt kis fiam, mindjárt kis lányom! 
Csak játszatok szépen, mindjárt megyek. 

Hát ez, persze, még nem elmélyedés. 
Hanem megfiadzott a macska. Hát lettek 

kismacskák. A kis macskák, n miként a kis-
gyermekek, szeretnek játszani. 0 ír. A kisgyer-
mekek valahol a tölgyes „alján keresik a kása-
virágot, tavaszi kankalint. 0 ír. A kabát csücske 
rángatódik. Keser-édes mosoly dereng az arcon. 
Az apró fejek símogatására kinyúlik a kéz. 
Bíztató hang kél az ajkon : 

— Mindjárt kis fiam, mindjárt kis lányom, 
csak játszatok szépen! Mindjárt megyek. 

Ez már az. Ez már elmélyedés. Mikor az 
ember a maga buksifejű gyermekeit nem tudja 
megkülönböztetni az aprófejű macskakölykektől, 
az már elmélyedés. 

Azt mondtam : ágyúzhatnak. Hát igen. Azon-
ban van egy hang, amelynek leggyöngébb rez-
gése is, csudálatosképen, oda tud férkőzni figyel-
méhez minden pillanatban. 

Ez a hang szólal be onnan a konyhából: 
— Kérlek, eláll a leves forrása. Tenger a dol-

gom. Légy szíves behozni egy kosár aprított fat. 
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A toll letevődik. A kosár fogódik. Indulás! 
De, tessék csak nézni, merre ? 
Tegnap ilyenkortájt egy kanna vizet vitt a 

konyhára. Ennélfogva halad egyenest a kút felé. 
Odahelyezi a kosarat a vályú tatjára. (Az alanyi 
oktatás mibenléte feszegeti agyát.) Fölhúzza a 
vedret, ós gondosan önti a vizet a kosárba, 
hogy oldalt ne menjen. (A tárgyi oktatáson 
virgódik.) Aztán, mint aki valamely szörnyen 
hasznos dolgot mívelt, igen elégült arccal viszi 
be a cseppegő kosarat, hogy : tessék. 

Ilyenkor úgy kell őt fölébreszteni. De ez se 
valami csekély dolog. 

Azonban — mint mondám — ömlik is ám 
a tudós cikk az „Alanyi és tárgyi oktatás"-ról, 
hogy ugyancsak. 

No, hát jól van. El fogok mélyedni én is. 
Ágyúdörgés = szúnyogdöngés. Macska, gyerek, 
egy. Nevem ? Eh, nem tudom. 

Hát, amint épen gyakorlati előadást tartot-
tam magamnak a favágástanból, valami pompás 
tudományos téma ötlött az elmémbe. 

Nosza, rajta, sebtibe, míg el nem kámforkodik. 
Fürész, fejsze el ! Toll, tinta elő ! Es most 

jer, óh te mindenre segítő elmélyedés ! 
• Eközben a két kisebbik fiam is beállít a 

szobába. Ok nagy útra készülnek. Előszedik a 
zsebekből a lószerszámot (madzag), befogják a 
lovakat (székek), aztán . . . gyü te, aki meg-
áldott ! Csattog az ostor. 

— Hová utazik kend, komám uram? 
— Zselicz-Kisfaludra. (Oregmamájukhoz.) 
— És kend? 
— Zentára (Nagynénjükhöz.) 
— Tudnak-e a kend lovai futni? 
— Mint a szél. 
— Csaaak? Az enyémek, mint a villám. 
Kétségtelen, hogy — rendes körülmények 

közt — a lósebesség tekintetében a szél is ki-
elégítő gyorsaságként lenne elfogadható. Hanem 
az a kicsinylő „csaaak". Ez az, ami szöget 
ütött a kis Bandi fejében. Hát meg is gondolta 
magát. 

— Ja, most jutott eszembe, az enyémek is, 
mint a villám. 

— Semmi villám. Csak szél. Pattogott Feri, 
a bátyja. 

Bandi szomorú képet vágott. Bizonyos volt 
immár, hogy nagy boldogság az, ha valakinek 
a lova villám ; de mit ér, ha csak szél. 

Hát, hiába, vannak az életnek keserűségei. 
Egyiknek jut, a másiknak nem. Csak a hátra-
vettetés. 

Azonban Bandi, ím, kiegészíti még a föl-
szerszámozást. Hol, kitől, min csaklizta, csakhogy 
volt neki egy rézkarikája, ami — köztudomás 
szerint — határtalanul ékesíti a . lovat, ha a 
füle mellé van akasztva. Hát oda akasztotta. 

Azután a gyeplőnek valami célirányos ránga-
tásával sikerült neki némi csilingelést előidézni ; 
amire is — feledve az életnek minden múlt-
béli keserűségeit — igen mosolygósra vált az 
ábrázatja. 

— Hallottad, Feri ? — kérdé csillogó sze-
mekkel. 

Feri biggyeszt egyet az ajkán és hallgat. 
Újra csilingelés. 
— Hallottad, Feri ? Jaj , Istenem, de szép ! 

Ugy-e, szépen szól? 
— Bandikám! (A ,,-kám" toldalék nem kis 

sor, de a barátságos ábrázat se kutya.) Szeretnéd, 
ha a lovaid úgy tudnának futni, mint a villám ? 

Bandi gyanutlanul mondta, hogy: — Ühüm. 
— Hát legyen. Bandikám ! Tudod-e, akkor 

„is", mikor a Bognárék gunára kergetett, nem 
engedtelek megcsípni. Add nekem azt a karikát ! 

— Örökre? 
— Nem bánom én, ha . . . örökre, is. 
— Ajjé. Nekem is kell. Cserélj magadnak 

valakitől 
— Gyű te ! . . . Bandi, nem adod ? Ej, el 

sem tudod te azt gondolni most, hogy hogyan 
megbánod te még ezt! . . . Gyü te! . . . Adod, 
vagy nem? . . . No, szólj ! Gyü te ! . . . Még 
egyszer és most utoljára kérdem: adod-e, vagy 
nem ? 

Nincs a világnak hala, mely Bandival ver-
senyezhetne a némaságban. 

— Gyű te! 
Az utazás folyt. A társalgás megszűnt. A 

hangulat szerfölött nyomott lett. 
Egyszer csak Feri, mintha talán épen csak 

a lovainak akarna valami fontos dolgot tudo-
mására juttatni, ad notam gyermekmondókák, 
elkezd úgy csöndesen énekelni: 

— Gyalázatos Bandi ! 
Nem is ült gőzösön. 

No, már most. Hát ilyen óriási sértésre aztán 
legyen okos valaki, hogy mit kelljen tennie. 
Szegény Bandi elsőben is azt tette, hogy neki-
pirult szégyenletében, egész a füle hegyéig. 
Mert két dolog az elvitázhatlanul bizonyos volt. 
Egyik, hogy Bandi tényleg nem „ült" még 
gőzösön ; másik, h?gy Feri valóban utazott egy 
rövid állomást, oda-vissza. Ami igaz, az igaz. 
Ami szégyen, az szégyen. Azonban Bandi mégis 
összeszedte magát valahogy, és visszavágott egy 
ugyan duplán is sántító kádenciával : 

— Gyalázatos Feri ! 
Nem is ült ringispingen. (Ring-Spiel.) 

— Miicsoodaa ? ! Ki meri ezt mondani ? Én 
nem ültem ringispingen ? En ? Tudod-e, kivel 
beszélsz ? Kivel van dolgod ? He ? 

(Itten már majd az orruk összeért.) 
— Hát . . . hát . . . ültél. De csak egyszer. 

Én meg kétszer. Érted-e ? Kétszer. 
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— No, ha ültem, hogy mersz te én rólam 
hazudozni ? Miii ? Es mindent rám fogni ? Miii ? 

Ebben a pillanatban a négy fül négy ma-
rokban volt. És bizonyára kitör az orosz-japán 
háború, összes borzalmasságaival, ha anyjuk 
véletlenül be nem lép. 

Akkor meg én lettem a hibás, hogy hogv 
tudom ezt elnézni. 

— Jaj, lelkem, úgy vedd, hogy én most . . . 
izé . . . el vagyok mélyedve, bizonyos bölcs 
elmélkedés céljából. 

— No, már el. De a fiaid még jobban. 
Es belekukkantott az írásomba. — Kocsizás... 

gőzös . . . ringisping. No, hiszen. Ez az elmé-
lyedés? Azért is írsz te össze minden semmi-
séget. Azt is a fiaid diktálják. Most pediglen 
egy, kettő ! Kifogni ! Ebédelünk, kell a szék. 

Nekik ki kellett fogniok ; nekem meg el 
kellett hurcolkodnom az asztaltól, az én . . . 
semmiségeimmel. 

Oh elmélyedés! Megkéstél. 
(Darányj Vecsey József. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelflgyelöségiiek és tanfelügye-
lőség:! kirendeltségnek. — í)t>.0(X) })05. sz.) 

A gazdasági ismétlő-iskolák egyöntetű szer-
vezése és gyakorlati működése érdekében az 
1902. évi 66.569. sz. a. kelt rendelettel kiadott 
szervezet és tanterv 13—14. megkívánják 
ezen iskolák részére a szükséges gyakorló-terü-
letet, ennek kezelésére a kellő gyakorlati képes-
séggel bíró tanítót (30. §), a gyakorlati műkö-
dést igazoló termény-anyagszámadások vezetését 
(26. §) és végre a tantervi részben kötelezőleg 
fölvétetett a helyi viszonyoknak megfelelő mező-
gazdasági háziipar meghonosítása és fejlesztése. 

Azon reményben, hogy a nép szociális érde-
keit oly közehői érdeklő gazdasági ismétlő-
iskolai intézmény a rendelkezésre álló eszközök 
igénybe vételével a föntemlített célokat eléri 
s működése a gyakorlatid életre is ki fog hatni, 
a rendelkezésre álló fedezethez mérten az állami 
és községi jellegű gazdasági ismétlő-iskolák az 
említett szervezet és tanterv 32. §-ában meg-
állapított államsegélyben részesültek, sőt a 
tanítói tiszteletdíjaknak a nyugdíjba való be-
számítása is kilátásba helyeztetett. 

Mindezen rendelkezések ellenére a folytató-
lagos államsegélyek kérelmezésének tárgyalásá-
nál nem állapíthattam meg ezen iskolák gya-
korlati működését és eredményét és így is az 
idevonatkozó számadásokat minden egyes eset-
ben külön kellett bekívánnom. 

A számadások ügyében tett utólagos jelenté-
sekből azt tapasztaltam, hogy : 

1. a torzskönyvelés céljából régebben beje-
lentett gyakorlóterületek több helyen nem álla-
nak a gazdasági ismétlő-iskolák rendelkezésére 
s így a gyakorlati oktatás vagy a t nító kert-
jében, vagy valamely közeli gazdaságban esz-
közöltetik ; 

2. az ezen iskolák részére kiadott szervezet 
és tanterv 26. §-ában megkívánt számadások 
egyáltalán nem, vagy igen hiányosan vezet-
tetnek ; 

3. a méhtenyésztési, a mezőgazdasági házi-
ipart és a selyemtermelést, melyek tanítása a 
helyi viszonyok szerint kötelező, csak igen kevés 
iskola veszi föl a tantervébe és viszi át a gya-
korlatba. 

A bemutatott tantervekből pedig azt láttam, 
hogy a gazdasági leányismétlő-iskolák tanítónői 
a legtöbb esetben csakis a női kézimunkát 
tanítják, holott a tanterv szerint a női kézi-
munkán kívül a háztartási ismereteket, a konyha-
kertészetet, a tejkezelést és a baromfitenyésztést 
is kellene tanítaniok. 

Ezek alapján fölhívom a tanfelügyelőséget, 
hogy a közig. biz. útján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket arra nézve, hogy minden gazda-
sági ismétlő-iskola mellett legyen megfelelő 
terület, amelyen a gyakorlati oktatás sikeresen 
megvalósítható legyen. 

Figyelmeztesse a tanfelügyelőség az iskola-
fönntartókat, illetve tanítókat, tanítónőket, hogy 
államsegélyre csak azon esetben tarthat a gaz-
dasági ismétlő-iskola számot, ha a j úgy a pénz-
tári, mint az anyagszámadást szabályszerűen 
vezeti ; b) a méhtenyésztést, mezőgazdasági 
háziipart, selyemtermelést, amennyiben a helyi 
viszonyok azt indokolják, végül a női kézimun-
kán kívül a háztartási ismereteket, kellő ered-
ménnyel tanítják. 

A kézimunka-tanítónőknek az ideiglenes jo-
gosítványt a tanfelügyelőség oly kikötés mellett 
adja meg, hogy kötelesek a háztartási ismere-
teket a tantervben előírt módon tanítani. 

Az állami és községi gazdasági ismétlő-isko-
lák részére engedélyezendő államsegélyek ügyé-
ben teendő jelentésében a tanfelügyelőség a 
gazdasási ismétlő-iskolai szakoktatás eredmé-o O 
nveiről, a föntemlített pontokra is kiterjesz-
kedve, részletesen számoljon be. 

Egyúttal megjegyzem, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskolai szervezet 23. g-át az alábbiak 
értelmében módosítom. 

Ehhez képest a tanfelügyelőségnek az állam-
segélyt kérő jelentéséhez csatolandó lesz : 

1. a gyakorlótelep nagyságát négyszögölek-
ben föltüntető vázrajz és üzemterv, amelyen a 
termelés alatt álló vetésforgók és azok növényei 
is föltűnt etendők ; 

2. bemutatandók a gyakorló-területen termelt 
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növények mennyiségéről, nemkülönben azok 
értékesítéséről vezetett s a gondnokság, illetőleg 
az iskolaszék ülésein letárgyalt részletes, szabály-
szerű számadások. Amennyiben több évnek ilyen 
számadásairól van szó, akkor a számadások 
helyett azok eredményeit kell a gondnokságnak, 
iskolaszéknek részletes kimutatásba foglalni és 
a kimutatást beterjeszteni. 

Ellenben a fölterjesztés egyszerűsítése érde-
kében a 23. § 2., 3. és 4. pontjait hatályon 
kívül helyezve, megengedem, hogy az állam-
segélyek kérelmezésénél a község házi költség-
vetése, a község adózási kimutatása és a község 
vagyonleltára helyett csak a községi költség-
vetést, az adózási kimutatást, vagyonleltár végső 
eredményeit, tehát a községi pótadó nagyságát, 
az egyenes állami adók összegét, a cselekvő, 
szenvedő és a tiszta vagyoni értékét feltüntető 
kimutatást csatolják, folytatólagos államsegély-
kérvényekhez pedig ez a kimutatás sem szük-
séges. 

Egyebekben a 23. § többi pontjai érvényben 
maradnak, azon hozzáadással, hogy folytatólagos 
államsegély kérésénél a tanidók létszámának 
kimutatását nem kell csatolni, elegendő a 
tanulók számának feltüntetése. 

Ezekről a tanfelügyelőséget további eljárás 
végett annak hangsúlyozásával értesítem, hogy 
jövőre a tanfelügyelőség a gazdasági ismétlő-
iskolai tanítói tiszteletdíjakról szóló államsegély-
nyugtákat csak akkor láttamozza, ha vagy köz-
vetlenül, vagy megbízottja által meggyőződést 
szerzett arról, hogy a gazdasági ismétlő-iskola 
tanítója a helyi viszonyokhoz és körülmények-
hez képest a gyakorlati oktatásnak kielégítő 
eredménnyel eleget tett. 

Budapest, 1906. évi január hó 8-án. 
Lukács. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : gróf Bánff'y 

Györgynek, valamint özv. báró Wesselényi 
Istvánnénak, mint a Vöröskereszt-Egyesület 
kolozsvári fiókja elnökeinek az elnökletük alatt 
álló egyesület jótékony működéseért; Horváth 
Amália losonczi lakosnak jótékony adományaiért ; 
Andreics János bányatanácsos úrnak, valamint 
a petrozsényi szegény tanulók fölruházásában 
résztvett összes adakozóknak és közreműködők-
nek ; dr. Fenyvesi Somának, mint a maros-
vásárhelyi szegény tanulókat segélyező egyesület 
elnökének, 128 szegény tanuló fölruházásáért ; 
Thonet Testvéreknek, akik a hunkóczi áll. el. 
isk. részére 1000 Q -ölnyi telket adományoztak ; 
Allender Henrik főbányatanácsos úrnak, mint 
a zolyómbrezói vasgyár főnökének, 118 gyermek 
fölruházásáért. 

Kinevezte : Mosdóssy Imre kir. tanácsos, 
pest-pilis-solt-kiskúnvármegyei kir. tanfelügyelőt 
a Vl-ik fiz. oszt. 2-ik fokozatába ; dr. Hajnóczi 
R. József kir. tanácsos, szepesmegyei kir. tan-
felügyelőt a VII-ik fiz. oszt. 3-ik fokozatába ; 
dr. Petri Mór központi szolgálattételre beren-
delt kir. tanfelügyelőt a VII-ik fiz. oszt. 3-ik 
fokozatába ; Nemes Gusztáv hajdúvármegyei kir. 
tanfelügyelőségi tollnokot a X-ik fiz. oszt. 3-ik 
fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében meg-
illető személyi pótlékkal temesvármegyei kir. 
s.-tanfelügyélővé ; dr. Boér Jenő végzett jog-
hallgatót a XI. fiz. oszt. 3-ik fokozatába, az 
1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi 
pótlékkal b ihar vármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnokká ; Dénes Károly temesvármegyei kir. 
s.-tanfelügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3-ik fokoza-
tába, az 1904. évi I. t.-cikk értelmében meg-
illető személyi pótlékkal Hunyad vármegye kir. 
tanfelügyelőjévé ; Olteanu Miklós oki. tanítót a 
rebenbergi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Nesits 
Ilona oki. tanítónőt az idvori közs. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Lovasi B. Bernát mosoni áll. el. 
isk. állandó helyettes tanítót a tótraszlaviczai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Groó Vil-
mos csanádvármegyei kir. tanfelügyelőt Szeben 
vármegyébe ; Munka Sándor kir. s.-tanfelügye-
lőt, a homonnai tanfelügyelői kirendeltség veze-
tőjét, Csanád vármegyébe és ezen kir. tanfel-
ügyelőség ideiglenes vezetésével megbízta ; Jurek 
József zemplénvármegyei kir. tanfelügyelőséghez 
szolgálattételre berendelt áll. el. isk. tanítót a 
liptóvármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Krasz-
nopolszky Margit tőketerebesi és Boronkay Róza 
alsógyertyáni áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; 
Szűcs Gyula medgyesi áll. el. isk. tanítót a kis-
telepi áll. el. isk.-hoz; Gergely Jolán kisgarami 
áll. óvónőt a gyalári áll. óvodához ; özv. Deltl 
Pálné újpesti és Hell Irén hatvani áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen. 

Szolgálattételre berendelte : Demicher Vil-
mos benedekfalvi áll. el. isk. tanítót a zemplén-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
N. I. Azt önnek is tudnia kellene, hogy az 

1893. évi XXVI. t.-c. a tanítói fizetés mini-
mumát 600 K-ban állapította meg. Az állam 
ezt kiegészítheti 800 K-ra ; a kiegészítést azon-
ban nem a tanítónak, hanem az iskolafönn-
tartónak kell kérnie a közig. biz. útján. — 
H. I. Vadosfa. 1. Állomásában történt válto-
zást új díjlevele kapcsán a tanfelügyelőség 
útján a minisztériumnál be kell jelentenie. A 
kérvény 1 K-s bélyeggel látandó el. (Gyakran 
közöltük már ezt !) 2. A könyvtár ügyében for-
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dúljon a földmívelésügyi minisztériumhoz. — 
I). I. S. R. A tanítói vagy kántori használatra 
adott földek után az egyenes állami adókat, a 
mindkét evang. egyház tanítói kivételével és ha 
e tekintetben egyéb megegyezés fönn nem áll, 
a haszonélvezők tartoznak fizetni. Az útadó 
kivetése is jogos. Ez utóbbi elengedéseért 
a közigazgatási bizottsághoz fordulhat. — 
13. sz. Lakását helyettesének nem köteles át-
adni. Helyet azonban mégis csak kell adnia, mert 
másként hogyan helyettesítsék önt tanyán ? — 
T. E. Rööd. Joga van. — K. A. Azt is 
már többször közöltük, hogy a magániskolánál 
eltöltött szolgálati időt korpótlék szempontjá-
ból be nem számítják. — Tanító. 1. A szép 
szó itt többet használ, mint a kényszereszközök. 
Ha községnél van alkalmazva, úgy a népokta-
tási törvény 32. §-a értelmében a szükséges 
iskolai könyveket a község tartozik évenként 
előre beszerezni. Arra a tanulók nem kény-
szeríthetők, hogy az ön által megvásárolt 
könyveket vegyék meg. 2. Beszegődhet. — 
M. K. lisztkál la. Tessék a jegyzőnél meg-
tudni előbb, hogy mily alapon vetették ki ? — 
S. B. Várföld. A tényállás megismertetésével 
forduljon a királyi tanfelügyelőséghez. — 
R. Kemecse. Követelését törvényes úton be-
hajthatja. Az a kérdés : ígérték-e vagy aláírták-e, 
hogy az egész évi tandíjat megfizetik ? — 
K. I. Kisvárda. Csak az 1904. évi költség-
vetés alapján ; újat alig engedélyezhetnek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— György Aladár temetése f. hó 18-án 

ment végbe, nagy részvét mellett. A ravatal 
körül nagyszámú előkelő közönség gyülekezett 
össze, hogy lerója a kegyelet adóját. A többi 
közt ott voltak : Berzeviczy Albert, az Akadémia 
elnöke, Lány Lajos, a tudományegyetem rektora, 
Antal Gábor református püspök, Rákosi Jenő, 
Heinrich Gusztáv, akadémiai főtitkár; Eötvös-
alap képviseletében : Ujváry Béla elnök, Trajtler 
Károly alelnök, Józsa Mihály gondnok, Kapy 
Rezső titkár és több választmányi tag ; IC Jónás 
Ödön műegyetemi rektor, Szalay Imre, Chyzer 
Kornél és Gonda Béla miniszteri tanácsosok, 
azonkívül több országgyűlési képviselő, egyetemi 
tanár, tanító, tanítónő, kisdedóvónő és számosan 
az irodalom és a művészet világából. A koporsót, 
amely a Hírlapírók Nyugdíjintézetének nemzeti-
szín takarójába volt burkolva, délután két óra-
kor hozták le a ravatalos szobából az udvarra. 
Ott Haypál Benő budai református lelkész 

áldotta meg. A gyászszertartás után Szalay 
Imre a Néprajzi Társaság, Zempléni Árpád 
pedig a Petőfi-Társaság nevében mondott búcsúz-
tató beszédet. A halottat a kerepesi-úti temető-
ben helyezték örök nyugalomra. Az Eötvös-alap 
elköltözött tiszteletbeli tagja ravatalára díszes 
koszorút tett, melynek fekete szalagján ez a 
fölírás volt olvasható : György Aladárnak 
igazgató-tanácsosának — az Eötvös-alap. > 

— A Mügyar Pedagógiai Társaság f. hó 
20-án tartotta XIV. nagygyűlését, nagy közön-
ség előtt, melynek soraiban ott láttuk dr. Berze-
viczy Albertet, a M. Tudom. Akadémia elnö-
két is.. Az ülést Kármán Mór dr., a Társaság 
alelnöke nyitotta meg igen érdekes fejtegetéssel, 
„Feminizmus és pedagógia" címmel. Előadásá-
ban kimerítően ismertette a hellén nő helyzetét 
és nevelését, amint azt Szókratész, Arisztofánesz 
és Plátó müvei leírják. Ezek szerint a család 
volna a nő sajátos működési tere. Tennészetes, 
hogy a család ma sokkal változatosabb fölada-
tokat juttat a nőnek, mint az ó-korban. Ezeket 
a föladatokat mutatta be kellő világításban az 
előadó, különös tekintettel a nőnek pedagógiai 
hivatására. Az előadást nagy figyelemmel kísérte 
a hallgatóí-ág s hálás elismeréssel adózott érte 
a fölolvasónak. Ezután Katonáné Thuránszky 
Irén ült a tololvasó-asztalhoz. hogy fölidézze 
Zirzen Jankának, a magyar nőnevelés e kiváló 
alakjának emlékezetét. Ismertette Zirzen Janka 
élete folyását, nagy egyéni kiválóságait, nevelése 
módját s érdemeit a nőnevelés terén. Az emlék-
beszédet a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta. 
Az előadások befejeztével dr. Gyulai Ágost 
főtitkár mutatta be rövid jelentését a Társaság 
működéséről és anyagi helyzetéről. A jelentése-
ket tudomásul vették s végül néhány új tagot 
vettek föl. 

— Az Eötvös-alap választmánya f. hó 
19-én ülést tartott, melyen Ujváry Béla elnök 
bejelentette Somlyay József választmányi és 
György Aladár tiszteletbeli, igazgatótanácsi és 
felügyelő-bizottsági tag halálát. A tanítóság két 
nagy halottjának ravatalára az Eötvös-alap 
díszes koszorút helyezett, az elköltözöttek család-
jának részvétét fejezte ki s emléküket jegyzö-
könyvében örökíti meg. Ugyancsak bejelentette 
az elnök Schweiger Márton tiszteletbeli tag 
halálát is. Az Eötvös-alap temetkezési osztályába 
eddig 535-en léptek be. Jelentette az elnök, 
hogy a tanítók szanatóriuma tárgyában már 
majdnem valamennyi kir. tanfelügyelő válaszolt 
s válaszaikból az tűnvén ki, hogy a tanítói 
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szanatóriumra nagy szükség van, a választmány 
megbízta az elnökséget, hogy folytassa ez irány-
ban a szükséges előmunkálatokat. Bejelentette 
az elnök, hogy a közgyűlés határozatához képest 
az ú j alapszabályokat megkiildötték a tagoknak 
s azoknak, akik a titkártól kérték; egyúttal ; 
fölszólították a hátralékosokat a fizetésre. A föl- : 
szólításra 5000 K tagsági díj folyt be. Az 
elnöki bejelentések után tárgyalta a választmány 
az Eötvös-alap és a Tanítói: Házai számadását. 
Az Eötvös-alapnak a mult év végén 568.354 K 
47 f vagyona volt. A számvizsgáló-bizottság 
javaslatára a választmány a számtartó és a két 
internátus gondnokai részére a fölmentvény 
megadását ajánlja a február 2-iki közgyűlésnek. 
A Tanítók Házai mult évi zárószámadásában 
2104 K 45 f mányit födözetlen; a választmány 
megbízta az elnökséget, hogy födözetről gon-
doskodjék s ez irányban javaslatot tegyen a 
közgyűlésnek. Az Eötvös-alap 1906. évi költség-
vetését így javasolja a választmány elfogadásra 
a közgyűlésnek; 1. bevétel: 43.502 K 74 f ; 
2. kiadás: 32.996 K 88 f ; marad 1907-re 
10.505 K. A Tanítók Házai bevételét 112.611 K 
14 f-ben, kiadását 112.350 K 2 f-ben s így a 
maradványt 261 K 12 f-ben állapította meg 
a választmány. 

— Somlyay József síremléke. A M. T. 
Orsz. Bizottsága a következő fölhívást és kérel-
met intézi Magyarország tanítóihoz : „Kedves 
kartársaink ! Hozzátok fordulunk ismét kedves 
kartársaink ! Fájó kötelesség késztet erre. Lakits 
Vendelt hamar követte Somlyay József. Elvesz-
tettük fejünk koronáját, bátor harcosunkat, 
tisztelt és nagyrabecsült elnökünket. Somlyay 
József a tanítóság oldala mellett állott, szervez-
kedésének első percétől kezdve. Az 50-es, majd 
a végrehajtó - bizottságnak volt ő jegyzője, 
titkára, s mikor 1890-ben megalakult szövetségi 
alapon az Országos Bizottság, alelnök lett s 
mint ilyen is kivette részét a munkából. Lakits 
Vendel visszavonulása után elnökünk lett s 
bölcs körültekintéssel, odaadó lelkesedéssel, lan-
kadást nem ismerő buzgalommal teljesítette 
föladatát mindenkor, még nagy betegségében is ! 
Önmagunkat tiszteljük meg, ha nem hagyjuk 
sírját jeltelenül, ha nagy tiszteletünknek külső 
kifejezést is adunk. Kérjük a hazai tanítóság 
minden tagját: hozza meg áldozatát Somlyay 
József emlékének megörökítésére! Kérjük még, 
hogy a tavaszi üléseken szavazzanak meg bizo-
nyos összeget azok a tanítóegyesületek, melyek-
nek érdekében oly sokat fáradozott önzetlenül 

Somlyay József. Adományok JJallos István 
pénztároshoz küldendők. (Budapest, I. ker.r 
Gellérthegy-utca 27. sz.) Somlyay József szel-
leme legyen velünk tanítókkal, nehéz, küzdel-
mes pályánkon. Budapest, 1905 december 29. 
A Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága 
nevében: Nagy László, h. elnök. Hajós Mihály, 
titkár." 

— Az Eötvös-alap közgyűlése február 2-án 
d. u. lesz a M. T. Akadémia I. emeleti termé-
ben, melyre az elnökség lapunk útján is meg-
hívja az alap összes tagjait. A közgyűlést meg-
előzőleg Eötvös-emlékünnep fog tartatni, melyen 
az emlékbeszédet dr. Badnai Rezső vallás- és 
közoktatásügyi min. osztálytanácsos tartja ; az 
alkalmi verset, melyet Nagy Lajos izsápi poéta-
tanító írt, Kapy Rezső szavalja. 

— Siketnéma gyermekek iskoláztatása. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
1904. évi 11.158. számú rendelete folytán a 
siketnémák aradi, államilag segélyezett iskolája 
kerületébe Arad, Békés, Bihar és Csongrád vár-
megyék tartoznak. Tehát ebből a négy vár-
megyéből veszik föl a siketnéma gyermekeket. 
1906 szeptember l-re mintegy 15 új növendéket 
(fiúkat és leányokat) vesznek föl az első osz-
tályba. Folyamodni legkésőbb február hóban 
kell. Tanítási díjat nem kell fizetni. Válaszbélyeg-
beküldése mellett közelebbi fölvilágosítást is ad 
az igazgatóság. 

— Rövid hírek. Kérelem. Tananyagbeosz-
tási nyomtatványfüzeteim rendelésére vonatkozó 
részletes tájékoztató a „Néptanítók Lapja" 
jelen számának hirdetési rovatában jelent meg, 
minélfogva szeretettel kérem mélyen tisztelt 
kartársaimat, hogy címemre küldendő b. meg-
rendeléseiket f. évi február hó végéig a meg-
jelölt árak és postadíjak előleges beküldésével 
szíveskedjenek megtenni. Több kartársam eddig 
beérkezett b. megrendelését pedig, mivel egyes 
füzetek már teljesen kifogytak, csak az április 
végén megjelenő 2. kiadásra vehettem előjegy-
zésbe, mely körülménynek szíves tudomásulvételét 
s az áraknak a megjelenő tájékoztató alapján 
való előleges beküldését kérem. Székelyudvar-
hely, 1906 január hó 15. Gyerkes Mihály, ig.-t. 

Tartalom : Nemzeti kultúránk és „alldeutsch" 
viaskodás. Schlosz Lajos. — G-yörgy Aladár. — Az. 
iparostanonc-oktatás reformja. Dénes Károly. — Nép-
iskolai „sorozás". Gregus Gyula. — Szarvasi helyi 
tanítóegyesület. — Sziinóra : irénkémnek. (Vers.) 
Nagy Lajos. — Kis históriák. Vecsey József. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intezetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
gazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

A hirdetés«»k árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő.^ A« ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted renzét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dg»& is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEIL, OSTKOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK., ISKOLA-TÉB S. 

1\ eziratokat nem adunk vissza. 

A tanító a béke szolgálatában. 
Szegény tanító, mennyi mindent kí-

vánnak tőle! — mondja talán valaki 
kartársaim közül e cím láttára. 0 az 
állatvédő, az alkoholellenes mozgalom 
stb. vezetője, ma pedig az állandó béke 
zászlóját adjuk a kezébe. 

Igazatok van, kedves kartársak, hogy 
mindezt tőlünk várják. De hiszen kitől 
is várhatná joggal a társadalom, ha nem 
azoktól, akik a szellemi haladás, a mű-
velődés vezetői, s akik arra épen hivatva 
és képesítve vannak. S azt hiszem: se 
nem teher, se nem szégyen, sőt kedves 
kötelesség és dicsőség valamely üdvös 
eszmének a terjesztése. Meg nekünk ér-
dekünkben is áll a béke eszméjének a 
diadala, mert azt a pénzt, mely iskola-
építkezésekre, taneszközökre, szegény 
gyermekek segélyezésére, iskolaorvosokra 
és tanítói fizetésekre volna gyümölcsö-
zőleg fordítható, azt a pénzt ma még 
a folyton növekvő katonai fölszerelésekre 
kell kiadni. Ezért nem jut annyi a k"r" 
művelődésre, amennyit arra fordíttatni 
magunk is óhajtanánk. 

Hogy a dolog világosan álljon előt-
tünk, gondoljunk először is a háború 
borzalmaira, amelynek pusztulás jár nyo-
mában, ahol ember ember ellen tor, ahol 
ezren és ezren egészséget, épséget ós 
életüket vesztik el. Mennyi bánatot, 
mennyi könnyet okoz egy háború! A 

léleknek, erkölcsöknek minő elvadulása 
kívántatik az emberek tömeges gyilko-
lásához! A XIX. század fontosabb há-
borúi 10 millió ember életébe kerültek. 
Hát még a pénz?! így pl. Oroszország-
nak a keletázsiai háborúban napi ki-
adásai legalább 12 millió koronára rúg-
tak, s ezer meg ezer embert elvont a 
hivatásától. Az 1853 — 66. évek háborúi 
43 milliárd koronába kerültek. Milliárdnyi 
értékek is esnek a háború áldozatául; 
a művelődés foka pedig évtizedekkel 
visszaesik, mert az elpusztult értékeket 
a népek pénzén és izzadalmain előbb 
helyre kell állítani, csak azután gondol-
hatnak új alkotásokra. Annak felén, mit 
ma Európa a háborúra kiad, a nyomort 
teljesen meg lehetne szüntetni, mondja 
egy francia békebarát (Girardin). De 
— úgymond Novicow — a háború 
által közvetlenül okozott kár még el-
enyészően kicsiny ahhoz képest, mely 
azáltal származik, hogy a népeknek köl-
csönösen bizonytalan jogviszonyai miatt 
oly sok nyereséges vállalat nem léphet 
életbe, vagy azokat fejlődésükben aka-
dályozzák. 

De ez még nem minden. 
Az államok egymás iránt bizalmatla-

nok, mint a rossz szomszédok, azért 
folyton készülődnek, vagy készen is 
állanak egymás ellen, de még nem egy-
mással szemben. S ez a folytonos készen-
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lét nem egyéb, mint erő- és pénzpazar-
lás, a népek jóléte érdekében ; de majd-
annyi kárt okoz, mint maga a háború. 
Dittes. a mi öreg mesterünk, a militá-
rizmust a mindig éhes Molochnak s a 
jelen kor mindenen uralkodó főintézmé-
nyének nevezi. Ennek áldozzák föl az 
ifjúság virágát és az aratás eredményét, 
míg a nép nagy része nélkülözi az esz-
közöket, melyekkel a nemzedéket a 
fizikai és erkölcsi romlástól megóvja. 

S ha meggondoljuk, hogy e készülő-
déseknek soha sincs, de nem is lehet 
végük, örökké tartanak : akkor látjuk 
csak be igazán azt a szörnyű kárt, 
melyet azok okoznak. A nemzetek ugyanis 
versenyre kelnek a népírtó és gyilkoló 
eszközök föltalálásában és tökéletesíté-
sében. Ha az a sok testi és szellemi erő, 
melyet most e verseny lekötve tart , 
mind igazán a nép jólétén, hasznosabb, 
jövedelmezőbb munkában fáradna! Ha 
az a sok millió üdvös vállalatokban 
volna befektetve, mennyivel előbbre vol-
nánk műveltségben, jólétben egyaránt! 
azt nem lehet kiszámítani, de még el-
képzelni sem. 

Ha pedig ez így van, mi az oka 
annak, hogy a< népek közt ma is kísért 
a háború ! Fő okai : a megszokás ; a lusta 
gondolkozású emberek azt hiszik, hogy 
az nem is lehet másképen, mint régen 
volt; a népképviselet erőtlensége, a ha-
talmak hiúsága, féltékenykedése ; a hír-
lapok meggondolatlan bujtogatása; a 
művészek csataképei; a.család, az iskola 
s az egész társadalom. 

Avagy nem mondják-e sokan ma is : 
ez így volt kezdet óta, így kell annak 
tovább is maradni; mi hiába beszélünk 
arról, nem tőlünk függ; a hatalmak csak 
nem tűrhetik a sértéseket; a hírlapok-
nak csak nem lehet más föladatuk, mint 
lelkesíteni az embereket; a művésznek 
mindent szabad. A családban pedig a 
kis fiú karácsonyra egész sereg katonát, 
ágyút, csatakönyveket stb. kap ; az isko-
lában csatákról olvas, hősies költemé-

nyeket szaval s a történelemben meg-
tanulja lekicsinyleni a többi népeket s 
dicsőíteni a katonai győzelmeket ; a béke 
műveiről, az emberek haladásáról soha 
sem szólnak, vagy csak szárazon em-
lítik. 

Ha senki sem tartaná a világbékét 
lehetetlennek, hanem mindenki megtenné 
a maga körében annak érdekében azt. 
amit lehet, ami minden művelt és józa-
non gondolkodó embernek kötelessége, 
akkor hamar élvezhetnék a béke áldásait. 

A nép boldogsága nem az állam nagysá-
gúban rejlik, hanem polgáramali tevékeny s 
gében. Ezt tartja a modern fölfogás ; 
tehát ehhez kell a tanítást és olvasmá-
nyokat is alkalmazni az iskolákban, 
családban, az egéáz társadalomban. Ami 
nem így van, az nem modern, az a kor 
szellemével ellentétben áll. Ez az elv 
alapja a jobb jövőnek ; a háború mindig 
irtóztató és céltalan. Aki a békén nem 
munkálkodik, hasonlít ahhoz, aki azért 
nem ültet fákat, mert ő maga nem 
reméli azok gyümölcsének élvezését. 

Azonban nem elég, hogy ezekről az 
eszmékről csak a nagyok tanácskozza-
nak; a társadalom minden rétegét át 
kell hatnia a békének, az egymás iránti 
szeretetnek. Tehát a tanítónak is vannak 
ez irányban kötelességei. 

A művelt külföld tanítói már rég a 
béke előkészítésének munkájában álla-
nak, gyűléseiken fölolvasásokat tartanak 
s a béke áldásaitól áthatva ily értelem-
ben nevelik tanítványaikat 

Minket a nyilvános életben elfoglalt 
állásunk, hatáskörünk és műveltségünk 
kiválóan képesekké tesz arra, hogy a 
népet szakszerűen s az igazságnak meg-
felelően fölvilágosítsuk a békebarátoknak 
époly áldásos, mint jogos és szükséges 
törekvéseiről, céljairól és már eddig el-
ért sikereiről. A szülőkre ós általán a 
felnőttekre gyakorlott hatás által a 
jelennek, a gyermekeknek ily szellemben 
való nevelése által a jövőnek teszünk igen 
fontos szolgálatot. 
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Az iskolában mindig van alkalom rá-
mutatni minden népek szolidaritására, 
a felebaráti szeretet etikai értékére s a 
nemzetközi munkamegosztás szükséges-
ségére. vitás érdekek békés kiegyenlíté-
sében és mérlegelésében ; hangoztatni 
azt a nagy igazságot, hogy oly férfiak, 
mint Kolumbus, Guttenberg, Galilei, 
Newton. Edison. Nansen és Röntgen 
minden nemzetet a legnagyobb hálára 
köteleztek. Ily módon és még százféle-
képen lehet a fiatal lelkeket teljesen 
kényszer nélkül és majdnem észrevétle-
nül a szeretetre s a modern művelődési 
követelményekre előkészíteni. 

Avagy helyes az a mai korban, hogy 
a történelemben még mindig dicsőítjük 
a háborút ! Egy külföldi tudós (Arno 
Holz) vndnrkeltőnek mondja a világtörté-
nelmet. mert minden kötettel növekedik 
a vér, hús és csontok zagyvaléka ; oly 
féitiakról, mint Szókratész, Shakespeare 
és Kant. csak mellékesen emlékeznek 
meg. Herder pedig így szól : Egyre job-
ban kell annak a meggyőződésnek ter-
jedni, hogy az országhódító hős szellem 
nemcsak gyilkoló angyala az emberi-
ségnek, hanem hogy épen meg se ér-
demli azt a tiszteletet és dicséretet, 
amellyel a görögök, rómaiak és barbá-
rok hagyományai folytán illetik. 

A történelemben n e m kell mindent t a -
nítani, ami történt a világon; de amit 
tanítunk, azt az igazságnak megfelelően 
tanítsuk. Ne legyünk egyoldalúak sem: 
a háborúnak necsak babérait és diada-
lait, hanem borzalmasságait is föl kell 
említeni, s hogy mennyi pénz- és vér-
áldozatba került a győzelem is stb. Más 
népekről pedig soha se nyilatkozzunk 
kicsinylőleg és gyűlölettel. 

Igaz, hogy nincsenek ily értelemben 
írt tankönyveink ; de majd lesznek 
azok is. Franciaországban a békeegye-
sület 1000 frank jutalmat tűzött ki oly 
elemi tört. kézikönyvre, mely „pártatlan 
egyenlőség szellemében írva, mindazt 
kerüli, ami idegen népek kicsinylésére 

vezethetne s amely Franciaország tör-
ténetét az egyetemes történetre való 
tekintettel tárgyalja és 9 —12 éves 
gyermekeknek való". Ezt a példát bi-
zony jó volna nekünk is mielőbb kö-
vetni; mert a mi történetkönyveink is 
hemzsegnek egyes népek gyűlöletétől s 
a nyers erő dicsőítésétől. 

A földrajzi oktatás is gyakran ad al-
kalmat arra, hogy a tanító a béke szel-
lemében befolyásolja növendékeit. Beszé-
lünk hazánk különféle nemzetiségű lakói-
ról ; szomszédainkról, kik közül némelyek 
egykor saját országunkhoz tartoztak; 
szólunk távoli országok lakóiról, kik más, 
gyakran kemény létföltételek mellett is 
épúgy szeretik hazájukat, mint mi a 
magunkét; tárgyalunk a termények köl-
csönös kicseréléséről, az államok szel-
lemi érintkezéséről stb. így tanulják 
megérteni az érdekszolidaritást s az em-
beriséget egységnek tekinteni. 

A természetrajzban, sőt természettanban 
is vannak oly pontok, amelyek az em-
bernek, az emberi tudásnak, nem csak 
a testi erőnek megbecsülésére vezetnek. 

Az énekoktatásból zárjuk ki a csinna-
drattát. s a lelki finomságot keressük 
szövegben és dallamban egyaránt. Az 
indulók kora lejárt. 

Az olrasókönyvekből küszöböljük ki a 
görög és a római hősregéket, a iékte-
len és lehetetlen népmeséket, s adjunk 
több helyet az ipar, kereskedelem, er-
kölcsök és szellem vitézeinek, amint 
korunkhoz illik. (Ezt tettem már 20 év 
előtt, de — sajnos ! — a kislelkű em-
berek akkor még nem értették meg!) 
Ápoljuk azokban a középkorban jó szol-
gálatot tett hősiesség helyett a mai tár-
sadalom alapját tevő eszméket: a mun-
kát, szeretetet s az igazi erkölcsöket. 
Ezeknek példáit tartjuk az ifjúság szeme 
elé, ha a jövőnek akarunk nevelni. 

A tornában is inkább a kedélyt ápol-
juk, mint a katonai erkölcsöket, s ne 
sülyesszük az iskolát a katonaság elő-
iskolájává; ez ma halálos bűn volna, 

3* 
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amikor a katonai állam túlhaladott állás-
pont és békét óhajt minden ember. 

Szóval: kerüljük mindazt, ami ben-
nünk lelkesedést ébreszt vagy táplál oly 
intézmények iránt, amelyek a szabad 
kultúrfejlődést minden népnél gátolják; 
hagyjuk meg inkább gyermekeink ter-
mészetes érzését és gondolkodásmódját. 
Tanítsuk őket tárgyias, szenvedély nél-
küli gondolkodásra. Egy hajszálnyira se 
térjünk el az igazságtól és igazságosság-
tól. De az idegen előnyök fölismerését 
és ehsmerését se mulasszuk el, mert ez 
vezet az önzetlen felebaráti szeretetre. 

Csak az ifjúságnak leggondosabb kép-
zése és nevelése fogja a jövendő nem-
zedéket annak az igazságnak elismeré-
sére és gyakorlására vezetni, hogy a 
népek közötti viszálykodások jobbára a 
mult előítéletei és szokásai által terem-
tet t agyrémek ; s hogy az egyesek, mint 
a népek érintkezésében az erőszak hasz-
nálata nemcsak mind a két félre káros 
és megsemmisítéssel fenyegető, hanem 
teljesen fölösleges is, minthogy az ész, 
mint bíró, képes minden viszályt el-
intézni. 

Fulda Lajos, egy modern író, a leg-
fontosabb haladásnak, melyet az emberi-
ség meg fog és meg kell tennie : a szer-
vezett tömeggyilkolás teljes és tartós 
megszüntetését tartja. 

A németeknek egész békeirodalmuk 
van már s legutóbb egy tanító hosszabb 
röpiratot is intézett kartársaihoz „Ich 
bin im Yolk ein schlichter Lehrer" cím 
alatt, s azt készséggel megküldik ingyen 
mindenkinek, aki eziránt a bécsi béke-
egyesülethez (Wien, L, Spiegelgasse Nr. 4) 
fordul. E röpirat nyomán írtam jelen so-
raimat is, amelyeket megszívlelésül tanító-
társaimnak szíves figyelmébe ajánlok. 

(BudapestJ Dr. Gyulay Béla. 

Gyermekpszichológia. 
Ezelőtt három esztendővel összeállott Buda-

pesten néhány lelkes, munkás magyar ember, 
hogy a külföldön már annyira elterjedt gyer-
mekpszichológiának nálunk is szerezzenek híve-

ket. Egy-két pedagógus, egy minden nemes 
ügyért lelkesedő tudós gróf, néhány orvos, a 
főváros és a minisztérium tanügyi osztályának 
képviselői alakították meg a Gyermektanulmányi 
Bizottság-oí. Csendben, a reklám nagydobjának 
kellemetlen hangjai nélkül gyülekeztek össze s 
tudós nagyértékü fölolvasásaikkal hamarost nagy 
társaságot toboroztak össze üléseikre. 

A tanítóság is nagy érdeklődést tanúsított e 
fölolvasások iránt, de érdeklődése csak a hall-
gatóság érdeklődéséig terjedt. Ténylegesen soha-
sem vettek részt ezeken a fölolvasásokon. Nem 
ültek sohasem a fölolvasó-asztal elé, az előadás 
megvitatásában részt nem vettek, egyszóval, 
inkább csak a tanuló, mint a tanító szerepére 
szorítkoztak. 

A fölolvasások ez évi műsorán orvosok és 
tanárok szerepelnek, mint előadók. A tanítók 
érthetetlen okokból nem állanak elő kézirat-
csomóikkal, hogy azok tartalmát velünk, peda-
gógusokkal megismertessék. 

Ha minden gyermekpszichológus arról panasz -
kodhatik. hogy nem eszközölhet megfigyeléseket, 
mert a gyermekek, ha észreveszik, hogy foglal-
koznak velük, nem őrzik meg normális lelki-
állapotukat, épen a tanító az, ki ezzel a ki-
fogással nem hozakodhatik elő. 

Az osztályomat már jól ismerem. A fiúk sem 
rettegnek tőlem, mert beláttattam velük, hogy 
a tanító úr is csak olyan ember, mint a papa 
meg a bácsi. Hozzászoktattam őket, hogy 
őszinték legyenek, s ha örömük, bánatuk van, 
közöljék velem. 

Milyen boldog is volt a kis Lakatos Pál, 
mikor elmondhatta nekem az egyik tíz percben, 
hogy a Marci bácsitól egy skatulya katonát 
kapott. Mikor tovább érdeklődtem, hogy huszárok 
vagy bakák-e, bizony olyan közlékeny lett, hogy 
épenséggel nem kellett attól tartanom, hogy 
a kis fiú nem az őszinteség hangján szól hozzám. 

A jó tanítónak mindig ilyen őszinte gyerme-
kekkel van dolga. Ezeket a kis embereket azután 
sok minden gyermekpszichológiai kísérletre föl-
használhatjuk. 

De ne tegyük őket kísérleti nyulakká. 
Ne legyünk ügyetlenek a kísérletek alkal-

mával. 
Ha arra vagyok kíváncsi, hogy az az első 

osztályos kisfiú nouláris vagy bilabiális r-et 
ejt-e, akkor nem azt fogom neki mondani, hogy : 
no, kisfiam, mondj egy r hangot, hanem addig 
kérdezgetem, míg végre a beszéd folyamán 
véletlenül egy r elő nem kerül. 

Most p u t á n megfigyelem, észrevételeimet, 
följegyzem s így gyarapítóm azokat az adatokat, 
melyekre a Magyar Gyermektawulmányozó-Tár-
saság-nök szüksége leszen. 

Magyar Gyermektanulmányozó-Társaság ? 
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Kérdezi az olvasó. Ilyenről mi nem tudunk. 
Eddig esak Gyermektanulmányi Bizottság-ot 
ismertünk, mely igen szépen és lelkiismeretesen 
töltötte be azt a föladatot, melyre vállalkozott. 

Es én mégis azt mondom, bogy nekünk nem 
kell a Gy. B.. lianem éljen a M. Gy. T., mely 
szülöttje, neveltje az előbbi kis kömek. 

A M. Gy. T. niult csütörtökön összeült s 
megvitatta alapszabályait. Az alapszabályo-
kat áttanulmányoztuk s igaz örömmel jelentjük, 
hogy az a szépen kidolgozott terv bizonyára 
sok magvas eszmét fog szülni. 

Most, mikor már egy-két hónap múlva a 
minisztérium is jóváhagyja a M. Gy. T. alap-
szabályait, s mi a sok fáradsággal elkészített 
munka hasznát fogjuk élvezni, ne feledkezzünk 
meg azokról a buzgó és tudós emberekről, kik 
önzetlenül, semmi fáradságtól és közönytől meg 
nem rettenve, ennek a társaságnak alapját meg-
vetették. 

Gróf Teleki Sándor, dr. Náray Szabó Sándor, 
dr. Bárczy István és Nagy László, olyan nevek; 
melyek nem szorulnak dicsériádákra. A M. Gy. T. 
sok-sok tagjával lesz az ő legszebb elismerésük. 

Hisszük, hogy a tanítók, kik eddig tényle-
gesen nem igen vették ki részüket e fölolvasá-
sokból, ezentúl buzgó és kitűnő munkatársai 
lesznek a M. Gy. í'.-nak. 

(Budapest.) Dr. Vértes József. 

Népiskolui ,,sorozás". 
(Hozzászólás.) 

Magam is már régebb idő óta érzem, hogy 
sok javítani valónk van népoktatásügyünk terén, 
több ízben készültem is "tapasztalataimat e lap 
hasábjain közölni, de hát sokan vagyunk, a hely 
kevés, és ez visszatartott mindig. Most azonban 
én is 15 éves tanítóskodásom tapasztalataira 
hivatkozva, elmondok egyet-mást, aminek létre-
jöttétől várom tanügyünk föllendülését. 

Nagy bámulattal olvasom, hogy Gramma úr 
szerint valami „sorozó-bizottság" létesítése 
nagyot lendítene népoktatásunkon. Tízszer is 
elolvastam, de mégse akartam elhinni, hogy 
ezeket tálalja föl néptanítóknak egy tanfelügyelő, 
mint a népoktatás üdvözítő eszközét, hiszen azt 
jól tudhatja és tudja is minden tanfelügyelő, 
hogy a népiskolák tekintélyének megölői a 
jelenleg is létező bölcs gondnoksági kupak-
tanácsok, mint a tanító és az iskola közé ennek 
hátrányára beékelt kerékkötők. Mert ki tudja 
azt jobban a községben a tanítónál, melyik 
gyermek menthető föl az iskolábajárás alól? 
A sorozó-bizottság, ha meg is lenne, a címet 

megtartaná, a dolgot pedig ismét a tanítóra 
hárítaná, de lia valahol gáncsot véthetne a 
tanítónak, akkor sebtében rohanna előre, han-

gosan kiáltva : „Én vagyok a népiskolai tanuló-
kat sorozó bizottság". 

Hiszen tudjuk azt a mai viszonyok között is, 
hogy, eltekintve a kevés kivételektől, a buzgó 
tanítónak pályája iránti lelkesedését a gond-
nokságoknak a tanügyhöz nem értő fontosko-o o*/ 

dása bénítja meg. 
Nézetem szerint, a mai viszonyok között 

csupán a tanítók és tanfelügyelők közönyén 
múlik, ha mostani törvényeinkre és rendeleteinkre 
támaszkodva sem lehet a népoktatást minden 
gyermekre kötelezővé tenni. 

Jelenleg is mindenhol a tanítók, házról házra 
járva, írják össze a tanköteleseket. Minden 
gyermek tékát okvetlenül belekerül a tanköte-
lesek névsorába. Ekkor bőven van alkalma, hogy 
közölje a tanító a szülővel, miszerint gyerme-
két mikor kell beíratnia, hogyan, és ha okot 
látna a tanuló fölmentésére, erre is figyelmez-
tetheti és kioktathatja, kellő alapossággal. Ettől 
eltekintve is, a tanítónak kötelessége a beíratá-
sok előtt 2 héttel figyelmeztetni kihirdetés útján 
a lakosokat gyermekeik beiskolázására. A taní-
tónak kezében levén a tankötelesek névsora, a 
beiratkozások elteltével a makacskodó, vagy 
hanjag szülők ellen azonnal eljárhat. 

Én az összeírásnál így járok el : figyelmez-
tetem a szülőket, hogy gyermekük mindennapos 
vagy ismétlő-iskolába köteles járni és a pontos 
időben beírassák, mert különben pénzbírsággal 
fogom büntettetni. Ha valamelyik gyermek nem 

a van, a épelméjű vagy más testi, lelki 
a megfelelő rovatban megjegyzem, a szülőket 
pedig ilyen gyermekkel való bánásmódra lehe-
tőleg kioktatom. Megtörténik, hogy egyik-másik 
szülő azzal áll elő : Az én fiam Domboson a 
nénjénél jár iskolába, ne tessék engemet emiatt 
zaklatni. Jól van — így felelek ekkor — ehhez 
magának joga van, de igazolványt hozzon erről, 
mert nekem ezt nem szabad elhinnem. Ezen 
eljárásom, ahol tanítóskodom, annyira köztudatba 
ment át, hogy nálam nem akad szülő, ki gyer-
meke behatását elhanyagolná, pedig tankötele-
sünk van kettőnknek 160—180. Az igaz, hogy 
az már más kérdés, van-e az iskolában hely 
minden gyermeknek ? Én minden statisztika 
nélkül is állítom, hogy Magyarország mai isko-
láit véve számításul, ha nem lennének szét-
tagolva felekezeti, nemzetiségi és nem tudom mi 
iskolákra, az összes tankötelesek 90%-a minden-
esetre beférne a ma meglevő iskolákba. Mert ma 
egy 5—10 ezer lakosságú kisebb helységet is 
vizsgálva, azt látjuk, van benne : áll. el., róm. 
kath., ev. réf., ág. ev., gör. kath., gör. kel., 
unit., izrael. és községi iskola. Ahány iskola van, 
annyi a hatóság ezek fölött. Egyik-másik isko-
lában alig lézeng néhány tanuló, a másik meg 
túltömött. Tudjuk, hogy a köznép azt a tanítót 
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szereti legkevésbé, ki iskolájában rendet és 
pontosságot követel, előtte ez a rossz tanító, 
ki akarna ilyen helyen az lenni, mert hát a 
felettes hatóság meg ismét abból ítéli meg a 
tanító jóságát, ha túltömött az iskolája. Milyen 
más volna egy ilyen fönt leírt helység nép-
oktatása, ha az összes iskolák egy szervezetet 
képeznének, egy tanító igazgatása alatt. Minden 
iskolafönntartó fizetné az ő tanítóját, de tan-
ügyi dolgokban a tanító csak az állam által 
kinevezett igazgató-tanítónak lenne felelős. 

Ámde ez a jövő zenéje. Lehet-e azonban 
szebb és nemesebb célja úgy a tanítónak, mint 
a tanfelügyelőnek, mint e cél érdekében küzdeni ? 

A vándortanítók alkalmazását pedig hatá-
rozottan elítélem. Imerem ezen intézményt, 
magam is voltam ez, több mint 10 éven át. 
Ilyen iskolánál a legjobb tanító sem érhet el 
több eredményt tanulóinál, mint az írás és 
olvasás, számolás legelemibb ismeretei. Az iskola-
fönntartót pedig később vajmi nehéz a rendes 
iskola fölállítására kényszeríteni. 10 évi lanka-
datlan küzdelemmel sikerült beszüntetni nekem is. 

A távolság különben is ritkán oka az iskola-
mulasztásnak. Legalább az én tapasztalatom 
szerint így van, pedig Ö—7 kilométerről is jár-
nak tanítványaink az iskolába. 

A szegénység szintén ritkán oka, mivel az a 
gyermek, akinek nincs ruhája, az otthon sem 
marad a szobában, de künn csatangol az utcán, 
míg az iskolában jó meleg helyen tartózkodik. 

Egy pontot találok azonban Gramma úr cik-
kében, mely a mai törvények és rendeletek 
végrehajtásával is keresztülvihető lenne^ és tel-
jesen megváltoztatná tanügyünk képét. ígv szól : 
„Ezzel kapcsolatban el lenne rendelendő az is, 
hogy ha nem állami és községi iskolafönntartó 
a szükséghez képest nem akarja vagy nem 
tudja iskoláját bővíteni, elveszti az iskolafönn-
tartás szabadságát és az iskola fönntartását az 
állam veszi át, vagy arra a polgári községet köte-
lezi. Mert, ha valaki jogszerűen akar az iskola-
fönntartás szabadságával élni, az ismerje köte-
lességének iskoláját a törvény kívánalmainak 
megfelelően fönntartani. Ha nem tudja, vagy 
nem akarja, akkor ne formáljon jogot az iskola-
fönntartás szabadságához." Ezzel teljesen egyet-
értek magam is, de hát ki az oka. hogy mind-
ezek ma is végre nem hajtatnak, ámbár ehhez 
a hatóságoknak mai törvényeink és rendeleteink 
jogot adnak ? A tanjtók, úgy hiszem, erről nem 
sokat tehetnek. 

A polgári előnyök biztosítása mindenesetre 
nagyban elősegítené a népoktatás teljes mér-
tékben való keresztülvitelét, mégis legfontosabb-
nak tartanám azt, ha a most kilátásba helyezett 
választási törvénybe belevétetnék, hogy Magyar-
országon ezután csak az lehet választó, aki 

legalább 6 osztályú teljesen magyar anyanyelvű 
népiskola elvégzéséről bizonyítványt tud föl-
mutatni. Az ingyenes népoktatás épen ezért 
behozandó lenne az egész vonalon, hogy az 
elemi ismeretek megszerzését ezáltal is köny-
nyebbé tegyük. 

A tankönyvek ingyenességét nem tartom 
célravezetőnek, mivel ez esetben a tanulók ezzel 
kíméletlenebbül bánnának, mi a községnek ter-
hes és indokolatlan kiadást okozna. 

Hosszas ideig működtem olyan iskolánál, hol 
a tanulók teljesen ingyen kapták mindennemű 
tanszereiket és tankönyveiket. Tudva azonban 
ezt a tanulók, az eszközökkel pazarul bántak, 
a szülők pedig az iskolával szemben szertelen 
követelésekkel léptek föl. Ezen iskolánál, hol 
jelenleg működöm, a tanulók kapnak az iskolá-
tól mindent olcsón és jót, de az árát, a tanítók 
kimutatása alapján, a szülők fizetik. Ezen eljárás 
az igaz, hogy a tanítóra nézve eléggé fárad-
ságos és terhes, de a tanügyre nézve rendkívül 
előnyös. 

Elismerem azt azonban magam is, hogy az 
elemi iskolában használt tankönyvek nagyon 
drágák. És én legfőbb oknak ezt tekintem, 
hogy a szülők az elemi oktatástól idegenked-
nek. Akárhány szülő rimánkodik, csak hagyjam 
ismét gyermekét abban az osztályban, amelyben 
járt, mivel a felsőbb osztály könyvei igen sokba 
kerülnek. S ha tekintetbe vesszük, hogy egy 
V-ik osztályos tanulónak könyvei, tanszerektől 
eltekintve is, 7—8 koronába kerülnek, a nap-
számos embernek, kit ezenfelül számtalan sok 
kiadás terhel, ha esetleg 2—3 gyermeke van, 
elviselhetetlen kiadást okoz. 

Ezért szabályozni óhajtanám rendeletileg a 
tankönyvek árát az elemi iskolában. Pl. elemi 
iskolában egy tankönyv se lehessen 40 fillérnél 
drágább. Ez a rendelet lenne a legjobb gyógy-
szer a túlterhelés ellen is. Ma nyugodt lelki-
ismerettel elmondhatjuk, nincs olyan tan-
könyvünk, melyet a szp szoros értelmében átdol-
gozva elvégezhetnénk a tanév alatt. Mire valók 
akkor azok a vastag és emiatt drága könvvek ? O ö 
Arra, hogy a tanító az egészet felületesebben 
végezze, a szülők pedig szidják a könyvek miatt 
az iskolát. 

Összegezve értekezésemet, reformterveim ezek : 
1. A tanító közvetlenül a tanfelügyelőnek 

legyen tetteiért felelős. 
2. A népoktatás legyen teljesen tandíjmentes. 
3. A tankönyvek egy-egv osztályonkénti árai 

rendeletileg szabályoztassanak. 
4. A tankönyveket és tanszereket, melyek 

csak hazai gyártmányok lehetnek, az iskola-
fönntartó szerezze be, de a tanítók kimutatása 
alapján a szülők fizetik. A kereskedők által 
adott jutalékból és az igazolatlan mulasztások 
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után befolyt bírságpénzekből a szegény tanulók 
ingyen kapjanak könyveket és taneszközöket. 

5. Módot kellene keresni és találni arra, hogy 
amennyiben egy községben bár több iskolafönn-
tartó által létesített több osztatlan iskola van 
(a kéttanítós osztatlannak tekintessék), azok, 
bár jellegüknek fönntartásával is, egy osztott 
iskolává tömörüljenek, az állam által kinevezett 
igazgató-tanító vezetése alatt. 

(Mezőhegyes.) Darvas Lázár. 

Az eleini iskolai és középiskolai 
szánitaiitaiiítás áthidalása. 

Az elemi iskolából a középiskolába átlépett 
tanuló sok tekintetben új viszonyok közé jut, 
mondhatnám azt is, hogy félelmes viszonyok 
közé ; ez a körülmény érlelte meg azt az álta-
lános kritikát, hogy az elemi iskola és a közép-
iskola között nincs meg a kellő kapcsolat. 
Ennek igazolására elegendő utalnom arra a 
tényre, mely szerint az elemi iskola IV-ik, V-ik, 
sőt sokszor VI-ik osztályát is elvégzett tanulók 
közül a középiskola 1-ső osztályában nagyon 
sokan visszamaradnak és még többen alig ver-
gődnek át. E visszás állapot okairól sokat 
lehetne beszélni ; vannak mindenesetre olyan 
okok is, amelyek a tanárokon s tanítókon kívül 
esnek és amelyek rövid úton nem is szüntet-
hetők meg, azonban az is kétségtelen, hogy a 
tanítók és a tanárok nemes ügybuzgósága sok-
ban elősegítheti a kellő áthidalás munkáját. 

A két iskola között a legfőbb kapocs az, 
hogy a középiskola i-sö osztályának a tanterve 
az elemi iskola IV-ik osztályának tantervéhez 
alkalmazkodik. Ha pedig ez a legfőbb kapocs, 
akkor föltétlenül szükséges, hogy az ne csak 
egy oldalról legyen ismeretes, hanem az elemi 
népiskolai tanítók ismerjék meg legalább is a 
középiskola I-ső osztályának tantervét, a közép-
iskolai tanárok pedig az elemi iskoláét. Még 
elképzelni sem lehet, hogy enélkül az elemi 
népiskolában sodort ismeretszálakat a közép-
iskola kellőleg kiválogatni és tovább sodorni 
képes legyen. Igaz, hogy az elemi népiskola 
kizárólagos célja nem az, hogy a középiskola 
részére a növendékeket előkészítse, de részben 
ez is, mert más iskolánk, amely a jelzett célt 
szolgálná, nincsen. Főleg a városi iskolák e célt 
nem téveszthetik szem elől, mert azok IV-ik 
osztályaiból a növendékek legnagyobb része a 
középiskolába lép át. 

Az, hogy az elemi népiskola által nyújtott 
ismeretek a középiskola által goodosan kiválo-
gatandók, a legnagyobb szigorúsággal a szám-
tanra értendő. A számtantanítás egyik legfőbb 
kelléke a logikai folytonosság, ez pótlást, toldást, 
földolgozást nem túr. Már ezért is helytelen az 

a fölfogás, amelyet több helyütt olvastam, hogy 
a középiskolába lépő tanuló hézagos számtani 
ismerete nem nagy baj, mert azt a középiskola 
kikorrigálja. De téves még azért is, mert a 
középiskola I-ső osztályának az anyaga annyira 
bő, hogy azt elvégezni csak abban az esetben 
lehet, ha az elemi népiskola föladatát meg-
oldotta és ha az eredményt a középiskola taní-
tója fölhasználhatja. 

A_ középiskolában az alapmüveletek újból 
előkerülnek, de csak ismétlésképen és főleg 
azért, hogy az elemi népiskolában megszokott 
„az", „meg", „marad", itt-ott helytelenül hasz-
nált „ennyit leírok", „ennyit le" stb. kifejezé-
seket kiküszöbölje. Azt nem lehet helyteleníteni, 
sőt nagyon helyes, hogy az elemi népiskola az 
alapmüveleteknél a legtermészetesebb kifejezé-
seket, minden rövidítés nélkül, használja, mert 
minden rövidítés az értelem rovására esnék ; a 
középiskolában azonban szükséges, hogy az 
alapműveletek a lehető legrövidebb eljárással 
végeztessenek el. A mértékrendszer is előkerül, 
ha azonban a középiskolának ezzel mint új 
anyaggal kellene foglalkoznia, akkor a tanterv 
szerint előírt anyagot heti 4 órában semmiképen 
sem végezhetné el oly alapos biztonsággal, 
amely föltétlen kelléke a további haladásnak. 
Ugyanez mondható a polgári iskola szempont-
jából is, azzal a megjegyzéssel, hogy ott az 
I-ső osztályban a számtantanítás annyival fárasz-
tóbb, amennyiben ugyanazon anyag elvégzésére, 
amellyel a középiskola heti 4 órában foglal-
kozik. hetenként csak 3 óra áll rendelkezésre. 

Az elemi népiskolai számtantanítás módszeres, 
eljárásának részleteire nem terjeszkedhetem ki, 
azonban általában véve megjegyezhető, hogy a 
tanító nemes ambíciója, ügyszeretete és lelke-
sedése nélkül a sikert a legtökéletesebbnek vélt 
módszer sem fogja biztosítani, ellenben a tanító 
igaz ügyszeretete és erős akarata mindenkor 
megtalálja a biztos eredmény útját. Megemlít-
hető még az is, hogy a számtantanítás nagyon 
könnyen elvezethet a gépiesség terére. Ennek 
kikerülése végett a gyakorlati példák szóbeli 
megfejtésére kellő idő fordítandó. Még a IV-ik 
osztályban is helyénvaló a szóbeli példák meg-
fejtésére legalább is annyi időt fordítani, mint 
amennyit az írásbeli számolásra fordítunk. Talán 
fölösleges megjegyeznem, hogy e tárgy tanítá-
sánál az emlézésnek semmi helye ; ezt főleg a 
szabályok kellő úton való kifejtése szempont-
jából hangsúlyozom. Általában a szabályok 
tudása sok helyütt mértéken felül becsültetik, 
pedig a szabály a tudást nem biztosítja, leg-
följebb csak igazolja. Még sohasem láttam olyan 
embert, akit valamely gyakorlati számtani kér-
dés megoldásánál a szabály tudása a helyes útra 
terelt volna. 
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Látnivaló, hogy a középiskola a saját szem-
pontjából csak annyit kíván, amennyit az elemi 
népiskolai tanterv előír, azonban hangsúlyozom, 
hogy azt igenis kívánja. Aminő mulasztás az, 
ha a tanulók e tekintetben elő nem készíttet-
nek, épen olyan hiba, ha a középiskola a tanul-
takat gondosan kiválogatni és fölhasználni nem 
tudja, mert ez az a főkapocs, amelynek kellő 
összefűzése a gyermek új otthonát tűrhetővé, 
esetleg kellemessé teheti és amely a gyermek 
haladását biztosítja. 

(Újvidék.) Szvitek Gyula. 

Hazugságok a tanításban. 
Régi elv, hogy a tanító csak az igazat 

mondja meg tanítványának. Ha ez az igazság 
netalán olyan volna, hogy megmondani nem 
szabad, inkább átsiklik fölötte. Ne hazudjék, 
mert lehet, hogy szemfülesebb tanulója észre-
veszi és rásüti a hazugságot. Mit szóljunk azon-
ban ahhoz, ha a tankönyvele nyújtanak tenden-
ciózusan hazugságot a gyermeknek ? Politikát 
nem szabad az iskolába bevinni, sőt elítélendő 
az a tanító, aki bár az iskolán kívül, de a poli-
tikában egv vagy más párton vezérszerepet akar 
vinni vagy visz is. Politikai meggyőződése kell, 
hogy legyen a tanítónak, politikai jogait gya-
korolnia is kell, de csendben. Ne adjon példát 
tanítványainak, mert ezáltal befolyásolná őket. 
Nevelje a gyermeket hazafinak, ki hazáját 
mindenekfölött szereti, imádja. Hiszen ha felnő, 
úgyis csatlakozik valamely pártárnyalathoz, de 
élni fog benne a tudat, hogy hazáját, bármely 
párton van is, szeretnie kell. Tehát úgy, mint 
e lap, a mi lapunk hasábjaitól, úgy az iskolától 
is távol legyen a politika. Mit csináljunk azon-
ban ? Alkotmánytan, földrajz, történelem • nem 
egyéb, mint politika. Ennyi politikát azonban 
kell tanítanunk. De ha már tanítjuk, ne ferdít-
sük el, mondjuk meg az igazat. 

Előttem fekszik Baróti-Csánki történelem-
könyve, melv igen elterjedt s igen kitűnő 
iskolakönyv. Ennek 71. oldalán a 35. sorban 
olvashatjuk I. Ulászló magyar királyról : „Ekkor 
a szultán békét kért. Hunyadi tanácsára meg is 
adta azt neki a király, azzal a föltétellel, hogy 
bizonyos területeket és várakat a magyaroknak 
átenged. I)e a török nem, teljesítette a kikötött föl-
tételeket, miért is a király elhatározta, stb., stb." 

Hát kérem, ez nem igaz. Bár a szerzők okait 
nem ismerem, eljárásukat nem menthetem. Min-
denki tudja, hogy Ulászló szegte meg esküjét 
és szavát és őseink a király halálát Isten bün-
tetésének tartották. Ne hamisítsuk meg a tör-
ténelmet a hazafiság javára ! Mily szépen 
levezethetjük ebből az adott szó, az eskü szent-
ségét ! Mondjuk meg az igazat ; hazafhü érzel-

münk nem szenved ezáltal. No, de ez a hazugság 
nálunk marad. 

Fekszik előttem még egy könyv. Címe : 
Njemacka Őitanka sa pucke skole, U Becu, n 
car. kralj. nakladi skolskih knjiga (Német olvasó-
könyv a népiskolák számára, Bécsben a császári-
királyi iskolakönyvek kiadása). Ezen német 
olvasókönyvet használják : Krajna, Karinthia, 
Dalmácia, általában déli Osztrákországnak hor-
vát vidékein ; de ezt a könyvet használják itt 
a társországokban, Horvát- és Szlavónországban 
is, mint ahogyan minden, ami Bécsből jön 
jobb, mint ami tőlünk származik. No, de ehhez 
semmi közünk. De ahhoz van közünk, ami 
benne áll, mert annak egy része szemenszedett 
hazugság. Ne is csodálkozzunk, ha a külföld 
nem ismer bennünket, vagy csak úgy, mint 
Ausztria egy részét ; ha magában Ausztriában 
írják, nyomtatják a császári nyomdában, a 
császári kormány tudtával. 

Az említett könyv 81. oldalán áll ez az 
olvasmány: „Az osztrák-magyar monarkia. Az 
osztrák-magyar monarkia a mi hazánk... stb. 
... Magyar-, Horvát-Szlavón-, Dalmátország és 
sok más ország hozzá tartozik... stb Wien az 
ország fővárosa és a császár székhelye stb. Az 
Alpok és a Kárpátok az ország legnagyobb 
hegyei. A Magyar-Alföld az ország legnagyobb 
síksága... stb." 

Ezek szemelvények. Ezekből akartam vissza-
tükröztetni, hogy milyen földrajzi fogalmai 
vannak az osztrák és a horvát gyermeknek 
Magyarországról. Megjegyzem, hogy az ország 
szó nem „Land"-dal, hanem „Reich"-hel van 
kifejezve, ami egészen mást jelent. 

A következő olvasmány: „A monarkia részei. 
A császárság magában foglalja (das Kaiser-
tum wmfasst) : magyar, cseh, horvát-szlavón, 
dalmát és galíciai királyságokat stb., stb.u 

Odébb : „Ezek a királyságok és országok (Länder) 
elválaszthatlan részei az osztrák-magyar örökös 
monarkiának (Erbmonarchie) stb.11 Tovább: „A 
koronás kétfejű sas az arany országalmával 
(Reichsapfel), a jogarral és karddal, a császári 
hatálom jele." 

Hát kérem, ez nem járja. Közvetlen köze-
lünkben így meghamisítják a földrajzot ! Pláne 
saját honunkban (Horvátországban) tanítják is. 
Nehogy azonban azt gondolják, hogy ez csak 
ebben a könyvben van így. Oh nem ! így van 
ez az összes osztrák elemi iskolai könyvekben, 
vagy még ígyebben. Olvastam azokat is. Mit 
lehetne -ellene tenni? — nem tudom. Én csak 
a mi lapunk hasábjain konstatálni akartam. 
Nem akartam napilapba vinni, mert igaz ugyan, 
hogy részben a nagyközönség elé tartozik, de 
egészében mégis a mi privát ügyünk. 

(Beliiée, Szlavónia.) Hegedűs Lajos. 
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Jobbadán János fogalmazni tanul. 
(Első "közlemény.) 

Tanító : Ide figyelj Jobbadán ! Itt áll előtted 
Görömböly István. — Hány éves maga, Gö-
römböly? Görömböly: 25 éves, kérem alásan. 
T. Mit gondolsz Jobbadán, elég fejlett ember-e 
Görömböly bátyád korához képest? Jobbadán: 
Elég. T. Nagy-e a termete, kicsi-e,középszerű-e? 
J. Középszerű. T. Zöinök-e, avagy nyúlánk ? 
J. Zömök. T. Dereka hosszú-e, avagy rövid? 
J. Hosszas. T. Arca hosszúkás-e, avagy göm-
bölyű? J. Gömbölyű. T. Hát a haja szőke-e, 
avagy barna ? J. Barna. T. Szemei nagyok-e, 
kiesinyek-e, avagy épen rendesek ? J. Épenség-
gel rendesek. T. Szemének milyen a színe ? 
J. Fekete. T. Orra hosszú-e, hajlott-e, avagy 
netalántán pisze ? J. Pisze. T. Bajusza hosszú-e 
és milyen színű ? J. Nem igen hosszú és fekete. 
T. Arccsontjai kiállók-e? J. Igen. 

'F. Mi a foglalkozása magának, Görömböly? 
G. Iskolaszolga vagyok. T. Hallod ezt Job-
badán ? •/. Hallom. T. Hány nyelven beszél 
maga, Görömböly ? G. Csak magyarul, meg-
követem alásan. T. Szorgalmas;e munkájában? 
G. Igen. T. Indulatos-e? G. Úgy néha. T. De 
engedelmeskedjk-e följebbvalójának ? G. Igen. 
T. Szeret-e olvasgatni? (•. Azt a természetem 
nem veszi be. T. Hallottad mindezeket, Job-
badán? J . Igenis hallottam. 

T. No, ha hallottad, akkor a te és Göröru-
bölv bátyád feleleteit szedjük rendbe, ahogy 
dukál és illik is. és írjuk le. Majd meglátjuk, 
hogy mi sül ki belőle. 

T. Kiről beszéltünk, Jobbadán? J. Görömböly 
Istvánról. T. Há Görömböly Istvánról szólt az 
ének, micsoda címet adhatnánk azért írásunk-
nak ? J. Görömböly István. T. Kanyarítsd 
ekképen irkádba címül : Görömböly István ! 

Görömböly István. 
(Diktálás után.) 

Görömböly István 25 éves ember. Korához 
képest elég fejlet. Termete se nem nagy se 
nem kicsi hanem középszerű. Teste inkább 
zömök. Dereka hosszúkás. Arca gömbölyű és 
barna. Szemei rendes nagyságúak és feketék. 
Ora pisze. Bajusza nem nagyon hosszú és 
fekete. Arccsontjai kiálók. 

Foglalkozására nézve fővárosi iskolaszolga. 
Csak magyarul beszél. Munkájában szorgalmas. 
De néha indulatos. Azonban felsőbségének 
készséggel engedelmeskedő. Az olvasást a termé-
szete nem veszi be. 

T. Hány emberről írtunk mi itt, Jobbadán ? 
J. Egyről. T. Ha valaki ezt a te írásodat el-
olvasná, ismerné-e ez a valaki ebből a te írá-
sodból nagyjában Görömböly Istvánt ? J. Igen. 

-se* 

T. Tehát volna róla valamelyes fogalma ? 
J. Volna. T. Ha volna róla valamelyes fogalma, 
akkor azt az írást, amely róla ezt a fogalmat 
nyújtja : minek nevezhetnők ? J. Fogalmazásnak. 
T. Miért ? J. Mert egy emberről írásban fogal-
mat nyújt. T. Mi tehát az a fogalmazás ? J. Ha 
egy emberről írásban fogalmat nyujtunk. T. De 
lehetne a Tisza Kálmán-térről is, a Keleti 
pályaudvarról is, a házmesterről is, a kutyáról 
is stb. írásban ilyen fogalmat nyújtani? J. Le-
hetne. T. Mi lenne tehát ekképen a fogalma-
zás ? •/. Ekképen a fogalmazás nem volna egyéb, 
mintha bármely dologról írásban fogalmat 
nyujtunk. T. Eltaláltad. Mikor mi fogalmazá-
sunkban Görömbölyről írtunk, először azt írtuk 
le, milyen a külseje, vagy hogy milyen a ter-
mészete ? J . Hogy milyen a külseje. T. És 
azután mit ? J. Hogy milyen a természete. 
T. Nem kavartuk össze írásunkban az ő külső 
ábrázatát az ő belső ábrázatával : természetével ? 
•T. Nem. T. Tehát megtartottuk a rendet ? 
J . Igen. T. A fogalmazásban tehát mire kell 
ügyelni? J . A rendre. T. Ennélfogva itt is áll, 
hogy rend a lelke mindennek ? J . Igen. '/'. Igaz-
ságod van. Rend nélkül minden érthetetlen. 

T. Most azt fogom veled, ha tudni fogom, 
kisiittetni, hogy milyen fogalmazás Görömböly 
István. Evégett a következő kérdéseket intézem 
hozzád : 

Fogalmazásunk hű képét adja-e Görömböly 
bátyádnak? J . Igen. T. Akkurátosan olyan, 
mint ahogy papírra vetetted ? J . Akkurátosan. 
T. Tulajdonképen tehát lerajzoltuk? J. Ugy 
képzelem. 1. De rajzban ? __ •). Nem. 1. Ha nem 
rajzban, hát miben ? •/. írásban. T. Tehát le-
írtuk ? J. Valahogy úgy volna. T. Milyen fogal-
mazás volna azért Görömböly bátyád? J. Gö-
römböly bátyám azért leírás volna. T. De 
lehetne más dologról is ilyen leírást nyújtani? 
J . Lehetne. T. Mi volna tehát a te eszed sze-
rint a leírás ? J . Olyan fogalmazás, amely vala-
minek írásban a képét nyújtja. T. Okos gyerek 
vagy! Még ne kászolódj Jobbadán, mert 

* * I • ""iáf ' i * 
\ V <s> 1 * 

még nem vagyunk egész punktumosan készen. 
Amint ugyanis látom, írásodban sok hibát 
ejtettél. Nevezetesen és főképen Görömböly 
bátyádban az írásjelek nincsenek mindenütt 
helyesen föltéve. Azonfölül a szavakban is ej-
tettél hibákat. Pedig már tanultad az írásjelek 
föltevésének titkát ; azonfölül a hangzás és szó-
fejtés szerinti helyesírásnak is a tíz körmödben 
kellene lennie, irásjelbeli hibáid „ Görömböly 
ben ezek : „ Se nem nagy se nem kicsiny 
hanem középszerű." Ide egyhelyűvé sem tettél 
vesszőt. Pedig tudod, hogy itt a gondolatok 
csak félig vannak befejezve. Ezeket rakd föl, 
mert különben „Görömböly"-ben érthetetlen 
.ehnezavarodás áll be. Azonfölül a „fejlett" szót 
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is egy „ f - v e l írtad. Pedig tudod, hogy a mult 
idő „t" ragját magánhangzó után duplán írjuk. 
„Orra" szót egy „r"-rel írtad. Ez se helyes. 
Mert itt erős hangzás van. „Kiállók" egy „l"-lel 
szerepel írásodban. Holott a rokon hangzású 
szóknál tanultad, hogy ez két „l"-lel írandó. 
„Felsőbbségének" egy „b"-vel írod, holott oda 
két „b" dukál. Azt mondanom sem kell, hogy 
miért. Ezeket menten kijavítod ! 

J. Igenis, kijavítom. 
Jobbadán korrektúrát végez. 
T. De most már csengetnek. Mennünk kell. 

Mert tudod, hogy Görömbölynek sepernie kell. 
Pedig tőle hallottad az imént, hogy ő néha 
indulatos. Es ha minket itt talál : bizonyosan 
indulatos lesz. 

El! 
(Budapest.) Szabó Kálmán. 

HIVATALOS RESZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 

a következő című könyvet: „Istoria Biseri ceasci 
pentru scoalele pop orale" Editiunea IV, Pretul : 
brosúrát 50 fiieri. Nagyszeben, 1905", amely 
a hivatalos bírálat alapján teljesen átdolgozta-
tott, a gör. kel. oláh tannyelvű elemi népiskolák 
használatára, a f. évi 5.213. ein. sz. a. kelt rende-
lettel engedélyezte és az engedélyezett népisk. 
tankönyvek jegyzékébe fölvette. 

Budapest, 1906 január 20. 

A miniszter meghagyásából : 
Szász, 

osztálytanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Thonet Gyula 

nagybirtokosnak és nejének, szül. Schleier Ka-
róim úrhölgynek, kik a nagyugróczi és kalacs-
nai áll. el. iskola és a nagyugróczi áll. óvoda 
80 szegény növendék részére mintegy 1200 K 
értékű ruhát adományoztak. 

Kinevezte : Grézló Jánost a kecskeméti kir. 
tanfelüg félőségi kirendeltség vezetésével meg-
bízott kir. segédtanfelügyelőt, a IX. fiz. osztály 
3. fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal és törvényszerű 
lakbérrel ; Petróty Tekla oki. óvónőt az alsó-
mislyei áll. óvodához óvónővé. 

Szolgálattételre rendelte : Dr. Vértesi/ Gyula 
szebenvármegyei kir. tanfelügyelőt a székesfő-
városi kir. tanfelügyelőséghez és a székesfővárosi 
kir. tanfelügyelő helyettesítésével megbízta. 

Jelen minőségében áthelyezte: Latzina 
Yilmosné szüL GreskoviVs Henriette gyahíri áll. 
óvónőt a kisgarami áll. óvodához; Angyal f f y 

Janka kiste'tényi áll. óvónőt a taksonyi áll. óvó-
hoz; Ambrus Jolán alsómislyei áll. óvónőt a 
békásmegyeri II. sz. áll. óvodához ; Gáspár 
Ferenc dobsina-gölniczvölgyi I. sz. áll. el. isk. 
tanítót a simonvifalvai áll. el. isk.-hoz ; Rein-
hardt Mária liszkóf alviáll. óvónőt a nagyszécsényi 
áll. óvodához ; Kováts Mária ószentiváni áll. el. 
isk. tanítónőt az újszentiváni áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Vecsei Izidor 
dunavecsei munkaképtelen közs. el. isk. taní-
tónak évi 1020 K-t; Kárpán János domasniai 
munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak évi 720K-t ; 
Bújna József nagybölgyéni munkaképtelen róm. 
kath. tanítónak évi 840 K-t ; Braun Farkas 
holicsi munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 
1280 K-t ; Susman György váralja' munkakép-
telen gör. kath. tanítónak évi 500 K-t ; Kre-
szánék Antal pruzsinai róm. kath. tanítónak 
évi 760 K - t ; Mikleus Patrícius bikisi munka-
képtelen tanítónak évi 340 K-t; Pilger Antal 
jenőfalvai munkaképtelen közs. tanítónak évi 
800 K-t ; Török Gyula nagyszalontai munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 1220 K- t : Apa 
Miklós Gamáshoz tartozó vityapusztai munka-
képtelen tanítónak évi 460 K-t ; Körtvéllesi 
Sándor szentesi munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 1060 K- t ; Birelvás Károly gombai 
ev. ref. tanítónak évi 860 K-t ; Lungu Miklós 
vrányi munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
840 K-t ; Kelemen Ferenc sárosdi róm. kath. 
tanítónak évi 820 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Perlaki, 
András dézsánfalvai munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónak 1100 K-t ; Neumann Károlyné, szül. 
Hollander Amália kolozsvári magániskola-tulaj -
donosnő- és tanítónőnek 600 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett: 
néh. ffanusz Alajos nyug. oreehői tanító özv., szül. 
Kár y Bertának évi 444 K-t ; néh. Hahn Adolf 
nyug. pozsonyi tanító özv., szül. Gnttmann 
Bertának évi 680 K-t ; néh. Csink János eper-
jesi nyug. ág. helv. ev. tanító özv., szül Alexan-
der Mariannának évi 808 K 80 f- t ; néh. Gal-
vony András nyug. vavrecskai róm. kath. tanító 
özv., szül. Benyas Annának évi 314 K- t : néh. 
Csanádi József kassai nyug. közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Orlovszky Annának évi 836 K- t ; 
néh. Mosó Lajos jászberényi róm. kath. tanító 
özv., szül. Gumberth Herminának évi 620 K-t 
és József nevű kiskorú árvájának évi 103 K 
33 f-t, mindössze 723 K 33 f-t ; néh. Tiadoin 
János volkányi nyug. gör. kel. isk. tanító özv., 
szül. Munteán Annának évi 400 K-t ; néh. 
Amtmann János némethidesdi ág. liitv. ev. isk. 
tanító özv., szül. Schád Etelkának évi 476 K-t 
és János, Irén nevű kiskorú árváinak egyenként 
79 K 33 f-t, egvütt 158 K 66 f-t, mindössze 
634 K 66 f-t. 
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Csügged« lélekkel. 
(Két levél.) " 

Tisztelt Tanár Ú r ! 
Mikor a tanítóképesítő után Öntől elbúcsúz-

tam, megígértem, hogy megírom, ha állásom 
akad. Akadt is. Nem nagyon jó, de én meg 
vagyok vele elégedve. A harmadik osztályban 
75 gyermeket kell tanítanom, amiért fizetésem 
800 korona, egyszobás lakás és 11 2 öl tűzifa. 
Nem érzem magam Krőzusnak, ha a fizetésemre 
gondolok, de boldogtalanná sem tesz a tudat, 
hogy munkámmal épen csak a megélhetésemet 
tudom biztosítani. Es én mégis panaszkodni, 
keseregni akartam Tanár úrnak, mindjárt mű-
ködésemnek második hónapjában. Már meg is 
írtam a levelet, de — nem mertem elküldeni. 
Hogy azonban elolvastam a Néptanítók Lapja 
45. számában volt tanítványához írott levelét 
és kiéreztem belőle az ifjúsággal érző szeretetét, 
eloszlott félelmem. Úgy érzem, nem leszek Ön-
nek szívem keserűségével alkalmatlan és tapasz-
talataival útbaigazít, ki tanácstalanul, tehetet-
lenül állok, mint a csapzottszárnyú madár, mely 
még nem is röpült a magasba, ahol tekin-
tete járt. 

Úgv jöttem ide, ahol ismeretlenül, csupán 
oklevelemért választottak meg, hogy talán el 
sem megyek innen. Tele volt a szívem vággyal, 
hogy dolgozzam, megvalósítsam az ideálokat, 
melyeket hivatásomról az intézetben tápláltam. 
A tavasz virágfakasztó és a nyár gyümölcs-
érlelő erejét éreztem, és alig pár hónap múlva 
nehéz, fojtogató novemberi köd üli meg a lel-
kemet. El akarok menni, itt akarom hagyni a 
pályámat ! Nem, nem a munkától ijedtem meg, 
nem a tehertől rettegek ! [Erősebb bennem a 
munkavágy, mint tanulókoromban, amióta meg-
ízleltem az igazi munkát, az önálló törekvést 
a kitűzött cél felé. Nem a munkát, csak ezt a 
munkát akarom elhagyni, épen mert szeretem, 
mert rajongó tisztelettel érzem a tanítói hiva-
tás szentségét. Azt veszem észre, hogy nem 
születtem tanítónak. Tanítok de nem bízom az 
eredményben. Ügy érzem, hogy homokba öntöm 
a vizet. Mondom magamnak, hogy elöljáróim 
bíztató szeretettel nézik a munkámat. Ügy lát-
szik, ők nemcsak várnak eredményt, hanem 
hiszik is^ hogy lesz. Talán meg is fognak di-
csérni. Én azonban nem tudok hinni magam-
ban, nem tudok megszabadulni a kínos érzéstől, 

hogy amit az iskolában mondok, magtalan hü-
vely, testetlen árnyék, mely eltűnik a szóval. 
Nekem nem tudnak a fiúk, minden szavuk 
hiábavalóság. És nem bennük van a hiba, csak 
én vagyok az ügyefogyott, a tehetetlen. Ben-
nem van a hiba és nem tudok rajta segíteni. 
Ez iszonyatos érzés ! Hozattam könyveket : 
tanuló- és vezérkönyveket. Lázas igyekezettel 
olvastam el, hogy semmit el ne mulasszak, 
amit mások jónak tapasztaltak. Hiába. Most is 
csak robotolásnak érzem a munkámat, melyen 
nem lesz áldás. Tanítok tovább, napról napra 
a tanulókönyv szerint, de nem viszem sokáig. 
Jó, ha az év végéig kibírom a bizonytalan-
ságot. 

Azt mondják, aki aminek nem mestere, hó-
héra annak. Én nem vagyok mestere a mun-
kámnak és — sajnos — érzem, nem is leszek 
soha. Hóhéra meg nem akarok lenni, mert 
szívem egész erejével csüngök rajta, itthagyom 
tehát, amíg nem késő. Vele marad ifjú hitem, 
rajongásom, sok édes reményem és én a puszta 
szív kietlen érzésével megyek neki az élet ú j 
csapásának. Még nem megyek, de érzem, hogv 
mennem kell. Nem tudom, hogy akaratom ere-
jét, azt a tenniviígyó hatalmas erőt, mely agya-
mat feszíti, hol érvényesítsem, hol érvényesít-
hetem ? A keserű csalódás, mely reményeimet 
korai dérként fagyasztotta le, bizalmatlanná 
tett önmagam iránt. Édesatyámhoz fordultam 
keserves érzéseimmel, tévelygő gondolataimmal. 
Ö nem tudja elgondolni, hogy én miért nem 
maradhatok meg a pályámon. Azt hiszi, a 
munkát sokallom, kényelmesebben, jobb mód-
ban akarok élni. Azt írja, dolgozzam, a tekin-
tetes címet nem adják ingyen. De odaadnék 
akármilyen címet, csak a lelkem nyugalmát 
kapnám érte. 

Még sem akarok a magam feje után menni. 
Ügy lehet, később ezerszeresen megbánnám. 
Szánjon meg, nyugtasson meg, mutasson nekem 
Tanár úr útat, melyen elinduljak, hogy verej-
tékesen dolgozva, megelégedéshez jussak. Négy 
éven át tapasztaltam, hogy tanítványainak nem-
csak a nevét tudja, nemcsak testi alakjuk 
különbségeiről ismeri meg őket, hanem belelát 
a lelkükbe, érti bennük a kavargó, alaktalan 
érzéseket és érzi az ő érzéseiket olyan erővd, 
mintha a róluk való tudása az övékéhez hason-
lóan bizonytalan volna : mondja meg, melyik 
az a pálya, amelyiken olyan gyönge lélek, mint 
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az enyém, nem vergődik céltalanul, eredmény-
telenül ? ! 

Nem kérem, hogy ne haragudjék az alkal-
matlanságomért : míg e sorokat leírtam, eltűnt 
a pár hónapos távolság köztünk és én úgy 
érzem, megint a tanítvány áll a tanár előtt, 
kinek szeretetét épúgy megéreztük a szigorúság 
szavában, mint a gúnyra hajló tréfaszóban ! 
Tárom levelét, mint a megváltást a poklok 
kínjaitól ! 

Szerencsétlen tanítványa : 
!í . . . . Sándor. 

* 

Kedves, ifjú Kartársam ! 
Meghatva olvastam el levelét. Ha most itt 

állna mellettem, szeretettel megcirógatnám az 
arcát, mint apa a fiáét, aki szenved, hogy aztán 
fölemeljem a fejét, mosolyogva nézzek a sze-
mébe, mondván : „El a csüggedéssel ! A bát-
raké ez a szép világ!" 

Az ifjúsághoz illik a bátorság. Még a vak-
merőség is inkább, mint a csüggedés, a lemon-
dás. Hinnie kell, hogy feszülő izmaival sziklá-
kat tud megmozgatni, előretörekvő akaratának 
csak győzelem lehet a bére. Nincsen az ellen-
tétben azzal, amit oly sokszor az erők meg-
fékezéséről, képességeink határvető korlátainak 
tudomásulvételéről tanítottam. Együtt érzek én 
a Ratichok és Apácai Cserik tüzével is, mely 
az elégedetlen lelket ellenállhatatlan erővel 
hajtja előre a szebb és jobb ideálok felé, csak 
azt kívánom ifjú kartársaimtól, fékezzék meg 
a tűz hatalmát a tiszta látással, a körülmények 
okos számbavételével. Boldog munkása az em-
beri haladásnak, akinek ideális hevületei szár-
nyat adnak a repülésre, okos gondolatai kor-
mányzó erőt, hogy repülésének iránya legyen. 
Magasan jár, de nem szakad el a földtől, me-
lyen végig kell tekintenie. Szabályozott röpté-
ben megérti, hogy a földön vannak halmok és 
hegyek, alacsony kunyhók és fellegvívó tornyok. 
Meglátja mindegyiket külön valóságában és 
együvétartozásukban. Fölszállváu, nem ütközik 
bele sem az alacsonyba, sem a magasba Mértéket 
kap az ideálok és a valóságok távolságának 
türelmes megmérésére. Azután lehet csak meg-
építenie az összekötő hidat a kunyhó és a 
palota, a domb és a hegy között. Mert hiába 
kívánjuk, hogy az utánunk törekvők átugorják 
a távolságot. Baj esik s a szerencsétlenségekért 
mi vagyunk felelősek, akik hevületeink ideigle-
nes magasságából hangos szóval bíztattunk a 
lehetetlen ugrásra. A szerencsétlenek minket is 
lerántanak és mi is zúzott fejjel maradunk lent. 

Es mégis inkább százan és ezren zuhanjanak 
le a magasból, hogy roncsai legyenek a ma-
gasratörő ideáloknak, semhogy kivesszen az 

ifjúságból a hit a magasságokban, a maga-
bizalom, hogy vannak szárnyaló erői az oda-
jutáshoz. Ez az élet a halál lenne. Szerencse, 
hogy amit mi sokszor a halálnak gondolunk, 
csak álom. Rossz álom, melyből van fölébredés. 
És azok álmodják leginkább ezt a fájdalmas, 
kínzó álmot, akikben legtöbb a jog, az erő a 
szép, az örök mozgalmasságában összhangzó 
élethez. A csüggedésnek mélységei, a magunk 
gyöngeségének lenyűgöző érzései oly lelkekben 
támadnak, akiknek már voltak és még lesznek 
a levegőeget hasító gondolataik. Hogy tudna 
az a mélységről, aki soha sem járt még a háza 
tetején sem? Mint hihetné valamiben gyöngé-
nek az erejét, aki még soha neki nem lendült, 
ha mások meg nem lökték ? A nemzetnek nem 
a legrosszabb dolgozói lesznek, akik a munka 
mezején végigtekintve, lehanyatlott karral meg-
állnak, míg keblükből kitör a sóhaj : „Istenem, 
mennyi itt a tennivaló!" 

Az elernyedés is hozzátartozik a nekifeszü-
léshez, a csüggedés fájdalma az alkotás gyö-
nyörűségéhez. Mentől izgékonyabbak idegeink, 
méntől fogékonyabbak a külső hatások lelki 
tartalomra változtatásában, annál gyakrabban 
követik egymást bennünk a siker egetvívó hite 
és a tehetetlenség poklok mélységébe rántó 
érzése. Nincsen egy sem az örök Alkotó leg-
alább egy szikrájától^ megihletett művészlélek e 
hullámverés nélkül. És nem igazán tanító, aki-
ben nincs ennyi művészlélek! Csak állandóvá 
ne váljon az ernyedtség, csak el ne merüljünk 
a fájdalomban ! Észrevétlenül át ne menjünk az 
álomból a halálba ! 

Hiszem, hogy Ön csak álmodik. Emlékszem, 
hogy tanulókorában izgékony lélek volt : köny-
nyen föllángolt és elborult. Ugy-e, hogy époly 
hamar megsértődött, amily gyorsan megbékélt, 
ha az elégtételnyujtó kezet a jóakarat szem-
villanása előzte meg ? Ön úgy áll előttem, mint 
aki époly hamar kész a kitörő dacra, mint a 
meghajló bocsánatkérésre ! Azért hiszem, hogy 
Ön csak rossz álmot lát, melyet nem tud elűzni. 
Segítek. A magam emlékeivel és a mások 
tapasztalataival. Űzze el az álmot, hogy Ön 
nem tanítónak való, hogy nem tud eredmény-
nyel dolgozni! A siker kényes virág, nem siet, 
de soha sem marad el onnan, hová napmeleg 
kitartással hívja. 

Ismerek valakit, akit az átlagosnál nagyobb 
műveltségéért, okos, nyomon járó eszéért min-
denki nagyrabecsül, akivel dolga akad. Pályáján 
értékes munkaerőnek mondják, akik illetékesek 
a bírálatra. Én emlékezem, hogy ez az okos 
ember, pályájára készülve, tanulmányait azért 
szakította meg, mert keveselte a tehetségét a 
vizsgálatokhoz. Az érzékeny ifjú lelkiismerete 
először nagyon háborgott, kétségbeesett tehetet-
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lenségén, azután üresnek kezdte érezni a lelkét, 
bámult a betűkre, miközben egy gondolata sem 
volt. Fáradt volt teste, lelke, halálosan fáradt. 
Mint On, ő is azon töprengett, milyen pályá-
hoz volna elegendő tehetsége és beállt vasutas-
nak. Volt azonban családjának egy tagja, aki 
visszavitte tanulmányaihoz. Neki nem vágott a 
szakmájába ez a megtanulnivaló, de azért három 
hónapon keresztül minden nap megbeszélte a 
csüggedt ifjúval a tanulmány megfelelő részét. 
Az akarat eleinte sem hiányzott a magában 
hinni nem tudó ifjúban, de a kitartás igen. 
Három hét múlva erősen megváltozott a hely-
zet. Ügy érezte a rendszeresen gondolkodó és 
keveset töprengő ifjú, hogy az esze fog s meg 
is tartja, amit megfog. Nincs az agyvelőben baj, 
amint ő sötét kétségbeesésében gondolta. Bizony 
kevés boldogság hasonlítható ahhoz, melyet az 
önbizalmat visszanyert ifjú érzett, mikor vizs-
gálatát fényes sikerrel állotta meg. Azután 
nem kellett többet támogatni az akarat elgyön-
gülése ellen az ifjút, aki a kétségbeesés idején 
olyan idős volt, mint Ön most. Epen 20 éves. 

Olvasta Malonyai Dezső kitűnő könyvét 
Munkácsiról ? Emlékszik a világhírű festő kínos 
kétségeire, van-e a festőművészethez tehetsége? 
Lelke végigjárta a magakínzás egész kálváriá-
ját, amíg hinni tudott tehetségében. Es ahány-
szor újra odaállott egy nagy föladat elé, gyöt-
relmei mindig megújultak, aminthogy a művé-
szetek világában épen a nagyok között e 
szenvedések ritkán maradnak el a teremtés 
munkájától. 

Kicsiny porszemek vagyunk mi, a lélek mű-
vészei, a Munkácsik mellett. A természet tör-
vényei azonban époly igazságok a vízcsöppben, 
mint a tengervízben. Ami bizonytalanságot, két-
séget On érez munkájában, éreznie kell minden 
hivatásáért lelkesedő ifjú tanítónak. Az a láz, 
mely lelke erőit kicsinyíti, művészete nagyságá-
tól ered. A végtelen tenger első látásra mindig 
megdöbbentette, lenyűgözte az embert, de azért 
mégis rámerészkedett kicsi csónakjával, hogy 
egyszer úrrá legyen a hátán toronymagasságú 
hajóival. Aki soha sem érezett szent borzongást, 
midőn az iskola küszöbét mint ifjú tanító át-
átlépte, sohasem lesz több mindennapos robo-
tosnál. Csak tanítson ezzel a szent borzongás-
sal, azzal a kis lázzal, melytől a lélek megsza-
porodik egy szervvel : a megérzés képességével ! 
A hivatalos tanítási terv, a magakészítette rész-
letes tanítási menet, az órarend szolgáljon 
Önnek keretül, melyben tanítványai lelkét töltse 
meg azzal, amit Ön tud. És ahogy Ön tudja. 
Gondolkozzék ugyan azon, amit vezérkönyvíró, 
módszermagyarázó mond, de ne akarja minden-
áron őket lemásolni. Az nein lehet. Az ő tanít-
ványaik képzelt alakok, az Önéi hús- és vérbeli 

valóságok, kiket önmunkásságra csak az Ön 
lelkéből kisugárzó élő érzés és gondolat hajt. 
Arra figyeljen, érdekli-e tanítványait az, amit 
tanít, amit velük csináltat ! És jegyezze meg 
— necsak lelkében, hanem naplójában is — 
mivel és mi módon tudta őket a legjobban 
munkásságra serkenteni, mi nehezítette vagy 
akadályozta meg, hogy egymást megértsék. 
Ettől a meg nem értéstől, a tanulók ideiglenes 
tudatlanságától pedig meg ne ijedjen. Hogy is 
mondta az a minden ízében lelkes magyar 
tanító, Ladivér Illés? „Az elme, mint az alma, 
idővel érik." Amire tanítványai decemberbem 
még fogyatékosan felelnek, azt néhány hónap 
múlva már jól fogják tudni, csak soha el ne 
mulassza, hogy megcsinálja a kapcsolatot a 
megtanult dolgok és az ú j tanulnivaló között. 
Mint a kertész, ha elvetette a magot és több 
ízben jól megkapálta a földet, Istenbe vetett 
hittel várja veteménye fejlődését ; a tanító is, 
ki legjobb tudása szerint foglalkozik a rábízott 
gyermekekkel, olyan magot hintett el, „melyet 
a hév nem bánt, az eső el nem mos, melynek 
aratása mindenkor bizonyos". Testté válik az 
ige, lia nem mindjárt is, ha mi nem látjuk is, 
ha nem tudunk is róla, csak igaz és jó iegyen. 
A mi jeligénk a költő szava lehet csak: „Ember, 
küzdj és bízva bízzál ! " 

írjon nekem gyakran, lia nem talál új kör-
nyezetében senkit, kire ideális lelke gyötrődé-
seit nyugalommal rábízhat ja ; írjon akkor is. 
ha akad olyan tapasztalt barátra, aki el tudja 
űzni lelkéről a nehéz novemberi ködöt, de 
mindenesetre írjon a tavasz végén osztályvizs-
gálata után. Biztos vagyok felőle, hogy akkor 
pályánkat még jobban fogja szeretni, mert tud-
ván tudni fogja, hogy nemcsak akar, hanem 
tud is dolgozni. Ezért a gyönyörűségért pedig 
érdemes sokat szenvedni. Saját emlékeiből tudja 
ezt volt tanára, szerető kartársa : 

(Arad.) Szöllöai István. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Ii. J. liál'tfa. Sehol, mert olyan „törvénycikk" 

nincs is. Óvónők senkit sem „kényszeríthetnek" 
arra, hogy korpótlékot adjon nekik, csak azt 
tehetik meg, hogy buzgalmukkal rábírják az 
óvodafönntartót, hogy önszántából adja meg 
nekik a korpótlékot. —• K. M. N. B. Szíves-
kedjék a fönnebbi üzenetet elolvasni. A községi 
képviselőtestületet nem lehet arra „kényszerí-
teni", hogy az óvónőnek korpótlékot adjon. —-
Zs. i). Érsekújvár. Az, amit ön velünk tudat : 
kegyetlenség, de egyoldalú információra mi íté-
letet nem mondhatunk. „Orvoslást" a felsőbb 
hatóságoknál kereshet. — J. E. Komoristye. 
Postai ügynökség kezelését, egyházi főhatósága 
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tudtával, felekezeti tanító is elvállalhatja. — 
L. .T. A Tanítók Tanácsadója című útmutató 
könyv IV. kiadása, mint már jeleztük, elhagyta 
a sajtót és lapunk szerkesztősége útján rendel-
hető meg. Kötött példány ára 3 K, ajánlott 
küldéssel 3 K 45 f. Egyszerű postautalványon 
rendelheti meg ; a szelvényre a címet olvasható-
lag, utolsó posta megnevezésével, tessék írni ! — 
B. M. T.-l jhely. 1. Az összes tanítókra vonat-
kozik. 2. Valamelyik postamesternél. 3. A gazd. 
tanfolyamra a pályázatot rendesen júniusban 
írják ki; lapunkban is meg szokott jelenni. — 
K. S. Mezöberény. 1. Korpótlékért benyújtott 
kérvénye nem érkezett föl a minisztériumba. 
2. A korpótlékot, lia a késedelmezés az iskola-
fönntartón mult, visszamenőleg is kérheti. — 
Y. J. Keszü. 1. Számvevőségi tárgyaláson van. 
2. Orsz. kézimunka-egyesületben ; igazgatója : 
Gnttenberg Pál. — R. Jelentsék a főszolgabíró 
árnak, aki majd megmondja : mit lehet tenni ? — 
Cs. Sz. Marosújvár. Drágasági pótlékot senki-
nek sem engedélyeznek, de nem is engedélyez-
hetnek, mert nincsen költségvetés. •— L. I. 
Nagyoroszi. 1. V. J. a miniszterelnökségi sajtó-
iroda főnöke. 2. A döntés 58.309. sz. a. Nógrád 
vármegye királyi tanfelügyelőségénél van. (Ezek 
is magánügyek!) — N. F. Baglari. A költ-
ségvetés számvevőségi megállapításon van. — 
M. K. Toplicza. 1. Esetleg államsegélyért 
folyamodhatnék. 2. Az illető fürdő igazgató-
ságához kellene folyamodnia. — I). M. 1. A 
Tanítónők Otthonában (X. kerület, Orczy-út 
ti.) vidéki tanítónők kaphatnak elszállásolást. 
2. Az államvasutak csak állami tanítóknak 
(tanítónőknek) adnak kedvezményes jegyet. — 
K. E. Ellj. Ujabb munka, mely az áll. el. iskolák 
névtárát tartalmazná, nem jelent meg s bajos 
is ilyet kiadni, a folytonos változások miatt. — 
F. M. Árvalomna. Nagys. dr. F. Z., egyet, 
könyvtár. - Cs. Ö. S.-Banka. Üdvözöljük és 
hazafias működéséhez sok szerencsét kívánunk. — 
P. .T. Barkócz. Beszámítják hivatalból, de ha 
még nem történt volna meg, kélje meg levélbeír 
a kir. tant', urat, hogy tegyen ezirányban föl-
terjesztést. — I)r. J. Sohor. Azt aligha a mi 
lapunkban olvashatta ! Mi kölcsönügyletekkel 
nem foglalkozunk. — F. Barcs. Olyan „rajz-
képző iskola"', ahová az illetőt teljesen ingye-
nesen fölvennék : nincs. De, mint iparostanonc, 
módjában van Budapesten a fővárosi iparrajz-
iskolában egészen ingyenes kiképzésben része-
sülni. Válasszon tehát valamely ipari pályát s 
adják őt valamelyik budapesti iparoshoz. — 
H. M. Mázs. P. J. a lévai tanítóképző-intézet 
igazgatója. — Sch. J. Szaniszló. XI. fiz. oszt. : 
1000, 1200, 1400 K (személyi pótlék 400 K); 
X. f'. o.: 1600, 1800, 2000 K (sz. p. 400 K); 
IX. f. o. : 2200, 2400, 2600 K (sz. p. 400 K) ; 

VIII. f. o. : 2800, 3000, 3200 K (sz. p. 400 K). -
N. S. G öcs. 101.825. sz. a. e napokban inté-
zik el. (Ilyen magánügyben mindig címzett 
levelezőlapot tessék mellékelni.) — F. J. Kis-
szokoiid. Ha a följelentést megtette, nem tehet 
egyebet, minthogy megvárja, míg valamiképen 
intézkednek. — L. I. P. Jakabszállás. Tanítók 
„sport"-egyesületéről nincs tudomásunk, de van 
,, Tanítók Turista -Egyesületéről " ; forduljon levél-
ben Moussong Géza ig. úrhoz, VI., Ersek-u. 4.— 
D. M. 0. Sályi. Nem ajánljuk, mert zugírá-
szatnak minősíthetnék. — A. Zs. A tanítók 
adóügyeiről kimerítő fölvilágosítást talál a 
Tanítók Tanácsadója című útmutató könyvben 
(most jelent meg a IV. kiadása) a 195. s kö-
vetkező oldalakon. Ez a könyv minden iskola 
könyvtárában meglévén, könnyen utána néz-
het. — B. I. Nagy-Écs. Erre nézve, orszá-
gos törvény híján, a díjlevél és a helyi szokás 
az irányadó. — K. D. Bobra. Czukrász Róza 
fonomimikai ABC-je Nagel Ottónál (VOL, 
Múzeum-körút), vezérkönyve Lampel Róbertnél 
(VI., Andrássy-út 21. sz.) rendelhető meg. — 
Keszöliidegkút. A miniszter által engedélyezni 
szokott szemléltető-képek elfogytak. Várják 
meg, míg az újak kiadatnak s ekkor folya-
modjanak a kir. tanfelügyelőség útján. — 
L. K. A Magyar Tanítók Naptárát, melynek 
jövedelméből az Eötvös-alap február 2-iki köz-
gyűlésén hirdetik ki vidéki tanítók tanuló fiai 
számára az első ösztöndíjat, az Athenaeum 
könyvkiadó-hivatalában (VII., Kerepesi-út 54.) 
rendelheti meg, 80 fillérért. Ezt a naptárt 
minden tanítónak meg kellene rendelnie. — 
Ócsa. 1. Állami szolgálatban levőknél a meg-
jelölt esetben a helyettesítés költségeit, ha van 
rá fedezet, a közokt. tárca viseli. Hitfelekezeti 
alkalmazottaknak az iskolafönntartóval kell 
megállapodásra jutniok. 2. Ha lakpénzpótlé-
kot adnak, nem követelheti a törvény sze-
rint kiszolgáltatandó természetbeni lakást. — 
R. K. Melinez. Hol van az megírva, hogy az 
állami tanítókat 5 évi szolgálat után 1400 K 
fizetés illeti meg? 10 évi áll. szolgálata után 
eddig élvezett személyi pótlék 300 K-ra, 15 évi 
után pedig 400 K-ra emelkedik, föltéve termé-
szetesen, hogy az áll. tanítók fizetését is szabá-
lyozó 1904. évi I. t.-c. addig érvényben marad. — 
F. S. Perenye. A kir. tanfelügyelőség útján 
— igazolva a két korpótlék folyósítását — 
kérje a nyugdíjba való beszámítást. — 
S. K. Arad. 1. Á gyógypedagógiai tanfolyam 
hallgatása közben eltöltött idő a nyugdíjba be 
nem számít. Ha azonban ezt a minisztériumnál 
bejelenti, indokolt megszakításnak vétetik s 
újbóli alkalmaztatása esetén a tanfolyam hall-
gatását megelőző szolgálati ideje betudatik. 
2. Többször közöltük már. hogy a nyugdíjigény 
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a fizetés arányában leszállítható. Ha azonban 
fizetése újból emelkedik, a már egyszer befize-
tett járulékokat a magasabb nyugdíjigény ere-
jéig beszámítják. - I. R. A gazdasági ismétlő-
iskola díja csak akkor számítható be nyugdíj-
igényébe, lia tanfolyamot végzett. — Tanító. 
1. Nyugdíjbalépés iránti óhaját jelentse be a 
tanfelügyelő úrnak, aki majd a nyugdíj bizottság 
elé állítja. 2. Dohánytőzsdére csak jogot kaphat. 
3. Ha faátalánya után fizet nyugdíjjárulékot, 
természetes, hogy azt nyugdíjába betudják. 
4. Nyugdíjigényének 44%-át kapja 12 évi 
szolgálata után. — K. I. Vilmány. Megtör-
ténhetik. hogy az államsegélyt az iskolafönn-
tartó által adott személyi pótlék erejéig leszál-
lítják ; ha le nem szállíttatik, úgy pótléká-
nak megfelelően emelik nyugdíjigényét. — 
F. 1. Psztkereszt. Bélyegkötelesek. Az ok-
mányok közjegyzőileg hitelesítendők. Vitat-
kozó. A gazdasági ismétlő-iskolai szaktanítók 
öt évi szolgálat után 200 K személyi pótlékot 
és 100 K korpótlékot kapnak. — P. Oy. 
Rsztmiklós. Cselédje után köteles adót fizetni. — 
H. L. Tata. Azon tanuló, ki a tanév második 
felében tölti be a 12. életévét, köteles a tanév 
végéig a mindennapi iskolába járni. — 
15. M. Klokotics. Azt a két szolgálati évét 
nem fogják beszámítani. A folyamodással csak 
fölösleges kiadásokat okozna magának. — 
Óvónő, Nagykikinda. A nyugdíjazott óvónő 
férjhezmenetele után nem tartja meg nyugdíját. — 
P. E. Vasad. Nem kötelesek fizetni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A hercegprímás a gyermekbálokról. 

Vaszary Kolos hercegprímás körlevelet adott 
ki. amelyben foglalkozik többek közt az isko-
lásgyermekek táncmulatságaival is, amelyeket 
gyakran az iskola helyiségeiben rendeznek. A 
hercegprímás a többi közt ezt mondja : „Nem 
szükséges bővebben fejtegetnem, mily kártékony 
hatásúak úgy egészségi, mint pedagógiai szem-
pontból a kétnemű gyermekeknek ez együttes 
táncmulatságai. Csak arra alkalmasak azok, 
hogy a túlzsúfolt s porral telt helyiségekben föl-
hevülő gyermekek szervezetébe a legkülön-
bözőbb betegségek csíráit oltsák és hogy a 
józan nevelés ártalmára a gyermeki lélek friss 
iideségét és természetességét hervasszák el. Az 
iskolaigazgatóknak, a tanítóknak jelenléte és 
ellenőrzése sem képes megakadályozni azt a 
romlást, melyet e táncmulatságok a fogékony 
gyermeki lélek benső világában végeznek. A 

katholikus iskola szellemével és föladatával 
pedig mindenképen ellenkezik, hogy színhelyévé 
legyen oly mulatságoknak, melyek a gyermek 
erkölcsi akaratának erősítésére irányított fárad-
ságos törekvések eredményét nemcsak kétségessé 
tehetik, hanem egy-két nap alatt meg is semmi-
síthetik". A hercegprímás végül legszigorúbban 
megtiltja az ilyenféle táncmulatságoknak katho-
likus iskolában való rendezését s általában me<r-o 
tiltja, hogy a tanköteles elemi és ismétlő-iskolás 
gyermekek számára ily mulatságok rendezését 
megengedjék. 

— A Népiskolai Könyvtárakat Intéző 
Bizottság jelenleg a tanítói szakkönyvtárak 
ügyével foglalkozik. A bizottság megállapodása 
szerint a föladat kettős : 1. a minimális könyv-
tár egybeállítása, melyben bennfoglaltatnék a 
tanító szakismeretének s általános műveltségé-
nek támogatására azon legszükségesebb néhány 
mű, amely nélkül a tanító hivatása gyakorlati 
betöltésében egyáltalán nem lehet : 2. egy 
nagyobb könyvtárkatalógus készítése, mely az 
előbbit a tanítói hivatás szempontjából első-
sorban ajánlható művekkel egészítené ki. A 
minimális tanítói, könyvtárt a bizottság úgy 
állapítja meg, hogy e könyvtárak csakugyan 
— és pedig lehetőleg rövid idő alatt — szer-
vezhetők s fölállíthatok is legyenek, s hogy a 
kormány az állami iskolákat ezekkel minél 
előbb el is láthassa. Itt a bizottságot két szem-
pont is köti : a financiális, mely lehető szűkre 
szabja egy-egy ily könyvtár átlagos árát, s a 
kulturális, mely azt kívánja, hogy e kis könyv-
tár, ik gyakorlati értéke s részben irodalmi becse 
is a lehetőség szerint minél nagyobb legyen. 
A minimális tanítói könyvtárak keretét illetőleg 
a bizottság határozata következő : Minden tanítói 
könyvtárban meg kell, hogy legyen, legalább 

j egy-egy kötetben : 1. Egy általános kis lexikon 
(olyan féle pl., mint a Petit Larousse) s ezt 
kiegészítőlég egy kis pedagógiai lexikon. (E kettő 
egyesíthető is.) 2. A Tanterv és az Utasítások. 
3. A tanítót elsősorban érdeklő törvények, ren-
deletek, utasítások. 4. Az általános neveléstan s  
annak története. 5. Tanítás- és módszertan. 6. A 

1 magyar nyelv és irodalom ismertetése. 7. Magyar 
történelem. 8. Egyetemes történelem, 9. A magyar 
alkotmány ismertetése. 10. Magyarország föld-
rajza. 11. Európa és a többi világrészek földrajza. 
12. Fizika s asztronómia. 13. Természetrajz. 14. 
Gyakorlati gazdaságtan. A bizottság első föl-
adata — amellyel most foglalkozik az, 
hogy megállapítsa, van-e a meglevő irodalom-
ban mindezekre alkalmas, épen idevaló mű ; ha 
nines, a bizottság ily művek megíratására vonat-
kozólag, pontos költségelőirányzattal, fölterjesz-
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test tenne a minisztériumhoz. Az általános 
tanítói könyvtár e müveket kiegészítené minclen, 
a tanító általános és szakműveltségét támogató, 
alkalmas művel. Az iskolák e jegyzékből mód-
juk és speciális érdeklődésük szerint válogathat-
nának, miután a minimális könyvtárat már 
beszerezték. 

— í j főmunkatársunk. A vallás- e's köz-
oktatásügyi miniszter 5313. sz. elnöki rende-
letével Székely Károly székesfővárosi el. iskolai 
tanítót a Néptanítók Lapja főmunkatársává 
nevezte ki. Székely kartársunk a Budapesti (hív.) 
Tanítótestület jogvédő-bizottságának az elnöke 
s ő dolgozta ki a fővárosi tanítók nyugdíja, 
valamint lakbére ügyében a fővároshoz beter-
jesztett memorandumot, s ez alapos, értékes ada-
tokkal erősített munkálataiért a fővárosi tanítói 
körökben nagy népszerűségnek örvend. Ügyes 
tolla és nyelvismerete nagy nyereség lapunk 
szerkesztőségére nézve, melynek kötelékében 
örömmel üdvözöljük Székely Károly kartár-
sunkat. 

— Kitüntetett tanítók. Temes vármegye 
alispánja, a kir. tanfelügyelő javaslatára, a ma-
gyar nyelv sikeres tanításával szerzett érdemük 
elismerése jeléül Amovlyevics Miléna, temesvár-
aljai községi tanítónőt 100 kor. ; G;juries Milutin, 
temesváraljai községi tanítót és Szerka Athanáz, 
munári gör. kel. rom. tanítót pedig 50—50 kor. 
jutalomdíjban részesítette. 

— Péterfy-alapítvány. A Péterfy-tanítvá-
nyok alapítványának 2.454 K tőkéje után 1906. 
év március 18-án esedékes évi kamat élvezetére 
alulírott egyesület pályázatot hirdet. Az alapító-
levél értelmében „az alapítványi segélyt csak 
olyan nő-folyamodó nyerheti el és pecíig val-
lásra, nemzetiségre, korra és tanulmányainak 
minőségére és tartamára, vagy állásra való 
tekintet nélkül (akár különben is tagja a Mária 
Dorothea-Egyesületnek, akár nem), aki az alábbi 
intézetek egyikében, nevezetesen : a) a m. kir. 
állami Erzsébet-Nőiskolában (előbb áll. el. és 
polg. isk. tanítónőképző-intézet, VI., Andrássy-út 
65. sz. a ; b) az Orsz. Kisdedóvó-Egyesület 
képző-intézetében, VII., Szegényház-tér 7. sz. a. ; 
e) a Erőbel-féle nőegyesület kisdedóvóképző-
intézetében, VI., Bajza-utca 37. sz. a. (előbb 
V., Széchenyi-tér) ; dj a m . kir. áll. mintarajz-
tanoda és rajztanárképző-intézetben, VI., An-
drássy-út 71. sz. a. mint rendes vagy vendég-
látó növendék Péterfy Sándor tanárnak tanítványa 
volt és ezt hiteles bizonyítványokkal igazolja. 
Az elaggott vagy munkaképtelenné vált vagy 
nagy anyagi szükségben szenvedő és különösen 
a tanítással és neveléssel tényleg foglalkozott 

tanítványok előnyben részesülnek. A kellőképen, 
fölszerelt, bélyegtelen folyamodványok 1906. évi 
március l-ig küldendők a Mária Dorothea-Egye-
sület elnökségéhez címezve, Budapest, VIH., 
Orczy-út 6. sz. alá. Budapesten, 1906 január 
22-én. A Mária Dorothea-Egyesület nevében : 
özv. Herich Károlyné, alelnök. Badnai Jenőné, 
titkár. Lazámé Kasztner Janka, pénztáros. 

— Az Eötvös-alap febr. 2-iki emlékünnepéről 
és közgyűléséről kimerítő tudósítást lapunk jövi 
számában közlünk. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-
alapra : Dalea Miksa (Zsuppa), 10 f. ; Bajzák 
Kái oly (Martonos), 30 f. ; Steinitzer Vilma, 
Hódmezővásárhely (1906. évi tagsági díja) 3 K ; 
Klein István, Orszállás (részjegyre) 50 K ; 
Derényi Lajos, Kakucs (t. d.) 3 K. Átutaltuk 
az alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Siketnémák fölvétele. A siket-
némák szegedi intézetébe 7—12 éves siketnéma 
gyermekek vétetnek föl. Az intézetben a fölvett 
némák megtaníttatnak rendesen és hangosa* 
beszélni, írni, olvasni s egyéb elméleti ismere-
tekre, továbbá kézimunkára és az ipart elő-
készítő kézügyességre. A felsőbb osztályokba 
oly gyermekek is fölvétetnek, akik már beszélni 
tudtak, de később megsiketültek és a beszédet 
ennek következtében részben elfelejtették. A föl-
vétel iránti kérvények a „Siketnémák intézete 
felügyelő-bizottságának, Szegeden" címre kül-
dendők. Egyebekben az intézet igazgatósága, 
szíves készséggel ad fölvilágosítást. 

— Halálozás. Varya József, a szentesi róm. 
kath. esperesi kerület világi elnöke és nyug. 
tanító, élete 82-ik évében Derekegyházán el-
hunyt. A megboldogult 56 évig tanított, mely-
ből 52 évet Derekegyházán töltött, mint kántor-
tanító; 8 évig volt nyugalomban. Tanítóskodá-
sának 40 éves ünnepén tisztelői, tanítványai 
arany serleggel ; 50 éves tanítóskodásának ün-
nepén O felsége koronás ezüst érdemkereszttel 
tüi. tette ki. 35 évig volt a szentesi róm. kath. 
esperesi kerület világi elnöke. Hét leánygyer-
meke volt. Vejei mind a négyen kántortanítók. 
Két leánya pedig tanítónő Derek egyházán. — 
Gönczi Perencné szül. Komfeind Vlma, Gönczi 
Ferenc szolnok-dobokamegyei kir. tanfelügyel« 
felesége hosszas szenvedés után Budapesten meg-
halt. A megboldogultat két kiskorú árvája is 
siratja bánatos férje mellett. Áldás emlékükre! 

Tartalom : A tanító a béke szolgálatában. Dr. 
Gyulay Béla. — Gyermekpszichológia. Dr. Vértes Jó-
zsef. — Népiskolai „sorozás". Szvitek Gyula. — Hazug-
ságok a tanításban. Hegedűs Lajos. — Jobbadán Jáno» 
fogalmazni tanul. Szabó Kálmán. — Hivatalos rész — 
S .ünóra : Csüggedő lélekkel. Szöllósi István. — Taní-
tók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA 
R o v a t v e z e t ő : K K O L O P P A L F H É D . 

Szellemi és gazdasági élet egy 
községben. 

Erdőszentgyörgy marostordamegyei 
községre mutatok e feljegyzésnél, amely-
nek közönsége, a közéleti tevékenységtől 
nem iszonyodó vezetőinek ujjmutatására 
házat vett s abba helyezkedett: gabona-
raktárának, hitel-, termelő-, fogyasztási és tej-
szövetkezetének, valamint gazdakörének igaz-
gató-szerveivel a szellemi és gazdasági 
élet központjává te t te azt. 

E községnek mintagazdasága is van, tehát 
rendelkezik mindama szervekkel, melyek 
a modern társadalmi élet szellemi és 
anyagi izmosodását biztosíthatják. 

Nem is kellett hozzá valami nagy 
táradság. Csupán józan vezetőinek és 
értelmes közönségének egyetértése, mi 
által a székelyföldi miniszteri kirendeltség 
támogatásához jutottak. 

A vezetők fölismerték ezen alkotások 
hasznos voltát és siettek megértetni a 
rászorult közönséggel, hogy mennyire 
sivár a mai széttagolt társadalmi és 
gazdasági élet; mennyire szegények és 
gyengék a társadalomnak közterhek 
viselésére és az egyéni boldogulás föl-
tételeinek biztosítására hivatott egyé-
nei; és hogy mennyire meg lehet ezeket 
az állapotokat változtatni, javítani, ha 
a község értelmisége s termelői össze-
fogva, a szövetkezés útjára térnek: ha 
megalakítják a hitel-, termelő-, fogyasz-
tási- és tejszövetkezetet, terményeik 
számára a közraktárt; véleményeik ki-
cserélésére és tanulás céljából a gazda-
kört. 

A többi szinte magától jött . A 
miniszteri kirendeltség a székely akció 
keretében támogatásukra sietett s ma 
van a községnek egy háza, amely az 
egész falu szellemi és gazdasági életének 

központja, ahol naponként találkozik a 
vezetésre kijelölt értelmiség a közerő 
áldásait kereső néppel és napról-napra 
megbeszélik teendőiket, oktatják, segítik 
egymást. 

Ez a tény a szövetkezeti eszme diadala 
mellett beszél és nyilvánvalóvá teszi, 
hogy miképen kell az uzsorások karmai 
közt nyomorgó népet visszaadni ön-
magának, hogy sokra te rmet t erejét 
kamatozó tőkévé tegye saját jómaga, 
családja, a község, az egyház, az iskola 
és ezekben a haza biztosítására. 

Nézzük csak bajait: szőlőhegyeit 
kopárrá tet te a filoxera, határá t szegény-
nyé az ósdi, rossz gazdálkodás. Allatai 
nyomorult, értéktelen párák. Ami kis 
terménye összegyűl az értékesítési köz-
pontokból, távolról sem hozza meg a várt 
hasznot, mert megemészti nagy részét a 
szállítási költség. Tejből, vaj-, tojás-, és 
baromfiból sem csinálhat elegendő hasz-
not. Idegen bankok terheit nyögi, s ha 
valamit javítani akarna gazdaságán, már 
nem kap, vagy csak nagyon drága köl-
csönt, ami végre is tönkreteszi; az ősi 
jussba idegen ül. Fogyasztási cikkeit 
uzsorás szatócs tar t ja raktáron, leginkább 
a terménnyel való két-három percentes 
cserekereskedésre kényszerítve őt . . . 

Szóval, ki van szolgáltatva a végpusz-
tulás minden veszedelmének, amely 
immár oly arányokban tornyosul feje 
fölött, hogy egymagában védekezni kép-
telen. 

Ki védi ily körülmények közt a család, 
a község, az egyház, a haza érdekeit? 
Ki t a r t fönn iskolát, templomot, tanítót, 
papot ? Ki biztosítja a közigazgatás, 
igazságszolgáltatás nélkülözhetlen gon-
doskodását ? 

E kérdésekre felelni nehezen tudunk, 
csak látjuk azt, miként dűlnek össze 
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örökségek, züllenek el és semmisülnek 
meg erősnek vélt exisztenciák, vesznek 
el és vándorolnak ki munkások, némul-
nak el harangok, zárulnak be és romla-
nak le iskolák, templomok, hal el a ma-
gyar szó nemzedékek ajkirul. Különösen 
gyér magyarságú, veszélyeztetett nem-
zetiségi vidékeken kell elismernünk ós 
magasztalnunk Erdőszentgyörgy példá-
ját, mely kiáltón mutatja a szabadulás 
eszközeit. 

/ 

íme a gazdakör és a vele kapcsolatos 
népkönyvtár, mihez úgyszólván ingyen 
juthat bárki, lassan, fokozatosan ki-
tanít ja a népet a modern, jövedelmezőbb 
gazdálkodás minden fogására s a minta-
gazdaságon gyakorlatilag be is bizo-
nyítja igazát. Megszerzi hozzá az olcsóbb 
és hasznosabb, tehát nélkülözhetlenebb 
munkagépeket. 

A hitelszövetkezet biztosítja számára 
az olcsó kölcsönt, fölszabadítja birtokát, 
segíti szőlőjének fölújítására, állatai ki-
cserélésére, birtokának javítására, érté-
keinek tűz-, vízjárvány elleni biztosí-
tására. 

A fogyasztási szövetkezet minden 
szükségletét jobb minőségben és olcsób-
ban tar t ja raktáron, mint a sorban 
földbirtokossá lett uzsorás szatócsok. 

A tejszövetkezet tejtermékeit váltja 
meg és teszi értékesebbé. 

A termelő- és raktárszövetkezet meg-
menti a piacozástól, az egész falu ter-
mését raktárra gyűjti s egy summában, 
közvetítők kizárásával, nagykereske-
dőknek adja el, aki ennek utána is 
megy. Ily úton kerül forgalomba bor, 
gyümölcs, tojás, baromfi, mert a falusi 
szövetkezet a gazdák vásárcsarnok-ellátó 
szövetkezetébe kapaszkodhatik, amely 
úta t nyit neki nagyobb piacokra, ha 
szükség, külföldre is. A székelyföldi vaj 
már tengeren túl jár. Keresik. Ami 
pedig nekünk, a magyar kultúra mun-
kásainak mindenekfölött való haszon, 
tagadhatatlanul az, hogy a gazdasági 
erőben növekedő közönség kezében és 

t á m o g a t á s á v a l az iskola alapja és hatása 
is erősödik, s ha. tényezői leszünk a szóban-
forgó szerveknek, kézzelfogható lesz azok 
által és általunk az iskola és élet rég 
óhaj tot t kapcsolata. 

Szellemileg és anyagilag erős körzet-
ben megtartatnak, sőt gyarapodnak az 
örökségek, nem züllenek el azok munka-
képes örökösei, nem vesznek el és 
vándorolnak ki a munkások, mert biz-
tosítva ran azok létalapja. I t t a h a r a n g o k 
sem némulnak el. Emelkednek és virul-
nak az egyházak, iskolák, hogy diadalt 
üljenek a közélet nyomorúságaim Ajakra 
lel s szívbe csendül a magyar szó min-
denütt. 

És még lesz egy haszon: 
A hazának ily csoportokba verődött 

idegenajkú polgárai is megérzik a min-
dennapi élet érdekszálainak erősségét s 
eljön az az idő, amikor nem ellenségeket, 
de szövetségre utalt testvéreket, munka-
társakat lát a vezető magyarságban, 
melynek kötelékéből kikapcsolódni neki 
halál, épen úgy, mint pl. Erdőszent-
györgyön. 

Tanuljunk Erdőszentgi/örgy példájából. 
(Maros-Vásárhely.) Máthé József. 

Válasz a „Válasz"-ra. 
Zalay szaktanító kollégám „Szaktanítós gaztl. 

ism. iskolák szorgalomideje" című cikkének 
válaszához ismét hozzászólok. „Quot caput, tot 
sententia", tartja a közmondás, de saját néze-
temtől csak azon esetben térek el, ha Zalay 
kollégám terve melletti érveivel meggyőz 
propozíciója helyes és előnyösebb voltáról, amit 
ez esetben nem hiszek részéről elérhetőnek. 
Lám, én csak célravezetőnek nem tartottam a 
tanévnek 3 ciklusra való osztását, Hajgató 
kollégám már károsnak és lehetetlennek tart ja 
s bizonyára akadna kartársaink közt még 
számos ember, aki velünk hasonló nézetet vall. 

Valamely érvényben levő rendszer megvál-
toztatását csak azon esetben tartom indokolt-
nak és szükségesnek, ha az nem megfelelő és 
ha azt jobbal pótolhatjuk. A változtatás amúgy 
is zökkenéssel já r mindig, s ha az új rendszer 
határozott előnyökkel nem bír, könnyen vég-
zetes károkat okozhat. A gazdasági ismétlő 
iskolák tökéletes kialakulása most van folya-
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matban. Még a szervezet és a törvényben 
elöírttak sincsenek mindenütt végrehajtva. 
Tehát nem a szorgalomidő megváltoztatása 
volna az első teendő, hanem a szervezet és a 
törvényben foglaltaknak megfelelő és erélyes 
intézkedésekkel való végrehajtása. Még ha a 
törvény- és szervezetben foglaltak és az azok 
által kifejezett intenciók érvényesíttetni fognak 
is, hosszú idő kell ahhoz, hogy a számottevőbb 
társadalmi erőknek ügyünk részére való meg-
nyerése után népünk konzervatív felfogása 
megtöressék és annak valódi bizalmát meg-
nyervén, tökéletesebb és eredményesebb munkát 
végezhessünk. Tehát Zalay szaktanító kar-
társam még jóformán tapasztalatot sem szerzett 
arra nézve (valamint én sem), hogy ha a nép-
oktatási törvény végrehajtató k s a szervezet 
utasításai teljes mértékben érvényesülni fognak, 
nem lesz-e lehetséges a szorgalomidő mai 
beosztása mellett eredményesen munkálkod-
nunk. De ő már is a rendszerben leli a hibát. 

Már pedig, ha Zalay kartársam azt állítja, 
hogy a 3 ciklusos tanév mellett is lehet kellően 
tanítani gyakorlati ismereteket a növendéknek, 
vagyis 3 tanévben (ha annak nevezhető), 
3 hónap alatt (gyakorlatban körülbelül fele 
alatt), úgy lehetetlen be nem látnia, hogy a mai 
9 hónapos tanév mellett mégis csak több és 
többféle tapasztalati tudást nyujthatunk annak, 
nem hiányosan és megemészthető alakban. 

Miután Hajgató kollégám cikke lényegében 
csaknem egyértelmű az enyémmel, ennek 
újbóli taglalásába nem bocsátkozom, csupán 
a „ Válasz "-ra válaszolok röviden. 

Zalay kartársam felsorolja, hogy mit lehet 
a téli ciklusban szemléltetni ; köztük az őszi 
mély szántást. Január 1-től április l - ig 
nehezen, pedig ez a téli ciklus. Nem tartom 
teljesen értéknélkülieknek, mint kai-társam 
mondja, a téli hónapokat, s önként értetődik, 
hogy az állattenyésztési anyag gyakorolható, 
miután gyakorolható az egész télen is, de 
nem jobb-e, ha három egész télen van alkalma 
a növendéknek azokat gyakorolni ? Az meg 
bizony a tanításnak csak előnyére válnék, ha 
nyáron nem kellene a szaktanítós iskoláknak 
szünetelni, csakhogy a gazdasági népoktatás-
nál nem keresztülvihető, hogy télen szüne-
teljen az iskola s nyáron jöjjön a növendék 
iskolába. 

Zalay kartárs úr azt állítja, hogy „csakis" 
a tanév 3 ciklusra való osztása mellett lehet a 
tananyagot évszakokhoz való alkalmazással taní-
tani. „Csakis." Pl. hogy minő gyakorlatias taní-
tást eredményezne a 3 ciklusos tanév, kitű-
nik az alábbi példából. A szaktanító bemutatná 
a búzavetést az első tanév I-ső ciklusában, a 
Il-ik ciklus téli, tehát nem hogy abban az év-

ben, de a másodikban sem lát kikelt búzavei ést, 
hanem csak a harmadik tanév III-ik ciklusában 
más táblában más búzát. Igazán én is fázom 
ezen gyakorlatias oktatástól. Hogyan higyje el 
az a növendék, hogy helyesen volt végezve az 
a vetés és jobban, mint ő otthon látta szülője 
gazdaságában, ha nem győződhetik meg róla a 
tapasztalat által. Pedig ezen példa szerint 
lehetne csak a legtöbb gyakorlati munkát 
végezni. 

Lehet a 3 ciklusos tanév mellett is gyakor-
lati munkát tanítani, de, hogy a munkáknál a 
a növendék az ok és okozat közötti összefüggést 
a 'maga egészében fölfoghassa, öntudatos tapasz-
talati tudást szerezzen, épen a leglényegesebb 
gazdasági munkáknál 3 hónap alatt olyan taní-
tást végezni nem lehet, amint a fenti példából 
kitűnik. A gyakorlati munkáról szerzett ismeret 
így nem lenne kerek egész, methodikai egység. 

A jelenlegi heti óraszám mellett is, meg-
felelő beosztással, hetenként kétszer gyakorlati 
munkát végezhetnek a növendékek, mert he-
tenkénti kétszeri iskolába járásra kötelezhetők. 
Négy napi időközökben látják a munkákat, s 
kellő vezetés mellett figyelmük ébrentartható 
annyira, hogyi a gazdaságban előforduló minden 
mozzanatot megismerjenek. 

En nem tartom annyira rémítő nagy adó-
nak, hogy a szülőnek hetenként két félnapra 
kell gyermekét iskolába küldenie (csak ennyire 
kötelezhetők törvény szerint), sőt nem képzelek 
szülőt, ki ne volna képes saját jól felfogott 
érdekében ezen időre gyermekét nélkülözni. 
A néhány óráig tartó „ szemlék "-nek nagy 
fontosságot tulajdonítok, hiszen sokszor néhány-
éra alatt egész életre valót lehet tanulni. 

Abban nem kételkedtem s nem is kételkedem, 
hogy a gazdasági ismétlő-iskolák sikerei fokoz-
hatok, sőt nagyon és rendületlenül bízom abban, 
de a sikereket a 3 ciklusos tanévektől legkevésbé 
sem remélem, az elmondottakból következőleg. 
A szaktanítós gazdasági ismétlő iskolákat még 
azon helyeken is nagyobb fontossággal bíróknak 
vélem a többi ismétlő iskolák fölött, hol a 
tankötelezettség végrehajtása lanyhább, mert 
ha célszerűen berendezett gyakorlati teleppel 
bírnak, magát a népet is képesek tanítani, — 
példaadás által — ez pedig a modern agrikul-
túra számára — hódítás. 

A gazdasági ismétlő iskoláknak — értem 
ezalatt úgy a szaktanítós, mint a többi gaz-
dasági ismétlőiskolákat — vannak sietős orvos-
lást igénylő bajaik, — melyekről örömmel 
fogunk hallani e lapok hasábjan, — de végül 
sem tartom az orvoslandó bajok közé soroz-
hatónak a szorgalomidő mai beosztásának 
megváltoztatását. 

(Kolozs.) Ssabó Jenő. 
5* 
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Védekezés gyümölcsfáink kártevői 
ellen télen. 

A gyümölcsfáink állati ellenségei ellen való 
védekezés szempontjából a legalkalmasabb 
időszak a tél, mivel ilyenkor a kártevők egy 
helyen, nyugodtan vesztegelnek ; a fák még 
ősszel lombjaikat lehullatván, a kártevő rova-
rok tanyáit sokkal könnyebben megtalálhatjuk, 
mint máskor, midőn a fa lombozata elrejti 
szemünk elől azokat ; azonkívül pedig tél ide-
jén van a legtöbb érkezésünk arra, hogy a 
védekezést alaposan, s a legnagyobb pontos-
sággal keresztûlvihesïûk. A védekezési mun-
kálatokhoz azonban minél előbb, még késő 
ősszel, illetve a tél beálltával fogjunk s ne 
halasszuk egyik napról a másikra, mert soha-
sem lehet tudni, hogy az esetleg zordonra 
forduló időjárás miatt később kellőképen 
elvégezhetjük-e azokat. Munka pedig elég van. 
Épen ezért a gondos gyümölcskertész ideje-
korán hozzálát a téli védekezéshez s amikor 
az időjárás csak engedi, serényen dolgozik 
fái körül. Hogy minő munkákat vége zen 
télen s hogy minő kártevők ellen irányuljon 
e munkája, azt az alábbi sorok lesznek hivatva 
elmondani. 

A gyümölcsfák kártevő rovarai ellen irá-
nyuló téli védekezési munkák között, mint 
első és legfontosabb, említendő a hernyófészkek 
leszedése. Két tele hernyófészket ismerünk : a 
nagy- és a kis hernyófészket ; előbbit a sárga-
farú pille (Porthesia chrysorrhoea L.), utóbbit 
pedig a galagonyalepke (Aporia crataegi L.) 
hernyói készítik. A „kis hernyófészek" egy-
két levél összesodrásából, a „nagy hernyó-
fészek" pedig több levélnek összefonásából 
áll. Tudnunk kell az említett pillék élet-
módjára vonatkozólag azt, hogy a július, 
augusztus havában a petékből kibújt hernyók, 
a leveleket rágva, ide-oda vándorolnak s a 
szájukból kibocsátott fonállal össze-vissza há-
lózzák, fonják azokat. A tél beálltával a her-
nyók a fészek mélyébe húzódnak s ott der-
medt állapotban áttelelnek, hogy azután ta-
vasszal, lombfeslés idején, a fészekből kibújjanak 
s pusztító munkájukat tovább folytassák. A 
galagonyapillangó és sárgafarú pille tehát 
álcaalakban, mint hernyók telelnek át, a ma-
guk készítette fészekben. Hogyha tehát a tél 
idején e hemyófészkeket leszedjük s még-
semmisítjük, elpusztítottuk e kártevők jövő 
évi nemzedékét, s így gyümölcsfáinkat két 
hatalmas ellenségtől szabadítottuk meg. A 
hemyófészkek leszedése a hernyózó ollóval 
történik, mely rúdra van erősítve, hogy létra 
alkalmazása mellett a legmagasabb ágakon 
levő fészkeket, is leszedhessük. Az ekként le-

szedett hernyófészkeket, nemkülönben a hernyó-
fészekszedéskor a fákról ugyancsak leszedett 
rothadt, összeaszott gyümölcsöt is, melyben 
szintén sok kártevő rovar telelhet át, égessük 
el, hogy így a bennük levő rovarok teljesen 
megsemmisülj enek. 

Vannak azonban lepkék, amelyek tojás-
(pete)-alakban telelnek át. Ilyen a gyapjas 
pille (Ocneria dispar L.), mely július, augusz-
tus hónapban látható. A megtermékenyített 
nőstény lerakja petéit egy nagyobb csomóba 
(300—500 pete) a fa derekára, avagy nagyobb 
ágaira, s a potrohájáról leváló finom szőrrel 
bevonja e petecsomót. Ugy néz ki, mintha 
kis darab tűzi tapló volna, sárgásbarna. De 
lerakja a nőstény petecsomóját minden olyan 
helyre is, ahol az az esőtől védve van : ka-
róra, oszlopokra, kőrakásokba, falakra, nem 
ritkán a fák repedező kérgébe. Ezen pete-
csomóból kelnek ki tavasszal az álcák, melyek 
Valamennyi gyümölcsfa levelét pusztítják. Egy 
másik petealakban áttelelő lepke a gyűrűs 
pille (Bombyx vagy Gastropacha neustria L.), 
mely júliusban repül. A nőstény petéit gyűrű-
alakban a vékony galyhegyekre rakja, télen 
a két vagy három utolsóelőtti rügy között 
találhatók. E gyűrű rendesen 5 cm. széles, 
szürke övecske, amely mintha sok apró mák-
szemecskéből volca összerakva (300—400 pete). 
Kézzel leválasztani nem lehet, igen erősen 
oda van ragasztva az ághoz s a peték is ke-
mények. Az ilyen alakban kitelelt petékből 
tavasszal április hóban kibújnak a hernyók s 
előbb a rügyeket, majd a kifeslő leveleket 
támadják meg. Június vége felé laza szövetű 
fehér gubóban bebábozódik a hernyó, melyből 
júliusban a pille kirepül. Téli petealakban telel 
át a különc vagy teherhordó lepke (Orgyia 
antiqua L.) is, amely azonban előbbieknél rit-
kább s inkább a déli vidékeken pusztít, a 
gyümölcsösökben. Ennek két generációja van: 
május és július—augusztus hóban. A laza gn-
bóból kikelt szárnyatlan nőstény petéit a gu-
bóra rakja le s így könnyen megtalálhatók. 

Hogy említett kártevőktől gyümölcsfáinkat 
megszabadítsuk, szükséges, hogy télen a pille-
tojásokat is szedjük. A gyapjas pille tapló-
színű tojásait lekaparjuk a fa törzséről s ágai-
ról, nemkülönben, ha észrevesszük, egyéb 
helyekről is, hova petéit rakni szokta, s egy 
edénybe összegyűjtjük, vigyázva azonban arra, 
hogy a tojásokat el ne szórjuk, mert minden 
elhullatott petéből hernyó ke'l ki tavaszkor. 
Edénybe kell összegyűjteni a különc pille to-
jásait is. Sokkal könnyebb munka a gyűrűs 
pille tojásait szedni. A hernyózó ollóval egy-
szerűen lecsípjük a galyrészletet, amelyen a 
kis övecske van. Igaz, hogy a pilletojásgyűjtés 
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kissé fáradságos és nehéz munka, azonkívül 
gyakorlott szem is kell hozá, hogy meglássuk 
a petecsomókat, azonban a gyümölcsfáit szerető 
gondos gazda nem fogja sajnálni ebbeli fárad-
ságát, s hogyha minden egyes petecsomót nem 
is tud leszedni, mégis számos hernyótól fogja 
gyümölcsfáit megmenteni, mert csak arra kell 
gondolnia, hogy csak egy csomóval is mindjárt 
néhány száz hernyót szedett le. Az összegyűj-
tött peték nyilt tűzön elégetendők és pedig 
részletekben, nehogy a tűz esetleg fölrobbanjon 
s a peték szétszóródjanak. Ezen okból nem 
tanácsos a lepketojásokat tűzhelyen vagy kály-
hában elégetni. 

A hernyófészkek szedését, nemkülönben a 
pilletojások összegyűjtését az 1894 : XII. t.-c. 
50. §-a is elrendeli; aki e törvény eme rendel-
kezésének eleget nem tesz, az e törvény 95. 
§-ának k) pontja értelmében „száz koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, ezenfelül 
pedig az irtást a mulasztó tulajdonos költsé-
gén a község elöljárósága hajtatja végre." A 
törvény szerint az irtás még a télen, a fák 
rügyeinek fakadása előtt, legkésőbben március 
hó végéig befejezendő. 

A fáknak elváló kérge alatt nagyon sok 
kártevő telelhet át, azonkívül nyáron menedé-
ket találhat, ennélfogva takarítsuk meg a fák 
törzseit s ágait a rajtuk levő zuzmótól, mohá-
tól, elváladozó kéregtől. Kéreg alatt telelnek 
át, illetőleg életük egy részét ott töltik a riigy-
és bimbólikasztó bog*ír. A rügylikasztó bogár 
(Anthonomus cinctus Redt. vagy piri Holl.) 
csakis a körtefát bántja, annak termőrügyeit 
teszi tönkre. Ha tavasszal egy elszáradt körtefa-
rügyet megvizsgálunk, április közepéig meg-
találjuk benne a rügylikasztó bogár fehér, la-
batlan álcáját, április végén pedig a bábját, 
melyből május hóban a bogár kel ki. E bogár 
a nyarat a fa repedező kérge alatt tölti, októ-
berben megelevenedik s a rejtekéből, előbújva 
a rügyeket átfúrja, a fúrt lyukakba pedig 
egy-egy petét rak. A petékből még ősszel 
vagy csak tavasszal kikelnek az álcák, melyek 
a termőrügyeket elölik. A bimbólikasztó bogár 
(Anthonomus pomorum L.) leginkább az alma-
fán s csak ritkán a körtefán pusztít, a bimbó-
kat tevén tönkre. Ha a virágzáskor elszáradt 
almavirágot megvizsgálunk, a bimbóban a 
kukacot, májusban pedig már a bábot találjuk 
meg, amelyből a bogár lesz. A bogár a nyarat, 
nemkülönben az egész telet is a fake'reg alatt 

o o 
tölti s csak tavasszal, midőn a bimbók már 
fakadnak, elevenedik föl s mászik a bimbókra, 
melyeket átfúrva, a lyukakba petéit lerakja. 
A fakéreg alatt telel át az almaeszelény 
(Rhynchites Bacchus L.) is, mely rendesen 
csak az almát bántja. Tavasszal a bíborszínű 

bogár a kis gyümölcsöt több helyen megfúrja, 
a lyukakba petéket rak, melyekből az álcák 
kerülnek ki. Az álca a gyümölcsből táplálko-
zik, azután kihull belőle s a föld felszíne alatt 
bebábozódik. Az ősz folyamán kikel belőle a 
bogár, mely a fa kérge alá húzódik s ott 
áttelel, hogy tavasszal előbújva, a gyümölcs-
likasztáshoz fogjon. Ugyanilyen az életmódjuk 
a cseresznye, szilva s kajszinbarack eszelényeinek 
is. (Rhynchites cupreus L., Rh. auratus, Scop. Rh. 
purpuieus L.). Ezek között a Rh. cupreus 
olykor a hajtástörő eszelény (Rhynchites coeru-
leus Deg. vagy Rh. conicus 111.) pusztítását 
követve, a hajtások végeit is meg-megfúrja, 
minek következtében azok letöredeznek s el-
száradnak. 

Kéreg alatt telel még át az almamoly 
(Carpocapsa pomonella L.) is, mely az alma, 
körte s néha a kajszinbarack megférgesedését 
okozza. Egy kis pille ez, mely csak este rep-
ked s álcái rengeteg károkat okoznak, mivel 
egy évben 2—3 generációja is van. Tavasszal 
a pille rárakja petéit (200—300-at is) a gyü-
mölcsre, a kikelő álcák befurakodnak abba s 
belőle táplálkoznak. A kukac teljes kifejlődé-
séhez 4—5 hét szükséges, amely idő alatt 
több gyümölcsöt fúr meg ; ha ugyanis az egyik 
gyümölcsből már eleget evett, átmegy a másikba, 
harmadikba s így ezeket is sorra tönkre teszi. Ha 
már teljesen kifejlődött, akkor levándorol a fa 
repedéseibe, a kéreg alá s ott bebábozódik, egy 
kis gi.bot készítve magának ; 7—10 nap múlva 
a kis pille kirepül s egy újabb generációnak 
veti meg alapját. Az utolsó nemzedék álcái a 
kéreg alatt áttelelnek, bebábozódnak s tavasz-
szal, midőn a gyümölcskötődés már megindult, 
a pille kél ki s rakja le petéit. 

Mindezekből eléggé láthatjuk, hogy meg-
lehetősen nagy azon kártevő rovarok száma, 
melyek a telet a kéreg alatt töltik. Nagyon 
hasznos dolgot végezünk tehát akkor s nagyon 
sok ellenséget pusztíthatunk el, hogyha télen 
a fák törzsét a leváló kéregtől, zuzmótól, 
mohától megszabadítjuk. A munka kere;ztül-
vitelére a kéregkaparóvasat használjuk, mely-
lyel a fákat jól lehorzsoljuk. Hogy a lekapart 
kártevők a földre ne hulljanak, a fák alá 
ponyvát terítsünk, amelyről minden nehézség 
nélkül a kaparékot összegyüjthetjük, hogy 
azután elégessük. 

Télen van az ideje annak is, hogy a meg-
szuhosodott fákat kivágjuk, mert ilyenkor a 
szúhok kukacalakban vesztegelnek a fákban. 
Gyümölcsfáinkat a szúhok közöl leginkább 
pusztítják : a nagy kéregszú (Scolytus pruni 
Ratz.), a Ms kéregszú (Scolytus rugulosus 
Ratz.), továbbá a púpos szú (Xyleborus 
dispar Fab.). Noha az a tapasztalat, hogy a 
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szúkok a legtöbbször csak a vénülő, öreg, 
rosszul fejlődő, fagytól, vértetütői bántott 
fákat támadják meg, mindazonáltal, hogyha 
ezekből kifogynak, bizony nekiesnek az egész-
séges gyümölcsfáknak is. Hogy tehát egészsé-
ges fáinkat a megszúhosodás veszélyének ki 
ne tegyük, télen vágjuk ki a betegeket s 
azután lassanként tüzeljük föl a fájukat a 
kályhánkban. 

A téli időszakban kell irtani a különféle 
levél- és pajzstetveket is. A levéltetvek közül 
azok, melyek a gyümölcsfáinkat károsítják, 
leginkább az Aphis-nembe tartoznak. Ilyenek: 
az Aphis cerasi Fab., A. pruni F., A. mali 
F., A. sorbi Calt., A. persicae B. stb. A levél-
tetvek életmódjára vonatkozólag tudnunk kell, 
hogy azok egész nyáron át szűzen szaporod-
nak (parthenogenesis) s csak ősz felé jelen-
nek meg a hím- és nőnemű állatok, amelyek 
ivaros szaporodás útján létrehozzák a téli petéi 
s ilyen alakban telelnek át. A téli védekezés 
a levéltetveknél, tehát a téli pete ellen irá-
nyul. Miben áll e védekezés ? A permetezés-
ben. Permetezésre leginkább a petróleum emul-
ziót szokták használni, amelynek készítése oly 
módon történik, hogy 10 deka mosószappant 
felaprítunk, ezt mintegy 1 liter esővízben fel-
forraljuk, majd ebbe 2 liter petroleumot ke-
verünk. Jól összekevervén a folyadékokat, mint-
egy 45—54 liter vízzel ielhígítjuk az emulziót 
s a peronoszpora-fecskendővel fáinkat vele be-
permetezzük. Hogy a fa derekáról leszivárgó 
emulzió a gyökerekhez ne jusson le, szükséges, 
hogy a fa törzse körül földet töltsünk fel, ame-
lyet le is döngöljünk. Midőn az emulzió-ömlés 
megszűnt, a fa törzse megszáradt, a földet 
elhúzhatjuk és szétteregethetjük. Hogyha elkés-
tünk volna télen a permetezéssel, akkor még 
permetezhetünk kora tavasszal is, midőn a fák 
rügyei hajtani kezdenék s midőn a levéltetű a 
téli tojásából kikél. 

A levéltetvek közé tartozik a vértetií (Schi-
zoneura lanigera Hausm.) is, melynek irtása 
szintén télen történjék, mivel a fehér seb-
helyeket ilyenkor vehetjük a legjobban észre. 
A vértetű vagy a téli pete alakjában telel át, 
vagy pedig mint kétszer vedlett szárnyatlan 
alak, mely tavasszal még kétszer megvedlik. 
A vértetű irtása úgy történik, hogy először is 
a nagyon megtámadott agakat, galyakat, 
fattyúhajtásokat levágjuk és elégetjük, azután 
következik a fa derék és megmaradt ágak vér-
tetves helyeinek megtisztítása a vértetűtől. E 
célra legjobb a fa- vagy kőszénkátrány, me-
lyet nyitott edényben előbb néhány óráig főz-
tünk, hogy a mérges gázok belőle eltávolod-
janak, másrészt a kellő sűrűséget elérje. E 
kátránnyal egy ecset segélyével az összes vér-

tetves helyeket, nemkülönben a fának összes 
sebhelyeit jól bekenjük. E bekenést mindannyi-
szor ismételni kell, valahányszor később (nyá-
ron) észrevesszük, hogy a vértetű még mindig 
jelen van. A vértetű a gyökereket is meg-
támadja, ez ellen úgy védekezünk, hogy a 
gyökereket a földtől megszabadítván, a seb-
helyeket kátránnyal bekenjük, azután oltatlan 
mészporral sűrűn behintve, újra betemetjük a 
gyökereket. A vértetű irtása a m. kir. földm. 
minisztérium 1897. évi 9679. sz. rendelete értel-
mében kötelező, s aki elmulasztja, száz koro-
náig terjedő pénzbüntetéssel büntettetik, azon-
kívül pedig az irtást a mulasztó kárára a köz-
ségi elöljáróság hajtja végre. 

A gyümölcsfáinkat bántó pajzstetvek közül 
fontosabbak : a szilvafa-pajzstetű (Lecanium 
prunastri Fonsc.), azonkívül az aprók közül : 
a kaliforniai (Aspidiotus perniciosus Comst.), 
a kommá (Mytilaspis pomorum Bouche), a 
sárga (Aspidiotus ostreaeformis Curt.) s a 
piros pajzktetű (Diaspis piricola Del Guercio), 
stb. Védekezni főleg az apró paizstetvek ellen 
szükséges, melyek úgyszólván minden gyümölcs-
fanemet megtámadnak. A védekezés azonban 
csak a fák tiatal korában (15 —18 éves korig) 
szükséges, mert később a fák már meg nem 
érzik őket. A védekezés úgy történik, hogy a 
tetves részeket, avagy az egész fát bemeszel-
jük ősz végén, tél elején, hogy a mész a pajzs-
tetü pajzsát a télen át lemarja s a tavaszi 
lombfakadás előtti újból történő meszeléskor 
a csupasz állatok elpusztuljanak. Azon esetben, 
hogyha csak egyszer akarunk meszelni, akkor 
azt télen végezzük, előbb azonban a kéreg-
kaparó vassal a pajzsakat horzsoljuk le a tet-
ves helyekről. 

Néha gyümölcsösünkben sok kárt tesznek a 
téli araszolok, és' pedig a nagy araszolópille 
(Hibernia defoliaria Cl.) és a kis araszoló-
pille (Cheimatobia brumata L.). Ezek késő 
ősszel, illetőleg télen rajzanak. A nagy ara-
szoló október-november, a kis araszoló decem-
ber hóban. Ilyenkor mászik fel a megtermé-
kenyített nőstény, hogy petéit a rügyek tájékán 
lerakja, hogy az ezekből tavaszkor előbújó 
álcák nekiessenek a rügyeknek s végezzék 
pusztításukat egész nyáron át. Ezek ellen igen 
sikeresen lehet védekezni oly módon, hogy a 
fák törzsére embermagasságban a hernyóenyv-
gyürüket alkalmazzuk, vagyis 3—4 ujjnyi szé-
lességben a fát ragadós anyaggal bekenjük (a 
hernyóenyvvel, mely kereskedésben kapható), 
hogy a telvándorló nőstény ott megfogódjék s 
ott rakja le a tojásait. Ezen enyvgyűrűt állan-
dóan nedvesen tartsuk, különben nem szolgál-
hatja a célját. Szeptembertől egész újévig állan-
dóan ragadós legyen. így könyen megsemmi-
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síthetjük a jövő évi generációt. Aliol tehát 
említett pillék pusztítanak, a téli munkákhoz 
tartozik ezek említett módon való irtása is. 

Hogyha az almamoly (Carpocapsa pomonella 
L.) ellen az úgynevezett hernyófogó hoteleket 
is alkalmazzuk, melyek oly módon készülnek, 
hogy fagyapot-kötéllel a fák törzsét néhány-
szor körülcsavarjuk s azon célt szolgálják, hogy 
a moly álcái odahúzódjanak s ott bábozódjanak 
be, akkor gondunk legyen arra, hogy e köte-
leket még július hóban rakjuk fel a fákra, 
kétheti időközökben leszedjük s a hernyókkal 
együtt elégessük, helyettük pedig az újabb köte-
leket felrakjuk. E kötélváltás szeptemberig 
tartson, mikor is az utolsót a fán hagyjuk s 
csak télen, december végén, január hóban, 
midőn már erős hó, fagy van, szabad leszedni 
s elégetni. 

Végezetül meg kell még emlékeznem a nyu-
lak elleni védekezésről is. Ahol a nyulak télen 
sok kárt okoznak rágásaik által, egyszerűen 
oly módon védekezünk, hogy a fákat tüskés, 
tövises ágakkal, vagy náddal körülfonjuk. Lehet 
azonban oly módon is védekezni, hogy keveré-
ket készítünk, amellyel a fákat bekenjük. Ilyen 
keverék készül, ha 1 rész marhaepe, 1 rész 
marhavér, 2 rész friss tehéntrágya és 2 rész 
agyag trágyalével összekevertetik ; állhat a 
keverék a következő alkatrészekből is: 8—9 
liter rothadó marha vér, Vs kg. Asa foetida 
(gyógyszertárban kapható), friss tehéntrágya 
s némi agyag. Ha ilyen anyagokból készült 
keverékkel a fák törzsét, főleg a csemeté-
ket bekenjük, a nyulak rágásaitól tartanunk 
nem kell. 

(Magyaróvár.) Kadovsa Gyula. 

Gyógynövények termelése. 
(Válasz 67 kartársamnak.) 

Az érdeklődés ama nauyobb mérvű meg-
nyilatkozása, mely a „Gazdasági Ismétlő Iskola" 
mult évi 49. számában közzétett, fenti című 
ismertető közleményem nyomában keletkezett, 
egy újabb örvendetes bizonyítéka annak, hogy 
mi tanítók, minden oly eszmét, amely a nép 
közvetlen foglalkoztatását s a mezei gazdálko-
dásnak újabb irányú felkarolását célozza, kész-
ségesen teszünk magunkévá. 

Előző cikkemre vonatkozólag eddig 67 kar-
társam fordult hozzám, levélben. A kérdezős-
ködők szép számára való tekintetből foglalko-
zom ez eszmével újólag s előbbi közleményem 
kiegészítéséül, meg a kérdezősködőknek egyben 
válaszul, még a következőket látom célszerűnek 
megírni. 

1. Ültetni magról nem, hanem csak gyökök-
ről (palánták) lehet. Előbb tehát a magot 

külön helyen kell elvetni s a palántát felnevelni 
és amidőn már elegendő palántával rendelke-
zünk, akkor ültetjük be a területet. A mag-
vetésre a legnagyobb sajnálattal speciális, bő-
vebb útmutatást nem adhatok, mert a magról 
való nevelést nem láttam. Az a 12 holdas 
telep, melyről én írtam, kész palántákkal lett 
betelepítve. 

Aki azonban magról óhajt termelni, azt 
hiszem, hogy a magkereskedőtől — magrende-
lés esetén — megnyeri a kellő utasítást. így 
természetesen biztos választ arra sem mond-
hatok, hogy a magágyban hány évig kell a 
növénynek a kiültetésre alkalmas gyök, azaz 
palánta megerősödéséig nőni. Ugyanitt jegyzem 
meg, hogy a mag árát is csak magkereskedőtől 
lehetne megtudni. 

2. A közlött gyógynövények mindegyike 
évelő. Egyik termelési előnye, hogy az egy-
szeri befektetésnek több éven át való jövedel-
mét nyújtja. A talaj termőképességét, mint 
minden termény, ez is fogyasztja, de a termő-
erő trágyázással pótolható. Trágyázni csak 
télen lehet. Sőt a hidegebb éghajlaton nagyon is 
tanácsos, hogy ősszel, ha egyébbel nem, jó 
szalmás trágyával takartassék. így a gyök a 
hidegtől nem fog szenvedni s elkerüljük a 
kifagyás esélyét. Különben a hidegtől épen 
nagyon nem kell féltem, hisz úgy a borsos, 
mint a fodormenta a magyar parasztkertek 
régebbi állandó virága. Az öreg anyókák régi 
kapcsos imakönyvében régóta otthonosak ezek 
s ők nem ültették ezt évenkint. A leánykorban 
ültetett tőről az unoka is tépett szagos levelet. 

3. A levelezésre és szárításra vonatkozólag 
a következőket említem meg. A tőről, egy-két 
szem meghagyásával, az egész szár sarló vagy 
más vágó-szerszámmal levágatik. A szárról a 
levél egyenkint csípkedtetik le, esetleg ha a 
kocsány jó törékeny, a levél visszafelé való 
húzással is az egész szárról egyszerre lehúzható. 
Ez a „levelezés". A leszedett leveleket nem 
kell fűzérbe húzni, hanem csak szétteríteni. 
Arra azonban figyelmünk legyen, hogy a ned-
ves levél meg ne fülledjen. Ha nem terítjük 
vastagon szét, hanem jó száraz helyen csak 
vékonyan rakjuk szét, az összefülléstől nem is 
kell tartanunk. Ha meg már száraz az áru, 
úgy sem hagyjuk magunknál heverni, hanem 
értékesítjük. Hazánkban, a budapesti gyógyfű-
kereskedőkön kívül, illó olajgyára Laib Rudolf 
böősi gyógyszerésznek van ; a győri szeszgyár-
ral kapcsolatosan berendezés alatt áll a 2-ik. 
Én a mezőkövesdit gondoltam a 3 iknak, de 
az most még csak rovarpor és húzótapasz-
készítésre van berendezkedve. De ez idő szerint 
oly kevés a hazai termelés, hogy több gyárnak 
berendezése nem is igen fizetné ki magát. 
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Kathe hallei olajgyáros is szívesen és jő áron 
veszi a magyarországi terményeket. 

4. A levél- és szár-hányadrészre vonatkozó-
lag a kérdezősködőknek a következő felvilá-
gosítást adom. A legtöbb gyógynövénynek 
levélrésze a legértékesebb s a levélrész min-
denkor több, mint a szárrész. Pl. 10 tő szá-
rított borsos menta (M. piperita) levélrésze 
14"5 dkg., farész 14 dkg. Ugyanennyi tő fodor-
menta (M. erispae) levélrésze 16 dkg., farész 
8 dkg. 50 dkg. jól fejlett és szárított növény-
nél 32'5 dkg. a tiszta levél és 17"5 dkg. a 
száraz. Ezért van a tiszta levélárunak nagyobb 
értéke, mint a szárral együtt szárítottalak. 

A gyógynövények nemcsak levélárúként, 
hanem mint olajfélék is jönnek forgalomba. 
Kisajtolásra sokkal nagyobb mennyiség kell, 
mint levélárúra. A budapesti vegykísérleti 
állomás Pintér kartársunk terményéből a M. 
piperitában 0 '7%, a M. crispaeban 1'3% olajat 
talált. A „Gyógyszerészek Közlönye" az euró-
pai enemü terményekben a M. piperitában 
0'5°/o olajtartalmat jelez, mint átlagot. Hogy 
a Pintér kartársunké többet adott, azt a csanád-
megyei föld jósága eredményezte. Hazánkban 
ez idő szerint 1600 gyógyszertár van. Ezek — 
az egyik makói gyógyszerész átlagos számítása 
szerint — szárazlevél alakban és olajban 
1850 mm-t fogyasztanak el. Ezenkívül a száj-
vizek, meg a „promincni-cukor" készítéséhez 
is sokat használnak fel. 

Ezt ama kartársaim megnyugtatására emlí-
tem fel, akik — még nem is termelve semmit 
— már túltermeléstől félnek. Oly közszükség-
leti gyógyszertári cikkek ezek, hogy bennük 
egyhamar túltermeléstől nálunk, hol az újítás-
tól még oly sokan idegenkednek, tartani nem 
lehet. 

5. Kartársaim leveléből a túltermelési aggály-
nál egy nagyobb bajt olvastam én ki: a tőke-
hiányt. Hát biz ez krónikus tanítói baj, de 
orvosolható. 

A gyógynövények termelésének általánossá 
tétele, mezőgazdasági és munkáskérdés szem-
pontjából is, a földmívelési minisztériumnak 
állandó figyelme és gondoskodása tárgyát képezi. 
Ez idő szerint a figyelem a gazdasági ismétlő-
iskolák felé irányul. Már a célzattal vették be 
a gazdasági ismétlő-iskolák szervezése tárgyá-
ban 1902. IX'24-én 66.569. vk. miniszteri ren-
delettel kiadott utasítás 18. §-ának d) pontjába a 
gyógynövények termelését. Az önálló gazd. 
ism.-iskolák részére gyümölcsfa-magvakat, cse-
metéket, vetőmagot a kormány ingyen ad. Ez 
vonatkozik a gyógynövények termelésére is. 
Amely kartársam tehát gazdasági ismétlő-isko-
lát vezet, legyen az önálló vagy az általános 
ismétlő-iskolával kapcsolatos, kérjen imétlő-

iskolája számára ingyen gyököket., sőt azt hiszem, 
azok kérelme sem lesz mellőzve, akik ismétlő-
iskolát ugyan nem vezetnek, de a gyógynövé-
nyek általánossá tétele céljából termelni óhaj-
tanak. 

Aki kartársaim közül a gyógynövének ter-
melését fölkarolja, az környéke szegény népének 
idővel nagy jóltevője lesz. Munkához, kereset-
hez juttatja őket. Német- és Angolország száz-
ezrei élnek gyógynövények termeléséből és 
azok földolgozásából s nálunk, hol oly sok a 
munkáskéz, a dolgozni akaró és szerető, ahol 
oly gyakori a panasz, nálunk dolgoznának, de 
nincs mit. A haza szeretete mélyen gyökerezik 
a mi szívünkben, s erősen ragaszkodunk az 
édes anyaföldhöz, mely nekünk a megélhetést 
biztosítja. Teremje meg ez az áldott föld ne-
csak az egészséges ember élelmét, hanem a 

. ' • T 
beteg test gyógyító balzsamát is. Legyen a 
keserű labdacs is a magyar föld terméke, hátha 
nemcsak a beteg testet, hanem a „nemzetközi" 
lelket is meggyógyítja s magyarrá teszi. 
Aknázzuk ki okszerűen a magyar föld áldást-
hozó erejét. 

(Kiskirályhegyes.) Seney Antal. 

Szaktanítós gazd. isiuétiö iskolák 
anyagi ügyei. 

Ha a szaktanítós gazdasági ismétlő iskola 
működését eredményesebbé kívánjuk tenni, 
akkor a szorgalomidő új beosztása után az 
iskola anyagi ügyeire kell figyelmünket for-
dítani. A szaktanítós gazdasági ismétlő iskola 
sikeres működésének leghatalmasabb eszköze 
az iskola gazdasága, melynek „ mintagazdaság 
nak kell lennie. Sajnos, némely helyen az 
iskola gazdasága épen nem minta, sőt itt-ott 
példátlan. Némely iskola gazdasága évek óta 
berendezetlen és még évekig az lesz, mert az 
iskola szervezésekor az iskola anyagi ügyeinek 
ellátásáról nem történt kellő gondoskodás, nem 
állapíttatott meg, hogy a gazdaságot ki fogja 
berendezni, mennyit kell a berendezésre for-
dítani és legkésőbb mikor legyen a berendezés 
befejezve, és hogy a berendezést ki irányítja. 
Mikor a község a szaktanítós gazdasági ismétlő 
iskolát kéri, rendesen sok szépet és jót ígér 
(csakhogy az általános ismétlő iskola fenn-
tartásának terheitől megszabaduljon), de az 
ígéretből rendesen kifelejti, hogy mikor váltja 
be és hogy a „modern berendezés" miből fog 
állni. A nagyméltóságú miniszter úr a kére-
lemnek a lehetőséghez képest helyet ad, ki-
nevezi a szaktanítót, az iskolát községinek 
nyilvánítja és a községre bízza, hogy a gazda-
ságot mikor és hogy kívánja berendezni. A 
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község talán nem igen törődik azzal, ha a 
gazdaság évekig berendezetten, ha a gazdál-
kodás példátlan, állatnélküli rablógazdálkodás, 
ha a gazdaság a gyakorlati oktatást egyáltalán 
nem szolgálja, mert nem szolgálhatja. Annál 
jobban fáj ez azonban a szaktanítónak, akit 
a berendezetten gazdaság miatt mindenki o o 
nagyon szívesen megszól. 

Az iskola gazdaságának szánalmas állapo-
táról a szaktanító még csak nem is panasz-
kodhatik, jól tudván, hogy mindenki szemében 
ő lesz a hiányok, fogyatékosságok oka, dacára, 
hogy ennek rendesen a 100°/o-os pótadó az 
oka és mert ez idő szerint különben sincs 
fórum, mely ezen segítene, illetőleg segíthetne. 

Ha a szaktanítós gazdasági ismétlő iskolától 
több eredményt várunk, mint a régi általános 
vagy a nem szaktanítós gazdasági ismétlő 
iskolától, akkor annak gazdaságát föltétlenül 
és a fölállítás után azonnal jó karba kell 
helyezni, mert egy évekig szánalmas állapot-
ban tevő gazdaság nem alkalmas arra, hogy 
a közönségben az iskola és a szaktanító iránt 
való bizalmat felkeltse, s a nép bizony nem 
állja meg, hogy ezen bizalmatlanságnak, kicsiny-
lésnek fiai előtt kifejezést ne adjon, s a növen-
dék már, hogy úgy mondjam, azon előítélettel 
megy az iskolába, hogy amit ott látni fog, az 
nem jól van, s ezen vélemény átszármazik azon 
időkre is, midőn már talán a gazdaság tűr-
hetőbb viszonyok között lesz. 

A jövőben létesítendő szaktanítós gazdasági 
ismétlő iskolák szervezésekor kikötendő tenne, 
hogy a gazdaság berendezésére a község meny-
nyit és mennyi idő alatt kötetes fordítani, 
természetesen a szaktanító, vagy a földmívelés-
ügyi miniszteri szakközegnek előre elkészített 
tervei szerint ; és csakis az ily iskolákat kel-
lenne községinek nyilvánítani. 

Ahol pedig a község a gazdaság berende-
zésére nem vállalkozik, vagy szűkös anyagi 
viszonyai miatt nem vállalkozhatik, ott a gya-
korlati terület használati jogát biztosítsa a 
község az állam részére. Ekkor az állam ren-
dezze be a gazdaságot, s a jövedelem is ter-
mészetszerűleg az államot illesse. Meg vagyok 
győződve, hogy a községek szívesebben mon-
danak le a gazdaság jövedelméről, minthogy 
azt berendezzék. Ez utóbbi szervezési mód az 
államra semmi megterheltetéssel nem jár, mert 
a legtöbb ily gazdaság 6000—7000 koronából 
berendezhető, tiszta jövedelme évente legalább 
1000 korona, tehát csak a hitelről van szó. 

Szükségesnek tartom, hogy a gazdaság be-
rendezését, a gazdaság ügyeinek vezetését és 
felügyeletét a földmívelésügyi minisztérium 
végezze, mivel ennek számtalan oly segélyforrás 
áll rendelkezésére, mellyel az iskola gazdaságát 

életképessé teheti. A földmívelésügyi miniszter 
a „mintagazdák"-nak gépeket, vetőmagot, ba-
romfiakat és egyéb szükséges dolgokat szívesen 
ad, míg a gazdasági népoktatás hivatalos 
szervei, a szaktanítós gazdasági ismétlő iskolák 
ezen segélyekben nem részesülnek, mivel ezek-
nek segélyezése ez idő szerint nem tartozik 
az említett tárca keretébe. Ezen újítás szük-
séges a gazdaság ügyvitelének egyszerűsítése 
és gyorsítása céljából is, míg ugyanis egy-egy 
fontosabb iigy a közoktatásügyi minisztérium 
fórumait, iskolaszéket, tanfelügyelőt, közigaz-
gatási bizottságot megjárja s a minisztériumhoz 
jut, honnan esetleg szakvéleményezés végett a 
földmívelésügyi minisztériumhoz teszik át, s 
míg ugyanezen úton visszajut, sok-sok idő telik 
el és sok-sok — többnyire a helyi viszonyok 
nem ismerése folytán — hátrányos változáson 
megy át a terv. A szaktanító a gazdasági 
ügyekről jelentését közvetlenül a földmívelés-
ügyi minisztériumhoz küldené, s közvetlenül 
kapná ennek rendelkezéseit. Szóval, az állami 
gazdasági ismétlő iskolák gazdasági ügyei az 
állami földmíves-iskola ügyeinek mintájára in-
téztetnének. 

A szaktanítós gazdasági ismétlő iskola tan-
ügyeit viszont csakis a közoktatásügyi minisz-
térium intézheti és ügyelheti fel, s így az az 
elemi iskola tagozata maradhat. Ily kettős 
felügyelet alatt már több kipróbált intéz-
mény van. 

Kívánatos volna, hogy azon, már megtevő 
iskolagazdaságokat is, melyeknek berendezése 
előtt akadályok vannak, a földmívelésügyi 
minisztérium úgy segélyezné, mint a „minta-
gazdaságokat", mert bár ez idő szerint nem 
az említett tárca keretébe tartoznak, mégis a 
gazdasági népoktatás szervei azok, melyek 
ugyanazon célt szolgálják, mint ezek, sőt inten-
zívebben szolgálják. Ha a „minta-parasztgazda-
ság" szükséges, akkor a szaktanítós gazd. 
ismétlő iskola gazdaságának mintaszerűnek 1,cell o o 
tennie. A szaktanítós gazdasági ismétlő iskola 
szűkös anyagi viszonyai között drágán vásárol 
gyümölcsfa-, élősövénycsemetéket, néhány dísz-
bokrot az iskola előtti térre, fajbaromfiakat stb., 
míg népkertek számára, sokszor egyesek szá-
mára is, a földmív. minisztérium ugyanezeket 
ingyen vagy nagyon mérsékelt árban adja. 
Azon jóindulat, mellyel a földmív. minisztérium 
a szaktanítós gazd. ism. iskolák ügyeit mindig 
felkarolta, reményre jogosít, hogy azok anyagi 
segélyezése elől sem fog elzárkózni. 

A szaktanítós gazd. ism. iskola által felmu-
tatandó eredményt nagyban korlátozza itt-ott 
a tanterem hiánya. Bizonyításra nem szorulhat, 
hogy a szaktanítós gazd. ism. iskolának külön 
tanteremre van szüksége, mert a többi iskolák 
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termei csaknem mindenütt kizárólag szerdán 
és szombaton délután állanak az ismétlő okta-
tás rendelkezésére, ezen két délután tartama 
alatt persze a szaktanítós gazd. ism. iskola 
sem fejthet ki észrevehető hatást. Azt nem is 
említem, hogy azon két délután az iskola ala-
pos szellőztetésére és takarítására volna szük-
séges. Még szerencsétlenebb eljárás a minden-
napi iskola órái előtt reggel, vagy közben 
délben, vagy utána este tartani az ismétlő 
oktatást. A szervezéskor a tanterem kérdése 
föltétlenül és véglegesen rendezendő. A bérelt 
tanterem rendesen nem kielégítő, néha az 
iskola komolyságát veszélyezteti. 

A közismereti tárgyak tanításának ellátásáról 
szintén már a szervezéskor gondoskodni kell, 
mert a legtöbb oly helyen, hol állami vagy 
községi iskola nincs, a közismereti tárgyak 
tanítása szünetel, az iskola kiszámíthatatlan 
kárára. A már felállítottaknál pedig a baj 
utólag orvoslandó. A legtöbb község a szak-
tanítós gazd. ism. iskola szervezése előtt díjakat 
fizetett a felekezeti tanítóknak az ismétlő 
iskolai oktatásért ; a szervezéskor kikötendő 
lenne, hogy a község ezen díjakat a szükség 
szerint továbbra is fizeti a közismereti tárgyak 
tanításáért. 

Meg vagyok győződve, hogy a szaktanítós 
gazd. ism. iskola anyagi ügyeinek rendezése 
ezen iskola működésének eredményét meg-
tízszerezi ; s nincs az a tőke, melyet a szak-
tanítós gazd. ismétlő iskola sikeres működése 
által kamatostól együtt vissza ne fizetne. 

(Mezőberény.) Zalay József. 

Korai burgonya termelése. 
Tavasz táján csodálkozva szemléljük a városi 

nagyobb csemegeüzletek kirakataiban köz-
szemlére kitett finom ételek és főzelékfélék 
között az új burgonyát. Ilyenkor önkénytelenül 
is azt kérdezzük : ugyan hol termesztették ? 
Hát biz' annak nem a mi hazánk, hanem más, 
délre fekvő vidék volt a hazája, leginkább 
Olaszország. Mikor az olasz burgonya a piacon 
megjelenik : nálunk a burgonyát hazánk legtöbb 
vidékén még el sem vetették. De azért 
nincsen kizárva annak a lehetősége, hogy a 
szokott viszonyoktól eltérőleg, 4—6 héttel előbb 
jusson ebből a csemegéből a mi asztalunkra, 
esetleg a piacra is. 

Az eljárás igen egyszerű és célravezető. 
Nálunk pl. a gazdasszonyok a burgonyát 

még ősszel elvetik. A sorokat szalmás trágyával 
befödik, nehogy a gumók elfagyjanak. Az így 
takargatott fészkekben a csírák február végén, 
március elején már megindulnak. A szalmás 
trágya a kihajtott burgonyának még a kései 

fagyok ellen is védelmet nyújt. Ezzel az 
eljárással elérjük azt, hogy mikor a szomszéd-
ban csak vetik a burgonyát, a mienk már 
kihajtott. Az is természetes, hogy az ekke'p 
hajtott burgonya legalább egy hóval előbb 
hozza gumóit, mint a tavasszal elvetett. 

Ezen eljárásnál sokkal célravezetőbb az, ame-
lyet a városi kertészek alkalmaznak, de amelyet 
mi magunk is könnyű szerrel megpróbálhatunk. 

A burgonya korai termelésének és beér-
lelése siettetésének titka a csírafejlődés elősegí-
tésében rejlik. Ezt tudván, mosolyra kelt 
parasztgazdáink fonák eljárása, midőn a 
vermekből vetés céljára felszedett burgonya 
megindult csíráit tövéből kipusztítják (népies 
nyelven: „csírkázzák"). Ez az eljárás az 
Alföldön oly általános, hogy azt sze'ltében-
hosszában praktizálják. Pedig ha tudnák a 
gazdák, hogy ezzel csak késleltetik a burgonya 
fejlődését és beérését, bizonyára nem tenné 
azt egyikük sem. 

A fenti elvből kiindulván, mesterséges úton 
is siettethetjük a csíráztatást. A vetésre szánt 
burgonyát január végén vagy február elején 
a vermekből kiszedjük, s fagymentes vagy 
mérsékelt melegségü helyiségben (kamrában 
vagy istállóban) elrétegezzük. Ha e célra 
berendezhető fűthető helyiségünk van, pl. 
üvegház, a csírázást, szabályozható hőmérséklet 
mellett, tetszés szerint siettethetjük. 

Március elején a kiültetéshez láthatunk. 
A fagytól felengedett földet újból megporha-
nyítjuk s a gumókat kapa után vagy fész-
kekbe, vagy sorokba ültetjük. Az ültetésnél a 
csírák épségére vigyáznunk kell. Minden egyes 
gumót kézzel kell a fészekbe tenni és pedig 
olyan helyzetben, mint ahogy az az elrétegezés 
alkalmával feküdt. Ilyenformán a csírák mind 
fölfelé törnek. A kapáról a porhanyó földet 
szitálva szórjuk a gumókra, nehogy a csírákban 
kárt tegyünk. Az ültetés végeztével a fészkekre, 
illetve sorokra szalmás trágyát szórunk s ezzel, 
amíg szükségét látjuk, a kihajtott csírákat 
óvatosan takargatjuk. 

Ezt az egyszerű eljárást követik a városi 
kertészek, és mint tudjuk, mindig sikerrel. 
Próbáljuk meg mi is ezen mindenesetre igen 
jövedelmező korai termelést. 

(Monostorszeg.) Gïibitza Kálmán. 

A v e t é s r ő l . 
(Gyakorlati tanítás a gazdasági ismétlő-iskola I. fiú-

osztályában.) 

Tanító: Ide figyeljetek! Tanultuk, hogy a 
vetőmagot miképen kell előkészíteni a vetés-
hez, valamint azt is, hogyan kell a földet meg-
munkálni vetés előtt. Mondd el N. 



3. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 27' 

Gyermek: Vetés előtt minden vetőmagot 
meg kell tisztítanunk más oda nem tartozó 
magtól és szeméttől, sőt még a magokból is 
a nagyobb szemeket kell kiválogatnunk, mert 
abban több tápanyagot talál a kis csíra. 

T. : Mivel szoktuk megválogatni a mago-
kat? 

Gy. : Triőrrel válogatjuk meg a magokat. 
T. : Hátha a vetésre szánt mag üszögös volna, 

mit csinálunk vele ? 
Gy. : Ha a vetésre szánt mag üszögös lenne, 

akkor be is csávázzuk. 
T. : Azt már bemutattam, hogy a csávázást 

hogyan végezzük, hanem most már azt mondd 
meg N., hogy vetés előtt hogyan készítjük el 
a földet? 

Gy. : Vetés előtt a földet középmélyen meg-
szántjuk és jól elfogasoljuk, hogy a magot 
bevegye. 

T. : Meg tudnád-e mondani N., édesapád 
hogyan szokta a vetést végezni? 

(}y. : Édesapám a fölszántott földet kézzel 
beszórja a magból, azután elfogasoljuk és tövis-
boronával megjáratjuk s kész a vetés. 

T. : Hát ti N., nektek már tudom, vetőgépe-
tek is van, ti hogyan végzitek a vetést ? 

Gy. : Mi a fölszántott földet előbb elfoga-
soljuk, azután géppel belevetjük a magot s 
végül tövisboronával a földet elegyengetjük. 

T. : Ide figyeljetek ! Ha a vetőmagot a ve-
tésre előké.-zítettük és földünket jól megmun-
káltuk, következik a vetés. Először is azt 
fogom elmondani, hogy a kalászos növények 
magjait, mint a búzát, rozsot, árpát és zabot 
hogyan vetjük. A kalászos növényeket szok-
ták vetni kézzel és géppel. Akár kézzel, 
akár géppel történik a vetés, arra kell 
vigyázni, hogy a mag a földön egyformán 
legyen szétosztva. A géppel való vetésnél, ha 
a gép helyesen van beállítva és vezetve, a 
mag egyformán osztatik szét. A kézzeli vetés-
nél pedig, még a legügyesebb vetőemberrel is 
megtörténik, hogy egyik helyre több mag kerül, 
mint a másikra, mert a föld bármily simára 
legyen elfogasolva, mégis lesznek rajta mélye-
dések, hová összefut és lesznek kiemelkedések, 
melyről lepereg a mag. Ebből láthatjátok, hogy 
mindig jobb géppel vetni, mint kézzel szórva. 

T.: Miért előnyösebb géppel, mint kézzel 
szórva vetni ? 

Gy. : Elmondja. 
T. : Ide figyeljetek ! Midőn édesapátok a 

kézzel elvetett magot beleboronálta még azután 
is nem marad-e ki mag a földből? 

Gy. : Kétszeri elfogasolás után is lehet ki-
maradt szemeket látni, melyek vagy megrom-
lanak a föld színén, vagy a madár elhordja 
azokat. 

T.: Ha megfigyeljük a kézzel és géppel 
való vetést mikor kelőben van, mint tapasz-
talunk ? Van-e különbség a kettő között? 

Gy. : A géppel vetett mag hamarabb kikél, 
mint a kézzel vetett. 

T.: Ide figyeljetek! A géppel való vetésnek 
még azon nagy előnye is van, hogy a gép 
minden magot a föld alá juttat. Láthattátok 
a vetőgép azon részét, melyet sarunak nevez-
tünk; az a földben egy kis barázdát csinál, 
melybe a mag belehull és azután összefut a 
föld a mag felett, úgy, hogy az anélkül is 
kikelne, ha a tövisboronával meg nem járat-
nék. Azt mondtátok az előbb, hogy a géppel 
vetett mag hamarabb kikél, de ezt csak akkor 
gondoljuk, ha a vetést messziről nézzük, mert 
az bizonyos, hogy az egyidőben elvetétt két 
föld közül a géppel vetett mutat hamarabb 
zöld színt. Ha azonban közelről nézzük, látni 
fogjuk, hogy a kezeli vetés is kél, csakhogy 
ritkásan, mert míg a gépvetésnél minden mag 
egyforma mélyre kerül és így egyszerre kél 
ki, addig a kézzeli vetésnél egyik mag már 
kikél, mikor a másik még csírában van, mert 
mélyebben kerülvén a földbe, nehezen tud elő-
törni, vagy az is megtörténik, hogy ki se tud 
bújni, annyira mélyre került. Az ilyen vetés 
aztán sohasem lesz szép egyenletes, így aztán 
nem is adhat oly jó és bő termést, mint a gép-
pel vetett. 

T.: Több gyermektől kikérdezi ezen rész-
letet. 

T.: Az elmondott gabonanemüeken kívül 
még más magot is szoktunk vetni, ilyen a 
tengeri. Mondd el N., hogyan szoktátok vetni ti 
a tengerit? 

Gy. : A tengerit úgy vetjük, hogy szántás 
alkalmával minden harmadik barázdába bele-
pergetjük a magot és azután elfogasoljuk a 
földjét. 

T. : Miért nem vetitek a tengerit is géppel, 
hiszen nektek van vetőgépetek. 

Gy. : Édesapám úgy tartja, jobb barázdába 
vetni a magot, mert a gép nem teszi le elég 
mélyen, miért is a géppel vetett tengeri hama-
rabb elsül. 

T. : Attól nem tartotok, hogy hátha igen 
mélyen kerül a mag a földbe ? 

Gy. : Nem, mert tudjuk, hogy tengeri alá 
sohasem szabad mélyen szántani. 

T. : Ide figyeljetek ! Van még egy harmadik 
módja is a tengeii-vetésnek és ezt úgy vége-
zik, hogy a felszántott földön kézzel a magot 
egyszeri,en szétszórják s azután beleboronálják. 
Ez a módja azonban a tengeri-vetésnek a 
legrosszabb, mert a tengerit még nehezebb 
egyenletesen szétosztani, mint a búzát vagy 
árpát, s minthogy nem lesz sorba vetve, eke-
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kapával nem lehet kapálni. A barázdába való 
vetés már sorba esik, de miután az eke nem 
vág mindenütt egyenlő széles barázdát, a sor-
közök hol nagyon szélesek, hol nagyon keske-
nyek lesznek. 

Vetés alkalmával a mag vagy a barázda 
ekére esik, vagy az oldalába. Ha barázda 

fenekére esik, nagyon mélyen lesz a földben, 
ha az oldalára kerül, esetleg be sem takarodik 
földdel. Aztán nem igaz ám, mit N. mondott, 
hogy a géppel vetett tengeri hamarabb elsül 
a szárazságban, mert ügyes gazda géppel is 
oly mélyen teszi a magot a földbe, mint 
akarja, csak a gép saruit kell nehezékkel 
ellátni, belemegy az a puha, felszántott földbe 
akár a barázda fenékig. 

Azt a fölfogást pedig, hogy tengeri alá nem 
szabad mélyen szántani, az olyan gazdák talál-
ták ki, akik nem tudják, hogy a mélyen szán-
tott földben több ideig megmaj-ad a nedvesség 
és a növény gyökerei is jobban tudnak ter-
jeszkedni. 

Azoníölül a géppel való vetésnél a sorok 
mindenütt egyenlő távolságra lesznek egymás-
tól és sormívelőkkel is lehet kapálni és töltö-
getni. 

T.: A répamagot úgy vetjük, mint a ten-
gerit, csakhogy kisebb sorközöket hagyunk 
és a gép saruiról, különösen, ha puha a föld, 
minden nehezéket leveszünk, mert a mélyen 
vetett répainag nem tud kikelni. A nagyon 
kis magokat, mint a lóhere, lucerna és mohar, 
úgy vetjük, mint a gabonaneműeket, csak a 
vetőgépben kisebb merítőkanalakat alkalma-
zunk. 

T. : Több gyermektől kikérdezi ezen részle-
tet is. 

T.: Milyen évszakban szoktuk vetni az őszi 
búzát ? 

(rí/. : Az őszi búzát ősszel szoktuk vetni. 
T. : Milyen gazdasági növényeket szoktunk 

még ősszel vetni? 
írt/. : Ősszel vetjük még a rozsot és őszi 

I árpát. 
T. : Milyen növényeket vetünk tavasszal ? 
6r«/.: Tavasszal vetjük a tavaszi búzát, árpát, 

zabot, tengerit, lucernát és lóherét. 
T. : Ide figyeljetek ! A vetési időt illetőleg 

őszi és „tavaszi vetést szoktunk megkülönböz-
tetni. Ősszel vetjük azon növények magvait, 
melyek a telet kiállják és tavasszal tovább 
növekednek. Azon növényeket pedig, melyek 
a téli időszakban elfagynának, csak tavasszal 
szoktuk elvetni. Az őszi vetést szokták végezni 
szeptember 1-től november közepéig, a tavaszit 
pedig március 1-től május l-ig. A tavasszal 
vetendő növények között vannak olyanok is, 
melyek könnyen elfagynak a tavaszi késői 
fagyok miatt, az ilyeneket csak akkor szabad 
vetni, mikor már az idő fölmelegedett. Ilyen 
például a tengeri. Akár tavasszal, akár ősszel 
vetünk, vetés előtt a földet alkalmassá kell 
tenni arra, hogy a mag a földdel jól elkeve-
redjen és ez csak akkor fog sikerülni, ha a 
föld elég porhanyós és nem nagyon nedves, 
de nem is száraz. A nagyon nedves földben 
nem keveredik el a mag, a nagyon szárazban 
könnyen megromlik. 

T.: Összefoglalja az egészet és kikérdezi. 
(Mezőtúr.) Nagy Kálmán. 

A gazda boldogulásának útja. 
„ Szegényedünk, pusztulunk, tönkre megyünk ! 

Ez az igazság", — mondta nagy elkeseredéssel 
Sikos Péter, mikor néhányan a kisgazda sor-
sáról beszélgettünk. 

— És azt hiszi, Sikos uram, hogy erre a 
bajra nincs orvosság? — kérdém. 

— Nincs bizony, édes uram. Eleget gon-
dolkoztam én már rajta. 

— Hátha gondolatai nem a helyes úton 
jártak? Én, aki a kisgazdák sorsát ismerem, 
hisz köztük élek, nem látom olyannak, mint 
Sikos uram. Az időből telik, hányjuk meg ezt 
a dolgot. Azt mondják, hogy több szem főbbet 
lát, több fej többet tud. Elkezdem a fejtege-

tést, azután mondja el más is véleményét, ha 
az az enyémmel ellenkezik. 

Legelőbb is vessük föl azt a kérdést, hogy 
valóban a nehéz idők egymagukban okozták-e 
és okozzák-e a kisgazda tönkremenetelét ? Ke-
reken kimondom, hogy nem. Állításom bebizo-
nyítására hivatkozom saját falunkban azokra, 
akik előbb zsellérek, napszámosok voltak és 
most már a kisgazdák sorában állanak ; hivat-
kozom azon kisgazdákra, akik nem hogy 
elszegényedtek volna, hanem vagyonukat meg-
gyarapították. Igaz, hogy néhány kisgazda 
zsellérségre került, de gazdaságukat nem a 
nehéz idők emésztették föl, hanem más 
körülmények, melyekről majd alább szólni 
fogok. 
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Azok, akik vagyonra szert tettek, nem jutot-
tak hozzá holmi babonaság, boszorkányság 
vagy talált kincsek útján, hanem kezük és eszük 
munkájával, s munkájuk gyümölcsét megőrizték 
a takarékossággal. Ezt senki sem tagadhatja, 
mert a példák szemünk előtt vannak. 

— Már engedelmet kérek, ha közbevágok, 
— szólalt föl Beszédes András — de én olyan 
esetet tudok, hogy valaki szorgalmas, takaré-
kos volt és még az ostobaságot sem lehet 
ráfogni, és azért nemcsak hogy nem szerzett, 
hanem még amije volt, az is elúszott. Ilyesmit 
nem tudok magamnak megmagyarázni. 

— Tudom, hogy kire céloz Beszédes bará-
tunk, mert én is ismerem azt az esetet. Tudja-e, 
mi volt ott a hiba ? Az __ hogy az illetőnek a 
számítása hibás volt. Ügy-e, ameddig csak 
azon a néhány holdon gazdálkodott, amihez 
ereje is volt, szépen gyarapodott, De azután 
azt a nagy hibát követte el, hogy kölcsönpénzen 
földeket vásárolt. Igaz, hogy gazdasága meg-
nagyobbodott, tetszett is neki és soknak, kik 
csak a látszat után ite'lnek, az a véleménye 
volt, hogy Takács — mondjuk ki a nevét — 
milyen bölcsen cselekedett, mikor hitelbe föl-
deket vásárolt. Még az a szerencséje is volt, 
hogy eleinte egy-két termés jól ütött be, 
amikor a kamatfizetés sem esett nehezére, de 
a beállott egy-két rossz aratás ugyancsak 
megingatta hitelét. Kapkodott ide, kapkodott 
oda, nemcsak hogy a kamatokat nem tudta 
fizetni, a tőke törlesztéséről meg szó sem volt, 
hanem kevés erejével a földeket sem volt 
képes becsületesen megmívelni, aminek követ-
kezménye a silány termésekben nyilatkozott. 

íme, kedves barátim, ebből az a tanulság, 
hogy csak addig nyújtózkodjunk, amint a köz-
mondás tartja, ameddig a takarónk ér, vagyis 
csak arra vállalkozzunk, amihez erőnk van, 
mert ha ezt a szem elől tévesztjük, akkor már 
a pusztulás útjára lépünk. 

így tehát Takács sem mondhatja, hogy a 
nehéz idők okozták romlását, hanem elhibázott 
számítása és talán az a hiúsága, hogy egy-
szeribe meg akart gazdagodni. 

— Ebbe a magyarázatba most már bele-
nyugszom, — szólalt föl ismét Beszédes — de 
hát miért nem tud boldogulni Sugár János ? 
Az nem vásárolt hitelbe földeket és munkás, 
takarékos ember is. 

— Épen számból vette ki a szót. ü g y 
van, Sugár nem vásárolt kölcsönpénzen földe-
ket, de megváltotta az egész apai örökséget 
és magára vállalta két nénje kifizetését, holott 
erre saját pénzéből egy fillért sem tudott for-
dítani, hanem adósságcsinálással elégítette ki 
nénjeit. S így esete szakasztott olyan, mint a 
Takácsé. 

Pedig hányan vannak, akik meggondolatla-
nul olyan terhet vesznek vállukra, mely alatt 
összeroskadnak, s így minden jó igyekezetük 
is kárba vész. 

Ennyiből is láthatjuk, hogy az elszegénye-
désnek, pusztulásnak milyen változatos út jai 
vannak. 

Ahhoz már nem kell magyarázat, hogy 
hányan a torkukon csúsztatják le vagyonukat. 
Mások meg azzal vágnak eret gazdaságukon, 
hogy olyasmibe belekapnak, amihez netn ér-
tenek. Ott van Lassú József esete. Ameddig 
csak gazdaságával törődött, jól folytak dolgai; 
de amint elkezdett kupeckedni, csavarogni, 
elhanyagolta gazdaságát és rászokott nemcsak 
a korcsmázásra, kártyázásra, hanem folyton 
pörösködött, kereste az igazságot és csak 
akkor tért észre, mikor már kezében volt a 
koldusbot. 

Bizony szükséges volna igen soknak eszébe 
vésni azt a mondást, hogy többet ér a so-
vány egyezség a kövér pörnél. Különösen 
óvakodjunk a pörösködéstől akkor, mikor jó-
zan ésszel már előre láthatjuk, hogy ha nye-
rünk is, a költségekben többszörösen vesztjük 
el a nyereséget. 

Végre még egy dologról meg kell emlé-
keznem, amely már nem egynek csavarta ki 
a nyakát. Ez az úgynevezett uraskodás. Azt 
mondják, hogy a csizmadia maradjon a kap-
tafájánál; a gazdáról meg azt mondhatjuk, 
hogy ne hagyja el az ekeszarvat, vagyis ne 
rösteljen olyan dolgokat maga kezével meg-
tenni, ami foglalkozásához tartozik, ne akarjon 
többet mutatni, mint a mi és ne utánozzou 
olyan dolgokat, amelyek vagyoni erejét fölül-
múlják. 

Akinek nem inge, ne vegye magára. De 
akárhányat ismerek, akik csak azért fogadnak 
aratót, mert röstelik, szégyenlik, hogy miután 
Péternek, Pálnak van aratója, hogy nekik ne 
legyen. Megengedik, hogy asszonyaik, leányaik 
cifrálkodjanak, hogy a ruházatban az úri nő-
ket, akiknek van rá módjuk, utánozzák. 

Minap egy kisgazdának szóvátettem, hogy 
leánya napernyősen, keztyűsen járkál. Azt fe-
lelte rá, hogy kinek mi köze hozzá, hogy az 
urak csak irigykednek, ha a gazdalányok is 
uriasan öltözködnek. 

Lássák, ilyen oktalan felelettel köszönte meg 
jóindulatú intésemet. Nem az irigység szólt 
én belőlem, hanem az a tudat, hogy a leg-
nagyobb pazarlás költeni cifraságokra és egyéb 
haszontalanságokra, s hogy a cifrálkodó leány-
ból haszontalan asszony is lesz, aki nem lesz 
urának felesége, vagyis fele segítsége, hanem 
megrontója. 

Akiben a jó hajlam megvan, ennyiből is 
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megértette, hogy a tönkremenetel felé sok 
út vezet, melyek annál veszedelmesebbek, mert 
többnyire csak akkor látjuk meg, mikor egyikre 
vagy másikra már ráléptünk és visszatérni 
már nem tudunk; ellenben, hogy a boldogu-
lásnak csak egy útja van, amelyet a szorga-
lom, takarékosság és okos számítás jelez. 

A szorgalom, takarékosság, józan számítás 
a boldogulás szentháromsága. Aki ezt vallja, 
az meg tud küzdeni a nehéz időkkel is, melyek 
olykor ha meg is görnyesztik, de ismét lábra 
tud kapni, nem pusztul el. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Többeknek. A „Szaktanítós gazd. ism. 

iskoláink szorgalomideje" c. cikkből eredő 
vitát ezennel befejezzük. Várjunk még egy-két 
évig, addig ragaszkodjunk szigorúan a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium által kiadott 
Utasításhoz, sTia már a kellő tapasztalatokkal 
rendelkezünk, akkor vethetjük fel ismét e 
kérdést, s akkor aztán célszerű lesz, ha elmond-
juk, hogy vidékenként milyen tapasztalatokra 
tettünk szert s esetleg hol kellene, milyen 
változtatásokat végezni. — Sz. J. Komárom. 
1. Csak márciusban közölhetjük. Lapunk csak 
egy ívre terjed, a beérkező anyag pedig igen 
nagy s így első sorban az aktuális dolgok 
közlendők. Aztán meg a változatosságot is 
figyelembe kell vennünk. „Varietas delectat." 
2. Jól kidolgozott cikkek mindig közöltetnek, 
főleg, ha azok a növénytermelés és állat-
tenyésztés köréből meríttettek. — Cs. A. Hód-
mezővásárhely. A jövő számok valamelyiké-
ben! — B. P . L. Vecseklő. 1. Molnár I s tván: 
„A fatenyésztés", Kovács Antal : „A méhé-
szet" c. műveket ingyen kaphatja meg a 
földm. minisztériumban. 2. A konyhakertészetet 
tárgyaló munka nem jelent meg a min. kiad-
ványok között. Leginkább ajánlhatók: Hitter: 
„A házikert" (ára 40 fill.) és L'Huülier: 
„Konyhakerti magvak" (ára 50 fill.) című kis 
munkák, amelyek az Erdélyi Gazd. Egylet 
könyvkiadó-vállalatában jelentek meg és be-
szerezhetők Vitéz A. könyvkereskedésében, 
Kassa (Fő-utca 75.), aki tanítóknak a meg-
rendelt munkák után 10% árkedvezményt 
nyújt. — L. Z. Debreczen. 1. A kocánál a 
hasasság jele, illetve tünete, a megterméke-
nyülés után csak 6—8 hét multával mutat-
kozik, amikor a hasra fektetett kézzel még a 
malacok is kitapinthatók. A koca tőgye csak 
10—12 nappal a malacozás előtt duzzad meg, 
amikor is nem ritka az az eset, hogy a tej 
is kezd csepegni. A vemhesség rendszerint 
3 hónap, 3 hét és 3 napig tart. 2. A mala-

cokat rendesen 10 hetes korukban választják 
el, de a gyorsan fejlődő fajtáknál (angol) azt 
már akkor végezheti, ha a malacok már 7 — 8 
hetesek. Az elválasztásnak nem szabad hirte-
lenül történnie, hanem célszerű a malacokat 
naponként egy-kétszer a tőgyhöz ereszteni, 
mert az átmenet nélküli elválasztással igen 
gyakran a koca tőgylobja járul. 3. A kiherélés, 
illetve miskárolás, az elválasztás után végzendő. 
— B. A. Kúnszentmiklós. 1. Gleditschiát díj-
mentesen nem kaphat, hanem csak kedvez-
ményes árban, ha eziránti kérelmével a föld-
mívelésíigyi minisztériumhoz fordul (1 kor. 
bélyeg). 2. A 3000 db eperfa-csemete besze-
rezhetése végett forduljon a szekszárdi orsz. 
selyemtenyésztési felügyelőséghez. Különben 
mindezt már megírtuk egy levelezőlapon ezelőtt 
10 nappal. — R. L. Csoluok. 1. A „Szónokló 
Tanító" szerkesztőségünkben nem kapható; 
árát nem ismerjük. 2. „Szíves válaszukat 
„elvárom," helyett talán azt lehetett volna írni: 
„kérem". 3. A gyümölcsfa koronáját, hogy 
hogyan kell metszeni, azt innen nem tudjuk 
önnek megmondani, mert az függ az illető 
fától. Er re vonatkozólag részletes útbaigazí-
tással szolgál Molnár István: „A fatenyésztés" 
című műve, mely a földmív. miniszter kiad-
ványaiban jelent meg. — „Szimmenthali 
1906." A tőgydaganatok néha igen vesze-
delmesek lehetnek, s azért lehetőleg az állat-
orvos véleménye kérendő. Addig pedig kezelje 
tehenét úgy, hogy hidegvizes borogatásokat 
rakjon a tőgyére, a borogatásokat pedig kösse 
fel, s változtassa azokat minden nap legalább 
3—4-szer. Vigyázzon, hogy tehene meg ne 
hűljön, miért is a meleg istálló egyik főköve-
telmény. A tőgydaganat valószínű oka az 
ütéstől vagy döféstől ered. Ha tehene értékes, 
hívjon állatorvost! — R. G. Báttaszék. 
Kérvénye mindenesetre el lesz intézve, azon-
ban az eredményt ma nem tudhatjuk még. 
Legyen türelemmel, mihelyt biztosat tudunk, 
értesíteni fogjuk, hogy esetleg máshonnan 
szerezhesse be a szőlővesszőket. — Sz. A. 
Csörmpföld. A direkttermő „Delaware" szőlő 
nincs még kellően kipróbálva, különben is 
szőlőjének kellemetlen mellékíze van. Őszin-
tén megvallva, nem ajánlom beszerzését, mert 
az önök vidékén sokkal jobb minőségű bor 
terem, amely az ojtványt nagyon is meg-
érdemli. Tanácsom a következő : amenynyi-
ben sokan vannak, akik szőlőjüket fel akar-
ják újítani, forduljon több gazdatársa nevében 
az illető kerületi szőlőszeti és borászati fel-
ügyelőhöz (székhelye vagy Csáktornya, vagy 
Tapolcza. T. i. attól függ, hogy ön milyen 
járásban lakik, mert pl. a vármegye csáktor-
nyai, alsólendvai, kanizsai, letényi és morvái 
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járásai a csáktornyai felügyelő kerületébe tar-
toznak, a többi járások a tapolczaihoz). Az 
illető szőlőszeti és borászati felügyelő esetleg 
kieszközölheti azt, hogy az önök vidékének 
megfelelő gyökeres amerikai vesszőket igen 
kedvezményes árban kaphatják s azokat aztán 
otthon ojthatják be az" ajánlott fajtákkal. 
Egyébiránt erre vonatkozólag is részletes föl-
világosítással fog szolgálni a kerületi felügye-
lőség. — L. Oy. Törökbecse. 1. Mindenekelőtt 
ki kell jelentenem azt, hogy véleményem a 
kartársakról a lehető legjobb. Vannak azon-
ban kivételek is e tekintetben, azok, akiknek el-
küldettek (ha nem is nekik, de iskoláiknak) a 
kiadványok, de akik 2—3 év múlva újból 
kérték azokat, akkor, amikor az illető mun-
kából már nem volt egy példány sem kap-
ható. Hogy fogalma legyen arról, mennyi 
könyvet osztott szét a földmívelési minisztérium 
az utolsó 7 év alatt, megírom, hogy körül-
belül tízszer annyit, mint amennyi tanító van 
az országban. Aki idejében jelentkezett, az 
mindjárt megkapta a kért könyvet s volt idő 
amikor egyszerre több száz kérvény (illetve 
levél) érkezett a minisztérium könyvtárához. — 
2. Utána nézek, s lia van még egy pár pél-
dány, akkor megfogja kapni azokat, ellenkező 
esetben azokat kénytelen lesz Nágel Ottó 
könyvkereskedésében beszerezni. (Budapest, VIII., 
Múzeum-körút 2. sz.) K. J. Szent-Mihály. Az 
arzénsavas rezet, amelyet röviden „sweinfurti 
zöld"-nek neveznek, csak hatósági engedélyre 
kaphatja meg valamely drogua-üzletben. Ezen 
szert sikerrel használják a répabogár irtására, 
de írtható vele a svábbogár is. Használatával 
legyünk nagyon óvatosak, mert erős méreg. 
Ha permetezésre használjuk, akkor 100 liter 
vízre 50 gramm arzénsavas rezet veszünk, de 
mert ez a vízben nem oldódik, célszerű azt 
előzetesen egy fél kiló rozsliszttel jól össze-
keverni, s egy kis szitán át (a csomósodás el-
kerülése végett) a vízbe belemosni. — 8. M. 
István-puszta. Ha valamely oly területen, 
amely azelőtt más mívelés alá tartozott ame-
rikai szőlővesszőket ültet el, akkor az illető 
terület után 6 évig nem kell adót fizetnie; de 
10 évig adómentes minden oly terület, amely 
amerikai alanyon készült szőlőoitványokkal 
lesz beültetve. — K. Gy. M.-övár. Jövő 
szám részére ? 

Vegyesek . 
— É r t e s í t j ü k t. olvasóinkat, hogy a föld-

mívelésügyi minisztérium ingyenes kiadványai 
közül a folyó év február hó 1-től kezdve már 
csak a következők szerezhetők be : Í .Magyar-
ország földmívelése 1898., 1899., 1900. 2. Falusi 

lótenyésztő. 3. Háziállataink idei teleltetése. 
4. Lucerna- és lóhere-termelés. 5. Kísérletügyi 
Közlemények. VI—VH. 6. Állatorvosi közszolg. 
államosítása. 7. Hadsereg élelmezése. 8. Felsőbb 
gazdasági tanügy újjászervezése. 9. Mezőgaz-
dasági háziipar. 10. Madarak hasznáról és 
káráról. 11. Almamoly elleni védekezés. 12. 
Útmutatás a gabonazsizsik irtására. 13. Út-
mutatás a darazsak irtására. 14. Útmutatás a 
vértetü keresésére. 15. Rovarirtó anyagokról. 
16. Rovarirtó eszközökről. 17. Borsó- és lencse-
zsizsik elleni védekezés. 18. Veresnyakú árpa-
bogár elleni védekezés. 19. A mezei pockok 
és egerek ellen való védekezés. 20. Délamerikai 
réz-zsizsik. 21. Drótféreg. 22. Lótetű. 23. Paizs-
tetű. 24. Honvédbogár. 25. Firkálóbogár. 26. 
Komiét pusztító rovarok. 27. Munkástörvény. 
28. Telepítési törvényjavaslat. 29. Adatok és 
vélemények a tengeri-vészről. 30. Fatenyésztés. 
31. Bort igyunk vagy pálinkát. 32. Községi 
hitelszövetkezetekről. 33. Kendertermelésről. 34. 
Nemes fűz termelése. 35. Homoki szőlőmívelés. 
36. Selyemtenyésztési közigazgatás. 37. Alap-
szabályminta a pinceszövetkezetek részére. 38. 
Szénkénegezési vezérfonal. 39. Szőlőoltványnak 
kártékony rovarok elleni megvédése. 40. Út-
mutatás a szőlőilonca irtására. Az említett 
kiadványok beszerzése végett jó lesz minél 
hamarább intézkedni (egyszerű levelezőlapon, 
a földmív. minisztérium könyvtárához címezve), 
mert ha ezen készlet elfogy, úgy egy újabb 
kiadásra már nem számíthatunk. 

— Yizi burgonya. A vizi burgonyáról vagy 
másnéven mocsári burgonyáról az utóbbi pár 
évben sokat írnak a gazdasági és kertészeti 
lapok, sőt termesztési kísérletek tétettek azokkal 
hazánkban is. A figyelmet meg is érdemli, mert 
épen olyan helyeken látszik tenyészni, ahol 
a mi burgonyTánk (Solanum tuberosum) nem 
tenyészik, vagyis mocsaras, vizes helyeken. Erről 
az érdekes, noha még kellőképen nem tanul-
mányozott s így kevéssé ismert gumósnövényről 
újabban a következőknt írják : A Solanaceae-
családba tartozó vizi burgonya hazája Dél-
Amerika keleti oldalán, Uruguay, Argentinia és 
Dél-Brazilia államokban van ; holott a közön-
séges burgonya Dél-Amerika nyugati részén : 
Dél-Chile és Venezuela területein honos. Uru-
guayban 1767-ben Commerson Philibert egy 
földkörüli utazása alkalmával találta föl s csil-
lagalakú virágait a paradicsoméhoz hasonlónak 
találván, a növényt spanyol paradicsomnak 
nevezte el. A Commerson példánya a párisi 
természetrajzi muzeum herbáriumába került. 
Ezt a növényt 1816-ban Dunai tanár, a mont-
pellieri botanikus - kert igazgatója ismertette 
és írta le rendszeresen és ő nevezte el : Solanum 
Commersonii Dunainak ; azt azonban nem 
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említette, hogy gumói volnának. Később, mikor " O«/ O 
gumóit megismerték, összetévesztették azt a o O ' 
valódi burgonyával, míg azután a növényt 
jobban megismervén, a különbségek világosan 
megállapíthatók lettek. Tiller L. szerint három 
ízben hozták ezt a növényt hazájából Francia-
országba; így nevezetesen: először 1822-ben, 
amely idő után azt csak botanikai szempont-
ból tenyésztették és tanulmányozták (növény-
házban); majd 1881-ben Ohrond tengerészeti 
orvos hozta be, de ez többek véleménye 
szerint nem egészen azonos a Commerson 
növényével, amiért is Solanum Ohrondi néven 
említik ; s legutóbb 1896-ban Uruguay állam 
marseillei konzula : Robido hozatta azt meg. 
Ettől kapta Heckel Eduárd tanár, a mar-
seillei botanikus-kert igazgatója is, aki azt 
1896 óta állandóan tenyészti és tanulmányozza. 
Az ő megfigyeléseiből tudjuk, hogy az erede-
tileg igen aprós és kesernyés ízű gumókat fej-
lesztő növény állandóan egy helyen tenyész-
tetvén,évről-évre nagyobbacskagumókat fejleszt, 
amelyek fokozatosan veszítenek eredeti kesernyés 
ízükből s ezzel együtt keményítő-tartalmuk 
fokozódik. Neki sikerült a gumókat az eredeti 
29 gr. legnagyobb súlyról jelenleg 100 gram-
mosakra megnövelni; ezek a gumók már csak 
kevéssé kesernyések, de igen kemény hiísúak, 
úgy hogy több órai főzés után sem puhulnak 
meg. Egy másik tenyésztője a növénynek 
ugyancsak Franciaországban (Verrière-ben) egy 
Labergerie nevű földbirtokos, aki már 400 gr. 
súlyú gumókat is termesztett. 0 egyébként 
is jobb eredményt ért el, nemcsak azért, mert 
a különben igen kevés gumót termő növény 
termőképességét fokoznia sikerült s 10 -méter 
területről 16 kg., 50 -méterről 85 kg. 
gumót kapott, hanem egy új változatát is kapta 
a vizi burgonyának. Ez Grandeau tanár (Nancy) 
leírása szerint a fehér gumókat képező eredeti 
fajtól annyiban tér el, hogy gumói violaszinűek, 
húsa azonban csak lilával vagy zöld lel csíkolt 
s íze kissé aromás, igen jó és csak néha vala-
melyest kesernyés; a közönséges burgonyától 
tehát alig különbözik. Ez a violaszínü gumójú 
vizi burgonya a másiknál nagyobb (egész 3 

• méteres) indákat fejleszt s ha a főszár körül 
növő gumókat felszedik s az indákat a földbe 
lemetik, ú j gumók nőnek rajtuk, esetleg ismé-
telve is. 1903-ban például június 20-án tizen-
kettő alól fölszedték a gumókat s a földbe 
húzott indák október 10-ig még 2'2 kg. összes 
súlyú gumókat fejlesztettek ; sőt október 10-én 
fölszedvén e másodgumókat, a tél folyamán 
még 500-nál több apró gumó fejlődött, amelyek 
épúgy, mint az előbb említett másodgumók, 
a közönséges korai burgonyához hasonló tulaj-
donságokat mutattak. Az eddigi tanulmányok 

alapján némelyek különben azt állítják, hogy 
tulajdonképen kétféle Solanum Commersonii 
D.-változatnak kell lennie, s ezek közül az 
egyik a vizes, a másik a száraz talajokban nő 
meg, már délamerikai hazájában is. 

— Tehenek elapasztása. A vemhes tehén-
nek ellés előtt szüksége van 6—8 heti pihenésre. 
Ez alatt jól fejlődik a borja, megpihennek és 
erőteljesebbek lesznek a tejképező nyirkok. A 
legtöbb tehén ilyenkor magától végképen el-
apaszt ; de némelykor szükséges e célt külön 
is előmozdítani. Nem helyes a tehenet félig 
kifejni, hanem a fejési időket kell egymástól 
mindig tovább halasztani. Kezdetben kétszer, 
később már csak egyszer fejünk napjában, 
azontúl a tej fogyasztása szerint csak másfél-
vagy kétnaponként fejünk egyszer. Ilyenkor 
azonban a tőgyet mindig teljesen ki kell fejni. 

— Rozs vetés. A híres petkusi rozs hazájá-
ból egy kísérletező azt jelenti, hogy bizonyos 
hatások között annál jobban sikerült a rozs-
vetése. minél kevesebb magot vetett. Érdekes, 
hogy 80 kiló vetőmagból egy hektáron 22'02 m. 
rozsot kapott, 160 kiló után pedig csak 19'80 
métert. Éz természetes, mert így nagyobb 
tenyészterület s több tápanyag jutván egy-
egy növény tövére, az izmosabbá is fejlődhetett. 
Ugyanő javasolja, hogy a rozsot jól leiillepe-
dett talajba, sekélyen és jó későn kell vetni, 
hogy a hideg s eső beálltával kevesebb kár-
tevő harácsolhassa el a vetőmagot. 

— Lúdhizlalás. Pomerániában a ludak tö-
mését állati kínzásnak tartják, az így keletke-
zett nagy májat beteges elváltozásnak tekintik 
és esetleg kórokozót gyanítanak benne. Ok a 
ludat szabad levegőn, de szűk mozgású helyen 
s az első két héten át tiszta zabbal és egy 
kevés árpadarával etetik, még a vízbe is szór-
nak némi árpadarát. Délben pedig minden hízó 
lúd kap félliter jó tejet, reggel pedig széles 
dézsában fürdővizet. A harmadik héttől kezdve 
azonban ők is tömnek, és pedig árpalisztből 
vajjal és vízzel készült metélttel. Ebből az állat 
reggel, este, a többi eleség mellett kap eleinte 
egyet-egyet, később mindig többet. 

Tarta lom : Szellemi és gazdasági élet egy köz-
ségben. Mátlié József. — Válasz a „Válaszra"-ra. 
Szabó Jenő. — Védekezés gyümölcsfáink kártevői 
ellen télen. Kadocsa Gyula. — Gyógynövények 
termelése. Beney Antal. — Szaktanítős gazdasági 
ismétlő iskolák anyagi ügyei. Zalay József. — Korai 
burgonya termelése. Gubitza Kálmán. — A vetésről. 
Nagy Kálmán. — A gazda boldogulásának útja-
(Tárca.) Zádor Gyula. — Gazdasági Tanácsadó. — 
Vegyesek. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intezetek egy peldanyban ingyen. 
A iap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) es az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: 
BUDAPEST, 11. KEK., Oh LKOM-UTCA 17. SZÁM. 

KIADÓHIVATAL: 
M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem. a d u n k vissza-

Báró Eötvös József. 
Báró Eötvös Józsefnek akár társadalmi 

tanulmányait olvassuk, akár költészeté-
ljen gyönyörködjünk, államférfiúi mun-
kásságában és politikai szereplésében 
nézzük, vagy mint a társadalmi élet 
emberét és az elvek filozófusát vizsgál-
juk : tevékenységének minden rejtett 
intenciója és minden kifejezett gondolata 
azt az impressziót kelti és abban a meg-
győződésben erősít meg, bogy b. Eötvös 
József Magyarország legnagyobb humanistája. 

Ebben fejeződik ki legtalálóbban az 
ő egyénisége; ez vezeti egy célban össze 
pályájának különböző útjait ; ebből táp-
lálkozik bölcseimi életfölfogása ; ez ad 
örök becset költészetének, sőt a neki, 
mint államférfiúnak ós politikusnak föl-
rótt tévedések szintén ebben találják 
nemcsak magyarázatukat, de egyszer-
smind igazolásukat is. 

A humanista fogalmát b. Eötvös Jó-
zsef példázza a legjellemzetesebben. 

Emberszeretet, önzetlenség és odaadó 
kultusza az emberiség nagy érdekeinek : 
ebben meríti ki a humanizmus képzetét. 

Az egyén nevelése, fejlesztése, boldo-
gulása és ezen az úton az emberiség 
előbbrevitele : ez a humanista Eötvös 
lelkesedésének, küzdelmeinek és szen-
vedéseinek célja; jutalma meg az, hogy 
korai halála után eszméinek győzedelme 
lesz az emlékjele. 

Az egyén, a humanista fölfogásában 
kivetkőzik szeparatisztikus elkülönültsé-
géből és az emberiség tagjának maga-
sabb rendű jelentőségében lép föl ; viszont 
az emberiség sem marad meg elvont 
fogalmi meghatározottságában, hanem 
mint gondolkodó és érző individuumok-
nak nagy közössége állíttatik céljai elé. 

Az emberiségben az egyént és az 
egyénben ,az emberiséget szolgálta b. 
Eötvös József apostoli szeretettel és ön-
zetlenséggel. 

„Ne higyj oly gondolatban, melynek, szí-
ved ellentmondFenkölt szellemű édes-
anyjának ezt a nemes intését válasz-
tot ta Gondolatainakjeligéjeíü és ez maradt 
életének is vezérelve. 

Szíve sugallta céljait és gondolatai 
voltak e célok eszközei. Az érzés és 
értelem harmonikus szövetsége nem bom-
lott föl nála soha. Érzelmei révén nőies-
nek, ábrándozónak és ábrándosnak tart-
hatták, de tényleg, mint Széchenyi korá-
nak gyermeke, gondolatai mindenkor az 
eszme gyakorlati megvalósításán fára-
doztak. Senki sem adott az életnek több 
gondolatot, mint Eötvös és senkinek 
gondolatai sem voltak az élettel szoro-
sabb kapcsolatban, mint az ő eszméi. 
Szemét állandóan az égre szegezve, de 
lábát szilárdan megvetve a földön: úgy 
járta meg Eötvös egész pályáját. 

Eötvös szerint: akik nem szeretnek, 
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nem lehetnek boldogok, és az ő nagy 
emberszeretetét önzetlensége avatta ke-
resztény szeretetté. Önzetlen szeretet : 
ez b. Eötvös József evangéliuma, mely a 
karthausi ajkain ekkép nyilatkozik meg : 
„Eletemnek emléke őrizze meg önösség-
től lelketeket; bús napjaitok el fognak 
múlni; a világ fájdalmát kedveseitek 
ölelései, kedveseitek sértéseit a világ ki 
fogják pótolni, csak az önösnek nincs 
vigasztalás e földön." 

Eötvös, mint humanista, akkor hozott 
önzetlenségének legnagyobb áldozatot, 
mikor esztétikai hitvallásában a hasz-
nost a tetsző fölé emelte, mikor a szé-
pet alárendelte a jónak, a jó tettnek több 
becset tulajdonított, mint a művészeti 
alkotásnak s inkább ambicionálta az 
emberbarát iránt érzett néma hálát, 
mint a költőt illető zajos elismerést . . . 

Eötvös a szabadságot tekintette az egyén 
legfontosabb érdekének ós e szabadsá-
got kívánta részére megszerezni az élet 
minden viszonyaiban. 

Szabadságot szerzett a jobbágynak, 
emberi és polgári jogainak gyakorlatá-
ban ; szabadságot a nemzetiségeknek 
nyelvük, szokásaik és erkölcseik meg-
tartásában; lelkiismereti szabadságot ik-
tatot t törvénybe a zsidók részére, tan-
szabadságot biztosított a népoktatási és 
magasabb tanulmányok körében s végül 
a nők szabadságát ő vívta ki az általa 
intézményesen (tanítónőképzők) megte-
remtett nőemancipációban. 

Amire Széchenyi István gazdasági ön-
állóságunk és Kossuth Lajos közjogi füg-
getlenségünk révén törekedtek: nemze-
tünk szupremáciáját, szabadságát és a 
múltnál boldogabb jövőjét b. Eötvös Jó-
zsef a közműveltségben kereste. A művelő-
dés és szabadság az ő programjában össze-
forrva jelenik meg. 

„A gondolat, hogy a magyar nemzet 
csak úgy tar that ja fönn magát, ha a 
nyugati civilizáció zászlaját hordja Európa 
ezen részében s egyediségét azon esz-
mék szolgálatában tünteti ki, melyekért 

a művelt világ többi népei küzdenek : 
e gondolat volt huszonöt évi vezérfonala 
összes politikai tevékenységemnek s az 
fog maradni ezentúl is. Valamint a nem-
zetiségi kérdésben, úgy minden kérdés-
nél azon párton álltam s fogok állani 
mindig, mely a szabadságért küzd s úgy 
vagyok meggyőződve, hogy midőn ezt 
teszem, egyszersmind a speciálisan ma-
gyar érdeket mozdítom elő; ha ezen 
nézet hibás, akkor elhibázott egész te-
vékenységem is."! 1 

Eötvös tevékenysége nem volt elhibázott. 
Most is a szabadság és műveltség esz-
méje vezet; ezekben keressük nemzetünk 
dicsőségét és polgárainak javát. 

Történetfilozófiai bölcsesége a polgá-
rok érvényesülését a nemzet keretébe 
állította ; a nemzetek történeti hivatását 
és jövőjét abba az eredményes munkába 
helyezte, mellyel az emberiség közös 
céljait mozdítják elő és az emberiséget az 
egyénben ölelte át. 

Ilyen magában álló jelentőségében 
hódolunk Eötvösnek, mint Magyarország 
legnagyobb humanistájának és e hódo-
latból részt kér a magyar tanítóság 
Eötvös-alapja is, mely épen Eötvös hal-
hatatlan szellemének ösztönzésére alakult 
és Eötvös emberbaráti szeretetétől ihletve, 
valamint munkáinak kincses birtokától 
támogatva évről évre szélesebb körre 
terjeszti ki a hazai kultúrmunkásoknak 
szánt jótékonyságát. 

A hazafias kegyelet ünnepi meghatott-
ságával tesszük le az ercsi-i sírboltra 
hálánknak koszorúját, és e koszorú nem 
veszít teljességéből, ha egyik ágával a 
távolból azt a férfiút üdvözöljük, ki b. 
Eötvös Józsefnek a nemzet szellemi nap-
számosai iránt érzett szeretetét szívébe 
fogadta és annak a szeretetnek misszió-
jában oly hűséges fáradozással járt el. 
hogy a tanítóknak immár két házában 
a legmerészebb álom valóra vált. 

Könnyező szemmel emlékszünk meg 
a munkában elfáradt hű tanítványról: 
Péterfy Sándorról, a mester sírja fölött 
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azonban az elragadtatás tüzes tekinte-
tével áldoznak, mert maga mondta: 

Oh ne sirasd meg annak végzetét, 
Ki a hazáért adta életét, 
Édesen alszik anyja kebelén 
S áldások őrzik csendes nyughelyén. 
Mely a hazáért élt, a hű kebel, 
Földjét termékenyítve hamvad el ; 
És szelleme a síi körül marad, 
Tettekre intvén az utódokat. 

(Budapest.) Dr. Jtadnai liessö. 

Iskolaorvosok a népiskolában. 
Az orvosi tudománynak, népoktatásnak és a 

társadalomnak együttesen nincsen nemesebb 
missziója, mint fegyverkezés arra a nagy mun-
kára, amit poétikus szívek bimbóvédelemnek 
hívnak. A gyermekek halálozási aránya a kul-
túra s a tudomány tökéletesedésével kétségbe-
ejtő arányban növekedik. Kivált az első 10 év 
alatt egyre-másra hervadnak el a fejletlen 
embervirágok. Mindenütt rájöttek arra, hogy a 
nemzeti fejlődés és az erősödés folyamata csak 
akkor felelhet meg az óhajtásnak, ha egész 
gonddal a nép védelmét ott kezdik meg, ahol 
az a legfontosabb : a gyermeknél, és fölébredt 
a kötelességtudat, hogy a gyermekhalandóság 
okait kikutassák és megszüntessék. 

Ezektől az intencióktól vezéreltetve alkotott 
most Lukács György vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr szabályrendeletet, mély az elemi 
iskolásgyermekek egészségének megóvása érde-
kében az iskolaorvosi intézményt kiterjeszti a 
népiskolákra is. 

A miniszternek eme szabályrendelete kiinduló-
pontja egy nagyjelentőségű reformnak, mely 
hivatva lesz a szakkörökben már régóta érzett 
hiányon gyökeresen segíteni. 

Olyan világot élünk, mely telve van mun-
kával : a munka pedig egészséges embereket 
kíván. A halandók óriási számára az egészség 
ösztöne folytán nagy szellemi munka és küzde-
lem vár s nagyon elhibázott dolog lenne az 
intellektuális képességeket az egészség rovására 
fejleszteni. Az iskola nagyon mögötte maradna 
a kor követeléseinek, ha kapuit a higiénia elől 
elzárná. Szerencsére nem történik ez utóbbi. 
Már 1898-ban a német orvosok és természet-
tudósok Düsseldorfban tartott közgyűlése meg-
alkotta az első német iskola-egészségügyi egye-
sületet. Ez az egyesület szervezeti szabályai 
értelmében nagy ügyszeretettel és körültekin-
téssel terjeszti a higiénia tanait az iskolákban 
s a rendelkezésére álló eszközökkel munkatár-
sául iparkodik megnyerni mindazokat, kik köz-
vetve, vagy közvetlenül az iskola virágzásán 
fáradoznak : tanítókat és szülőket, orvosokat és 

hatóságokat, hogy minden erejükből telhetően 
érvényre juttassák az egészségügy követeléseit 
az iskolákban. Eképen remélhető, hogy a higié-
nia a köznép tudatába is átmegy, miáltal oly 
sok bajnak és betegségnek, nyomornak és Ínség-
nek könnyen elejét vehetjük. 

Az említett egyesület célul tűzte ki továbbá : 
tőle telhetően megszüntetni mindama káros 
befolyásokat, miket az iskola gyakorol az egész-
ségre. Tehát az egyes, valamint az össznép 
védelméről van szó, mert az egész nemzet higié-
nikus állapota az egyed higiénikus érzésével, gon-
dolkodásával és cselekedeteivel karöltve jár. 

Az 1904-ben Nürnbergben megtartott első 
nemzetközi iskola-egészségügyi kongresszus fé-
nyes tanújelét adta annak, hogy az iskola-egész-
ségügy mint önálló tudomány minden civilizált 
nemzetnél a népjólét fölszínére küzdötte magát 
és a hatóságok különös méltányló figyelmét 
megnyernie sikerült. Megmutatta továbbá a 
kongresszus azt is, hogy minden nép legszentebb 
kötelességének tekinti, hogy ifjúsága egészségét, 
mint legdrágább kincsét, védje s óvja és a zsenge 
szervezetet, különösen a tankötelezettség ideje 
alatt a képzelhető leghigiénikusabb gondolko-
zásban részesítse. 

Ifjúnak lenni valami leendőt jelent. If jú-
korunkban testünknek minden szövete, szerve 
még tökéletlenül van kifejlődve s csak 20-ik 
életévünk befejezése után éri el fizikai fejlődé-
sünk betetőzését. Ez a fejlődés külsőleg a test 
hosszának, a mell kerületének és a test súlyá-
nak növekedésében nyilvánul. A testnek tökéle-
tesedésével a szellem fejlődése is összefügg. 
Olyan tanmódok, melyek különösen az utóbbi-
nak fejlődését melegágyi rendszer szerint céloz-
zák előmozdítani s az utóbbinak természetes 
sajátságait sem tartják szem előtt ; mindkettő-
nek elsatnyulását eredményezik. Sőt a nagyon 
is korai és megerőltető szellemi tevékenység 
előbb-utóbb bomlást okoz az agy szerkezetében 
és lehetetlenné teszi rendszeres működését. 

Ha tehát ennek az általánosan ismert köz-
mondásnak : mens sana in corpore sano, érvényt 
akarunk szerezni, föltétlenül szükséges, hogy az 
ifjúság fizikai és szellemi tehetségeinek kikép-
zésére egyenlően nagy gondot fordítsunk. 

A szellem elhanyagolásáról a testi gondos-
kodás rovására nem igen hallunk panaszt, de 
fájdalom, nagyon is gyakran az ellenkezőről. 
A test elhanyagolásából következnek az úgy-
nevezett káros iskolai befolyások az oktatásra is. 

De nemcsak az oktatás mikéntje gyakorolhat 
káros befolyást a szervezetre, hanem előidéz-
hetők azok tisztán külső viszonyok által is, 
nevezetesen az iskolaépületek beosztása és be-
rendezése, nemkülönben az iskolai bútorzat és 
tanszerek által. S mindezekhez hozzájárul még 
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az is, hogy napról-napra nagyszámú gyermek-
sereg él együtt. Ezekre a dolgokra, valamint 
az iskolai élet összes fázisára kell az iskolai 
higiéniának figyelmét és vizsgálódását kiter-
jesztenie. 

Most már az a kérdés merül föl: vannak-e 
a szülőknek, illetőleg az orvosnak támpontjai 
arra nézve, hogy az iskolai életnek az egészsé-
get veszélyeztető befolyását fölismerhetik ? Erre 
a kérdésre a leghatározottabb igennel kell felel-
nünk ; föltéve, hogy pontos ós huzamos meg-
figyelést eszközlünk. A szimptomák előbb vagy 
utóbb mutatkoznak ; nagyon gyakran már rövid-
del a rendes szorgalmi idő megkezdése után, 
ami rideg megváltoztatást idéz elő a gyermek 
megszokott életrendjében. Az üde arcszínt, a 
szobai levegő megváltoztatja. Az emésztési folya-
matban bizonyos zavarok jelentkeznek ; sokszor 
teljes étvágytalanság áll elő. Az arc és tagok 
teltsége megcsappan, mi annak a jele, hogy a 
test többet veszít, mint amennyit nyer. Gyakran 
nyugtalan álom, vagy teljes álmatlanság észlel-
hető s ezt a megzavart idegrendszer okozza. 
A legaggasztóbb jelenség a fejfájás, fejzúgás 
és a fejnek nehéz érzete ; nyomás az agyon és 
a szemgödrökben, a tarkón és a nyakszirten. 
Gyakori orrvérzés és fülzúgás. Huzamosb fej-
fájásban és orrvérzésben átlag a tanulók 6—8 
százaléka szenved. Ezek a tünetek a vérkerin-
gésben beállott zavarok következményei, melye-
ket órákon át egyfolytában való ülés, a görnyedt 
testtartás, szellemi túlterhelés és a tantermek 
helytelen fekvése és célszerűtlen szellőzése idéz-
nek elő. Az említettem tünetek nem ritkán az 
egész tanulási időn keresztül megmaradnak és 
sok esetben nagyon tévesen recipe szerint keze-
lik az orvosok. Több osztálynak 32 tanulója 
közül 11—12 olyat találtam, kik gyógyszert 
szedtek, amelyben főleg vas- és bromprepara-
tumok fordultak elő. 

Bizonyosan vannak szülők, kik e sorok olva-
sásakor önkéntelenül fogják mondani : mintha 
a mi gyermekeinknél is ilyesmi volna észlelhető ! 
De azt is kérdik, ki igazolhatja, hogy a gyer-
mekek eme egészségtelen állapota az iskolai 
élettel összefügg? A bebizonyítás nem nehéz. 
A tankötelezettség megkezdése előtt vagy tel-
jesen hiányzanak a fölsorolt jelek, vagy pedig 
ritkábban, illetőleg kisebb mértékben mutatkoz-
nak. A szünetek idején, különösen ha hosszan-
tartók, apadnak a tünetek, esetleg teljesen el-
maradnak. 

A tanulóifjúságnak még néhány megbete-
gedési eseteire kell rámutatnunk; még pedig 
első sorban a hátgerinc elgörbülésére, az úgy-
nevezett skoliozára. Ennek oka főképen a rossz-
szerkezetű padokban s a rossz testtartásban, 
valamint a könyvekkel túlságosan megtömött 

iskolai táskának hosszú úton való cipelésébeu 
keresendő. Dr. Eulenburg A. berlini orvos erre 
vonatkozóan vizsgálatot rendezett s konstatálta, 
hogy 11—12 éves leánykák hétfőn 4200 
grammnyi könyvet cipelnek, kedden 4700, szer-
dán 3200, csütörtökön 5200, pénteken 3500 és 
szombaton 4200 grammnyit. Ezeknek a szá-
moknak a középaránya ebben a korban a test-
súly ötödrészét képezi. 

A tanuló szemének megerőltetett munkája, 
a szervezetnek folytonos fejlődése alatt, a látó-
érzékre gyakran végzetessé válik. Rövidlátás 
keletkezik még olyan tanulóknál is, kiknek 
egyébként erre nézve nincs öröklési hajlamuk. 
A rövidlátás főokául következőket tekinthetjük : 
a szemnek elégtelen pihentetése, tehát a magas 
igények, miket a tanítás az iskolában és a házi 
föladatokkal ezen érzék iránt támaszt ; célsze-
rűtlen és hiányos világítás, rossz nézés, helyte-
len testtartás következtében ; az írásnak sza-
bálytalan szerkezete és rossz könyvnyomtatás. 
Dr. Cohn H. elismert szemorvos utóbbi időben 
a myopiát tanulmányozta az iskolákban. Sze-
rinte a rövidlátók száma falusi elemi iskolákban 
1'4, a városiakban 6'7, a felső leányiskolákban 
7'7, középiskolákban 10'3, reáliskolákban 19'7 
és a gimnáziumokban 26'2 százalék. 

Jeles idegorvosok magasfokú ideges zavaro-
kat, sőt kezdődő psychosist mutattak ki tanulók-
nál, mint túlságos szellemi megerőltetés követ-
kezményét. 

A tanulóknak egymással való benső és köz-
vetlen érintkezése következtében, sokszor a 
helyiségek hiányos tisztasága miatt, az iskola 
terjesztője lesz a legkülönfélébb fertőző beteg-
ségeknek, melyek nagyon könnyen a tanítókra 
és családtagjaikra is átragadnak. 

Az iskolásgyermekek egészségének megvizs-
gálására mostanában Dániában és Svédországban 
tétettek a legnagyobbmérvü tanulmányok. Daniá-
ban 30.000 és " Svédországban 11.000 7—20 
éves tanuló vétetett megfigyelés alá. Az ered-
mény azt mutatta, hogy az első iskolai év után 
a megbetegedési szám jelentékenyen emelkedik. 
Azután következő évben hasonló magaslaton áll, 
hogy fokozottabb követelés mellett 40'6 száza-
lékra emelkedjék. Erre csökkenés áll elő és 
ismét emelkedés. 

Az agy kimerülésének vizsgálásánál kiderült, 
hogy különféle tantárgyak, különböző mértékben 
veszik igénybe a gondolkodás szervét. Általában 
konstatálva van, hogy a nyelvi tantárgyak és a 
matematika legnagyobb mértékben őrlik az észt. 

A vizsgálódások folyamán továbbá két igen 
fontos dolog tünt ki. Az egyik, hogy sok tanuló, 
különösen nyáron, nem eléggé kipihenve jő 
iskolába, minthogy az alvási idő rövid volt. 
Ez oly fogyatékosság, ami a fejlődésben levő 
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szervezetre fölötte káros. A második tény pedig 
az, hogy a rövid ebédutáni szünet : 12—2 
óráig, különösen, ha még ezt az időt is mun-
kával töltik, nem nyújt szórakozást, üdülést s 
a szellemi kimerülés a tudományos délutáni 
oktatás alatt oly magas fokra emelkedik, hogy 
eredményes munkálkodásról egyáltalán szó sem 
lehet. S ami a tanulókról szól, nagyjában a 
tanítókra is vonatkozik. 

Az iskolaorvos ideálja szerintem úgy volna 
elérhető, ha az orvos a tanintézet oktató-testü-
letéhez tartoznék, amelynek minden tehetségét, 
erejét szentelné. Az az orvos, ki csak a címet 
viseli, hogy iskolai orvos, de kezdeményezési 
joga nincs, nem más, mint mutatvány a. közön-
ség megnyugtatására. Az iskolai szervezetben 
pedig csak idegen elem szerepét játsza, mely 
azzal asszimilálódni nem képes. 

Azok az eredmények, miket az iskolaorvosi 
gyakorlat ezideig fölmutatni tudott, világosan 
mutatják, hogy az iskolásgyermekek között szá-
mos oly betegség fészkelte meg magát, melyek-
ről sem a gyermekeknek, sem pedig a szülők-
nek sejtelmük sincs. Betegségek, amelyek ha 
figyelmen kívül hagyatnak, azaz ha orvosi keze-
lés alá nem vétetnek, igen komoly következ-
ményeket vonnak maguk után. Különösen az 
orrgarat megbetegedésének, a testalkat meg-
változásának és a tuberkulózis szimptomáinak 
idejekorán való fölismerése és orvosi kezelése 
nemcsak az illetőre van nagy higiénikus érték-
kel. hanem a környezetére is. 

Aki behatóan és előítélet nélkül vizsgálja az 
iskolaorvos tevékenységét, be kell vallania, hogy 
annak alkalmazása nagy hiányt pótol s általa 
számos veszély háríttatik el az iskolától és 
szülei háztól. 

H az a jóindulat és részvétel, melyet a nép 
széles rétegei az általános közegészségügy iránt 
mindegyre nagyobb mértékben tanúsítanak, arra 
enged következtetni, hogy az iskola-egészségügy 
iránti lelkesedés és érdeklődés is mindinkább 
nagyobb körre fog terjedni. S meg vagyunk 
róla győződve, hogyha a higiénia az ifjúság 
minden üdvét szem előtt tartja az iskolában, a 
szülőkkel is megbecsülhetetlen jótékonyságot 
gyakorol. 

Mindezekért örvendező lélekkel köszönti a 
magyar néptanítóság Lukács György vallás-
és közoktatásügyi miniszter urat a népitkolai 
iskolaorvosi szabályrendelet megalkotása ötleté-
ből, mert nemes érzületére és meleg hazafias 
szívére vall ama gondossága, hogy a nemzet 
virága már a kultúra talapzatánál is élvezze 
az egészségügy jótéteményeit. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

sCtfjkle 

Eötvös-alap. 
(Emlékünnep és közgyűlés.) 

Az Eötvös-alap, eddigi hagyományaihoz híven, 
február 2-án kegyeletes ünneppel áldozott hal-
hatatlan Eötvösünk emlékének. A magyar tanító-
ság, mely hálásan őrzi báró Eötvös József em-
lékét, ismét meggyújtotta a megemlékezés 
fáklyáját, hogy fényénél ú j erőt merítsen nemzet-
erősítő munkájához. 

A M. Tud. Akadémia I. emeleti termében 
február 2-án délután 4 órakor nagy és fényes 
társaság gyűlt egybe az emlékünnepre. Ott 
voltak: báró Eötvös Loránd nejével, Molnár 
Viktor államtitkár, az Eötvös-alap tiszteletbeli 
elnöke, Halász Ferenc és dr. Boncz Ödön 
miniszteri tanácsosok, Tóth József, Mosdóssy 
Imre és Körösi Henrik kir. tanfelügyelők, számos 
tanférfiú és tanítónő. 

Az emlék ünnep a Himnusz-szal vette kezdetét, 
melyet a Tanítók Háza ifjúságának dalosköre 
szabatosan énekelt el. Ujváry Béla rövid elnöki 
megnyitója után, melyben üdvözölte a meg-
jelenteket, dr. Badnai Rezső vallás- és közok-
tatásügyi miniszteri osztálytanácsos ült az előadói 
asztalhoz, hogy elmondja ünnepi beszédét. 

Dr. Badnai ünnepi beszéde báró Eötvös 
Józsefet, mint emberbarátot mutatta be, érdeke-
sen fejtegetve, hogy Eötvöst, a politikust, a 
szónokot, a költőt, a tudóst, az esztétikust 
mindenben és mindenekfölött az emberbaráti 
szeretet vezette. A jótettet báró Eötvös József 
mindenek fölé helyezte. Ebben a keretben ki-
tűnően rajzolta meg dr. Badnai báró Eötvös J . 
nagy alakját s eszmékben gazdag, Eötvös müvei-
ből vett találó idézetekkel telt fölolvasása 
állandóan lekötötte az előkelő nagyközönség 
figyelmét. Dr. Badnai ünnepi beszéde, melyet 
a jelenvoltak hálás tapssal jutalmaztak, egyike 
a legjobb megemlékezéseknek, melyek február 
2-iki Eötvös-ünnepeinken elhangzottak. (Az 
érdekes fölolvasás egyes részeit lapunk mai 
számának első helyén közöljük.) 

Alkalmi költeményt ezúttal egy vidéki kar-
társunk: Nagy Lajos izsapi állami tanító írt. 
A szép költeményt, mely báró Eötvös Józsefet 
szintén mint emberbarátot dicsőíti s amelyet 
lapunk mai Szünóra rovatában közlünk, Kapy 
Rezső titkár szavalta el nagy hatással. A jelen-
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volt szerzőt a közönség elismerően megélje-
nezte. 

Ujváry Béla elnök megköszönte ezután a 
megjelentek részvétét, köszönetet mondott a 
M. Tud. Akadémiának a terem átengedéseért 
s a Szózat eléneklésével a kegyeletes szép ünnep 
véget ért. 

* 

Az emlékünnep után következő közgyűlésen 
szintén Ujváry Béla elnökölt. Rövid megnyitójá-
ban a kegyelet hangján emlékezett meg Somlyay 
Józsefről és György Aladárról, akiknek nagy 
részük volt az Eötvös-alap megerősödésében ; 
bejelentette, hogv két nagy halottunk koporsó-
jára koszorút helyezett s családjaikhoz a vá-
lasztmány nevében részvétiratot küldött. Örömmel 
jelentette az Eötvös-alap erősödését, de fájda-
lommal konstatálta, hogy a folyton növekvő 
nagy föladatok dacára a tanítóságnak még 
mindig csak egyharmad része támogatja orsz. 
segélyegyesületünket. Reményét fejezte ki, hogy 
a tanítók anyagi helyzetének javulásával az 
Eötvös-alap tagjai is szaporodni fognak 

Az elnöki megnyitó-beszéd után fölolvasták 
a szarvasiak következő üdvözlő táviratát : 

„A Szarvasi helyi tanítóegyesület mai közgyű-
lés alkalmából szeretettel üdvözli az Eötvös-alap 
összes tisztviselőit. Példát adó ügybuzgalmukért, 
lelkes fáradozásukért elismerését, köszönetét 
nyilvánítja, munkásságukra áldást, mindnyájuk-
nak erőt, kitartást kíván : Molnár János, elnök. 

A zólyomi kartársak üdvözletét Podhradszky 
Lajos tolmácsolta Groó Lajoshoz intézett követ-
kező sürgönyével: „Tolmácsold mindnyájunk 
bizalmát elnök úr iránt azon kérelmünkkel 
egyetemben: tartson ki továbbra is a huma-
nizmusért való nehéz harcában. Podhradszky. " 

Tárgyalták ezután az Eötvös-alap és a két 
Tanítók Háza mult évi számadását s a föl-
mentvényt a számtartónak és a gondnokoknak 
megadták. 

Bejelentette az elnök, hogy a választmány 
utasítására az elnökség 30.000 K névértékű 
3 1 / 2 ° / o - o s földhitelintézeti kötvényeket vásárolt 
s az a 3140 K nyereség, mely e vásárlásból 
előállt, födözetéül szolgál annak a 2104 K 
45 f-nek, mely a Tanítók Házai 1905. évi záró-
számadásaiban födözet nélkül maradt. A köz-
gyűlés ezt a bejelentést helyeslőleg tudomásul 
vette. 

Az Eötvös-alap és a Tanítók Házai 190ti. évi 
költségvetését az előterjesztés szerint a közgyűlés 
vita nélkül elfogadta. 

A jótéteményekre vonatkozó pályázatok ki-
hirdetése után az elnök bejelentette, hogy 
Péterfy Sándor örökös elnökünk levélben üdvö-
zölte a közgyűlést. „A nekem megküldött jelen-
tések és a számadások — írja Péterfy Sándor — 
örömmel töltik el lelkemet ; szent munkátok 
fényes sikeréről tesznek azok tanúbizonyságot. 
Vajha hazánk minden egyes közoktatási mun-
kása követné nemes példátokat !. . . Minden 
fájdalmamat fölülmúlja az a kínos érzés, melyet 
az a tudat okoz, hogy nem osztozhatom már 
a munkában veletek. Csak az vígasztal, hogy 
annak eredményében mégis tudok még az élők 
között gyönyörködni. " A közgyűlés lelkes éljenzé-
sek közt elhatározta, hogy Péterfy Sándort levél-
ben üdvözli, melyet az összes jelenvoltak aláírtak. 

A közgyűlés, miután Tóth József miniszteri 
osztálytanácsos indítványára az elnökségnek a 
sikeres vezetésért köszönetet mondott, lelkes 
hangulatban véget ért. 

Eleven ABC. 
A szabad levegőről, verőfényes mezőről, cso-

bogó patak mellől, hűvös erdőből, a pázsitos 
gyepszőnyegről viszik be a kis gyermeket nyár-
utó hónapban az elzárt iskola padjába. Ott ül 
a kis csöppség ; bámulva nézi a körülötte tör-
ténő dolgokat ; aggódó figyelemmel kíséri szem-
mel tanítóját, hogy mikor szólítja őt föl ; meg-
félemlítve a szigorú rend és fegyelem által, az 
eseményeknek egymásutánja összeszorítja kis 
szívecskéjét. Lelke előtt még a tegnapi kelle-
mes játszó-helyei jelennek meg illatos virágok-
kal, napsütötte melegséggel. Megborzong a 
lelkecskéje a nagy ellentét hatása alatt. Még a 
félelem, az újdonság ingere sem képes vissza-
tartani. hogy el ne ábrándozzék a közeli múl-
ton: a szabadságon. Arcára kiül az unalom, a 
visszavágyás. Mert ez az első iskolanap egy-
szersmind az első megcsalatkozás is. Hisz oly 
sóvárgással kísérte bátyját, nővérét az iskoláig ; 
hisz magasabb tisztelet élt benne eddigelé az 
iskola iránt. Vágyakozásának netovábbja volt, 
hogy ő is már iskolásgyermek lesz. Es most 
ridegnek, fagyasztónak találja. Nagy lelki vál-
tozáson megy át. És kimondhatjuk bátran : az 
iskola hátrányára.* 

* Nagyon sötét színekkel fest. Szomorú volna, ha 
! ez a kép minden iskolára illenék ! (Szerb.) 
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Sok-sok gondot okozott ez a tapasztalat a 
tanítóságnak. Tapasztalt tanférfiak, a gyermeki 
léleknek igaz ismerői, igyekeztek gyermekké 
válni, hogy a kis embernek játszótársai lehes-
senek az iskolában. A gyermek gondolkodás-
módját követve, kedély- és lelkiállapotának meg-
felelő módozatokkal akarták az apróságokat a 
tudomány részeseivé tenni. Különféle fogásokat 
alkalmaztak a siker érdekében. 

Amíg csak a beszélgetésnél, rajzolgatásnál, 
éneknél, sőt még a számolásnál is, maradtunk : 
csak megvolt a kis ember. Tetszett neki a 
dolog. Legnagyobb nehézséget a betűvetés, az 
olvasás okozta. Élettelen két figurát, valami 
ákom-bákomot rajzolok egymás mellé és lesz 
belőle : ír, úr, rí. A hangok összetétele, együt-
tes kimondása, fogalommá fejlesztése, az alak 
megkülönböztetése más, hasonló hangú és alakú 
ákom-bákomtól : vajmi nehéz dolog ez. Micsoda 
idegszálak jönnek működésbe az agyban, hogy a 
hang képe, az alak rajza képzetet alkosson és sok-
sok ily képzet-összetétel szóképet, fogalomképet 
adjon. Ennek a nagy fáradságot megkívánó mun-
kának könnyebbítésére szolgáltak a különféle mód-
szerek. A hangoztat ási módszer az analízis segít-
ségével tiszta hangképet nyújt. A fonomimilca 
cselekvéssel köti össze a hangot, hogy a moz-
gási processzus emlékezete fölújítsa képzetét. 
A hozzáfűzött mese az érdeklődés fölkeltését 
célozta. A jelképes módszer már a látószerv 
alkalmazásával hat az emlékezetre és a kedves 
kép a betűalak bevésődésével fölidézi az alak 
hangjának nevét. Végre egyik legújabb fokozat 
az eleven ABC. 

Szellemesen konstruált szemléltetőeszközök 
gyűjteménye ez, melynek segítségével játszva, 
a gyermeki kedélynek megfelelően, a lelki meg-
nyilatkozásnak természetes menetében tanítja 
meg az írva-olvasásra. Módszerében Kálmán 
Márton, szék. főv. tanító egyesítette az eddig 
ismert fogásokat és kiválik abban, hogy fő-
elvül állította oda: Minden betűalak a szem-
léltető tárgynak árnyéka gyanánt mutatható be, 
tehát mintegy az eszközből válik ki. Minden 
szemléltetőeszközül használó tárgya játéktárgy 
a gyermek kezében, mely egyszersmind ugyan-
azt a hangot adja, mint a betűalak neve. Az 
összeolvastatás nehéz problémáját a gyermek a 
szerkesztett szekrény előlapján magával a játszó-
eszközök egymáshoz illesztésével, majd a kivá-
gott kemény árnyékalakok, mint betűk, egy-
máshoz vitelével oldja meg. Ezzel az össze-
olvastatást fejlődésében mutatja be. A lefolyását 
látja a gyermek. Énekei, amiket beszélgetése 
közé sorol, mikor a betűalakot föltüntető szem-
léltető eszközét bemutatja, nagyon alkalmasak 
a hangot megörökíteni a gyermek emlékezeté-
ben. Beszélgetései pedig élénkek, a gyermeki 

kedélynek megfelelőek, magukba foglalják a 
besz.-ért. gyakorlati tárgyat. Szórakozik a gyer-
mek, mikor az árnyékalakot utánrajzolgatja, 
majd a bemutatott tárgyat természet után raj-
zolja le. Egyes tárgyakat maga is megcsinálhat 
és így kézügyességi gyakorlatra tesz szert. 

Látnivaló, hogy a gyermek játszik, szórako-
zik, kellemes kedélyhangulatot nyer, változatos-
ságban gyönyörködik, s mindent lát, megfoghat, 
tehát maga dolgozik és így magát a célt, hogy 
megtanuljon olvasni-írni, mintegy önkénytelenül, 
önmagától éri el. Ez a játékgyűjtemény mind 
egy elmésen szerkesztett szekrényben van, mely-
nek fehér előlapján sodronyokon mozgatható 
betűk függeszthetők ki. De ezek a betűk tiszta 
betűalakok, mint a tárgy árnyékalakjai. Ezeket 
tolhatja, rakhatja, cserélgetheti a gyermek és 
így mindig szeme előtt lebeg a szó keletkezési 
képe. A nyelvtani ismeretek alapját itt szem-
léletileg nyeri. Még egy kis boltot is rejt ma-
gában a szekrény a számolás mesterségéhez. I t t 
vesz, elad az apró ember^ és a számfogalmakat 
is megtestesítve látja. így minden nehézség 
nélkül, megerőltetést kizárva, gyermekded mó-
don taníthatjuk meg az ABC-t. 

Nagy eredmény ez. Sok-sok könnyet szárí-
tunk föl a gyermekek szeméből, mik kicsordul-
tak tehetetlenségük érzetén. Sok kellemetlen 
érzéstől kíméljük meg a gyermeket, mikor a 
betű föl nem ismerése, a szóalakok összetételé-
nek akadályai elsimulnak előtte. Maga a tanító 
is jobb kedvvel, nagyobb ambícióval foglalko-
zik kis tanítványaival, mikor azt látja, hogy 
nemcsak a tehetségesebbjei boldogulnak, hanem 
a gyöngébbek is eredményt émek el minden 
nagyobb lelki gyötrődés nélkül. Maga a tanítás 
menete nyer frisseségben, kedélyben. Szeretett, 
vonzó foglalkozássá varázsolhatjuk e szemléltető-
eszköz segélyével eddigi egyhangú, vontatott, 
lélekölő, kínos munkánkat. A gyermek szívesen 
foglalkozik otthon az iskolában ellesett tormá-
ban az írás-olvasás tudásával, hisz csak tovább 
játszik. Otthoni, megszokott játszását ilyforinán 
módosítja. Hánv kellemetlen órától szabadítjuk 
meg a szülőket, kik foglalkozván gyermekük-
kel, nem tudtak megküzdeni az összeolvastatás 
vagy csak a betű ismertetés, avagy akárcsak a 
betűalak vetése okozta nehézségekkel ! Hány 
kínos megalázkodástól menekszik meg a gyer-
mek, mikor az eddigi tudatlanságát játszian, 
könnyedén tünteti el tanítójának vezetése 
mellett ? ! 

A gyermeki lélek ismerete, a gyermeki gon-
dolatmenet vizsgálódásai, a gyermek szeretete 
adta meg az útmutatást az írva-olvasás tanítási 
módjának előbbrevitelére. Az eleven ABC mód-
szere igen nagy lépést jelent e fontos téren. 

(Budapest) Pintér Zsigmond. 
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Jobbadán János a fogalmazásban 
erősödik. 

(Második közlemény.) 
Tanító : Jobbadán, ismét figyelj ! Mert ismét 

itt van Görömböly bátyád. Jobbadán : Figyelek, 
tanító úr. T. Hol és mikor született maga, 
Görömböly? Görömböly: Bugyin, 1880-ban, 
kérem alásan. T. Milyen vallású ? G. Református. 
T. Édes apjának milyen foglalkozása van ? 
G. Csak volt, mert 1890-ben meghalt. De míg 
élt : földiníves volt. T. Hány elemi osztályt 
végzett maga, Görömböly ? G. Négyet. T. Mikor 
az iskolából kikerült, hová és merre ment ? 
G. Suszterinasnak, kérem alásan. T. Hány évig 
volt suszterinas? G. Négy esztendeig. T. Ekkor 
fölszabadult ? G. Igen. T. Katona volt-e ? G. Igen. 
T. Meddig volt katona? G. Csak egy évig. 
Akkor kiszuperáltak, mert a lóról leestem és 
lábamat törtem. T. Tehát maga huszár volt ? 
G. Nem, hanem tisztességgel legyen mondva : 
furvézer. T. Mit csinált, mikor a katonaságtól 
elbocsátották ? G. Visszamentem mesterségem-
hez : suszter lettem és meg is házasodtam. T. Jól 
ment a mestersége ? G. Dehogy ment. Sőt 
inkább és ellenkezőleg. Épen azért jöttem iskola-
szolgának, mert mesterségemből kenyérre se 
tellett. T. Mióta iskolaszolga? G. Csak 1904 
óta. T. Tehát még csak ideiglenes ? G. Ideiglenes. 

T. Jobbadán, hallottad Görömböly bátyádat ? 
J. Igenis, hallottam. 

T. Görömböly bátyád arról adott-e nekünk 
fölvilágosítást, hogy milyen ő és hogy milyen 
a természete ? J . Nem. T. Tehát nem a külsejét 
és a természetét írta le? -/. Nem. T. Ha nem 
a külsejét és a természetét írta le, a mai be-
széde leírás lesz-e ? -/. Nem. T. Hát mi ? J. ? 

T. Mit beszélt el nekünk Görömböly bátyád ? 
J. Amit tanító úr tőle kérdezett. T. Elbeszélte ? 
J. Igen. T. Minek volnának nevezhetők ekképen 
az ő feleletei ? -/. Elbeszélésnek. T. Igazán meg-
történt Görömböly bátyáddal minden, amit most 
elbeszélt ? J . Igen. '/'. Ha megtörtént, akkor mi 
volna az ő elbeszélése? -/. Történet. T. Mi tehát 
a történet? -/. Olyan igazi elbeszélés, amely 
Görömböly bátyámmal történt. T. Mit gondolsz, 
csak Görömböly bátyádnak van története ? 
J. Nem. T. Hogy tudod te ezt? J. Mert min-
denkivel történik valami. T. Csak emberrel, 
avagy talán nemzettel és virággal is stb. tör-
ténhetik-e valami ? J. Igen. T. Milyen elbeszélés 
volna ekképp a történet ? J. Olyan igaz elbe-
szélés, amely bármilyen dologgal megtörtént. 
T. Látom, hogy már fegyelmezettebb lélek vagy, 
mert már tudsz a kérdések után igazodni. 
Figyelj tovább is, mert még egy pár kérdéssel 
meg akarlak ostromolni. J. Figyelek. De tessék 
a kérdéseket akkurátosan föltenni, mert a kínló-

dástól már most is izzad a homlokom. T. Igye-
kezni fogok, Jobbadán. 

T. Ott hagytuk el, hogy Görömböly bátyád 
ezen az órán nem leírás, hanem elbeszélés. Az 
elbeszélések sorában pedig történet. Most tovább 
megyünk. Mit beszélt el Görömböly bátyád ? 
Talán azt, hogy mi történt a városban, vagv 
a maga élete sorát ? -T. A maga élete sorát. 
T. Lerajzolta azt? J . Nem. T. Miért nem raj-
zolta le ? J. Mert az életet nem lehet lerajzolni. 
T. Igazságod van. De ha az ő életét le lehetne 
rajzolni, olyan volna az a rajz, mint ahogyan 
ő azt elbeszélte? J. Igen. T. Az ő elbeszélése 
tehát mit pótol? J . Az ő életének a rajzát. 
T. Ha az ő elbeszélése az ő életének a rajzát 
pótolja, mi volna ekképp az ő elbeszélése? 
•J. Életrajz. T. Derék gyerek vagy. Mert bár a 
kérdések nem voltak akkurátosan föltéve, te 
mégis akkurátosan feleltél meg rájuk. 

T. No, de most következik el a haddelhadd. 
Mert ezt le is kell ám írnod! Még pedig, amint 
tudod : rendben. Mert már eddigelé megtanultuk, 
hogy a fogalmazásban szigorú rendet kell tar-
tanunk. Le tudnád-e rendesen írni Görömböly 
bátyád életrajzát magadtól ? •/. Nem. T. Okom 
van rá azt mondani, hogy magadtól, mert 
lassacskán el akarom ereszteni a kezedet, hogy 
magadtól is tudj járni. Mert vezetőd nem lesz 
mindig az életben. Azért felelj a kérdésemre : 
le tudod-e magadtól írni vagy nem? J. (El-
szántan.) Nem. T. De ha adnék neked irányt, 
meg tudnál vele birkózni ? J. Igen. T. Ha nem 
tudod magadtól leírni : adok is neked ilyet. Az 
utasítás hűségesen megmutatja azt az irányt, 
amelyen írásodban haladnod kell. El ne téve-
lyegj ettől az iránytól se jobbra, se balra, mert 
akkor a fogalmazásod nem jó lesz. 

Jobbadánnak ezeket a dispozíciókat adtam : 

Görömböly István. 
(Életrajz.) 

Irányítás: Születési hely, idő. Vallás. Apja 
foglalkozása. Halála. Görömböly iskolás. G. 
suszterinas. G. katona. G. ismét suszter. G. 
iskolaszolga. 

Másnap ezzel a fogalmazással állított be 
hozzám : 

„Görömböly István. 
(Életrajz.) Dispozíciök szerint. 

Görömböly István iskolaszolga. Született 
Bugyin, 1880-ban. Vallására nézve református. 
Apja szegény, de becsületes földmíves volt. Akit 
1890-ben veszített el. Görömböly István csak 
négy elemi iskolát végzett. Ezután suszterinas-
nak ment." Négy évi inaskodása után fölszaba-
dult. De alig élvezte a szabadságot, 1901-ben 
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katonának sorozták be. A katonaságnál furvé-
zeres állapotba került. Azonban ebbeli állapotá-
ban szerencsétlenség érte : leesett a lóról és lábát 
törte. Emiatt a katonai szolgálatot ott is hagyta. 
És visszatért régi mesterségéhez : a suszterség-
hez. De itten sem ment jól a dolga. Alig tellett 
neki munkájából kenyérre. Azért mesterségét 
odahagyva : fővárosi iskolaszolgának szegődött, 
ahol most ideiglenes minőségben van." 

Elolvasva a fogalmazványt, láttam, hogy 
Jobbadán ezen a téren figyelemreméltó haladást 
tett, amennyiben már nemcsak diktálás, hanem 
dispozíciók szerint is képes fogalmazni. Hogy 
egy lépéssel ismét tovább menjünk, utasítottam, 
hogy a neki már előbb elbeszélt „Visszhang" 
eímű mesét minden dispozíció nélkül, önmagától 
írja le. Ez sikerülvén: most „önálló megfigye-
lések" alapján gyakorolja magát a fogalma-
zásban'. Hogy itt sem fog kudarcot vallani, 
arra nézve garanciát nyújt az a gondos elő-
készítés, amelyben őt részesítettem. 

(Budapest,) Szabó Kálmán. 

Az amerikai iskolai fegyelemről. 
j- tisztelt lap mult évi 34. számában „Az 

érem másik oldala" cím alatt az Eszakamerikai 
Egyesült Államok iskoláiban uralkodó fegyelem-
ről hajmeresztő dolgok foglaltatnak. 

Tagadhatatlan, hogy olyan óriási nagyságú 
földterületen, mint aminőn az Északamerikai 
Egyesült Államok terülnek el, egyik-másik 
iskolában, kiváltkép a magasabb tanintézetek-
ben, lehetetlen, hogy ne történjenek nagyobb-
mérvű kihágások, vétségek. O 7 O 

Hiszen nálunk, Magyarországon is előfordult 
már, hogy egy nyolcadosztályú gimnáziumi 
tanuló rálőtt a tanárára, mert megbuktatta az 
osztályvizsgálaton, vagy egy másik sértő szavak-
kal illette az őt tán a szokottnál keményebb 
hangon megdorgáló osztályfőnököt. Még párbaj 
is fejlődött hasonló okból egy érettségiző diák 
és az egyik tanár között. 

De Németországban is előfordulnak az ilyen 
esetek. Csak egyre legyen szabad rámutatnom. 
Még nem jutott feledésbe ama epizód, mely 
egy berlini népiskolában, egy különben a tanu-
lásban kivált, öregebb tanítvány és a rajztanítója 
között játszódott le és amelynek folyamán az 
előbbi hazamenetkor az utóbbit bicskájával 
orvul támadta meg és hátban meg is sebezte, 
mivel a tanító öt szigorúan bár, de igazságosan 

O 7 O o 
megbüntette volt. 

Ezek az esetek kivételt képeznek a szabály 
alól és csak igazolják azon szomorú tapasz-
talati tényt, hogy az egyén lelkületére való 
minden nevelő-oktatói behatás dacára az ember-

ben lakozó állat olykor elnyomja a nemesebb 
indulatot, az emberi érzést és kitör föltartóz-
hatatlanul, hogy vadul rontson. 

Azonban az igazság és a tényállás az, hogy 
az Egyesült Állahiok népiskoláiban a fegyelem 
és rendtartás példás, mintaszerű, a legmagasabb 
színvonalon álló. Ezt egy szem- és fültanutói 
tudom, ki fél évnél tovább időzött New-Yorkban, 
és maga is a tanügy munkása lévén, melegen 
érdeklődött az ottani népiskolaügy iránt. Meg-
látogatott négy newyorki népiskolát. Az amerikai 
tanítónők (ott a férfitanító ritka, mint a fehér 
holló) nagy előzékenységgel fogadták és kész-
ségesen fölvilágosították mindenről. Azonban 
ehelyütt csak a legtekintélyesebb iskolával fog-
lalkozom. 

A 81. számú utcában van egy primary (elemi) 
és egy gramar (felsőbb) népiskola hatalmas, 
ötemeletes épületben, közös fedél alatt elhelyezve. 
Ezt a két iskolát közel 1500 mindkét nembeli 
gyermek látogatja. A leányok az épület egészen 
elkülönített szárnyába járnak föl. Ugyanegy 
osztály mellett több párhuzamos osztály is van. 
Egy-egy osztályba 50—60 növendék jár, kik 
egy tanítónő kizárólagos vezetése alatt vannak. 
Egy iskolaév, vagyis tíz hónap alatt végezhet 
a jó tanuló két osztályt, minthogy egy osztály 
bevégzése csak öt hónapig tart. Ugyanis január 
végén az osztálytanítónő tüzetesen megvizsgálja 
mind a növendékeit, de nem olyan ünnepélyes 
apparátus kifejtése mellett, mint minálunk, mely 
csak arra való, liogy a gyermekeket elfogul-
takká teszi. Ez nem nyilvános vizsgálat ott és 
csak a „principal" vagy igazgató jelenlétében 
tartatik. A „promoved", vagyis fölléptetett 
tanulók azonnal, szünet nélkül átmennek a meg-
felelő magasabb osztályba és csak ennek elvég-
zése után következik be a nagy szünidő, mely 
ott is két hónapig tart. A primary is nyolc, a 
gramar is nyolc osztályból áll. 

Az iskolában uralkodó fegyelem és erkölcsi 
szellem nem hagy kívánnivalót maga után. 
A gyermekek komoly, majdnem felnőtt embe-
rekhez illő magaviseletet tanúsítanak. Legtöbb-
ször el vannak foglalva hasznos munkálkodással. 
Ha nem írnak vagy rajzolnak, másnemű prak-
tikus munkát végeznek. Fiúk és leányok egy-
félekép dolgozgatnak. Mindegyikük tud a tűvel 
bánni, befűzni, a cérnára csomót kötni. A nagyob-
bak már föl varrják a ruhájukról leszakadt 
gombot, összevarrják a ruhán támadt hasadékot, 
sőt a nagyobb lyukat be is foltozzák. Nemcsak 
a leányok, de a fiúk is tanulnak kötni, hor-
golni, csomózni stb. A tízévesek már faragnak. 
Erre használnak éles, bicskaalakú kést, mellyel 
puhafából kis tálcákat, kanalakat, sőt kis tányé-
rokat, tolltartókat és szelencéket is faragnak. 
Ha faragcsálás közben az egyik meg találja 
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vágni az ujját, nem fakad azért sírásra, jajga-
tásra, hanein rögtön kiáztatja a már e célra 
készenlétben tartott vízmedencében, a tanítónő-
vel bekötteti, azután folytatja a dolgát, persze 
úgy, ahogy. 

Tanulnak fúrni, fűrészelni, enyvezni, szeget 
ütni a falba, vagy azt onnan kihúzni és egye-
nessé verni és egyéb kisszerű házi dolgokat. Az 
amerikai gyermekek annyira szeretik a dolgo-
zást, a mozgást, hogy télen a leggazdagabb 
családok fiai a havat ellapátolják a járdáról, 
de nemcsak saját szüleik házai előtt, hanem 
lapáttal kezükben ajánlkoznak más háztulaj-
donosoknak vagy gondnokoknak is erre a szük-
séges munkára — ingyen. 

Már a gyakori és sokfele foglalkozás magá-
ban véve üdvös fegyelmi eszköznek válik be. 
Azonban rendelkeznek az amerikai tanítónők 
egy hatékonyabb, pozitív eszközzel is az ille-
delmes, mindvégig szerény magatartás állandó 
biztosítására, mely amilyen egyszerű, olyan 
bámulatos sikerű is. 

Ha egy iskolanap alatt a gyermek maga-
viselete és "szorgalma kifogástalan volt, panaszra 
okot nem szolgáltatott, akkor délután három 
órakor, mielőtt haza bocsátják, egy négyzetalakú 
bárcát (ticketet) kap jutalmul, melynek angol 
szövege ez : 

„Department of Publich Instruction. 
City of New-York. 

A Good Boy. 
Primary School No. 86. 

A. A. Brennan, 
Principal." 

(Magyarul : A nyilvános oktatás ügyosztálya. 
New-York városa. 

Egy jó fiúnak. 
80. sz. elemi iskola. 

Brennan A. A., 
igazgató.) 

Minden tanulónak leghőbb vágyát képezi, 
hogy ilyen bárcát kapjon, mert ha haza érkezik, 
szülője vagy más gondozója azonnal követeli a 
bárcát. Mindenik bárcáért kaji egy centet és 
dicséretet ; ellenben, ha bárcája nincs, nem kap 
semmit, sőt megbüntetik és megszégyenítik 
társai előtt. Xagyon szerencsétlen az olyan 
nebuló, ki ticketet nem kapott s olykor meg-
kísérli, hogy egyik társától pénzen vegyen, ami 
azonban veszéllyel jár, mert ha ilyen üzérkedés 
a tanítónő tudomására jut, mindkettőjüket a 
legkeményebb büntetés — az iskolából való 
nyilvános kizárás — éri. 

Ezt a jutalmazási módot tetézi az osztály-
tanítónő azután azzal, hogy péntek délelőtt, az 

egész heti tanulás utolsó napján, azt a gyer-
meket, aki a lefolyt hét minden napján kapott 
ticketeket, kék kokárdával, melyen az Egyesült 
Államok csillagzászlós címere látható, kitünteti, 
azt a mellére tűzvén. Az ekként kitüntetett 
gyermekek azután büszkén sétálnak haza, az 
utcán járókelőktől egy-egy „ bravó "-t vagy „ez 
ám a derék gyerek" tetszésnyilvánítást aratva. 
Hogy a szülők öröme és hálája végtelen nagy, 
azt mondanom se kell. Ezt a kokárdát azonban 
csak egy óráig viselhetik az örömtől duzzadó 
szívecskén, t. i. délután 1 óráig (pénteken), 
amely időben Amerikában a délutáni tanítás 
kezdődik. A ticketeket azonban megtarthatják. 
Ennek a pedagógiai eszköznek oly kedvező 
hatása van a tanulókra, hogy egyáltalában testi 
fenyítékre szükség nincs, amelyet különben az 
amerikai törvény szigorúan tilt, nemcsak a 
tanítóknak, de a szülőknek is. 

Hogy milyen harmonikus rend és összevágó, 
szinte katonai fegyelem honos az amerikai 
iskolákban, azt az úgynevezett „matchen"-nél, 
vagyis tűzpróbánál meg lehet figyelni. Minthogy 
nagyszámú növendék jár föl az intézetbe, ki 
vannak oktatva a gyermekek arra, hogy tűz-
veszély idején, mely az óriás forgalmú világ-
városban elég gyakori, ne támadjon a növen-
dékek között semmiféle zavar, ijedelem, fejet-
lenség, avagy pánik, hanem szép rendben 
vonuljanak ki az égő házból. 

Ok ugyanis, mihelyest meghallják a tűzjelzést, 
rögtön fölugranak helyeikről, otthagynak min-
den könyvet, irkát, taneszközt, sőt ruhát, csak 
fövegüket ragadják fejükre. Egyben mintegy 
varázsütésre rejtett gépezet folytán alásülyednek 
az egyes osztályokat elválasztó, de elég vastag, 
fából készült, táblás közfalak. A tanulók ki-
sietnek kényelmes, csak kétüléses padjaikból a 
középre, párosával sorbaállnak és tanítónőiktől 
vezényeltetve, higgadt vérrel, gyorsan lépve 
ugyan, de nem futva, sem nem sírva, jajgatva, 
hanem tolakodás nélkül, szép rend- és csendben 
kivonulnak az épületből. Az első emeletbelieket 
követik a második emeletbeliek s így tovább. 
Öt perc alatt kiürül az egész nagy ház. Erre 
begyakorolják a fiúkat és leányokat egyformán, 
hetenként egyszer. A legtöbb tűzjelzés hamis 
és csak a fönt vázolt célt szolgálja. Mindazáltal 
volt már több eset rá, hogy az iskolaépületben 
magában vagy tőszomszédságában tűz ütött ki 
és a másfélezer növendék a legkisebb zavar, 
tolongás nélkül kimenekült az égő házból. 

Az amerikai fegyelmezés nemcsak hogy nem 
kielégítő, de ezen a téren is tanulhatna még 
a vén Európa az Újvilágtól ! 

CVerbó.J Fóti Bernát 

c£>$:<3e 
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Eötvös. 
Kilobbanván nagy szíve lángja, 

Mély gyásznak éje szállt le ránk 
S a sírt, amely magába zárta, 

Könnyével öntözé hazánk. 
És multak évek, egyre multak, 

De fájdalmunk el nem múlott, 
S minket, ha lát szellemszemével : 

Gryászolva lát a nagy halott. 

Szemünknek a könny jó barátja, 
— Hajh! régi bús tapasztalat ! -

A nagy világ gyakorta látja. 
Hogy szívünk majd belészakad. 

De soha még szemünknek könnye 
Nem csordult ki méltóbb okon, 

Mint mikor a sír Ot lezárta, 
Ki a lelkünkkel volt rokon. 

Ismerte elménk gondolatját, 
Szívünknek titkos vágyait, 

Fékezte lelkünk indulatját, 
Ha elragadt, túlságba vitt. 

Aggódó szeretet szavával, 
Szelíd mosollyal jött felénk ; 

Mindjárt könnyebbé lón az élet, 
Bár a keresztjét emélénk. 

Ha lelkűnkön búfelhö támadt, 
Eljött közénk elűzni azt; 

Nagy lelke fénye szerte áradt 
S teremtett újra szép tavaszt. 

Befödte fájdalmunk' virággal, 
Meggyógyítván lelkünk sebét. . . . 

S feledtük azt, hogy asztalunkon 
Szegényes, sótlan az ebéd. 

A poranyag rég porba szállott, 
Ott nyugszik néma sír alatt, 

Megsemmisült a szív, az áldott, 
De szeretete itt maradt. 

Eötvös lelke nem hágy magunkra, 
Itt jár köztünk, itt él velünk ! 

Eljön, hogy könnyünk letörölje, 
S bíztat, ha terhet emelünk. 

Zavarta csendes síri álmát 
A szenvedőknek jajszava, 

Bús özvegyek s esengő árvák 
Hangja hozzá ne hallszana ? 

Kit mindenkor a szív vezérelt 
S egy elve volt : az irgalom, 

Lényét hogy is zárhatta volna 
Babbörtönébe sirhálom ? 

Hol a nyomorúság, szegénység 
Sötét réme jár szerteszét, 

Hol istenáldás csak a részvét, 
De gúny minden üres beszéd : 

Eötvös szelleme oda száll le, 
Vígasztál és könyűt torul; 

Ott érzi jól magát valóban : 
Özvegyek és árák körül. 

(Izsap.) 

Szegény tanítóözvegy, árva, 
Ne félj: az Isten megsegít! 

A könyöriäet szertejárva, 
Letörli majd bús könnyeid. 

Ha szívedből kiszáll a bánat, 
Ha segítő kéz nyúl feléd : 

A megnyilatkozó jóságban •— 
Ismerd föl — Eötvös szettemét. 

Nagy Lajos. 

Irodalom. 
Népmkélés cím alatt Bárczy István és We-

szely Ödön szerkesztésében s a Franklin-Társulat 
kiadásában pedagógiai havi folyóirat fog meg-
jelenni, melyről a szerkesztők a következőket 
mondják: „Első sorban a népiskolát kívánjuk 
szolgálni, a népiskola helyes irányban val»  
munkálkodását könnyíteni, a munka színvona-
lát emelni és hathatósabbá tenni, a modem 
haladást e téren is elősegíteni. Ebből a célból 
különös gondunk lesz arra, hogy állandóan 
minél alaposabb tájékozást nyújtsunk affelől : 
mi történik az egész müveit világon a nép-
nevelés érdekében. így véljük elérhetőnek, hogy 
az ország bármelyik részén működő tanítóink, 
valamint a népiskolázás iránt érdeklődők min-
den nehézség nélkül tudomást vehessenek a 
népoktatásügy minden részének folytonos fejlő-
déséről. De nemcsak az iskolát, hanem a mű-
veltség terjesztésének minden más eszközét is 
fölkaroljuk. Az igazi demokratikus fejlődés leg-
első és legfőbb föltétele a műveltség általáno-
sítása. A műveltség megszerzéséhez szükséges 
eszközökkel mindenkit el kell látni, s módot 
kell nyújtani, hogy ezeket az eszközöket min-
denki a maga mívelésére szabadon használ-
hassa. Ez a kultúrszoeiálizmtis. Ennek a meg-
valósítására akarunk híveket szerezni, akik a 
társadalom minden részében — mindenki a 
maga működési körében - igyekezzenek ez 
eszméket terjesztem, ezeket a törekvéseket valóra 
váltani. Ily módon óhajtjuk a társadalmi mű-
veltséggel együtt a társadalmi együvétartozás 
érzését s a szociális gondolkodást terjeszteni. 
Világszerte nagy társadalmi átalakulások előtt 
állunk. Ezekben a küzdelmekben első sorba* 
nem a fizikai erő, még a gazdasági erő sem, 
hanem a népműveltség ereje s az ebből sar-
jadzó szociális erő mértéke fogja a népfájok 
sorsát eldönteni. Az ezeréves magyar nemzet 
jövendője is mindenekfölött attól függ, 1« ogy 
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ezt a társadalmi erőt miképen tudja a művelt-
ség általánosítása út ján minél rövidebb idő 
alatt és minél teljesebben szervezetének minden 
részében életre hozni és életben tartani. A nagy 
munkának minden oldalról céltudatosan kell 
megindulnia. Ennek a munkának célszerű mó-
don való szervezéséhez, irányozásához a munka 
eredményességének fokozásához kívánunk folyó-
iratunkkal hozzájárulni. " 

A folyóirat havonta öt ív terjedelemben fog 
megjelenni. Az első szám tíz ív terjedelemben, 
mint kettős füzet, február hó második felében 
fogja a sajtót elhagyni. Az első részben tanul-
mányok és cikkek lesznek, a másodikban szem-
lék. Előfizetési á ra : egész évre 20, félévre 10, 
negyedévre 5 K. Tanítók, tanárok, községi és 
körjegyzőknek 2 0 % engedmény. Mutatvány-
számokat szívesen küld a Franklin-Társulat 
kírlap-kiadóhivatala. 

Magyar Könyvtár. E népszerű vállalat új-
esztendei első sorozatát most küldi szét, ezúttal 
egy magyar és két idegen munkát nyújtva a 
közönségnek. A magyar munka szerzője Lévay 
József, veterán költőnk, Tompa Mihály legjobb 
barátja, aki a sokat szenvedett hanvai papnak 
kultuszát hűséges szeretettel ápolja immár négy 
évtized óta. E füzetben két, Tompáról szóló 
munkája jelenik meg első ízben könyvalakban : 
az a remek emlékbeszéde, amelyet róla a Kis-
faludy-Társaságban tartott, és azok az Emlé-
kezései, melyekben Tompa életének intim rész-
leteit mondja el. — Az idegen munkák elseje 
Wilde Oszkártól való, a korán elhunyt angol 
költőtől, akinek neve mind iinnepeltebb lesz 
nemcsak hazájában, hanem a világirodalomban 
is. Ezúttal mind elbeszélővel ismerkedünk meg 
vele ; Hevesi Sándor fordításában három leg-
szebb meséjét olvashatjuk: „Az infánsnő szüle-
tés napja". „A kiváló rakéta" és „Az ifjú 
király" címűeket, melyek mindegyike mélyen 
járó költői igazságokat hirdet a mese bájos 
köntösében. — Végre kiadja a „M. K." Diekens 
híres regényének „Dorrit kisasszony "-nak Schön-
than-féle dramatizálását. Az utóbbi munka ára 
mint'kettős számé 60, a másik kettőé 30—30 
fillér. Kaphatók minden könyvkereskedésben vagy 
a kiadó-cégnél, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) 
Budapest, Andrássy-út 21. Ugyanottan bárkinek 
ingyen megküldik a „M. K." teljes jegyzékét. 

Megjelentek: A magya -helyesírás szabályai, 
írta Fejes Áron, ára 1 K 20 f. (Tudományos 
zsebkönyvtár, Stampfet kiadása.) — A ..Husza-
dik Század Könyvtárában" : A francia kultúr-
harc, írta Kunfi Zsigmond, ára 1 K 20 f . A 
középiskola reformja. (Vita a középiskolai kér-
désről.) Első kötet. 

H I V A T A L O S H É S Z . 
K Ö R R E N D E L E T . 

I. 
Valamennyi vármegyei és városi közigazgatási 

bizottságnak. 
A népoktatásra vonatkozó statisztikai adat-

gyűjtésnek az 1903/901. tanévtől kezdődőleg 
történt újjászervezése következtében a kir. tan-
felügyelőségek nem szerezvén tudomást a nép-
oktatási intézetek (kisdedóvó-intézetek, elemi és 
felső népiskolák, polgári iskolák és tanítókép-
zők) által közvetlenül a m. kir. központi sta-
tisztikai hivatalhoz beterjesztett statisztikai 
adatokról, szükségesnek látom oly módot meg-
jelölni, amely a kir. tanfelügyelőségeknek tan-
kerületük népoktatási statisztikáját illetőleg mi-
nél részletesebb tájékozást biztosítson. 

Erre a célra legmegfelelőbben a m. kir. köz-
ponti statisztikai hivatalhoz beterjesztett statisz-
tikai kimutatásoknak és egyéni lapoknak a 
népoktatási intézetek irattárában őrzött másod-
példányai használhatók föl, amelyeknek adatai 
az első példányokéival teljesen azonosak s egy-
úttal a legrészletesebb tájékozódást teszik lehe-
tővé. E másodpéldányokat az 1903/901. és 
1904/905. tanévekre vonatkozólag a kir. tan-
felügyelőségeknek saját hatáskörükben kell be-
követelniök, a folyó tanévtől kezdve azonban 
ezeknek beküldésére is a in. kir. központi sta-
tisztikai hivatal fogja a népoktatási intézeteket 
figyelmeztetni. Minthogy azonban a kimutatások 
költségvetésénél és helyesbítésénél, valamint az 
első példányok esetleges elkallódása, vagy haszna-
vehetetlensége esetén a népoktatási intézeteknek 
a másodpéldányokra is szükségük van, azokat 
a kir. tanfelügyelőségek az illető tanintézet, 
vagy a m. kir. központi statisztikai hivatal 
megkeresésére rövid használatra bármikor, kü-
lönben pedig az adatok földolgozásának a m. 
kir. központi statisztikai hivatalban való meg-
kezdése előtt, vagyis minden év december hó 
31-ig, a folyó évben kivételesen legkésőbb 
április hó végéig az egyes népoktatási intéze-
tekhez Vi.,.-zakiildem kötelesek. 

Amennyiben pedig a kir. tanfelügyelőségek 
a kimutatások átnézése közben a helyi viszo-
nyok ismerete alapján akár a kimutatások ki-
töltésére vonatkozólag általában, akár pedig 
egyes intézeteket illetőleg oly érdemleges tapasz-
talatokat szereznének, amelyek a m. kir. köz-
ponti statisztikai hivatalt is érdekelhetik, kívá-
natos, hogy ebbeli észrevételeiket különösen a 
jelleg, tannyelv, elhelyezés és fönntartási költ-
ségekre nézve esetenként, vagy legkésőbb a 
másodpéldányoknak a népoktatási intézetekhez 
való visszaküldésével egyidejűleg a m. kir. köz-

I ponti statisztikai hivatallal közöljék. 
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n. 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 

kirendelteégnek. 

A kir. tanfelügyelőségeknek és tanfelügyelői 
kirendeltségeknek tankerületük népoktatási sta-
tisztikáját illető tájékoztatása tárgyában a köz-
igazgatási bizottságokhoz intézett körrendeletem 
egy példányát tudomás végett és alkalmazkodás 
végett mellékelten megküldöm. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 

kirendeltségnek. — 3241/1905. ein. sz.) 
A hazai automobilisták és a külföldi auto-

mobil-turisták részéről is úgyszólván naponként 
merül föl panasz, hogy az automobilvezetőket 
és azok utasait, valamint magát a kocsit kö-
vekkel, sárral és egyéb káros behatású anyagok-
kal megdobálják, az útakat üvegcserepekkel, 
szögekkel és nagy kövekkel lepik el, úgy, hogy 
nemcsak az utasok vagyonbiztonsága, de sze-
mélybiztonságuk is veszélyeztetve van. 

E visszás állapoton segítendő, fölhívom Tan-
felügyelő Urat, utasítsa a vezetése alatt álló 
tankerület elemi népiskolák tanítóit, hogy isko-
lákban és azon kívül is tanítsák ki a köznépet, 
hogy az automobil a közeljövő nagyrahivatott 
közlekedési eszköze, azok utasai a közgazdaság 
előmozdítói, kik nemhogy kárára, hanem inkább 
hasznára vannak a köznépnek, mert oly vidé-
kekre is kiterjesztik az idegenforgalmat, ahol 
azelőtt hasznot hajtó ut.isok nem fordultak meg 
és hogy mindebből, meg abból, hogy az auto-
mobilistákat ellenséges i agaviselet helyett szük-
ség esetében még segítségben is részesítik nem-
csak a köznek, hanem minden egyesnek is haszna 
lehet. 

Budapest, 1906 január 26. 
Lukács. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: A zalatnai „Jó-

tékony Nőegylet "-nek, amely az ottani áll. el. 
iskola 50 tanulója között 500 K értékű ruha-
neműt kiosztott; a szatmári „Ezres" asztaltár-
saságnak ", Izraelita Filléregyletnek", „Deák Kál-
mán" asztaltársaságnak, a szatmári ev. ref. egy-
háznak, a németii ev. ref. hitközségnek valamint a 
szttmári „Népkonyhának" az ottani áll. el. isko-
lába járó szegénysorsú tanulók segélyezéseért; 
özv. Almásy Istvánné szül. Borbély Elsa úrnőnek, 
aki a mátraverebélyi áll. el. iskola 67 növendé-
két 350 K értékű téli ruhával ellátott ; a szaba-
dalmazott osztrák-magyar áll a m vasúttársaság 
budapesti igazgatóságának, amely az aninai áll. 
el. iskola szegény tanulói segélyezésére és ruhá-
val való ellátására 800 K-t adományozott ; a m. 

kir. vasgyárak közp. igazgatóságának, amely a 
gyalári bánya- és kötélpálya szegénysorsú mun-
kásainak iskolába járó gyermekei fölruházására 
380 K-t adományozott ; Rigler J. Ede budapesti 
papírkereskedőnek, aki a kissemlaki ág. ev. félek, 
iskolát évek során összesen mintegy 600 K értékű 
ajándékban részesítette ; gróf Mikes Ármin nagy-
birtokosnak és a zabolai erdőgazdaság és fürész-
telep részvénytársaságnak a Zernye-fürésztelepi 
el. népisk. alapítása és fönntartásáért ; a karán-
sebesi kereskedőifjak „Előre" asztaltársaságá-
nak, amely 51 szegény sorsú iskolás gyermeket 
7.50 K értékű ruházattal látott el. 

Kinevezte: Turner Erzsébet oki. tanítónőt 
a titeli áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Ferk Ida 
csacacsadecskai áll. ell. isk. tanítónőt a pilis-
vörösvári áll. el. isk.-hoz ; Turkinyák Sándor 
laborczfői áll. el. isk. tanítót a faeseti áll. el. 
isk.-hoz ; ch. Kisgyörgy Lajosné szül. Hitter  
Etelka bürkösi áll. óvónőt a segesvári áll. 
menedékházhoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Kassiczky Alajos 
pravoticzi munkaképtelen róm. kath. tanítónak 
évi 680 K-t; Zilnhiné Eszenyi Erzsébet pan-
csovai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 1080 K-t ; Langhoffér Tódor bizini munka-
képtelen közs. el. isk. tanítónak évi 1260 K-t ; 
Zak János eleki munkaképtelen közs. el. isk. 
tanítónak évi 1000 K - t ; Hampél Mária nagy-
tálvai munkaképtelen róm. kath. tanítónőnek 
évi 540 K-t ; Butnár János Emil mezőerkedi 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 280 K-t. 

Gyám-, ill- segélj pénzt engedélyezett: 
néh. Paruchanics János cserle női nyug. gör. 
kath. isk. tanító özv., szül. Kovács Melániának 
évi 349 K-t ; néh. Hollár András vajkóczi ev. 
ref. isk. tanító özv., szül. Bolla Máriának évi 
410 K- t ; néh. Páska Demeter szécsi nyug. gör. 
kath. isk. tanító özv., szül. Krisán Máriának 
évi 500 K-t és Flórián, Tivadar, János és Traján 
nevű kiskorú árváinak egyenként 83 K 33 f-t, 
együtt 333 K 32 f-t , mindössze 833 K 32 f-t ; 
néh. Biró Lajos nyug. komáromi tanító özv., 
szül. Boócz Ilonának évi 640 K-t és kiskorú 
árvájának 106 K 66 f-t ; néh. Vajszada Zsig-
mond volt szentsimoni róm. kath. tanító Károly 
és Zsigmond nevű kiskorú árváinak egyenként 
107 K 75 f-t, együtt 215 K 50 f - t ; néh. 
Petrovics Csedomir jarkováczi nyug. volt határ-
őrvidéki közs. el. isk. tanító özv., szül. Urosev 
Saroltának évi 568 K 98 f-t ; néh. Kozsok 
Simon mogosvaleabaruii nyug. gör. kel. el. isk. 
tanító 5 kiskorú árvájának 500 K-t ; néh. Széka 
Vazul szokányi nyug. gör. kel. tanító özv., szül. 
Fekete Juliannának évi 300 K-t ; néh. Ajtay 
József újfehértói róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Simák Teréznek évi 356 K-t ; néh. Vansza 
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Imre málnapataki nyug. ág. hitv. ev. el. isk. 
tanító özy., szül. Hrk Máriának évi 403 K-t, 
Mária kiskorú árvájának 67 K 16 f - t ; néh. 
Fazekas László kecskeméti nyug. közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Korvin Rakhelnek évi 500 K-t ; 
néh. Kirchknopf. Mátyás magyaróvári áll. el. 
isk. tanító özv.. szül. Kapeller Erzsébetnek évi 
600 K-t, László, János és Mária nevű kiskorú 
árváinak egyenként 100 K, együtt 300 K, 
mindössze 900 K-t ; néh. Ridzy Mihály nagy-
•s kis-örvistyei róm. kath. tanító özv., szül. 
Csernava Alojziának évi 344 K-t ; néh. Laczkó 
János gvergyósalamási gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Muszka Annának évi 400 K- t ; néh. 
Király József kecskeméti nyug. közs. el. isk. 
tanító özv., szül. V. Kis Rozáliának évi 680 
K-t, 3 kiskorú árvájának pedig összesen 339 
K 99 f - t ; néh. l'aczák Adolf breznóbányai áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Grusemann Annának 
évi 670 K 40 f - t ; néh. Tököli Endre felső-
kőrösmezői nyug. gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Malánkai Flórának évi 397 K- t ; néh. 
Bajáki János volt kiskunfélegyházai róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Tábit Eszternek évi 
400 K-t, Richard és Regina nevű kiskorú 
árváinak egyenként 66 K 66 f-t, együtt 133 K 
32 f-t, mindössze 533 K 32 f - t ; néh. Jánosi 
Nándor sárafalvai ál. el. isk. tanító özv., szül. 
Magyar Johannának évi 550 K-t ; néh. Mózer 
Ferenc Ede soroksári áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Guseo Emiliának évi 640 K- t ; Ilona, 
Aranka, Jolán és Emilia nevű kiskorú árváinak 
egyenként 106 K 66 f-t, együtt 426 K 64 f-t, 
mindössze 1066 K 64 f - t ; néh. Szigorú József 
nyug. dorogóbányai tanító özv., szül. Hellár 
Alojziának évi 760 K-t. 

K Í L Ö N F E L É K . 
— Az Eötvös-alap közgyűlése után a 

közgyűlés tagjai mintegy 30-an barátságos 
vacsorára gyűltek össze egy fővárosi vendéglő-
ben, ahol örömmel látták maguk közt a fővá-
rosi tanítóság több oly derék tagját, akiket 
eddigi összejöveteleinken alig láttunk. Rákos 
István szép beszédben köszöntötte föl dr. Radnai 
Rezső oszt.-tanácsost, aki ünnepi beszédével egy 
esapásra meghódította a szíveket. Dr. Radnai 
meghatottan mondott köszönetet s lelkesen üd-
vözölvén a magyar tanítóság emberbaráti nagy 
alkotását: az Eötvös-alapot, poharát a magyar 
tanítóságra ürítette. Minké Béla az alkalmi 
költemény szerzőjét : Nagy Lajos poéta-kartár-
sunkat köszöntötte föl. Megemlékeztek fölkö-
szöntőkben, természetesen, Péterfy Sándorról, 

Józsa Mihály gondnokról, dr. Csengery Gyulá-
ról, az Eötvös-alap ügyészéről, és a szabad 
asztalok intézőjéről : Trajtler Károly másod-
elnökről stb. 

— A pestmegyei tanfelügyelő üdvözlése. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye általános tanító-
egyesületének központi igazgató-választmánya 
február 2-án népes ülést tartott a Tanítók 
Házában, Benedek Sámuel elnök köszöntötte 
Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelőt a megyei 
tanítóegyesület nevében és arra kérte őt, hogy 
fogadja jóindulatába a tanítók lelkes táborát, 
amely mindenkor kész őt nagy és nemes föl-
adataiban támogatni. Mosdóssy Imre kir. tan-
felügyelő hosszasabban válaszolt az elhangzott 
beszédekre. Örömének adott kifejezést' amiatt, 
hogy a tanítóság oly rokonszenvesen fogadta 
őt, majd röviden kifejtette azt a programmot, 
amelyet új hatáskörében igyekezni fog keresz-
tülvinni. A jelenvolt tanítók a beszédet lelkes 
éljenzéssel fogadták. 

— Az Eötvös-alap 1906. évi költségvetését 
a február 2-iki közgyűlés így állapította meg: 
bevétel 43.502 K 74 f, kiadás 32.996 K 88 f, 
marad az 1907. évi-e 10.505 K 86 f. A két 
Tanítók Háza bevétele 112.611 K 14 f, kiadása 
112.350 K 2 f, marad az 1907. évre 261 K 
12 f. Eötvös-alapunknak eszerint 150.000 K-t 
meghaladó költségvetése van már! 

— Az Eötvös-alap jótéteményeire a pályá-
zatot a február 2-iki közgyűlésen hirdették ki. 
A pályázati határidő 1906 július 10-ike lévén, 
a pályázati hirdetményt egész terjedelmében 
csak május elején közöljük. Addig is röviden 
fölemlítjük, hogy pályázni lehet néhány 200 és 
több 100 koronás ösztöndíjra, valamint több 
100 koronás segélyre. A két Tanítók Házában 
összesen 240 helyet töltenek be. 

— A Gyermeknaptár, melyet az Országos 
Állatvédő-Egyesület adott ki, 2 fillért ajánlván 
föl az Eötvös-alapra, eddig — hála t. kartár-
saink buzgalmának ! — 30.000 példányban kelt 
el s így már 600 koronát jövedelmezett alapmik 
javára. Kérjük t. kartársainkat, terjesszék az 
iskolásgyermekek közt ezt a szépen kiállított és 
nemes célzatú gyermeknaptárt és támogassák 
ezzel Eötvös-alapunkat is. 

— Az Eötvös-alap vagyona 1905 december 
31-én 568.354 K 47 f , a mult évi gyarapodás 
29.406 K 25 f volt. (Február 4-én a vagyon 
570.892 K 40 f.) Ez utóbbi ugyan mögötte 
áll a megelőző két év vagyonszaporulatának, 
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— mely 1903-ban 106.258 K 8 f, 1904-ben 
71.906 K 55 f volt — de részben megmagya-
rázzák az 1905-iki év kedvezőtlen viszonyai. 
Reméljük azonban, hogy mihelyt a viszonyok 
megjavulnak s a tanítói fizetés rendezése is el-
következik az egész vonalon, az Eötvös-alap 
tagjai is szaporodni fognak. Még mindig 20.000 
kartársunk van olyan, aki nem támogatja orsz. 
segély egyesületünket ! 

— A Magyar Pestalozzi-Társaság f. hó 
3-án Szentgyörgyi Lajos elnöklésével ülést 
tartott. Az elnök mindenekelőtt két indítványt 
terjesztett elő. Az egyik az állami gyermek-
menedékhely-intézménvnek a nemzeti pedagógiai 
célokkal való szoros kapcsolatbahozatalára irá-
nyul. A másik indítvány azt az eszmét pendíti 
meg, hogy a kísérleti lélektan számára egyetemi 
tanszék rendszeresítessék. Mind a két indítványt 
helyesléssel fogadták. Ezután Hartha Péter 
titkár jelentést tett a folyó ügyekről, majd négy 
új tagot vettek föl. Következett Köveskati Jenő 
pápai állami tanítóképző-intézeti tanár széki og-
lalója A dal és zene pedagógiai szerepéiül. 
Fejtegette, hogy a dal és a zene, egyetemes 
voltánál és közvetetlenségénél fogva, az összes 
művészetek közt a legerősebb, legmélyebb hatású, 
azonban csapongó természeténél fogva a leg-
kényesebb nevelési eszköz. Használata nagy 
szakértelmet és körültekintést kíván. A fölol-
vasást zajos tetszéssel fogadták. Utána Stem  
Judit újpesti állami iskolai tanítónő Költészetünk 
a kedélynevelés szolgálatában címmel tartott 
érdekes és tartalmas előadást. 

— Miniszteri elismerés. Nagy kitüntetés 
érte Nagy Károly csákányi róm. kath. kántor-
tanítót, kinek a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter hosszas és érdemes szolgálataiért 
elismerését és köszönetét nyilvánította. Nevezett 
tanító 46 évig szolgált a tanítói pályán. Hor-
váth-Nádallyán 20 és Csákányban 26 évig 
működött. Horváth-Nádallyát teljesen magyarrá 
tette, melyért a minisztertől és a vasvármegyei 
magyíjrosítási alapból többször jutalomban része-
sült. O énekelt először a templomban magyar 
éneket és ő tanította az iskolásgyermekeket 
először magyarul, mi eleinte bár kellemetlen-
séget okozott neki, de később mindig kedvel-
tebbé lett a magyar nyelv a népnél is és 20 
év alatt említett község magyar lett. Magyar-
ságának külső jelét is adta, amennyiben idegen 
hangzású nevét megmagyarosította. E jeles és 
hazafias tanítónak 3 tanító-fia van. Egyik 
budapesti községi tanító, egyik vasmegyei kántor-
tanító és egyik lapunk munkatársa, Nagy Béla 
tplnavánnegyei kir. tanfelügyelőségi tollnok. 
Éltesse Isten soká ! 

— A társadalom támogatása. Az Eötvös-
alap febr. 2-iki közgyűlésén Groó Lajos besz-
terczebányai kartársunk jelentette, hogy Gombosi 
Ferenc főerdésznek megmutatta az Eötvös-
alap közleményeit, melyeknek olvasása a fő-
erdész úrra oly nagy benyomást tett, hogy 
kijelentette, hogy amíg él, havonként 2 koroná-
val fogja támogatni ezt a nemes intézményt. A 
közgyűlés úgy Groó kartársnak, valamint a 
nemeslelkü adakozónak köszönetet mondott, az 
elnök pedig jelentette, hogy gondoskodik mó-
dokról és eszközökről, amelyekkel a társadalom 
érdeklődését fölkeltse Eötvös-alapunk iránt s ezt 
a f. év teendői közé sorozza. 

— I». Eötvös József müvei az Eötvös-alap 
javára 1905 december 31-ig 36.167 K 55 f- t 
jövedelmeztek, a Tanítók Háza irkái 8235 K 
38 f-t, a Tanítók Háza gyufája 6686 K 16 f - t ; 
a Hochsinger Testvérek Diák-tintája L 905-ben 
11 K 88 f-t, perselyekből, táncmulatságokból 
és pénzintézetek adományaiból 1905-ben befolyt: 
az Eötvös-alap javára 1276 K 20 f, a Tanítók 
Házai javára 1027 K 20 f. 

— Két új alapítvány kamataira hirdetett 
az Eötvös-al:t,p> február 2-iki közgyűlése pályá-
zatot. Az egyik a Szathináry-alapítvány, mely 
néhai Szathmáry György síremlékére összegyűlt 
adományokból keletkezett s amelyből már két 
100—100 koronás segély utalványozható ki, 
még pedig 100 K tanító özvegyének, 100 K 
pedig beteg tanítónak (tanítónőnek). A másik 
a Magyar Tanítók Naptára alapja, melyből 
vidéki tanítóknak vidéki középiskolán tanuló fiai 
(esetleg leánvai) kaphatnak ösztöndíjat, egyelőre 
csak 40 K-t. 

— A Magyar Tanítók Turista-Egyesülete 
február 2-án tartotta XV. rendes közgyűlését, 
melyen az egyesület vezetősége terjedelmes jelen-
tésben számolt be egész évi munkálkodásának 
eredményéről. Az egyesület védőjét : Eötvös 
Lóránt bárót üdvözölte az elnökség a közgyű-
lés nevében, Hermann Antal dr. pedig a társ-
egyesületek üdvözletét tolmácsolta. Verédy Ká-
roly dr., az egyesület elnöke, betegségére való 
hivatkozássá lemondott; a közgyűlés a lemon-
dást sajnálattal vette tudomásul s helyébe 
Bó'ser János felső kereskedelmi iskolai igazgatót 
választotta meg. Köszönetet mondott a választ-
mány Moussong Géza ügyvivő alelnöknek, aki 
tizenöt éve vezeti az egyesület ügyeit. 

— Az Eötvös-alap tagjai. Orsz. segély-
egyesületünknek 1905 december 31-én összesen 
9584 tagja volt s így az Eötvös-alap egyike 
az ország legnagyobb egyesületeinek. A tagok 
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közt volt 6777 évdíjas, 1970 ötvenkoronás, 
95 húszkoronás részesjegyes, 340 örökös, 348 
alapító és 54 tiszteletbeli tag. Az évdíjas tagok 
közül december 31-ig 4178-an fizették be tag-
sági díjukat, az örökös tagok közül 281 teljesen 
befizette a tagsági díjat, 59 pedig csak részben, 
az ötvenkoronás részesjegyet 1150 tag váltotta 
ki teljesen, részleteket pedig 820 tag fizetett, 
a húszkoronás részesjegy árát 89 tag fizette be 
teljesen, részleteket 6-an fizettek. 

— Az Eötvös-alap ösztöndíj- és segély-
alapjára alapítványokat vagy alapítványi rész-
leteket az elmúlt évben a következők fizettek : 
az Eötvös-alap 1904. évi bevételéből tőkésít-
tetett 12.000 K, özv. Stuchlik Andrásné 400 K, 
Szatmárm. ált. tanítóegy. 200 K, a Fejérm. 
tanítóegy. 40 Iv, Gábor Dániel 40 K, Athenaeum 
irodalmi r.-t. 36 K 80 f, a körmendi izr. iskola 
33 K, Délmagyarországi tanítóegyesület maros-
melléki fiókköre 10 K. Kamatokból tőkésíttetett : 
a Grand Mihály-alapra 4 K 72 f-, a Szathmáry 
György-alapra 129 K 85 í', a Magyar Tanítók 
Naptára alapjára 39 K 28 f. A Tanítók Házai 
alap-jára az 1905. évben alapítványokat vagy 
alapítványi részleteket fizettek : a Kiskúnhalasi 
községi tanítótestület alapítványára 4000 K, 
Baranya vármegye közönsége alapítványára 
3600 K, a Sopronvár megyei ált. tanítóegyesület 
alapítványára 2800 K, a Szatmárnémeti tanítók 
alapítványára 2200 K, a Rimamurány-Salgó-
tarjáni vasmű r.-t. ózdi iskola-kerületének tanítói 
alapítványára 2000 K, Révai Testvérek, báró 
Eötvös müvei után : a ) rendes tagok javára 
1561 Iv 74 f, b) rendkívüli tagok javára 780 K 
86 f, a Rigler József Ede papírnemü-gyár r.-t. 
jutalékot 1532 K 15 f, az Országos polgári 
iskolai tanáregyesület alapítványára 1000 K, 
a Gömormegyei ált. tanítóegyesület alapítványára 
1000 K, az Arányi Antal alapítványra 894 K, 
a Szabolesvármegyei Tanítóegyesület alapít-
ványára 850 K, a Békésmegyei ált. tanítóegye-
sület 700 K, Borsod vármegye közönsége ala-
pítványára 600 K, Szatmár vármegye közönsége 
alapítványára 500 K. a Pápai Tanítók alapjára 
457 K 7 f, Háromszék vármegye közönsége 
alapítványára 400 K, a Szarvasi helyi tanító-
egyesület alapítványára 400 K, a Gazdák bizto-
sító szövetkezete jutalékot 237 K 7 f, a Deb-
reczeni ev. ref. egyházmegyei tanítótestület ala-
pítványára 100 K, Jásznagykúnszolnok vármegye 
közönsége alapítványára 100 K, Tanítók mar-
czali járásköre alapítványára 90 K, Kunszt 
Károly alapítványára 60 K, a Szebenmegyei 
alt. tanítóegyesület alapítványára 40 K, a Felső-
baranyai ev. ref. tantestület alapítványára 23 K, 
a Bajai gyümölcs, egyesület jutalékot 21 K 81 f, 
az Ermelléki ev. ref. tanítóegyesület 20 K, a 
Kapuvári esp. ker. tanítóegyesület alapítványára 

20 K, a Bakonyvidéki ev. tanítóegyesület ala-
pítványára 20 K. Kamatokból tőkésíttetett: a 
Turóczmegyei tanítók alapjára 74 K 16 f, a 
Wimmer szobaalapra 9 K 68 f, a Pápai tanítók 
alapítványára 31 K 64 f, a Pfeiffer Mihályné 
alapra 48 K 48 f, a Muraközi tanítókör alap-
jára 101 K 80 f, az Arányi Antal-alapra 56 K 
73 f, a Brassómegyei tanítóegyesület Molnár 
Viktor alapjára 105 K 24 f. Kamatokat fizet-
nek alapítványaik után: a) Tanítók Házai 
javára : a Pál Ferenc hagyatéka (Kozma Ferenc) 
3760 K után, Moson vármegye közönsége 
3600 K után, az Országos izr. tanítóegyesület 
3000 K után, a Békésvármegyei ált. tanító-
egyesület 2400 K után, a Csanádmegyei ált. 
tanítóegyesület 2000 K után, a Rimamurány-
Salgótarjáni vasmű r.-t. ózdi iskola-kerületének 
tanítói 2000 K után, Borsod megye közönsége 
1800 K után, a Szatmármegyei Tanítók 1800 K 
után, a Gömormegyei ált. tanítóegyesület 1000 K 
után, a Háromszékmegyei tanítóegyesület 1000 K 
után, a Nagykük üllőinegyei ált. tanítóegyesület 
200 K után, a Győri egyházmegyei ág. ev. 
tanítóegyesület 200 K után; b) az Eötvös-alap 
ja já ra : a IX. ker. m. kir. állampénztár a báró 
Majthényi Ottó-alap 10.000 K után, az Erdő-
vidéki tanítóegyesület 595 K után, a Fiumei 
tanítóegyesület 400 Iv után, a Fogarasvármegyei 
hivatalos tanítóegyesület 100 K után. 

— Rövid hírek. A „Brassóvármegyei tanító-
egyesület" hétfalusi járásköre február hó 3-án 
délelőtt 9 órakor a hosszúfalu-alszegi áll. el. 
iskolában rendes gyűlést tart. 

— Adakozás. Nálunk befolyt Eötvös-alapra • 
Lánez József, Felsodorna (tagsági díja 1906-ra) 
3 K ; Láncz József (adomány) 4 K. 

— Halálozás. Súlyos csapás érte Nagy Ká-
roly csákányi róm. kath. kántortanítót. Neje 
Major Mária, 65 éves korában elhunyt. Három 
tanító-fia gyászolja. Elhunytban Nagy Béla 
tolnavármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnok, 
lapunk munkatársa édes anyját gyászolja. — 
Tihanyi Lajosné szül. Szláni Vilma, Tihanyi 
Lajos ráczkanizsai áll. isk. igazgató-tanító fele-
sége, s az áll. isk. női kézimunka tanítónője, ja», 
hó 26-án, 46 éves korában Ráczkanizsán jobb-
létre szenderült. Áldás emlékükre ! 
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NÉPTANÍTÓÉ LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - È S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t éze t , t e h á t az összes óvodák , e l e m i , fe lső nép - és p o l g á r i 
i skolák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l ta l l á t t a m o z o t t 
községi e l ő l j á r ó s á g i b i z o n y í t v á n n y a l együ t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i l á g o s a n k i i r andó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 korona , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 korona 5 0 f i l lé r . — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e lő f i ze t é s t n e m f o g a d u n k e l . — Az előf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes szóé r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . Ei ryéb h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú es e g y h a s á b ú so ra 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : K I A D Ó H I V A T A L : 
BUDAPEST, 11. KEK. , OSTKOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K I B . EGYETEMI NYOMDA, l . K E B . , ISKOLA-TÉR 3 . 

HTéziratolcat nem adrmlc vissza. 

Tanítók Eötvös-alapja. 
Lapunk mult számában közöltük az 

Eötvös-alap jelenlegi állapotára vonatkozó 
főbb adatokat. Megnyugvással láthatja 
ebből a magyar tanítóság, hogy orszá-
gos segélyegyesületünk szépen fejlődik és 
vagyona immár jóval meghaladja a fél-
millió koronát s ha a mult évi vagyon-
gyarapodás mögötte marad is az 1903. 
évi rendkívüli eredménynek, mégis közel 
30 ezer korona az elmúlt év vagyon-
szaporulata. Ez a mérleg egyik serpe-
nyője. Ezzel szemben a mérleg másik 
serpenyőjét súlyosan lenyomják az Eöt-
vös-alap újabb nagy föladatai. 

Amikor még orsz. segélyegyesületünk 
egész működése csak ösztöndíjak és se-
gélyezések megszavazására szorítkozott, 
elegendők voltak ez alap addig gyűjtött 
összegeinek kamatai, illetőleg az orsz. 
osztóbizottság csak annyi ösztöndíjat és 
segélyt engedélyezett, amennyi a lekötött 
tőkék kamatainak megfelelt. Amióta 
azonban az Eötvös-alapnak két főiskolai 
internátus fönntartásáról kell gondos-
kodnia, a helyzet teljesen megváltozott. 
Ez a két internátus, amelyeknek évi 
költségvetése a 112.000 koronát meg-
haladja, súlyos föladatokat ró alapunkra. 
A vagyon és az évi jövedelem gyarapo-
dásának immár nemcsak hogy nem sza-
bad szünetelnie, de mindkét tekintetben 
legalább is az 1904-ik évi eredményt 

kell állandóan elérnie. Csakis így lehet-
séges nemcsak reális költségvetés meg-
állapítása, hanem — amire a vezetőség 
törekedni szeretne — a Tanítók Házaiba 
való fölvételi díjak leszállítása is. 

Hogy érhetjük el ezt az okvetlenül 
elérendő célt? 

Mindenekelőtt úgy, hogy annak a 
20.000 kartársnak, akik még mindig 
késlekednek, legalább a fele mielőbb 
belépjen az alap kötelékébe. Mindössze 
évi 3 korona tagsági díj az, amit az 
önsegély és az altruizmus nevében az 
alap a tanítóságtól kér. Ennek az élő 
tőkének évi 40—60 ezer korona kama-
tai lehetővé tennék, hogy a két inter-
nátusba fölvett ifjak szüleinek a terhén 
igazán könnyíthetnénk. Elismerjük, soha 
sem is tagadtuk, hogy a magyar tanító-
ság a létért nehéz küzdelmet folytat, 
de talán a családja jövőjéről való gon-
doskodásra mindegyikünknek jut évi 3 
koronája ? 

Nemes önmegadózt áfásunkon kívül, 
vannak azonban más módjai is alapunk 
gyarapításának. A tanító a társadalom-
ban és társadalomért él, népnevelő mun-
káján fölül sok olyan munkát teljesítve, 
amelyek a társadalom javát mozdítják 
elő. Ennek a társadalomnak az érdeklődé-
sét és jóindulatát kell fölkeltenünk. 
Egy buzgó vidéki kartársunk fölemlí-
tette február 2-ki közgyűlésünkön, hogy 
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megmutatván egy nemtanító ismerősé-
nek az alapunkra vonatkozó közlemé-
nyeket, e kimutatásaink oly mély be-
nyomást gyakoroltak az illetőre, hogy, 
bár a tanítósághoz semmiféle kötelék 
sem fűzi, állandóan támogatni fogja 
Eötvös-alapunkat, oly szép, oly nemes 
intézménynek ismervén meg azt. 

Ezen a csapáson kell haladnunk. Nem 
a sebeink mutogatásával, hanem eddig 
gyakorolt jócselekedeteink megismerte-
tésével kell a közérdeklődést ügyünkre 
terelnünk. Erre a célra az Eötvös-alap 
vezetősége rövidre fogott szövegű, de 
beszélő számokat tartalmazó füzeteket 
szándékozik nyomatni, melyek elterjesz-
tésének munkája a tanítóságra vár. 
Nem gyűjtőívekkel való házalást céloz 
a vezetőség, lianem az eszmét óhajtja 
megismertetni és terjeszteni. 

Nem utolsó, máris bevált módja az 
Eötvös-alap vagyona szaporításának az 
alap javára jövedelmező irodalmi mun-
kák, iparcikkek, a biztosítási és temet-
kezési osztály fölkarolása is. Ugyan-
csak lapunk mult számában közöltünk 
kimutatást arról is, hogy mennyi folyt 
be ezen az úton. A tanítóság áldozat-
készségének e tekintetben csak jóaka-
ratú támogatásban kell megnyilatkoznia. 
Többször hírt adtunk arról is, hogy 
hitelszövetkezeteknél és pénzintézetek-
nél működő kartársaink ez intézetek 
áldozatkészségét is orsz. segélyegyesüle-
tünk javára tudták megnyerni. Milliókra 
rúgnak azok az összegek, amelyeket 
hazai pénzintézeteink épp ezidőtájt nye-
reségükből jótékonycélokra fordítanak. 
Miért ne lehetne a javadalmazottak közt 
a tanítóság országos jótékony intézménye 
is? Ugyancsak hírt adtunk több ízben 
arról is, hogy kartársaink mulatságok, 
színielőadások és fölolvasások révén is 
gyarapították alapunkat. Ismételjük: 
ezen a csapáson kell, de az edddiginél 
gyorsabb ütemben, továbbra is haladnunk. 

Általában: minden tőlünk telhetőt el 
kell követnünk, hogy a tüdőbeteg taní-

tók szanatóriumának létesítésével is még 
jobban megnövekvő nagy föladataink 
teljesítésére biztos alapot teremtsünk. 

Ha minden egyes kartársunk Eötvös-
alapunk apostolává szegődik : országos 
segély egyesületünk a tanítók javára és 
büszkeségére hatalommá fog válni! 

Az újabb német i f júsági 
irodalomról. 

Egész nemzeti művelődésünk történetének 
megvan az a jellemző vonása, hogy — noha 
nem volt egyetlen nevezetesebb kultúrmozgalom 
sem Európában, amelynek hatása művelődésün-
kön meg ne látszanék — minden külföldről 
eredő intézményt vagy gondolatot úgy tudtunk 
a magunk művelődésébe beolvasztani, hogy 
viszonyainkhoz módosult formájában mindig a 
nemzeti erő egyik forrásává vált. E történeti 
folyamat természetesen mindig öntudatlan ment 
végbe, amit azonban a nemzet életereje száza-
dokon keresztül így öntudatlan végezett: kell, 
hogy tudatos szemponttá emelkedjék a magyar 
kultúra minden modern munkása előtt, s tanul-
mányozva az idegen intézményeket, tanulva a 
külföld alkotásain, kell, hogy az legyen vezető 
szempontunk : mily módon s mily változtatá-
sokkal válnék az a külföldi intézmény, az az 
idegenből jött gondolat a mi nemzeti erőnk 
újabb forrásává, s számolva a magunk speciális 
viszonyaival s azok szerint módosítva azt, mint 
lehet minél nagyobb hasznára kultúránknak. 
Ily módon a külföldi nagy példák tanulmá-
nyozása sohasem válhatik egyszerű utánzássá, 
sőt minden újonnan — bár idegenből átplán-
tált — gondolat vagy alkotás : épen magyarsá-
gunkat erősíti. 

Talán nem fölösleges e pár gondolatot előre 
ideiktatnom, hogy eleve elhárítsam a következő 
sorokról azt a föltevést, mintha az ifjúsági 
irodalomban legutóbb fölmerült németországi 
mozgalmakat azzal a tendenciával ismertetném, 
hogy azokat, úgy amint vannak, átvegyük vagy 
utánozzuk. Sőt jóelőre két fő tanulságot eme-
lek ki egész fejtegetésem eredményekép : először, 
hogy a külföldi intézmények tanulmányozása e 
téren is arról győz meg, hogy ha általánosság-
ban sokat okulhatunk is a külföld példáján s 
elméletileg ha a részletekben is megegyezhetünk 
velük: az intézmények gyakorlati megvalósítá-
sában mégis mindig a magunk speciális körül-
ményei lesznek az irányadók, s csak a hozzájuk 
alkalmazott formában valósíthatjuk meg a kül-
föld példáit; másodszor: hogy az elfogulatlan 
mérlegelés arról is meggyőz, hogy nem egy 
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gondolatot s intézményt szerencsésebb módon 
tudtunk megvalósítani, mint az a külföldön van. 

* 

Előre kell bocsátanom, hogy e gondolatokat 
főkép három új német könyv erősítette meg 
bennem, melyek a német ifjúsági irodalomról 
•szóllanak : Ellendt königsbergi tanár ifjúsági 
könyvjegyzékének nemrég megjelent negye-

d ik kiadása (Katalog für die Schülerbiblio-
theken •), s a hamburgi Wolgast Henrik két 
műve : Das Elend unserer Jugendliteratur, mely 
immár a harmadik kiadásban jelent meg, s a 
Vom Kinderbuch címen összegyűjtött tíz, e 
tárgyra vonatkozó értekezése. 

Tudvalevő, hogy a német ifjúsági irodalom 
s a nyomában járó pedagógiai elmélet jóval 
régibb, mint a mienk. Úgy látszik, hogy ennek 
az irodalomnak — legalább fejlődése első sza-
kában — mindenütt közös jellemvonása, hogy 
jóidéig úgyszólván semmi köze sincs az igazi 
irodalomhoz ; írói nem hivatásos írók, hanem 
—- jó vagy rossz — pedagógusok; szempontja 
s tendenciája nem művészi, hanem, gyakran 
erőszakoltan is, ethikai; stílusa — legalább 
eleinte — nem a művészi stílnek az az egy-
szerű, közvetlen faja, amelyet a gyermek is 
megért, hanem egyenesen az „in usum delphini" 
megalkotott, nehézkesen oktató vagy gyerme-
kesen együgyű stíl; színvonala pedig mélyen 
alatta áll minden -rodalmi színvonalnak. E mű-
fajt — kétségtelen jó szándékkal, de minden 
művészi adomány híján — gyönge tollú peda-
gógusok teremtették meg ; pedagógusok indí-
tották meg ellene a jóízlés s az irodalom 
nevében a reakciót is. Németországban már 
több mint száz esztendeje küzd ez egészséges 
reakció az értéktelen s művészietlen ifjúsági 
hatok ellen, eleinte csak egyesek tiltakozó föl-
szóllalásaiban, néhány évtizede azonban már jól 
szervezett egységes organizmussal is, mely célul 
tűzte ki a művészi s igazán irodalmi színvona-
lon álló ifjúsági irodalom terjesztését s fölvirá-
goztatását, s a fölburjánzott gyom kíméletlen 
kiirtását. 

A régi ifjúsági irodalom gyarlóságait s hibáit 
már régóta látták az igazi írók. Már Wieland 
és Merck levelezéséből (1778—79-ből) nyilván-
való, mily világosan látják a korukbeli ifjúsági 
iratok alacsony nívóját s káros hatását a gyer-
mekiélekre. E müvek kiáltó morális és filantróp 
célzata az ő szemükben épen nem kárpótlás 
teljesen művészietlen voltukért, sőt épen e mes-
terkélt s nagyon is kiszínezett tendencia gyak-
ran a legfőbb gátja az igazi s természetes 
hatásnak. A inult század közepén néhány pe-
dagógus már megkísérti az ifjúsági hatok meg-

rostálását s katalógusokat, értekezéseket adnak 

ki e tárgyról. Elég Detmer Musterung-ját 
(1844), Hopfnak 1849-ből való Mittheilung-ja.it, 
Bernhardi Wegweiser-jét (1852) s Merget tör-
ténelmi áttekintését (Geschichte der deutschen 
Jugendliteratur, 1867) említenem ez időből. 
Komoly kritikai szempontok szerint tudtommal 
legelsőben a berlini pedagógiai egyesület ros-
tálta meg az ifjúsági irodalmat az 1870-ben meg-
jelent Kritische Jugendschriften-Verzeichnis»-
jében ; ezt követték a különböző tanítóegyesületek, 
melyek külön bizottságokat szervezve, ezek 
bírálata alapján adták ki időről időre a maguk 
ifjúsági könyvjegyzékét ; e bíráló-bizottságok 
(ma már hetven van ilyen) azóta egyesültek, 
s közös orgánumuk a tizennegyedik évfolyamá-
ban járó Jugendschriften- Warte, melyet Wolgast 
Henrik, e téren egyébként is jónevű hamburgi 
pedagógus szerkeszt.* 

Németországban tehát ez ügynek olynemű 
országos és hivatalos szervezete, aminő a mi 
Népiskolai Könyvtárbizottságunk, nincs ; helyette 
azonban hetven tanítóegyesületi bíráló-bizottság 
foglalkozik az ifjúsági iratok bírálatával; e 
testületeknek központi szervezetük is van, s van 
több, kizárólag az ifjúsági irodalom kérdéseivel 
foglalkozó lapjuk (a Jugendschriften-Warte-n 
kívül még hat, pl. a Sydow szerkesztette 
Volks- und Jugendschriften Rundschau, a Bei-
träge fúr Jugendíchriften-Frage, a Wegweiser 
s a Jugendbücherei); állandóan jegyzékeket 
adnak ki nemcsak az ajánlható mű vekről, ha-
nem — óvó s csaknem megbélyegző tenden-
ciával — a nem ajánlható rossz ifjúsági hatokról 
is, ezeket a maguk hatáskörében a legnagyobb 
nyilvánossággal terjesztik : jegyzékeiket, lapjai-
kat a legelterjedtebb lapok mellékletéül adják ; 
s végül : az ügy pedagógiai s kritikai elméle-
tére is gazdag s értékes irodalmuk van. 

Talán tanulságos lesz a mi viszonyaink szem-
pontjából közelebbről is elfogulatlanul szemügyre 
venni ez intézményeket. 

Az első : a megbirálás módja. Úgy gondolom, 
nem elfogultság, ha a mi bíráló-testületünket, 
a NIKIB-et, legalább a mi körülményeink közt, 
sokkal célravezetőbbnek találom, mint a német-
országi szervezetet. Nálunk egy hivatalos bíráló-
testület van ; Németországban, nem hivatalos, 
hetven. Hogy ott ez így van, azt egyfelől az 
egyes tartományok kölcsönös közjogi helyzete 
magyarázza, másfelől szükségessé teszi a német 
ifjúsági irodalom évi termelésének rendkívüli 
volta is, melyet átnézni és megbírálni egy tes-
tület aligha lenne képes. A bírálatok alapossá-
gának s nívójának azonban aligha kedvez e 
szervezet. A legtöbb Lese-Cirkel s Prüfungs-

* A kimerítő bibliográfiát egyébiránt 1. Ellendt 
könyvének I. fejezetében. 

7* 
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ausschüsse bírálata — érezhette, aki csak egy-
néhányat olvasott belőlük — olyan, egyébként 
igen tiszteletreméltó elemi iskolai pedagógusok 
müve, akik irodalmi értékelésre vajmi kevéssé 
illetékesek; szempontjuk is meglehetősen egy-
oldalú s gyakran alacsony ; ítéletük akárhány-
szor ellentmondó, úgy, hogy amit az egyik 
bizottság dicsérve ajánl, azt a másik határo-
zottan elveti; megokolásuk is sokszor iskola-
mesteriesen kicsinyes, stb. Wolgast, aki leg-
jobban ismeri ez intézményt s van módja 
értékelni e bírálatokat, maga is abban a véle-
ményben van, hogy irodalmi müvek elbírálására 
— s minden jó ifjúsági hatnak egyszersmind 
irodalmi értékűnek is kell lenni — csakis esz-
tétikailag iskolázott, magasabb műveltségű s 
tanultsági! emberek hivatottak. Ügy látja, hogy 
erre a német tanítóság még nem érett; peda-
gógiai tapintata, tárgyi ismerete megtelelő lehet 
ugyan, de az esztétikai érzék még nem eléggé 
fejlett bennük. A magyar bíráló intézmény, a 
NIKIB, úgy hisszük, e tekintetben sokkal meg-
bízhatóbb, s a magyar szülők és iskolák is 
több bizalommal lehetnek egy oly testület 
hivatalos — tehát felelős —• kritikája iránt, 
amelyben a magyar tudós- és tanítóvilág több 
országosan ismert nevű komoly munkása is 
lelkiismeretesen résztvesz, mintha ugyanezt a 
munkát 10—15 szétszórt s szervezetlen albi-
zottság vállalná — minden felelősség nélkül — 
magára. 

A másik német intézmény : a „fekete könyv", 
a nem ajánlott ifjúiági művek indexe. Ez nálunk 
még nincs meg s valószínűleg erős fölháboro-
dást keltene a könyvkiadók körében behozata-
lának még a gondolata is. Pedig, úgy hiszem, 
előbb-utóbb ezt is meg kell tenni. Aki ez 
üggyel komolyan gondol, kötelességének kell 
hogy érezze nemcsak az ifjúsági irodalom érté-
kes munkáinak istápolását, hanem a fölburján-
zott gyom kíméletlen kiirtását is. Hál' Istennek, 
rég túl vagyunk ifjúsági irodalmunk bölcső-
korán ; van elég jóravaló ifjúsági írónk, ellenök 
s az ügy ellen vét az, aki kíméli a tartalmat-
lan, káros, legtöbbször idegen gyomot. 

Pedig mennyi van még a régi szemétből s 
mennyi burjánzik föl napról napra ma is ! Leg-
alább ennek az újabb keletű ocsú-áradatnak 
kellene véget vetni ; akkor a régi gyom hosz-
szabb-rövidebb idő alatt mégis csak kipusztulna. 

Németországban nem egy ilyen „fekete könyv" 
van; legösmertebb az Ellendt-féle katalógus 
második fejezete : Verzeichniss von Jugend-
schriften, welche für Schülerbibliotheken nicht 
geeignet sind. Rendkívül érdekes e katalógus 
abból a szempontból, hogy hány ú. n. „köz-
kedveltségnek örvendő" müvet vet el s tart a 
német komoly kritika nem az ifjúságnak való-

nak. Hogy a sok száz Indianer-Buch, a külön-
féle Skalpjäger-ek mind elmaradnak, az termé-
szetes. De jellemző, hogy elmaradtak a régi 
népszerű „morális" elbeszélések is : Glaubrecht,. 
Wildenhahn, Schubert és Barth összes pietista 
elbeszélései; nem tartják az ifjúság számára 
valónak Brandstädter népszerű ifjúsági regényeit 
sem ; elvetik Falkenhorst afrikai elbeszéléseit,. 
Hildebrandt és Höcker műveit, az összes Hoff-
mann Frigyeseket (több mint 300 kötetet,, 
amelyekből évtizedeken keresztül négy milliónál 
több fogyott el), ki vannak zárva a May Ká-
roly, Nieritz, Pajeken, Schmied Kristóf, Ta-
néra, Zobelitz valamennyi müve. 

Két nagy tanulsága számunkra is minden-
esetre van a jegyzéknek; az egyik könyvkiadó-
inknak szól, akiknek nem lehet eléggé ajánlani 
e jegyzék tanulmányozását, hogy ezentúl ne 
fordíttassanak, ne terjesszenek olyan müveket, 
amelyeket a hozzáértők a saját hazájukban is. 
értéktelennek tartanak, mikor van akárhány 
megbecsülésre sokkal méltóbb eredeti ifjúsági 
írónk is; a másik tanulságot a NIK1B von-
hatja le a legközelebbi általános revízió alkal-
mával : nem érdemel kíméletet tőlünk sem egyet-
lenegy sem azon müvek közül, amelyeket a saját 
hazájukban is kímélet nélkül félrevetettek. 

A harmadik figyelemreméltó német intézmény 
e téren : a speciálisan as ifjúsági irodalommal 
foglalkozó pedagógiai lapok s első sorban az 
egyesült bíráló-bizottságok közös orgánuma, a 
14 éve fönnálló Jugendschriften-Warte. 

E lapot, mely havonta egyszer jelenik meg,, 
a német ifjúsági irodalom egyik legjobb ösme-
rője s reformálásának egyik agilis harcosa,. 
Wolgast Henrik szerkeszti. Minden ízében, 
praktikus s aktuális kis folyóirat. Közöl álta-
lános érdekű elméleti cikkeket az ifjúsági iro-
dalom s az iskolai könyvtárak ügyéről ; gondos 
és közvetlen megfigyeléseket egy-egy ifjúsági 
mű hatásáról (ezek gyakran a gyermekpszicho-
lógia szempontjából is érdekesek) ; közli az 
egyes bíráló-testületek kritikáit, megjegyzéseit ; 
az ajánlható müvekről időnként összefoglaló-
katalógust ad ; számontartja az elért eredmé-
nyeket s a még megvalósításra váró gondola-
tokat, s végül közli az ügyre vonatkozó hiva-
talos közleményeket is. 

E folyóirat sok jó tulajdonsága valóban 
szembeötlő. Nem terjengős ; egy-egy száma 
mindössze négy oldal ; cikkei rövidek, népsze-
rűek; bírálatai többnyire objektívek (csak az 
zavar, hogy a különböző testületek gyakran 
teljesen ellentétesen szavaznak egy-egy műről) ; 
megfigyelései a tárgy s a gyermekek szerete-
tére vallanak ; reformeszméi életrevalók, ára 
pedig (egy teljes évfolyam 1 Márka 20 pfennig = 
72 kr) oly olcsó, hogy minden iskola könnyen 
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megszerezhetne külön is ; egyébként pedig el-
terjedését nagyban előmozdítja az is, hogy 
huszonöt pedagógiai lap rendes havi mellék-
leteként jelenik meg s így minimum 52 ezer 
példányban terjed el. 

Ugy vélem, egy hasonló terjedelmű s ugyan-
ily egészséges szellemben szerkesztett folyóirat 
nálunk is elkelne. Pedagógiai lapjaink — a 
napilapokról nem is szólok — közölnek ugyan 
olykor-olykor egy-egy cikket s bírálatot az 
ifjúsági iratokról is, de nincs egyetlenegy sem, 
amely ez irodalom rendszeres s komoly bírá-
latával foglalkoznék. (Németországban 7 ily lap 
van !) Egy ily lap, akár önállón, akár mint 
valamely népszerű tanügyi lapnak rendes havi 
melléklete, bizonyára épp oly hasznos lehetne 
az ifjúsági irodalom fejlesztésére, mint az ifjú-
sági könyvtárak helyes gyarapodásának irányí-
tására s ily módon közvetve az egész köz-
műveltségre is. Értékét természetesen belső 
jóravalósága adná meg ; elterjedését s hatását 
azonban az is növelhetné, ha mint a Népiskolai 
Könyvtárbizottság hivatalos vagy félhivatalos 
•organuma jelenhetne meg, irodalmilag teljesen 
modern formában ugyan (semmi esetre sem a 
„hivatalos lapok" aktaszerű formájában), tartal-
milag azonban a bizottságban fölmerülő s az 
ügyet általában érdeklő eszmék tolmácsolója-
ként.* 

(Budapest.) Dr. Tóth Iiezsö. 
(Befejező közlemény a jövő számban.) 

A jelképes (mimikái) számolás-
tanításról. 

Kedvelt lapunk f. évi 3. számában Csikós 
Gyula tanító társam, ki munkát írt a „Jelképes 
számtanítás módszeré"-ről s müvét a Csongrád-
vármegyei Tanítóegyesület pályadíjjal jutal-
mazta, cikket írt ú j módszeréről s fönti cikkéhez 
többé-kevésbé hasonló cikkek jelentek meg 
tollából egyéb pedagógiai folyóiratainkban is. 

Cikkét őszinte sajnálattal olvastam el. Egy 
sokat olvasott, tanult tanító művének látom azt, 
kie'rzem a cikkéből azt a szeretetet, mellyel 
cikkíró pályájához ragaszkodik, azt a törekvést, 
mellyel a népiskolai számtanítás módszerét meg-
figyelései alapján előbbrevinni törekszik, azt a 
hévvel telt buzgalmat, mellyel saját különleges 
módszerének vélt igazát védi s mindezek után 
azt a kardinális, azt az alapjában való tévedést, 
melyen módszere nyugszik s mely tévedés foly-

* Ugy vélem, hogy speciális viszonyaink közt, midőn 
a jó eredmény egyik főfeltétele, e fontos ügyet minden 
külső befolyástól menten, teljesen függetlenül irányí-
tani, a legcélszerűbb lenne, ha a Néptanítók Lapja 
adna ily ifjúsági-irodalmi havi mellékletet. Privát-
vállalkozás aligha vezetne célhoz. (Dr. T. H.) 

tán — sajnálattal kell kimondanom — a leg-
kevesebb jót sem várhatom ez ú j módszertől s 
egyenesen végzetes bajnak tartanám — amit 
különben teljesen kizártnak tartok — e jelképes 
módszer elterjedését. 

Vegyük sorra Csikós úr állításait. 
Mindenekelőtt konstatálja, hogy „számolás-

tanításunk a legalsóbb fokon nincs arányban a 
reáfordított fáradsággal". Már, ezer bocsánat, 
ennek ellent kell mondanom. Van alkalmam, 
képzőintézeti tanár létemre, az évek hosszú sora 
óta bőven megfigyelnem a számolástanítás leg-
alsóbb fokát is s észleleteim épen a legalsóbb fokon 
csak igaz, csak tiszta gyönyörűséget szereztek. 
Nem is beszélek most a gyakorlóiskolai minta-
tanító tanításainak e fokon való sikeréről, hisz' 
ez több, mint természetes dolog, hanem növen-
dékeinknek sokszor kezdetleges, sokszor gyarló 
és a legjobb esetben is ki nem forrott próba-
tanításairól, melyek az alsó fokon mindig bő-
séges sikerrel jutalmazzák a tanítani próbál-
kozót. Hogy is mondja erre nézve a mi nagy 
Maróthy-nk, kire egyik-másik cikkében hivat-
kozik cikkírónk : „Tapasztalásból mondhatom, 
hogy arra (t. i. a számvetésre) már öt s hat 
esztendős korában alkalmatos a gyermek, csak-
hogy nem dérrel-durral, hanem játékmódjára 
kell apródonként eleibe adni : sőt semmit sem, 
fog föl könnyebben, hacsak valami elméje van11. 
Aranyszavak ezek s oly igazak, mint maguk a 
mennyiségtani oktatás megdönthetetlen tételei, 
pediir maholnan 200 esztendő mait el már 
azóta, hogy a nagy mester e szavakat kimon-
dotta. 

Ha tehát csakugyan nem áll a legalsóbb 
fokon számtanításunk eredménye a reáfordított 
fáradságunkkal arányban, ne a gyermekben, ne 
a tárgy nehézségében, ne abban az igen téves, 
állítólagos „külön istenadta számolási tehetség" 
hiányában, hanem egyes-egyedül magunkban s 
módszerünk tökéletlenségében keressük az okot. 

Ha csakugyan voltak hellyel-közzel e fokon 
bajok, azoknak részbeni okát a régi Tantervben 
is kereshetjük, mely megengedé, hogy az 1. osz-
tályban a 30-as számkörön belül mozogjunk s  
a tanító arra törekedvén, hogy a 30-ig tanít-
ványaival eljuthasson, „ dérrel-durral" tanított 
és az alapismeretek begyakorlására kellő időt 
nem fordított. 

Amit ezután mond Csikós úr, az szent igaz, 
t. i., hogy a fejletlen gyermeki elme kezdetben 
csak az 1, 2, majd a 3 és még később a 4-et 
képes csupán szemlélet alapján azonnal áttekin-
teni, fölfogni, percipiálni s ehhez képest e 
számokkal, kellő előkészítés után, elvontan is 
számolni. Az is igaz, amit ezekből kifolyólag 
levezet (bár a legeslegkevésbé sem új : hisz' a 
számképek is, melyeknek múltja Busse-ig terjed, 
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ez elven alapszanak), hogy a 4-nél nagyobb 
sokaságot két, illetőleg három áttekinthető 
mennyiségben (tehát az 5-öt, mint 2, 2 és l-nek 
összegét) adjuk a gyermekeknek. 

Most jön immár Csikós úr újítása és ezzel 
kapcsolatosan a józan számtanítás elveivel 
homlokegyenesen ellenkező szemléltetési rend-
szere, mely — már bocsánat a szóért — való-
ságos pedagógiai képtelenség, valóságos szörny-
szülött. 

Csikós úr azt mondja, hozzuk az 5-ös szám 
fogalmát oly dologgal szoros tárgyi és logikai 
kapcsolatba, mely dolgot két 2-s és egy l-es 
számmennyiséggel jellegezhetünk (eddig helyes) 
s ilyen p. o. a kutya, mivel annak 2 első, 
2 hátsó lába van s egy farka ! Az Isten sze-
relmére, hát látott már cikkíró úr olyan kutyát, 
melynek csak 4 lába és farka lett volna s me-
lyen semmi egyebet nem észleltünk volna ? Hát 
számképzetek alkotására akként vezeti a gyer-
meket, hogy szemléleti tárgyul egy nem létező 
és még csak el sem képzelhető szemléleti tár-
gyat vesz föl ? Hát arra az évezredes elvre nem 
gondol: hogy „minden tanítás legyen igaz" s 
nem fél attól, hogy egyik kis természetes eszű 
nebuló azt találja mondani: „Tanító bácsi, olyan 
kutya nincs, melynek csak farka és lábai 
vannak ! " 

De ez még mindig a kisebb baj, még mindig 
a csekélyebb tévedés, bár botlásnak épen elég 
botlás egy reformeszmékkel föllépő buzgó tanító 
részéről. 

Most jön azonban a legeslegnagyobb tévedés, 
mely rendszerében teljességgel reparálhatatlan 
s mely a gyermekeknél a legtévesebb szám-
fogalmaknak lenne kiinduláspontja. 

Tegyük föl, hogy a jó Isten kegyelme terem-
tene egy ily fejetlen, törzsetlen és mégis négy-
lábon járó és farkát csóváló kutyát, vagy tegyük 
föl, hogy kutyának képzelik el a fönti alakban 
vonalakkal megrajzolt számképet, illetőleg a 
tenyerünk 5 ujjával így jelképezett, vagy, mint 
szerző mondja, mímelt alakzatot a szegény kicsi 
nebulók. 

De hát azt nem tudja-e vagy lehetséges-e, 
hogy ne tudná cikkíró úr, hogy számképzeteket 
csak oly dolgok észrevevéséből keletkeztethetünk, 
melyeken megkülönböztető jelek nincsenek, hogy 
számképzetek keletkeztetésénél egészen egyenlő 
dolgokat kell a gyermekek elé különböző meny-
nyiségben és célszerű sorrendben helyeznünk s 
ezeket addig s annyiszor szemléltetnünk, míg 
kellően fölfogják s elképzelik magát az elvont 
számot ? Lehetséges az, hogy cikkíró úr ne 
tudná, hogy egymáshoz számlálni és egymásból 
leszámlálni csak egynemű mennyiségeket s a 
szemléltetéssel kapcsolatban csak egészen egyféle 
tárgyakat lehet ? Hogy ne tudná azt, hogy minden 

szám az egyenlő dolgoknak bizonyos csoportja, 
mivel a szám a számlálásnak eredménye ? 

Hát lehet-e a kutya 4 lábához a farkát 
hozzászámlálnunk ? Hát lehet-e az 5-öt, mint 
megnevezett számot különnevű és különnemű; 
mennyiségekből keletkeztetnünk. 

Micsoda 5 a kutya 4 lába és farka ? 5 láb 
vagy 5 farok ? ! 

Vagy szabad-e és lehet-e a kivonást a leges-
legalsóbb fokon, még ha föntebbiekből kifolyó-
lag az egész a legnagyobb fokú logikai abszurdura 
nem volna, úgy végeztetnünk, hogy többnevü 
mennyiségből többnevűt veszünk el?! Tehát az 
5 —3-at úgy tanítanunk, hogy a kutya 4 lábá-
ból és farkából elvesszük 2 lábát és farkát?^. 

De hát tegyük föl, hogy teljes sikerre vezetne-
az ilyen módon, tehát a mathematika legelemibb 
alaptörvényeivel ellenkező számtanítás ! Mi is 
lenne ekkor a siker koronája ? Előbbiekből ki-
folyólag csakis az, hogy a gyermek megtanulná, 
amire eddig a világ évezredekre terjedő múltja 
alatt nem igen volt képes, hogyan kell külön-
nevű és nemű mennyiségeket egymáshoz adni 
és egymásból kivonni ! Tehát a legnagyobb 
könnyűséggel adnának 5 méter posztóhoz 2 liter 
bort és fejtörésükbe se kerülne, hogyan kell 
8 kilogram cukorból egy pár sarkantyús csizmát 
elvenniök ! 

Nem folytatom ! A legeslegkevésbé sem volt 
gúnyolódás vagy cikkíró úr nemes törekvéseinek 
ironizálása a szándékom, aki engem ismer (cikk-
író úrhoz nincs szerencsém), az föl sem teheti 
ezt rólam. 

Ha valaki, úgy én, kinek már több száz 
tanítványa hirdeti az igét az ország különböző 
részeiben, föl tudja fogni és méltányolni tudja 
azt a törekvést, lia a magyar tanító az iskolá-
ban szerzett ismereteinél meg nem áll, ha újat 
akar produkálni, ha szüntelenül a módszer 
tökéletesítésén fáradozik, aminthogy ezt az 
Utasítás is legszentebb kötelességévé teszi. 

De minden áron újat, még ha az a régi tudás 
legkezdetlegesebb alaptételeivel is ellenkezik, 
amiről egy kis önbírálat azonnal meggyőz 
bennünket, lia művünket boncolgatjuk, a világért 
se produkáljuk. 

Cikkíró urat az olvasás és írás tanításánál 
részben elterjedt fonomimikai módszer vezette 
tévútra. Gondolta, amit az egyik tárgynál meg-
csinálhatunk, az gyors sikerre fog vezetni a 
másiknál is. 

Mert immár módszerénél minden 10-ig ter-
jedő számnak megalkotta a maga jelképét 
(mimikáját), melyet kezével jelöl. 1-nél a sánta 
koldust, 2-nél a lépkedő katona két lábát, 3-mal 
a sánta kutya bicegését, 4-gyel „a négyláboa 
szaladó kutyát, melynek nincsen farka (?!") 
mímeli stb. 
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Dehát, ha ez alapon építünk, akkor való-
sággal elkerüljük a gyermek figyelmét eme, a 
számtani oktatással a legkevésbé össze nem 
függő és erőszakosan megalkotott és a logika 
ítélőszéke előtt egyáltalában meg nem álló 
jelekkel tanításunk tulajdonkénem céljától, a 
számviszonyok megfigyelésétől. Már akkor a 
farkatlan kutya, mint probléma, sokkal jobban 
fogja a gyermeket érdekelni, mint a 4, melynek 
jelképezésére szolgálna, ha egyáltalában szol-
gálhatna ! 

Tisztelet, becsület a fonomimikának, de mái-
én e tekintetben dr. Csengeri János egyetemi 
tanárral tartok, ki legutóbb lapomnak, a Nevelés-
nek januári számában így nyilatkozik róla : 
„Azt hiszik, hogy föltalálták az egyedül üdvö-
zítő módszert. Véleményem szerint nagyon csa-
lódnak. A régi lelketlenséget és ürességet föl-
váltották ugyan valamivel, ami a kis gyermeket 
némileg érdekli, de ez a valami nem igazán 
becses elmeképző tartalom, hanem üres játék, 
mely ferde képzeteket plántál a gyermek lelkébe, 
mikor a ráfogásszerű s legföljebb a siketnémák 
tanítására alkalmas jelekhez köt oly ismereteket, 
melyek azokkal szerves összefüggésben nincsenek. 
A természetszerüség és egyszerűség minden peda-
gógiának talpköve s minden mesterkéltség ellen-
kezik a józan pedagógia elveivel. Nem elégséges 
az valamely pedagógiai eszköz jóságára nézve, 
hogy célra vezet ; szükséges, hoyy az eszköz 
racionális legyen és szerves összefüggésben álljon 
a céllal." 

Fontolja meg cikkíró úr e legutolsó szavakat 
ama szavaival szemben: „Az eddigi rideg szá-
molástanítást eleven, színes kép váltja föl, az 
eredménnyel pedig meg leszünk elégedve, még 
a gyengébb tehetségű tanulóknál is." 

Isten ments attól az eredménytől — mind-
ezeket immár összevéve — melyet eme ú j mód-
szer segélyével érnénk el ! 

Már egyelőre maradjunk csak a réginél ! 
(Máramarossziget.) Tan fi Iván. 

Az iskolák tisztogatása és fűtése. 
(Hozzászólás.) 

A Néptanítók Lapja folyó évi 3. számában 
Gubicza, monostorszegi kartársunk fönti cím 
alatt cikket közölt. Cikkíró kollégánkkal a dolog 
lényegére nézve teljesen egyet értek, t. i. abban, 
hogy a legcélszerűbb, ha a föntemlített munkákat 
iskolaszolga végzi, de mivel ennek keresztül-
vitele igen sok helyen lehetetlen, kénytelenek 
vagyunk az ő tanácsait is — mind még szám-
talan más szép eszmét, nem mondom mindenütt, 
de legalább is sok helyen, a még igen messze 
csillogó vagy talán csak pislogó ideális időkre — 
félretenni. Nincs tehát más mód hátra, mint a 

jelenben még változtathatatlan rossznak hatását 
lehetőleg kisebbíteni és elviselhetőbbé tenni. 

Teljesen igaz az, hogy még sok helyen nincs 
iskolaszolga, sőt én még többet merek állítani 
ennél, amidőn azt mondom, hogy a legtöbb 
helyen nincs iskolaszolga, sem tisztogatási áta-
lány, de azt már tagadom, hogy ez mindenütt 
„az illető iskolafönntartók szűkmarkúságának 
szégyenletes bizonyítékaA tantermet min-
dennap ki kell seperni ; ez elvitázhatatlan tény. 
Már most, ha ennek elvégzésére egy szolgát 
fogadunk, úgy annak ezért naponként — az 
egytantermes és tanerős iskolákat tartva szem 
előtt — legalább is 40 fillért kellene fizetni, 
amely összeg, 200 iskolai munkanapot számítva 
egy esztendőben, 80 korona. Honnan vegye ezt 
az összeget egy olyan iskolafönntartó, aki a 
tanítójának sem ád ennyi fixfizetést ? Messze 
nem megyek, a saját hiványomból bizonyítok, 
amely nem kivétel, hanem csak sémája úgy-
szólván az összes felekezeti tanítók hiványának. 
A néptől fizetésem búza, 14 párbér, 2 korona 
tandíj és többféle munka ; az iskolafönntartó-
tól lakás, föld, kert s húzom néhány alapítvány 
kamatját. Tehát készpénzfizetésem az iskola-
fönntartótól nincs. Az iskolát fönntartja a 
legéndi ág. ev. egyház, amely egyházi és iskolai 
kiadásainak fedezésére a 400 lelket számláló 
egyházközségre 1 korona fejadót vet ki éven-
ként, befolyik tehát ebből 400 korona. Egyéb 
bevételekből 200 korona, összesen 600 korona. 
Ebből lelkész, tanító és iskola szükségletére vesz-
nek 20 öl fát, ami ölét 15 koronával számítva, 
300 koronára lúg. Maradék 300 korona. Ebből 
kell templomot, iskolát, lelkész- és tanítólakot 
tatarozni, lelkészi és tanítói nyugdíjjárulékot 
fizetni, stb., stb. Honnan vegyen ez az iskola-
fönntartó szolga tartására 80 koronát ? 

Bele kell tehát törődni az iskolaszolga-nél-
küliségbe. Már most ki seperjen? A tanító 
csak nem. Persze hogy csak a gyermekseregre 
szorul ez a munka. „Milyen felületes munka ez'." 
Kiált föl Gubicza kartárs. No már én csak azt 
mondom, hogy az a lányka, aki még 10—12 
éves korában sem tud seperni, később sem 
tanul meg. S ha tanítványaim közül valame-
lyik ilyen lánykának azt mondanám, hogy te 
nem fogod többé az iskolát seperni, mert te 
ahoz nem értesz, sírva fakadna szégyenletében, 
sőt mi több, az édes anyja még meg is apre-
hendálna, hogy bíz ő a lányát már előbb meg-
tanította arra, mint én a betűvetésre. Ha azután 
az ember — már csak a saját egészsége érde-
kében is — nem sajnál egy kis utánajárást, 
egy pár buzdító szót, merem állítani, sok-
kal lelkiismeretesebben elvégzik kötelességüket, 
mint bármely iskolaszolga. Hogy port csapnak 
föl a gyermekek seprés közben, Istenem, hát 
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mire való a víz és a locsoló ? Az előbbit az 
Isten adja ingyen, a másik egy köcsögből át-
alakítva 16 fillérbe kerül. Belepi a padokat a 
por. hát nincs egy darab rossz rongyunk ? Ha 
még azután nyitva hagyjuk az ablakokat seprés 
után egy óráig — amit bízvást tehetünk dél-
utáni tanítás után, s amelyeket cselédem vagy 
én sem átalok becsukni — mondhatom, eleget 
tettünk a higiéniának jobban vagy legalább is 
úgy, mint egy iskolaszolga. 

A tanyai iskoláknál dívó azon szokás, hogy 
a gyermekek a nagy távolság miatt ebédre haza 
nem mennek, meg van a falusi iskolákban is, 
különösen nagyon sáros és esős napok idején. 
Ezen én egyszerűen úgy segítek, hogy a bent 
maradt gyermekek az első padokban tömörül-
nek evés idején, és e pár pad alját a szerény 
ebéd után, mely nagyobbrészt darabka kenyér-
ből áll. kiseprik s ezután végzik az amúgy is 
szükséges déli szellőztetést. Különösen igen 
könnyen végzik ezt a munkát és egyáltalán a 
seprést is olyan iskolában, amelyben — mint 
nálam is — a padok helyükből egyenként ki-
mozdíthatok. 

Na, hogy ezekután az így tisztogatott isko-
lában „dögletes atmoszféra" lenne s hogy egy-
egy finnyás orrú ember" belépve „ijedten kap-
kodna a kalapja után", egyszerűen tagadom. 
Az én orrom elég finnyás, már amennyire egy 
tanító orrának finnyásnak lenni szabad, oly 
annyira, hogy ha valamely gyermek csak egy 
almát, pattogatott kukoricát vagy bármely 
legcsekélyebb illattal bíró élelmiszert hoz az 
iskolába — ami különben csak sáros időben, 
akkor is csak a távolabb lakóknak van meg-
engedve — úgy én azt, a terembe léptemkor, 
mindjárt megérzem, és mégis szívesen tartóz-
kodom iskolámban, szívesebben sokkal, mint 
bármely földmíves ember szobájában. 

Nem írom alá G. kolléga következő két sorát 
sem : „ Panaszkodunk, hogy satnyúl az újabb 
nemzedék. De hisz ez a dolog természetes folyo-
mánya!" Dehogy természetes, dehogy! Hisz a 
régi, a mainál állítólag sokkal erősebb gene-
ráció még sokkal nyomorultabb tanteremben és 
sokkal kedvezőtlenebb viszonyok között „sanyar-
got", mint a mai. Azt már csak nem akarja állí-
tani G. kartárs úr, hogy az iskolák higiénikus te-
kintetben visszafelé haladnának, mert már akár-
milyen tyúklépésekkel is, de tagadhatatlan, 
hogy ebben a tekintetben is, ha nem is roha-
nunk, de cammogunk előre. Következéskép, ha 
az iskolák kihatnak az ember testi fejlődésére, 
úgy akkor azok elvitázhatatlan haladásának 
konstatálásakor nem lehet azt állítani, hogy 
ezek az okai — csak részben is — az emberi-
ség testi degenerálódásának. 

íme két másik téves állítás: „Tanul-e ott a 

gyermek tisztaságot és rendszere'etet, ahol ál-
landóan piszkot lát maga körül?" — a másik — 
hogy a seprés „ellenkezik a tisztaságra és taka-
rékosságra való neveléssel". Ez már több, mint 
sok ! Hát mikor tanulna több és nagyobb tiszta-
ságot, mint akkor, amidőn ő tesz valamely 
helyet tisztává ? Es hogy vagyunk a takaré-
kossággal ? Hát muszáj a gyermeknek a pad 
alatt hasrafekve seperni és ugyan hát a falusi 
parasztgyermek odahaza nem csinál-e a sep-
résnél sokkal piszkosabb munkákat ? Hisz nem 
városi ifiuracskák és kisasszonykák végzik az 
ily munkát, azoknak papáik már kibírják az 
iskolaszolgatartást. Hogy tanulhat-e ott a gyer-
mek tisztaságot, ahol mindenütt piszkot lát 
maga körül ? Mily sötét pesszimizmus ! Hisz ha 
a seprés után bevetődöm a tanterembe és szét-
nézek tanítványaim ezen munkáján, csak úgy 
lesik ajkamról megelégedésem nyilvánítását, 
amit ha megteszek, csak úgy csillog a szemük 
az örömtől s szívük telve a jól végzett munka 
édes érzetének tudatával s a csín és tisztaság 
szemlélésében szemmelláthatólag épül lelkük. 

A fűtésre nézve megjegyzem, hogy a tanulók 
naponkénti fahordása kiküszöbölendő ugyan, de 
nem a munka, hanem a kellemetlenségek miatt. 
Hogy a gyerek fát hord? Végez annál nagyobb 
munkákat is otthon. A legjobb megoldás pedig 
az, — amit bármelyik iskolafönntartó is meg-
tehet — ha a fát ő maga szerzi be és felvágatja. 
A fűtést az V—VI. osztály, tehát a 11—12 
éves gyermekek, minden különös megerőltetés 
nélkül elvégzik. Ha a tanító tud fegyelmezni, 
és azon tilalmának — hogy a kályhához semmi-
féle célból a „hetesen" kívül senkinek köze-
ledni nem szabad — érvényt is tud szerezni, úgy 
minden ebből származható veszélynek elejét 
vehetjük. Gyújtót tanulóimnál nem tűrök, hanem 
a begyújtáshoz a „hetes" esetről esetre tőlem ka]). 

Így történik ez nálam ; és iskolám tiszta, 
levegője jó, a fűtés rendes és még nem történt, 
hogy akár a seprést, akár a fűtést nem szíve-
sen végezte volna valamely gyermek, de sőt a 
helybeli földbirtokosnak fia, aki 9 éves és szin-
tén iskolámba jár, a csoportokba való beosz-
tásnál — t. i. mindennap 2 fiú és 2 leány 
marad sepréshez ; a fiúk a padokat húzzák el 
helyükből, a lányok locsolnak, sepernek és porol-
nak — önként ajánlkozott a résztvételre, amit 
az édes apja később megtudva, demokratikus 
szempontból örömmel hallott és az édes anyjá-
tól még sohasem hallottam, hogy poros vagy 
piszkos ruhával ment volna haza. 

A súrolások és meszelések mindenesetre szük-
séges s azokat alkalmazom is, csak azt kérdem 
G. kartárs úrtól, hogyan súroltat ott kétheten-
ként, ahol (sajnos, még van ilyen is) földes az 
iskola, illetve nincs padló ? 
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Sokat lehet tenni a tanterem levegőjének 
fölfrissítése érdekében a „ Tobin "-féle cső al-
kalmazásával, amely igen egyszerűen kezelhető 
•és pénzbe is alig kerül, állván ez abból, hogy 
két szemben fekvő fal közül az egyiket alul, 
a másikat fölül átszakítjuk lehetőleg tört rés-
sel és ezekre elzáró lemezeket alkalmazunk, 
vagy ha még ez sem vihető keresztül, úgy az 
egyik ablak egy legfelső ablaktábláját egy-
szerűen kitörjük és kész az útlevél a rossz le-
vegő számára. (Persze, hogy azután nem szabad 
újra becsináltatni). 

Ezeket óhajtottam G. kartárs úr cikkére — 
a falusi iskolák szempontjából nézve a dolgok 
mibenlétét — megjegyezni. 

(Legend.) Kaján József. 

Az iparostanonc-oktatás reformja. 
(Hozzászólás.) 

Dénes Károly lapunk 4. számában igazán 
életrevaló eszmét vetett fölszínre. 

Sajnos, de úgy van, hogy az óraadók fáradt 
testtel és lélekkel tanítanak az iparostanonc-
iskolában, mi nem is csoda, mert reggeltől délig, 
sőt délután 4 óráig iskolában lenni, ott fegyel-
met tartani, magyarázni, kérdezni, tanítani, 
beszélni, mérgelődni biz1 nem könnyű dolog, 
kifárasztja a legerősebb szervezetű egyént is és 
a beszívott rossz levegő megrontja a tüdőt. 

Délután tehát friss levegőre, nagy sétára, 
nyugodtságra volna szüksége a fáradt testnek 
és léleknek, nem pedig újra tanítani, ismét zárt 
helyiségbe menni, folytatni az elhagyott munkát, 
beszédet, tanítást. Ez utóbbi iskolai tanítás 
pedig még jobban kifárasztja az embert, mint 
a délelőtti, mert itt vásott, szófogadatlan, rakon-
cátlan gyermekekkel van dolgunk, kiknek nem 
kell az iskola, az csak kényszer, miért is tanulni 
épen nem szeretnek, hanem nagyobb a hajlandó-
ságuk a rosszra. Lelkesedés, csekély tudásuk 
fokozása előttük ismeretlen, csak a pajkosságon 
törik fejüket, ezért van a sok tanulatlan, tudat-
lan iparos, kik bizony hibátlanul írni, egy 
becsületes számlát, nyugtatványt kiállítani nem 
tudnak. E tudatlanság pedig anyagi romlásukat 
vonja maga után, melyből kifolyólag elégedet-
lenek, szidják a társadalmat, az államot, az 
urakat, a tanítókat, holott maguk okai boldog-
talanságuknak. 

Az volna tehát szükséges, hogy a tanító friss 
szellemi, fizikai erővel lekösse az inasok figyel-
mét, magyarázzon nekik, szeme mindenfelé 
tekintve, azonnal meglássa a rakoncátlankodókat, 
őket figyelmeztesse és élénk előadásával lekösse 
mindnek figyelmét. 

Aki pedig figyel, az tanul is. Csakhogy az 
óraadók fáradt testtel, lélekkel mennek az esti 

iparostanonc-iskolába, hogy tudjanak tehát azok 
élénken, friss, jókedvvel tanítani. Nem tudják 
azok az inasok figyelmét folyvást ébren tartani, 
hisz1 kimerül az ember a sok dologban. 

Ilv tanítókra kín a tanítás, kik csakis a 
pénzért dolgoznak, mert a mai drága világban 
nem fizetik őket úgy, mint amennyi egy család 
tisztességes eltartására okvetlen szükséges volna 
és őket méltán meg is illetné, ezért kénytelenek 
más forráshoz is fordulni, mi bizony az ideg-
rendszert előbb-utóbb tönkreteszi. De a tisztes-
séges atya mindent elkövet, csak családját illően 
eltarthassa. 

Természetes, ily tanítás mellett nem lehet 
oly eredményt elérni, mint amilyen elő van írva 
s amilyent méltán megkívánni lehetne s amilyen 
a müveit iparosokra nézve szükséges volna. 

Ez azonban nem mindenhol áll, mert a leg-
több iparostanonc-iskolai tanító igazán fárad-
hatatlan buzgalommal tanít és oly szép ered-
ményt ér el, hogy csodálatraméltó, dacára annak, 
miszerint az inasok nem igen szeretnek tanulni, 
csakis az marad elméjükben, amit az iskolában 
magyaráz a tanító, mert az inasoknak otthon 
nincs idejük tanulni, elcsigázva este örülnek, ha 
nyugalomra térhetnek. 

Nagyon kívánatos volna azért mégis, ha az 
iparostanonc-ikolai tanítók ne óraadók, hanem 
rendszeresített tanítók volnának, mi sokkal 
kevesebbe kerülne és az eredmény meg óriási 
lenne, akkor lennének müveit, értelmes iparosok. 

Egv ipariskolai tanítónak 1200 koronát és 
360 korona lakbért kellene fizetni. Ez minden-
nap taníthatna 4 órát, mi hetenként 28 órát 
tenne ki. Az óraadók 1 órát 80 koronáért vál-
lalnak el, a 28 óráért kapna tehát 2240 koro-
nát, így megmaradna még a fönntartónak 680 
koronája évenként s az ei'edmény pedig össze-
hasonlíthatatlan lenne. 

Ez a tanító még a jegyzői és egyéb (igaz-
gatói) teendőket is elvégezhetné. 

Az ily tanító tagja lenne az országos tanítói 
nyugdíjintézetnek. 

Van azonban ennél még egg fontosabb ok, 
amely az eredmény csekélységét okozza és ez 
az, hogy oly csekély képzettségű inasok vétet-
nek föl, kik olvasni, írni és számolni nem 
tudnak, amiért is az előkészítő osztályban kény-
telenek éveken át tengődni, mert bizony az 
abc-t heti 2 órában egy év alatt nem végzik 
el, így a legtöbb az első osztályból szabadul 
föl, anélkül, hogy az ipariskola II. és III. osz-
tályát befejezte és így azon ismereteket elsajá-
tította volna, amik egy értelmes iparosnál elen-
gedhetetlenül szükségesek. 

Nem lehet tehát az ily iparosból értelmes, 
boldogulni tudó embert nevelni a legjobb akarat 
mellett sem. Ha nincs alap, nem lehet rá 
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építeni. Sok inas még elemi iskolába sem járt, 
kijátszotta valahogy a törvényt, vagy ha járt is, az 
első, második osztályban elbukott s beszegődött 
iparos-inasnak, mert arra, szerinte, mindenki jó. 

Ugyanazért az iparostanonc-iskolai szabályzat 
módosításakor kimondandó volna, hogy iparos-
tanoncnak csakis oly tanuló vétessék föl, aki 
az elemi iskola hatodik (VI.) osztályát jól el-
végezte, magyarul tud és hogy addig föl nem 
szabadulhat, míg az iparostanonc-iskola összes 
osztályait eredménnyel be nem fejezte. Ily eset-
ben lehetne eredményt elérni és mivel minden 
tanuló az első osztályba vétetnék föl, 3 év alatt 
el is végezné a 3 osztályt, mert serkentené a 
tanulásra az, hogy rossz tanulása esetén nem 
szabadulhatna föl, komolyan venné tehát a 
tanulást^ és így az eredmény el nem marad-
hatna. így lennének csak képzett, értelmes és 
derék iparosaink és előrehaladna iparunk. 

(Szekszárd.) Nayy Béla. 

Külföldi szemle. 
A magyar iskolatörvény egy német lapban. 

Egy német tanügyi lap, az Alig. d. Lehrer-
zeitung II. Aas Ungarn jelzés alatt cikket 
közöl, melyet a következőkben ismertetünk : 
A politikai zavarok, melyek a magyarországi 
lakosok kedélyét körülbelül két év óta folyto-
nos feszültségben tartották, egy rövid időn 
szünetet hoztak a magyarosítási törekvésekbe. 
A Berzeviczy-féle népiskolai törvényjavaslatot 
Magyarország német nemzeti köreinek nagy 
örömére visszavonták, mert ő Felsége a parla-
mentet elnapolta. De Magyarország sovinisztái 
folyton fenyegetőztek, hogy oly törvényjavaslat 
fog következni, mely a magyarságot illető-
leg sokkal szigorúbb és nagyobb követeléseket 
fog tenni. De a fenyegetés ez óráig nem tel-
jesült. Azonban a viharzó tengernek — itt a 
magyar sovinizmus — áldozat kell, és Berze-
viczy babérjai Lukács Györgyöt, Magyarország 
jelenlegi vallás- és közoktatásügyi miniszterét 
nem hagyják nyugodni. Így 1905 augusztus 
15-én két miniszteri rendelet jelent meg, melyek 
a némileg már megnyugtatott magyarországi 
német nemzeti köröket újólag fölriasztották. 
Ezekben a rendeletekben a következőképen van 
megszabva a magyar oktatás tancélja a nem 
magyarajkú elemi népiskolákban: „Hogy ők 
(az elemi iskolai tanulók) gondolataikat életük 
viszonyaihoz mérten magyarul helyesen kifejezni 
képesek legyenek, továbbá folyékonyan magya-
rul olvasni, írni és számolni tudjanak". Ez a 
tancél nem a törvényen alapszik, hanem önkén-
tesen van konstruálva, illetőleg a Berzeviczy-
féle iskolatörvényből vétetett, az említett isko-
lákban el sem érhető, — soha, soha ! — Azt ! 

kívánják továbbá a miniszter rendeletei, hogy 
az anyanyelv tanítására szánt eddigi órák fele 
a magyar nyelv tanítására fordíttassák. Ez a 
követelés is törvénytélen, épúgy, mint az előbbi. 
Azonkívül azt a megbízást nyerte a kir. magyar 
tanfelügyelő a minisztertől, hogy oly tanítóra 
nézve, aki a magyar nyelvet nem oly mérték-
ben sajátította el, hogy a népiskolában tanít-
hassa, hívja föl az egyházi hatóságot, hogy ezt 
a tanítót bocsássa el, azaz más szavakkal : ker-
gesse ki a nyomorba feleségestől, gyermekestől. 

A kir. tanfelügyelőnek a törvény értelmében 
joga van a magyar nyelvoktatást a nem magyar-
ajkú népiskolákban ellenőrizni ; de a hivatko-
zott rendeletben a miniszter a „magyar nyelv-
oktatás szakszerű igazgatását" (Dirigierung) 
bízza a tanfelügyelőre. Azt akarja továbbá, 
hogy a magyar nyelv megtanulása céljából a 
„földrajzot, történelmet és alkotmány tant is 
fölhasználják". De a magyar nyelvnek ilynemű 
kiterjesztése az iskolai oktatásban csak a törvény-
hozást, nem pedig a minisztert illeti. Végre azt is 
kívánja, hogy a tanfelügyelő a nem magyar-
ajkú képezdék vizsgálatai alkalmával minden 
képezdésznek adjon egy témát, hogy efölött 
24 órával később a gyakorló-iskolában tanítson. 
Törvényes alapja ennek a rendelkezésnek sincs ; 
époly kevéssé, mint annak, hogy a tanfelügyelő 
a vizsgálat alkalmával magyar kérdéseket tegyen 
föl oly tárgyakból, melyeket a növendék nem 
magyar nyelven tanult. 

Ilyen és hasonló miniszteri rendeletek ellen, 
melyek törvény-, sőt alkotmányellenesek, Nagy-
szeben, Nagyküküllő és Besztercze-Naszód vár-
megyék közigazgatási bizottságai állást foglal-
tak s előterjesztést tettek, hogy e rendeleteket 
függessze föl. Lukács miniszter úr felelt már. 
De igazolása époly kevéssé sikerült neki, mint 
ahogy nem lehetséges a szerecsent fehérre mosni. 

1905 szeptember 18-án végre az ág. hitval-
lású evang. orsz. egyház konzisztoriuma az erdélyi 
szász elérni iskolák érdekében ő Felségéhez kér-
vényt intézett és védelmét kérte az orsz. egy-
ház súlyosan sértett iskolai autonómiája érde-
kében. Adja Isten, hogy a megsértett jog 
legalább a legfelsőbb helyen támaszra találjon ! — 
Ezzel a mondattal végződik a cikk, mely számot 
adni vél az erdélyi szász testvérek egy részének (?) 
gondolkodásáról, kik államot szeretnének alkotni 
az államban s a magyar nyelv jogát nem akarják 
elismerni. Ezeket a szerecseneket csakugyan 
nem lehet fehérre mosni. Megható egyébiránt 
az, hogy német szomszédaink mily készséggel 
oktatnak ki minket, a kiskorúaknak vélteket, még 
a magyar törvényekben is. Eközben azonban 
nem látják meg saját szemükben a pózeni ge-
rendát. Köszönjük az oktatást, de nincs rá 
szükségünk ! 
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A Marci gyerek. 
Mikor 5 éves volt, már a Laposon sár-

ökröket gyúrt, melyeket 5—10 gombért (ki, 
milyenes volt) bocsátott árúba. Viszont egy 
krajcárért 20 gombot adott (a gyöngyházakat 
kettőbe számítva). Később az édesanyja cin-
tányérjaiból hatosokat fabrikált, melyekből egy 
félköcsögre valót sikerrel forgalomba is hozott, 
beváltogatva azokat a „vaksi" zsidónál. 

Ekkor már ott ült az iskola első padjában, 
mint I l l -ad osztályos discipulus. A két első 
osztályt privátim járta, de mivel a nevelői mind 
elszökdöstek tőle (néha ngyan megfordítva, a 
Marci gyerek is), az öreg úr elhatározta, hogy 
beadja a közösbe, hát ha ott, a példákon okulva, 
csiszolódik s esetleg ragad is rá a jóból valami. 

Elöljáróba ugyan egypárszor zsákba kellett 
ő kelmét dugni s úgy vitetni a béressel, min-
denessel az iskolába, de később már a zsák elől 
széna-boglya, háztető s egyéb hozzáférhetetlen 
helyekre, leggyakrabban pedig a tanyájukra 
szökött. Ilyenkor persze ment a deputáció, a 
négy legmarkosabb fiú, a tekintetes úrhoz jelen-
teni, hogv a Marcika megint nincs fönn. 

A fiúknak az volt a rendeltetésük, hogy 
Marcit ibi-ubi lefüleljék s négyen négyfelől a 
levegőbe emelve, az iskolába szállítsák, ami leg-
többnyire meg is történt. Néha azonban Mar-
cinak sikerült a karhatalmat lekenyereznie 
eggyel-mással, s akkor aztán az egész nap az 
övék volt. A tanyán hintát kötöttek, vagy a 
Lapos káka-erdejét kutatták keresztül-kasul, 
bíbic-, vadkacsa-, szárcsa - tojásokat szedve. 
Persze másnap aztán szorult az egész kompá-
nia. Marcikát épúgy lekapatta tíz körméről a 
rektor úr, mint a cimboráit. 

Egyszer láttam Marcit a piac-téren föl-alá 
sétálgatni. A vállán keresztül egy kóemadzag 
s ennek a végén egy ujjnyi kolbász lógott. 
Kérdeztem tőle: 

— Hát Marci, miért fityegteted azt a kol-
bászt ? Edd meg, vagy tedd el. 

Megállt a gyerek. Lábait szétvetette s mü-
értőleg a kolbászra sandítva, ujjával megbille-
geté : 

— Azért kötöttem ki, hogymindenki lássa, 
s oszt' szégyőjjék otthon, hogy ilyen kicsit adtak. 

így a Marci gyerek. 
Alikor aztán Marci a falusi iskolapadok min-

denikébe belefaragta a nevét s a vaskályha 

oldalába is sikerült egy négykrajcárosnyi nagy-
ságú lyukat fúrnia, bevitte az öreg úr Marcit 
a szomszéd városba, egy kis latin szóra. Ott 
eljárták sorba a tanárokat ; mint előrelátó atya, 
mindeniknek figyelmébe ajánlá Marcika nadrág-
jának tartósságát ; a tandíjat kifizette s nyu-
godtan fölült a bricskába. 

Hát amint haza ér, kit lát először, mint a 
Marci gyereket, ki a kocsi-ülés alól kibújva, a 
saroglyán át — ill a berek, nádak erek . . . 
Majdhogy le nem szédült az ülésről. 

Megkezdődött a hajtóvadászat. Béresek, szol-
gálók, minden nélkülözhető házi fogdmegek 
utána a Marcinak. Az öreg úr a dupla pus-
káját is a vállára vetette s esküdözött e'gre-
földre, hogyha az a gaz kölyök puskavégre jön, 
irgalom nélkül beleduplázik. 

De a Marcit nem tudták előkeríteni. Hiába 
járták a tanyákat, szőlős-kerteket, hiába kutat-
ták keresztül-kasul a Lapos káka-erdejét, a 
Marcinak még a nyomára sem akadtak. S a 
legcsudálatosabb az volt, hogy senki, egy te-
remtett lélek sem tudott róla semmit. 

Ötödnapra jött a postán egy krix-kraxos 
levél, melyben Marci tudatja, hogy meggon-
dolta a dolgot — engedelmet kér — vissza-
ment a gimnáziumba. Tanulni fog s jól viseli 
ezután magát. 

S úgy történt. Ó lett a legjobb tanuló. Nem 
győzték a tanár urak dicsérni jó magavisele-
téért s tanulásáért. Az öreg úr eleinte el sem 
akarta hinni, de aztán a bizonyítványok, meg 
Marci is — a vakációkban — beigazolták a 
nagy fordulatot. 

S ha Marci most, mint embernyi ember el-
sorolja azokat a hallatlan pajkosságokat, me-
lyeket elkövetett s a sok büntetést, melyeket 
ezekért kapott, mindig azzal végzi : 

— Talán azért követtem el annyi csínyt, 
azért tettem oly sok rosszat, mert szigorúan 
büntettek; úgy emlékszem, mintha mindig ez 
lett volna az ösztökélő . . . S mikor utoljára 
szegény apám nem rontott rám, nem kiabált, 
csak nézett szótlanul utánam (a hajtóvadászat-
ról még akkor nem tudtam): akkor éreztem 
először, hogy rossz vagyok . . . s valami ellen-
állhatatlan erő hajtott vissza a városba. De 
talán nem változtam volna meg oly gyökeresen, 
ha később nem láttam, nem éreztem volna 
apám nagy szeretetét. 

(Doboz.) Péczrly József. 
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H I V A T A L O S R É S Z . 
0 csiísz. és apostoli kir. Felsége az osztur-

nvíii gör. kath. felekezeti iskola építkezési cél-
jaira magánpénztárából 500 koronát méltózta-
tott legkegyelmesebben adományozni. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és a kirendelt 

kir. s.-tanfelügyelő uraknak. — 235(>. szám.) 
Az állami elemi népiskolák ifjúsági és taní-

tói könyvtárának gyarapítására költségvetésileg 
előirányzott összegek mikénti fölhasználását 
illetőleg, fölhívom a tanfelügyelő nrat, ügyeljen 
szigorúan arra, hogy amennyiben egyes isko-
láknál a beíratási díjak, nem az e címen elő-
irányzott összegnek megfelelő, hanem annál 
kisebb mértékben folynának be, ily esetekben 
a népiskolai ifjúsági és tanítói könyvtárra elő-
irányzott javadalom nem teljes összegében, ha-
nem csak a tényleg befolyt beíratási díjak össze-
gének erejéig használtassák föl. 

Vagyis ifjúsági és tanítói könyvtári célokra 
a beíratási díjakon kívül a költségvetésben 
megállapított más című bevétel semmi szín alatt 
nem fordítható. 

A könyvtár gyarapítására szolgáló összegek-
nek ezen rendelkezésemtől eltérő fölhasználásá-
ért a tanfelügyelő urat teszem felelőssé. 

Budapest, 1906 január 26. 
A miniszter helyett : 

Molnár 
államtitkár 

A valiás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Kinevezte: Strausz Ferenc oki. tanítót a 

weidenthali közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bauer 
Lujza oki. óvónőt a draskoveci áll. óvodához 
óvónővé ; Neidenbach Emil oki. tanítót a linden-
feldi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Vánky 
Viola kőhalmi áll. el. isk. tanítónőt a medgyesi 
áll. el. isk.-hoz ; Beszergyún Miklós szokolóváczi 
közs. tanítót a vracsevgáji közs. el. isk.-hoz; 
Hlarathy Teréz borsai és Zdraliál Margit sza-
páryligeti áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; 
Mát is János és Mátis Jánosné szül. Zaida Adél 
krizbai áll. el. isk. tanítót, illetőleg tanítónőt 
a kibédi, Török Mihály és Török Mihályné szül. 
Barabás Róza kibédi áll. el. isk. tanítót, ille-
tőleg tanítónőt a magasfoki. Steffek Ferenc 
magasfoki áll. el. isk. tanítót a krizbai áll. el. 
isk.-hoz. 

Szolgálattételre rendelte : Nóvák Mátyás 
ideiglenesen nyudíjazva volt és ismét munka-
képessé vált áll. tanítót a krizbai áll. el nép-
isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette 
Ferity Lázár tomasováczi közs. isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott : Pogácser Mária 
horóczi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 700 K-t ; Ettenberger Gyula lőgérpatonyi 
rom. kath. el. isk. tanítónak évi 800 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Humor György volt toponári közs. el. isk. 
tanító özv, szül. Kratzl Rozália Jozefának évi 
640 K 80 f-t, Margit, Julia és Teréz kiskorú árvái-
nak egyenként 106 K 80 f, együtt 320 K 40 f-t, 
mindössze 961 K 20f - t ; néh. Sztojkovits Miksa 
módosi gör. kel. szerb el. isk. tanító özv., szül. 
Bogdanovits Juliannának évi 618 K 40 f - t ; 
néh. Benedek Adolfné szül. Tompa Erzsébet 
győri volt ág. liitv. ev. tanítónő Elemér kis-
korú árvájának évi 152 K-t; néh. Bodis Gyula 
volt dávodi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Fekete Amáliának évi 500 K-t-; néh. Csizi 
Miklós pásztói áll. polg. isk. tanító özv., szül. 
Bód Zsuzsannának évi 836 K-t ; Mária és László 
nevű kiskorú árváinak egyenként 139 K 33 f-t, 
együtt 278 K 66 f-t, mindössze 1114 K 66 f - t ; 
néh. Uhereczky Ottó újszentannai közs. tanító 
özv., szül. Lengyel Máriának évi 600 K-t, 
István, Mária, Ottó, Pál és Erzsébet kiskorú 
árváinak egyenként 100 K-t, együtt 500 K-t, 
mindössze 1100 K- t ; néh. Kulcsár János köl-
esei nyug. ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Bél Borbálának évi 300 K-t; néh. Vigh Nán-
dor petrozsényi áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Pfeiffer Ágnesnek évi 720 K-t, Mária, Ferenc, 
Ida és Gizella kiskorú árváinak egyenként 
120 K-t, együtt 480 K-t, mindössze 1200 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Szíves figyelembe. Mivel ez a rovatunk, a 

közlendők sokasága miatt, gyakran kiszorul a 
lapból: kartársaink figyelmébe ajánljuk, hogy 
aki gyorsabb választ óhajt, szíveskedjék meg-
címzett levelezőlapot vagy megcímzett és föl-
bélyegzett borítékot mellékelni. — S. T. Vértes. 
1—2. A milléniumi évet nem számítják be két 
évnek a nyugdíjba. 3. Ha áll. isk.-hoz akar bejutni, 
üresedés esetén adja be kérvényét. 4. Állam-
segélyt csak magy. tannyelvű iskolának adnak. — 
„Alföldi ." Csak nemrég üzentük meg e helyen, 
hogy a Tanítók Tanácsadója című útmutató 
könyv IV. (új) kiadása lapunk szerkesztőségében 
rendelhető meg ; kötött példány ára 3 K, posta-
költségre 20, illetőleg ajánlott küldésre 45 f mel-
léklendő. A korpótlékra vonatkozó tudnivalók, 
amiket ön keres, részletesen föllelhetők benne.— 
H. I. Tessék elővenni nyugdíjkönyvecskéjét s 
az abban foglaltak alapján könnyen kiszámít-
hatja, mennyi nyugdíj illeti meg önt eddigi 
szolgálata után. Hogyan számíthatjuk mi ki az 
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önt megillető nyugdíjat, mikor azt sem közli, 
hogy mely idő óta tagja az országos tanítói 
nyugdíjinte'zetnek ? — A. G.v. Egerbocs. A 
hozott határozat elleni fölebbezéssel már el-
késett. Újítsa föl az ügyet közvetlenül fölter-
jesztendő kérvénnyel ; de hogy ennek lesz-e 
sikere, azt nem tudhatjuk. — P. Zs. Kppataka. 
Ügyét figyelembevétel végett ajánlottuk az 
illetékes helyen, ahol azt az értesítést kaptuk, 
hogy pályázat lesz kiírva. — P. 11. Valisora. 
A 68.260/896. sz. körrendelet az •elemi és pol-
gári tanító- és tanítónőképző-intézeti szün-
napokra vonatkozik. — Y. B. Bfoga ras. Alig 
hisszük, hogy az iskolafönntartóra rótt korpót-
lékát az állam fedezze. A pótkérvény különben 
még föl nein érkezett. — Seb. B. Ozgödör. 
A legeltetés céljából átadott területen levő fákat 
az iskolafönntartó engedélye nélkül nincs joga 
saját használatára kivágatni. — Sz. I . Mhe-
rény. Saját háza és földje után jogosan kivet-
hetik az egyházi adót. — P. 1). Lsznkállos. 
1. Korpótléka szolgálati idejétől számítandó öt 
év múlva esedékes. 2. Államsegélyt csak azon 
esetben kérhetne, ha tanítói és kántori fize-
tése együttesen 800 koronán alul van. — 
T. A. M. Oly siketnéma-intézetről, melybe fel-
nőtt nők vétetnének föl, nincs tudomásunk. — 
I. B. 1. Tessék a megbízatásról és díjazásról 
szóló rendelkezés hiteles másolatával, a tanfolyam 
hallgatását igazoló bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvényét a tanfelügyelőséghez fölterjesztés vé-
gett beadni. 2. Mi sem mondhatnánk egyebet, 
mint azt, ami az Utasításban foglaltatik — 
B. E. Tartózkodási helyét levelében nem kö-
zölte, ennélfogva itt hozzuk tudomására, hogy az 
iskolafönntartó a tanterem fűtésére annyi fűtő-
anyagot köteles adni, amennyire szükség mutatko-
zik. A mennyiség törvényileg nincs szabályozva.— 
P. S. Ha lapunk ezen rovatát figyelemmel 
kísérné, úgy a föltett kérdéseinek legtöbbjére 
megtalálta volna a feleletet. Mert sokszor kö-
zöltük már azt, hogy a korpótléknak nyugdíjba 
való beszámításáért még akkor is kell folya-
modni, ha azt államsegélyként utalványozzák. 
Csak a közelmúltban ismertettük meg a kérvény-
hez csatolandó mellékleteket. Terünk nem en-
gedi, hogy minduntalan ismétlésekbe bocsát-
kozzunk. Saját érdekében megjegyezzük azonban, 
hogy úgy a korpótlék beszámításáért, mint az 
elmaradt nyugdíjjárulék kirovásáért a tanfel-
ügyelőség útján mielőbb folyamodjék. Ameny-
nyiben pedig a legeltetési ügyben a község 
önnel méltányos megállapodásra nem jutna, 
kérje ki a közigazgatási bizottság döntését. — 
K. P. Zs. 1. Nehéz dolog ily ügyekben a tény-
állás teljes ismerete nélkül s egyoldalú infor-
máció alapján fölv.lágosításokat adnunk. Ily 
esetekben legjobb a tanfelügyelőséghez fordulni ; 

e részről bizonnyal intézkedés fog történni a 
visszás állapotok megszüntetése iránt. 2. A költ-
ségvetést és számadást elkészítheti ön is. — 
A. 11. Kisszékely. Csak azért nem válaszol-
tunk, mert névtelen levelekre egyáltalán nem 
válaszolunk. 1. Nézetünk szerint: meg kell 
fizetnie, mert a nyugdíjalap kockázatot vállalt 
magára a mult évre. 2. Be kell jelenteni a kir. 
tanfelügyelőnél. — Y. I. Sztropkó. 1. Meg-
nézettük, de kérvénye nem található föl. 2. Az 
özvegyi segély másra nem ruházható át. — 
V. J. Nagyvárad. Tessék ö példányban bírá-
latra beküldeni a népiskolai könyvtárakat intéző 
bizottsághoz (VIII., Trefort-utca 8.) s ott_dön-
tenek a fölvétel tárgyában. — Sch. I. Y. Árok-
szállás. Evekig tartó, állandó helyettesítéssel nem 
köteles. Emlékeztesse a községet „ígéretére" s  
ha ez nem használ, forduljon a várni, közig, 
biz.-hoz. — St». N. B. Nem, csak az oki. meg-
szerzésétől kezdve számítják a korpótlékot. — 
W. A. Fíálu. 1. Követelje díjlevele szerinti java-
dalmazásának kiadását; az nem lehet ok fizetésé-
nek megcsonkításara, hogy egyik vagy másik tanuló 
betegeskedik. 2. A törvény szerint minden tanítói 
állomás f'élév alatt végleg betöltendő. A törvény 
nem ismer próbaévet. Ha állásától megfosztják, 
kérje visszahelyezését a közig. biz. útján. — 
S. S. Szilágycseta. A német nyelvet non úgy ír-
ják, amint beszélik. — F. M. F.-Ahony. A telje-
sítendő éjjeli őrszolgálatot a vármegyei statu-
timi szabályozza ; ezt mi nem ismerjük. — 
H. Ei Szegvár. Kérdésére csak a klinika igaz-
gatósága adhat fölvilágosítást. Sz. A. Jász-
berény. Allami tanítónőképzők : Budapest (II. 
ker., Csalogány-utca ; VI. ker., Bajza-utca 37.), 
Eperjes, Győr, Kolozsvár, Pozsony, Sepsiszent-
györgy, Szabadka. A 12 napot aligha veszik 
akadálynak. — 1). I. Lajosmizse. M. I. kir. 
tanf. lakása: VI. ker., Rottenbiller-utca 5/a. — 
M. S. Otti. Csak teljes osztályvizsgálatok után 
mehet érettségire. — „Jó hazafi." Forduljon 
kérdésével a dévai áll. tanítóképző-intézet igaz-
gatóságához, ahonnét a szükséges fölvilágosítá-
sokat meg fogja kapni. — T. I. Gömör-Bemö. 
A földek után az iskolafönntartónak, de az ön 
személye után önnek kell megfizetni az útadót. 
Cs. M. Nagyléta. A L.-féle gimnázium az V. 
ker., Hold-utcában van. — L. Cs. Iparrajz-
iskolai tanítói tanfolyam ügyében, mivel lapun-
kat erről nem szokták értesíteni, Mártonfy 
Márton főigazgató úrhoz tessék fordulni. — 
K. 1. Kiskolo. Jelentse a főszolgabírónak, 
kérve az illető megbüntetését. — H. L. Felsö-
varsány. A nyugdíjintézetbe való fölvételért a 
kérvényt a kir. tanfelügyelőséghez kell benyúj-
tani. A mellékletekről gyakran volt már említés 
e rovatban ; különben a Tanítók Tanácsadója 
című útmutató könyvben föl vannak sorolva. — 
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H. H. Nem érezzük magunkat hivatottaknak, 
hogy ilyen kanapé-pörökben véleményt mond-
junk. Hosszú leveléből azt látjuk, hogy hit-
községük még mindig németül tárgyal. Szép ! — 
Sz. 0. Resicza. A tanítóképző két évfolyamá-
nak és a menedékházvezetői tanfolyamnak el-
végzése csak menház vezetésére képesít. A képző 
két osztályának sikeres elvégzése után azonban 
jelentkezhetik óvónői képesítőre. — 0. M. Sz. 
ölaszi. A föltett kérdésre határozott választ 
alig adhatunk. Nagyobb részének 800 K törzs-
fizetése, 300 K személyi pótléka, 200 K kor-
pótléka és megfelelő lakpénze, vagy természet-
beni lakása van. Az alapfizetés a helyi viszo-
nyokhoz képest az 1904. évi I. törvénycikk 
kibocsátása előtt magasabb is lehetett. — 
K. I. Havas. A tanítói fizetés az állás elfog-
lalásának napjától esedékes. Állami szolgálatban 
levőknél, ha az állomás l- jét követő napok 
valamelyikén foglaltatott el, ugyanazon hó 
15-től kezdve utalványoztatnak az illetmények, 
ha pedig valaki állását 15-ike utáni napon fog-
lalja el, fizetése a köv. hó 1-től folyósíttatik. — 
Rókos. 1. Az 1893. évi XXVI. t.-c. a községi 
és hitfelekezeti tanítók fizetésének minimumát 
600 K-ban állapította meg. 2. Ha az iskola-
fönntartó a tanító útiköltségének megtérítése 
hánt kötelezettséget nem vállalt, úgy nem is 
lehet követelni az állás elfoglalása alkalmával 
fölmerült költözködési kiadásokat. 3. Csak 
nem kívánja azt, hogy mi önnel egy tör-
vényt teljes egészében megismertessünk ? — 
P. E. Z. Vécs. Tisztán beszámítható tanítói 
fizetése az I. és II. évötödös korpótlékkal együtt 
csak 500 K-t tesz ki, így nyugdíja G00 K-nak 
92%-ában, vagyis 552 K-ban lesz megállapít-
ható; nyugdíj hány ad az ön részére meg nem 
állapítható, mivel nyugdíja 500 K tisztán tanítói 
fizetésén fölül van. — Érdekelt fél. Ha a 
tanító felesége a tanítói pályán működik, a férj 
elhalálozása esetén a nő férje után özvegyi 
segélyben részesül még akkor is, ha tényleges 
szolgálatban van. — I. M. Érd. Nem kell 
folyamodnia, mert ha be is sorozzák és mint 
rendes tanító alkalmazva van, úgyis póttarta-
lékba kerül. Kérdezze meg különben a főszolga-
bíróját is. — Valerie. A tandíj az iskolafönn-
tartót illeti meg; a tanítót csak azon esetben, 
ha az fizetésének kiegészítő részét képezi a 
javadalmi jegyzőkönyv alapján. — K. I. Arad. 
Értesülése téves. A nyugdíjazásnál csak teljes 
évek számíttatnak be. — 0. I. Desze. A pót-
tartalékba való sorozást az 1889. évi VI. t.-c. 
csak az alkalmazásban levő tanítóknak és a 
tanítóképző-intézetek növendékeinek biztosítja. 
Minthogy ön a képző III. osztályából csak 
ezután akar vizsgálatot tenni magánúton, alig 
hisszük, hogy a fönnebb említett kedvezményt 

besoroztatása esetén önre kiterjesztenék. — 
P. Gy. F. Topa. Ha állomására rendes tanító-
ként megválasztják, az ideiglenes minőségben 
eltöltött szolgálati éveit korpótlék szempontjá-
ból be kell számítani. — S. M. Somorja. For-
duljon panaszával Szabadka város polgár-
mesteréhez — G. I. Kisbattyán. Indokolt 
esetben rendkívüli államsegélyt szoktak enge-
délyezni, de xígy hallottuk, hogy erre az 
évre már ki van merítve a födözet. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az Eötvös-alap temetkezési segély-

biztosítási osztálya díjak és illetékek címén 
1905. év dec. 31-ig összesen 1291 K 19 fillért 
vett be, melyből az Eötvös-alapot jutalék fejé-
ben 77 K 47 fillér illeti meg. Tekintve azt, 
hogy temetkezési osztályunk csak októberben 
kezdette meg működését, ez kielégítő eredmény-
nek mondható. Mindamellett óhajtandó, hogy 
kartársaink tömegesebben lépjenek be temetke-
zési osztályunkba, melynek létesítésére több 
tanítóegyesület bírta rá az Eötvös-alapot. Eddig 
még csak százakra (600) rúg a tagok száma, 
pedig már ezrek léphettek volna be eddig. 
A díjak csekélyek, a jövőről való gondoskodás 
ajánlatos s így ismételten és ismételten föl-
hívjuk t. kartársainkat az Eötvös-alap temet-
kezési osztályába való belépésre. Nincs tanító, 
aki családja érdekében ily csekély áldozatot 
meg ne hozhatna. A díjakat és föltételeket 
lapunk m. évi számaiban közöltük ; egyébiránt 
lev.-lapon kifejezett kérelemre bárki megkap-
hatja azt ; a cím a következő : „ Eötvös-alap 
temetkezési segély-biztosítási osztálya, Bu-
dapest." 

— Törvénytervezet az alapítványokról. 
Dr. Lukács György vallás- és közoktatásügyi 
miniszter törvényjavaslatot készíttetett, mely az 
alapítványok életföltételeinek közjogi rendjét 
szabályozza. A javaslat nem csupán az általá-
nos elveket tartalmazza, hanem az alapítványi 
tulajdon szentségének biztosítékokat szolgáltató 
rendelkezések mellett a vonatkozó egész jog-
rend intézményszerű kiépítésével, különösen a 
vagyonkezelés módjának szabályozásával és a 
felelősségrevonás föltételeinek megteremtésével 
oly helyzetet kíván teremteni, hogy az alapít-
ványi vagyon biztossága se maradjon az árva-
vagyoné mögött. A tervezetet megküldötte az 
összes egyházi főhatóságoknak és a Magyar 
Jogászegyesületnek álláspontjuk kifejtése, meg-
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vitatása végett. A tervezethez részletes meg-
•okolás van csatolva, mely az alap és alapítvány 
közti különbséget, különösen jogi szempontból 
állapítja meg és vitatja annak a fontosságát, 
hogy az alapítványok körüli bizonytalanságnak 
vége vettessék. 

— Állami iskola és a hitoktatás. Nép-
tanoda f. évi 5. számában ily cím alatt figye-
lemreméltó cikk jelent meg Széchényi Sándor 
temesmoraviczai tanítótól, melyben párhuzamot 
von a felekezeti és az állami népiskolákban 
szokásos vallástani oktatás között és amelyből 
az állami iskolák hittani oktatása tekintetében — 
sajnos — még mindig sok helyütt hallható téves 
nézetek ellensúlyozására közöljük a következő-
ket : „Ahány állami iskolát működésem helyén 
— a délvidéken — láttam, midenütt rendesen 
díjazott, egyházi ember a hitoktató, mint akiket 
egyedül jogosan illet meg a teendő. így van 
-ez a magasabb állami iskoláknál is. Ki van 
zárva tehát még az az eset is, hogy a világi 
tanító — mint avatatlan — az egyház szelle-
mével ellenkező tanokat hirdessen, terjesszen s  
önhibáján kívül károsan hasson a gyermeki 
lélekre. Példaként áll az állami iskola abból a 
szempontból is, hogy tanítói, mint a hittannak 
nem szakembereit, lehetőleg mellőzi a gyerme-
kek vallásoktatásánál s szakembereket, papokat 
bíz meg azzal illő tiszteletdíj mellett. A legtöbb 
felekezeti iskolánál a tanítóra van bízva telje-
sen a hitoktatás. Tudok esetet, hogy 8—10 
növendék kedvéért is volt állami iskolánál ren-
desen fizetett hitoktató ; míg ugyanazon plébá-
nia területé a levő felekezeti iskolánál csak nagy-
ritkán hallotta pap szájából a gyermek a hit- és 
erkölcs igéit, tanítóra volt az bízva teljesen. — 
Szakszerűbb, eredményesebb vallásos nevelést 
tehát, mint az állami iskoláknál van, nem is 
kívánhatunk. Működésem helyének állami isko-
lájánál, — de így van ez az egész környéken — 
hetenként kétszer oktatja a helybeli plébános 
a növendékeket hittanra, tiszteletdíj mellett, 
míg azelőtt ezt ingyen teljesítette. A téli hó-
napokat kivéve, növendékeink mindennap járnak 
templomba, részt vesznek a vallásos körmene-
teken és tekintve, hogy a növendékek egy vallás 
hivői, „Mi Atyánk "-kai kezdjük és végezzük az 
előadásokat, mely körülményt az egész környé-
ken föltaláltam. Hol van itt a felekezetnélküli 
oktatás és az imádság elleni kérlelhetetlen el-
járás. Volt alkalmam több ízben hallani temp-
lomban buzgó egyházi éneklést állami iskolai 
növendékek szájából ; nemcsak ünnepélyes alkal-
makkor, de hétköznapokon is. Növendékeink 
gyónnak, áldoznak a rendes időkben. Tanítóink 
oly szellemben nevelnek s tanítanak most is, 
mint mikor az iskola más jellegű volt. Minden 
.kínálkozó alkalommal utalnak Istenre, az ő 

jóságára, bölcsességére s ki kartársaim között 
az ellenkezőt tenné, arra én kiáltanám a leg-
első —- pereátot. Azt hiszem, nem tévedek, ha 
azt állítom, hogy állami iskoláink tanítói kara 
még iskolán kívül sem fog kérkedni vallásta-
lansággal, mert illetékes helyen megtalálják 
a módját annak, hogy minden ily eset, de még 
kísérlet is megtoroltassék. Beszélhetünk-e hát 
ezekután arról, hogy csak a felekezeti iskolák-
nál van fősúly fektetve a vallásos oktatásra ? 
Nyugodtan állíthatom: nem". Ezek után még 
csak azt jegyezzük meg, hogy a közokt. kor-
mány az áll. el. isk. díjazására hitoktatók évenként 
70.000 koronát meghaladó összeget fordít s  
ezen felül még egyes helyeken kinevezett hit-
oktatókat is alkalmaz. 

— Katonáskodás az iskolában. Érdekes 
törvényjavaslatot terjesztett a minap a román 
kultuszminiszter a kamara elé. Arról van szó, 
hogy a diákokat már a középiskolában elő-
készítik a katonai pályára, hivatásos katonák 
felügyelete alatt. Mint Bukarestből jelentik, az 
országot beosztják öt iskolai kerületre s min-
den iskolához kineveznek egy katonai instruk-
tort és revizort. A katonai instruktorok, akik 
mind főhadnagyok vagy kapitányok, vezérkari 
tiszt felügyelete alatt állanak. A kultuszminisz-
ter ily módon akarja a román katonaanyag 
minőségét emelni. 

— Péterfy Sándor, akit az Eötvös-alap 
febr. 2-iki közgyűléséből üdvözölt, az alap elnö-
kéhez írt, következő sorokban mondott köszönetet 
az üdvözlésért: „A f. hó 2-án tartott közgyűlés-
ből hozzám küldött szíves megemlékezésért hálás 
szívvel mondok köszönetet Neked és mindazok-
nak, kik rólam, a tanítók elgyengült régi szol-
gájáról még megemlékezni kegyesek valának. 
Jutalmazza meg jóságotokat a Mindenható min-
den Ti dolgotokban gazdagon, és áldja meg 
szent ügyünk érdekében kifejtett fáradozásaito-
kat a legfényesebb sikerrel! Hassa át hazánk 
közoktatási munkásainak óriás testületét minél 
előbb a nemzeti és a kartársi közérzületnek 
és szeretetnek az a szent lelke, mely Benned 
és hűséges munkatársaidban él ! Hadd lássa 
nemzetünk minél előbb népnevelésügyének 
munkásait szép egyetértésben mind ama szent 
oltár körül fáradozni, amelyet nagy Eötvösünk 
dicső szelleme emelt közöttünk hazánk javára, 
Isten dicsőségére! Fogadd köszönetemet a m. 
tisztelt közgyűlés tagjaival egyetemben kegye-
sen tőlem. Pozsony, 1906 február 10. Péterfy 
Sándor". 
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— A népiskolai orvosok. Az országos köz-
oktatási tanács állandó bizottsága f. hó 6-án 
dr. Fináczy Ernő elnöklésével tartott ülésében 
a népiskolai orvosok számára készített szabály-
zatot tárgyalta. A vallás- és közoktatási minisz-
ter ezt az intézményt egyelőre kísérletképen 
mintegy hatvan nagyobb állami népiskolában 
óhajtja meghonosítani s az itt alkalmazandó 
iskolaorvosok számára dolgoztatta ki azt a sza-
bályzatot, amelyre vonatkozólag az országos 
közoktatási tanácsot is véleményének nyilván-
tartására hívta föl. Az állandó bizottság álta-
lánosságban elfogadta a szabályzatot, de a 
részletes tárgyalásban nem jutot t annyira, hogy 
ezen az ülésen befejezhette volna. 

— Beteg tanítónő segélyezése. A Mária 
Dorothea-Egyesület alulírott elnöksége ez évi 
március hó 1-én lejárandó pályázatot hirdet 
100, azaz egyszáz korona segítség elnyerésére 
Budapest székesfőváros szolgálatában levő vagy 
volt egy oly tanítónő vagy óvónő javára, aki 
beteg és szűk anyagi helyzetben van. A pályázó 
bélyegtelen folyamodványát ez évi március hó 
l - ig intézi a Mária Dorothea-Egyesület elnök-
sége címére : Budapest, VIII., Órczy-út 6. sz. 
alá, a Tanítónők Otthonában levő egyesületi 
titkári hivatalba. A pályázó mellékletekben 
hitelesen bizonyítja székesfővárosi szolgálatát, 
súlyos betegségét, szük anyagi helyzetét, 20 ko-
rona járuléka befizetésének tényét és idejét. 
Későn érkezett és kellően föl nem szerelt folya-
modványt az elnökség nem vesz tekintetbe. E 
100 koronát, mint az alapítvány tőkéjének 
1905. évi kamatját , a „Székesfővárosi tanítónők 
és óvónők Erzsébet királyné betegsegítő ala-
pítványáénak gyűjtő- és kezelő-bizottsága ítéli 
oda annak a pályázónak, aki betegsége és 
anyagi helyzete miatt legjobban rászorult a 
segítségre, A Mária Dorothea-Egyesület elnök-
sége nevében : lierich Károlyné, alelnök. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1906. 
év január havában belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították meg 
nevüket: 1. Klotzbücher Viktor székesfővárosi 
helyettes tanító Karvaly-ra. 2. Kohlmann Sámuel 
néptanító, siklósi lakos, Kár páti-r a. 3. Rathmann 
János székesfővárosi tanító, Kemény-re. 4. Ille 
Illés kisházai állami tanító Katona-ra. (T. S.) 

— Adakozás. Lapunknál befolyt : a tanítók 
létesítendő szanatóriuma részére : 9 K ; beküldte 
Vadászyá 11. isk. igazgató, Budakalászról. (Ehhez 
járultak: Oszlányi Árpád gond., elnök 5 K, 
Vadászy, István 2 K, Haberl Róbert áll. tanító 
2 K.) Átutal ták az Eötvös-alap pénztárába. 

— Rövid liirek. Dr. Vértesy Gyula kir. tanfel-
ügyelőt s ismert írót, akit Nagyszebenből Buda-
pestre helyeztek át, a szebenmegyei közigazg. 
bizottság legutóbbi ülésén Thalmann Gusztáv 

szász ispán és főispán, távozása alkalmából az 
elismerés s szeretet legmelegebb hangján búcsúz-
tatta el, kiemelve a távozónak nagy érdemeit 
úgy tanügyi, mint társadalmi téren. — Siket-
némák fölvétele. A hazai siketnémaoktatás meg-
teremtőjének nevét viselő „Cházár András" áll. s. 
jolsvai intézetnek első osztályába az 1906/7. tan-
évre harminc 7—11 éves korban levő siketnéma 
és nagyothalló fog fölvétetni. A tanítás hangzó-
nyelven történik. Nyolc évi képzés után a növendék 
a beszédet egész terjedelmében megérti, érthető 
kiejtéssel beszél és az egyszerűbb életviszonyoknak 
megfelelő ismereteknek is birtokába jut. A teljesen 
vagyontalan szülők gyermekei ingyen ellátásban 
és neveltetésben részesülnek. Beszédfogyatéko-
sak: dadogók, hebegők szintén fölvétetnek. A 
kérvények az intézet felügyelőbizottságának cí-
mére küldendők. — Pályatétélek. A „Szeben-
megyei Tanítótestület" választmánya a követ-
kező pályatételek kidolgozására hirdet pályázatot: 
1. A rajzoktatás a népiskolában, tekintettel az 
ú j tantervre. 2. A verstanítás célja és anyaga 
a nemzetiségi vidéken levő népiskolában. 3. Mi 
az óvoda föladata és hogyan oldhatja azt meg. 
Mind a három tétel jutalma egyenként : 83 
korona 33 fillér. Az idegen kézzel írott s jel-
igés levéllel ellátott pályamunkák a tanító-
testület elnökségéhez : Nagyszebenbe küldendők. 
A pályaművek beküldési határideje: 1906. évi 
szeptember 1-je. A pályázatban a „Szeben-
megyei Tanítótestület" azon rendes tagjai ve-
hetnek részt, kik tagsági kötelezettségüknek 
eleget tettek. — Zeneszerző tanító. Csizmadia 
Ignác soinogyszilli nyug. róm. kath. tanító, 
aki eddig az „Appolo" majd a „Zenélő Magyar-
országának volt és még most is szorgalmas 
munkatársa eddig írt 211 zenedarabjának egy 
részét fűzetekben szándékozik kiadni, melyeket 
bizonyára kartársai is fölfognak karolni. 

— Halálozások. Molnár István a decsi ev. 
ref. egyház kántortanítója éleiének 28-ik és 
tanítói munkálkodásának 8-ik évében elhunyt. — 
Gottlieb Márk, nyug. tanító, életének 58-ik évé-
ben hosszas szenvedés után folyó hó 6-án ' el-
hunyt Ungvárt. — Puschitz Pál nyug. tanító 
élete 74-ik évében Feketevároson elhunyt. Áldás 
emlékükre ! 

Tartalom : Tanítók Eötvös-alapja. — Az újabb 
német ifjúsági irodalomról. Dr. Tóth Rezsó. —• A jel-
képes (mimikai) számolástanításról. Tanfi Iván. — 
Az iskolák tisztogatása és fűtése. Kaján József. •— 
Az iparostanonc-oktatás reformja. Nagy Béla. — Kül-
földi szemle. — Szünóra : A Marci gyerek. Péczely 
József. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1906 Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könvvnyomilában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (es te ) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t éze t , t e h á t az összes óvodák , e l e m i , fe lső nép - és p o l g á r i 
i skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló é s az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e l ő l j á r ó s á g i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e m e g -
je lö léséve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i í r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 k o r o n a , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d e v r e 2 k o r o n a 5 0 f i l lé r . — E g y n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
időre e lőf ize tés t n e m f o g a d u n k e l . — Az előf izetés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes s z ó é r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillé f ize tendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : K I A D Ó H I V A T A L : 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KEB. , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat íiem adunk vissza. 

A magyar dal a nemzeti eszme 
szolgálatában. 

Azon eszmék közt, amelyek a magyar 
közoktatás terén a nép szellemi erőinek 
nemzeti alapon való fejlesztését tűzik ki 
célul, első sorban a néplélek nemesítését 
célzó törekvések érdemelnek nagy figyel-
met. Hazánk kulturális intézményei az 
utóbbi 30 év leforgása alatt egytől-
egyig arra törekedtek, hogy a többi 
nemzetek példájára, ennek az országnak 
polgárait is a szellemi fejlődés ama fo-
kára vigyék, amelyen azok fölvértezve, 
kiállják a nyugatról beözönlő társadalmi 
eszmék fölforgató viharát, amely eszmék 
Európa majdnem minden népét megbódí-
tották. A szociálizmus tenger nagyságú hul-
lámai hazánkat is fölkavarták, ezek sok 
iszapot hoztak fölszínre, melyek rombo-
lólag hatottak a mi egészséges magyar 
társadalmunkra. 

Harc és veszély közepette részt kell 
vennünk abban a békés munkában, 
melyben Európa civilizált népei már 
előttünk járnak s ez : a nép lelkének ki-
művelése s nemesítése. It t az iaeje, hogy 
karöltve, szellemi s anyagi e1 " nk latba 
vetésével hozzálássunk a ^pmentés 
nagy munkájához, amely e negyedül 
a nép szellemének s kec!/ ...ek neme-
sítésével terelhető arra az ösvényre, 
amely a nemzet jólétének s boldogulá-
sának egyedüli forrása. 

Művészetet a népnek! A művészetek 
közt a leghozzáférhetőbb s ezzel egyszer-
smind a legdemokratikusabb a dal művé-
szete. Hazánkban a dalosügy 50 éve áll 
fönn. A régmúlt időkben a hazafiúi 
érzés megnyilatkozásának leghatalmasabb 
eszköze a dal volt. Nem utalok a sza-
badságharc lefolyt éveire, az ezt követő 
szomorú napokra, de valahányszor a 
honfiúi kebel akár ö r ö m é b e akár bá-
natában enyhülés után vágyódott, meg-
találta azt a dalban, a népdalban, amely 
a nép szenvedésének, lelki hangulatának 
leghívebb tükre. 

A magyar dal terjedésének s fejlő-
désének nemzeti mivolta ebben gyöke-
redzik leginkább, mely áthat a jelen 
korig, amidőn hazafiúi fölbuzdulásunkban 
a hangzó trikolorral az Isten, király, 
haza jelszavával hódítjuk meg az egy-
séges magyar állameszmének a magyar 
földet. 

A dal etikai s nemzeti hatalma meg-
érdemli, hogy azt az egész országban 
megszólaltassuk. A létért való küzde-
lemben, amidőn a társadalmi rétegek 
zöme nagyrészt a kenyérkereset után 
indul, mindenki az anyagi gondoktól 
terhelten, a mindennapi kenyér meg-
szerzésének munkájában roskadozik; a 
nép nagy része az anyagiak utáni 
hajszában' elveszti maga alól azt a talajt, 
fímely az erkölcsök megszilárdulásával, 
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a kedély állapotának nyugodtságával az 
általános megelégedés csíráját hordaná 
magában. 

A prózai kor önző áramlatai közt 
szükség van egy erkölcsi tényezőre, mely 
az eszményiség szolgálatában, a szépnek 
kultiválásában erőt s támaszt adjon a 
további küzdelemhez, melynek nevelői 
hatása kiszámíthatatlan úgy eszthetikai, 
mint szociális szempontból. 

Magyarország tanítóihoz intézem e 
sorokat, a magyar közműveltség őr-
szemeihez, kiknek világító fáklyája úgy 
a múltban, mint a jelenben irányítóul 
szolgált a nemzeti érzület fejlesztésében 
s fokozásában. Vegyék kezükbe Orfeusz 
lantját, tisztítsák meg azzal elromlott 
társadalmunkat azoktól a disszonáns 
hangoktól, amelyek a kontárok és a 
lélekkufárok lelkiismeretlensége folytán 
a nemzeti élet harmóniáját megzavar-
ták. Folytassák az iskolában megkezdett 
missziójukat, mint a nemzet lelkületének 
és közérzésének éber vizsgálói és őrei, 
az iskola falain kívül magában a társa-
dalomban és intézményeiben, amelyek 
összekötő kapocsul szolgálnak az iskola 
és a felnőttek között: az ifjúsági egye-
sületekben. Az országban jelenleg 400 
ilyen egyesület van, melyek az iskolából 
kikerült nemzedék szellemi kiművelését, 
társadalmi nevelését tűzik ki maguknak 
célul s amelyek ez idő szerint a köz-
hasznú ismeretek terjesztésén kívül, 
vajmi kevés gondot fordítottak a magyar 
népdal művelésére. 

A mellőzés oka az irányítás fogyaté-
kosságában rejlett, mely nélkül a leg-
szebb törekvés is dugába dőlhet. Pedig 
az ifjúsági egyesületek mellé szervezett 
ifjúsági énekkarok erkölcsi hatásuk mel-
lett lényeges befolyással lennének a 
nemzeti érzelmek fejlesztésére és állandó 
ébrentartására. 

A magyar dalnak ilyképen való ter-
jedése főleg a nemzetiségek lakta vidé-
keken volna fontos. A hazánk külön-
böző vidékein szervezendő ifjúsági ének-

karok mindannyi gócpontjai lehetnének 
a magyar nemzeti közművelődésnek, 
erős váraivá válhatnának a magyar gon-
dolkozásnak,demokratikus voltuknálfogva 
pedig egyesegyedül lerombolhatnák azo-
kat a válaszfalakat, amelyek a sokfelé 
tagolt nemzetet úgy politikai, mint tár-
sadalmi s vallási téren elkülönítik, össze-
forrasztva az országnak minden egyes 
lakóját egy magasztos nemzeti eszmében : 
lelkesülni, élni-halni a magyar hazáért. 

Hallatlan veszedelem fenyegeti a ma-
gyar dalt az idegenből ragály módjára 
terjedő szociálista s egyéb idegen szel-
lemű dalirodalom beözönlésével. Az or-
szágban csak úgy fürdenek, kéjelegve 
lubickolnak a legfertelmesebben hangzó 
idegen dallamokban. Hová tűntek el 
a mi régi nótáink az Alföldről, amidőn 
a fosztóban, fonóban legények, leányok 
énekelték az esti órákban a szebbnél 
szebb népdalokat ? Hol énekelik a Csere-
bogár, sárga cserebogár ; Végig men-
tem az ormódi temetőn ; Megvirrad 
még egyszer valahára; Deres a fű, édes 
lovam ne egyél stb. nótákat? amelyek-
ről Ábrányi azt írta, hogy bennük a 
magyar géniusz pregnánsul nyilatkozik 
meg, oly megingathatlan tősgyökeres 
magyar ríthmikán alapulnak, hogy épp 
azért örökké elévülhetetlenek maradnak. 

Karoljuk föl az ifjúsági egyesületek 
zenei irányításával a magyar népdal 
kultuszát, terjesszük azt, szervezzük az 
ifjúsági énekkarokat az egész vonalon, 
adjunk alkalmat az őket vezető tanítók-
nak, hogy magukat a karnagyi teendők-
ben kiképezhessék, lássuk el az ország 
valamennyi iskoláját könnyű letételű, 
1-—2 szólamú népdalokkal. Az eredmény 
meglepő lesz. Magyarország az újjászü-
letés korszakában egy fölvilágosult, he-
lyesen gondolkozó, igazán nemesen érező, 
a szép és nemes iránt lelkesülni tudó 
köznépi társadalommal fog gyarapodni, 
amely egy szebb jövőnek, egy boldogabb 
kornak biztos alapját fogja lerakni. 

(Budapest.) Ilackl JV. Lajos. 
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Mulatságok az iskolában. 
A Néptanítók Lapjában olvastam, hogy 

Vaszary Kolos hercegprímás körlevelet adott 
ki, amelyben foglalkozik többek közt az iskolás-
gyermekek táncmulatságaival is, amelyeket gyak-
ran az iskola helyiségeiben rendeznek. A kör-
levélnek különösen a következő passzusa ragadta 
meg a figyelmemet : „ A katholikus iskola szel-
lemével és föladatával mindenképen ellenkezik, 
hogy színhelyévé legyen oly mulatságoknak, 
melyek a gyermek erkölcsi akaratának erősíté-
sére irányított fáradságos törekvések eredményét 
nemcsak kétségessé tehetik, hanem egy-két nap 
alatt meg is semmisíthetik." 

A magyar tanítóság rajongó szeretettel veszi 
körül az ősz egyházfejedelmet, mert benne nem-
csak a magyar katholikus egyház legfőbb papját 
tiszteli, hanem az ország legelső tanítóját, aki 
díszes, méltóságteljes állásában sem tagadja meg 
a pedagógust. Körlevelének minden szava a 
mélyen gondolkozó gyakorlati pedagógusra vall. 

Valóban, az iskola falait meg kell óvni 
minden profán dologtól. Hiszen folyton azt 
hangoztatjuk, az iskolában pedig tanítjuk, hogy 
az iskola szent hely, akárcsak a templom. Épen 
ezért az iskola helyiségét kivételes alkalomkor, 
de csakis komoly célokra volna szabad áten-
gedni. Jól tudom, hogy ez ellen azt vethetik, 
hogy hol tartsák hát az „ifjúsági egyesületek" 
szórakoztató mulatságaikat? Hiszen az ország 
legtöbb kisközségében az iskola legalkalmasabb 
hely e célra. Ez bizonyára így is van. Csak-
hogy egy kis félreértés van a dologban. Az 
„ifjúsági egyesületek'" részére minden aggo-
dalom nélkül engedhetők át az iskola helyiségei, 
csak tisztában kell lenni az ifjúsági egyesület 
céljaival. 

Mintegy négy évvel ezelőtt Wlassics miniszter 
szervezte újra az ifjúsági egyesületeket. A ren-
delet mellett közöltek akkor egy alapszabály-
tervezetet. Oly világosan és tisztán jelölték meg 
mind a rendeletben, mind pedig az alapszabály-
tervezetben az „ifjúsági egyesületek" célját, 
hogy mindannyiunk legszebb föladatunkul tekin-
tettük az „ifjúsági egyesületek "-kel való fog-
lalkozást. 

A rendelet kimondja, hogy az ilyen egye-
sületeknek főcélja legyen az ifjúság értelmi 
körébe illeszkedő népszerű előadások és fölol-
vasások által főleg a hazafias szellem és erkölcsi 
élet ápolása, a közhasznú ismeretek népszerű, 
tehát egyszerű és világos terjesztése. Továbbá 
kimondja, hogy nemcsak a kedély nemesítése, 
hanem az egyesületi élet vonzóvá tét de céljá-
ból be kell abba vonni a nemesen szórakoztató 
foglalkozást is. Tehát daloskör alakítása, vonzó 
színielőadások rendezése, mind alkalmas esz-

közei az egyesületek fölvirágoztatásának. Végre, 
hogy az állami iskolákban szervezett ifjú-
sági könyvtár szintén igen hathatós eszköze 
az ifjúsági egyesület sikeressé és vonzóvá téte-
lének. 

Az alapszabálytervezetben pedig a következő-
képp tűzi ki az egyesület célját: „Az egyesület 
célja : a hazafias érzületnek, a vallás-erkölcsös 
életnek ápolása ; a hasznos ismereteknek ter-
jesztése ; az ifjúságnak illem- és tisztességre való 
szoktatása. Evégből fölolvasásokat, előadáso-
kat rendez, ifjúsági könyvtárt alakít; neme-
sen szórakoztató mulatságot rendez; daloskört 
szervez." 

Komoly, magasztos célok ezek, amelyeknek 
megvalósítására bátran engedhetők át az iskola 
helyiségei. Szó sincs tehát táncmulatságok ren-
dezéséről, sőt egyenesen ki van zárva az ifjú-
sági egyesületekből, mert az alapszabályterve-
zetben utalás van arra, hogy a táncmulatságokkal 
rendesen együtt járó „szeszes italok élvezete 
szigorúan ki van zárva" az egyesületből. 

Ha tehát valahol táncmulatságot rendeztek 
az ifjúsági egyesület cége alatt, ott helytelenül 
értelmezték az egyesület célját és az iskola 
helyiségét nem lett volna szabad erre föl-
használni. 

Voltam faluhelyen tanítónő és így jól tudom, 
hogy a paraszt fiúkat, leányokat egyedül a tánc-
mulatság szórakoztatja; és ezzel az ifjúsági 
egyesületeknek számolni keh, de arra való az 
iskola, hogy szoktassuk őket ahhoz, hogy a 
szellemi szórakozásban is örömet találjanak és 
az iskola helyiségében inast, mint szellemi szóra-
kozást, rie is keressenek. Tartsanak ám tánc-
mulatságot, hiszen ez a fiatalsággal együtt jár, 
de érezzék azt, hogy az iskola helyisége nem 
erre való. A nemes szórakozásra pedig nagyon 
is lehet szoktatni a növendékeket már az elemi 
iskolákban. 

Több helyt divatba jött az elemi iskolákban 
az Uránia folytán előadások rendezése vetített 
képekkel. Az ily előadásokat nagyon kedvelik 
a szülők és gyermekek egyaránt. A fődolog 
azonban a tárgy helyes megválasztása. Ne a 
németből fordított rémes mesékkel tápláljuk a 
kis növendékeket, ne ijesztgessük őket boszor-
kányokkal, vasDiní bábákkal, hanem derűs, 
tanulságos elbeszélésekkel. 

Erős a hitem, hogy az így nevelt növen-
dékek az iskolából kikerülve, épp oly örömet 
fognak találni az" értelem- és kedélynemesítő 
szórakozásokban, mint most a táncmulatságokban. 
Es akkor az iskola helyiségét a nagyok és 
kicsinyek egyaránt templomként fogják tekinteni. 

(Erzsébetfalva.) Stumpf Maris. 

o^fycie 
8* 
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Az újabb német i f júsági 
irodalomról. 

— Befejező közlemény. — 
A Jugendschriften -Warte szérkesztőjének, 

Wolgast Henriknek egyébként is jelentős érde-
mei vannak e kérdés körül. Fölolvasásokat tart, 
hírlapi cikkeket közöl, élénk polémiákat folytat 
az ifjúsági irodalom gyökeres reformja érdeké-
ben; népszerű főműve a „német ifjúsági iroda-
lom nyomorúságáról" több ezer példányban 
terjedt el s ez idén gyűjtötte össze tíz, ez 
ügyre vonatkozó cikkét is, Vom Kinderbuch 
címen. E két mű a bennük földolgozott anyag 
fontosságánál s érdekességénél, a szerző egyé-
niségénél s modern fölfogásánál fogva is érde-
mes a figyelmünkre. 

Régibb könyvének ( Das Elend unserer Jugend-
literatur) tendenciáját már maga a cím is kifejezi ; 
a német ifjúsági irodalom nyomorúságos voltá-
ról szól az ; az eszmékről, amelyek szerint re-
formálandó lenne, s a módokról, amelyekkel 
(főkép a szülői ház s az iskola) javítására a 
legtöbbet tehetne. Első kiadása 1896-ban jelent 
meg ; nein egész tíz esztendő alatt — hatásá-
nak kétségtelen bizonyságaként — megjelent 
a harmadik is. 

Minket az általános elméleti fejtegetéseken 
kívül főkép azok a részek érdekelnek, amely-
ben a nálunk is jól ismert s fordításban, saj-
nos, még mindig igen elterjedt német ifjúsági 
írókról szól. Jól tenné minden tanító és szülő, 
minden fordító és könyvkiadó, ha e fejezeteket 
komoly gonddal átolvasná. Hangja objektív, 
meggyőző, de kikerülhetetlenül szatirikus, ahol 
a tehetségtelen írók naivitásairól, a túlzottan 
tendenciózus vagy erőltetetten moralizáló mü-
vek hazug páthoszáról, a fékevesztett képzelet 
torz-alkotásairól beszél. Különösen tanulságos, 
amit pl. Schmied Kristófról, Hornról, Nieritzről, 
Hoffmann Ferencről, Höckerről, Falkenhorstról, 
Zobeltitzről, Pajekenről, Mayról, Helm Klemen-
tinről, Rhoden Emmáról, Halden Erzsébetről, 
Schanz Fridáról stb. szól, akiknek annyi müvét 
fordították le magyarra is, azon a eímen, hogy 
ezek a német ifjúsági irodalom „legértékesebb" 
termékei. Aki Wolgastnak rájuk vonatkozó 
fejtegetéseit elolvassa, föltétlen igazat fog adni 
neki — ha ugyan már az illető müvek olva-
sása után nem gondolkozott volna így — hogy 
ezek az írók az ifjúságra nézve legalább is 
értéktelenek, sőt olykor egyenesen veszedelme-
sek ; a magyar kiadó pedig — ha ugyan 
kezükbe jut Wolgast műve — sajnálni fogja, 
ami kárt ily értéktelen müvek fordításával és 
propagálásával szerzett a magyar ifjúsági iro-
dalomnak. 

Wolgast másik könyvében (Vom Kinderbuch) 

szintén van néhány minket is érdeklő érdekes feje-
zet. Az egyik pl. az ú. n. grosso-kiadványokról szól: 
azokról a művekről, amelyek nem a hivatásos 
könyvkiadók kiadásában, hanem a nagy bazárok, 
árúházak, papír- és vegyeskereskedések edició-
jában tízezrivel terjednek s mételyezik az ifjú-
ság lelkét. 

Jól ismerjük mi is e vásári kiadásokat, e 
rikító kötésű, tarka képekkel illusztrált, vastag-
papírú „ifjúsági müveket" ; el van árasztva 
velük nálunk is minden antikvárium, minden 
kisebb papírkereskedés. Wolgast érdekes ada-
tokat sorol föl e könyvek terjesztéséről : ötszáz 
üzlet foglalkozik ezek kiadásával s háromezer 
utazó terjeszti Németországban e szellemi sze-
metet. Ha ily arányokat nálunk — hál' Isten-
nek — nem is ölt : mégis jó lenne ügyet vetni 
e kérdésre is, mivel kétségtelen, hogy fejlődő 
ifjúsági irodalmunknak ez értéktelen, veszedel-
mes „colportage" csinálja a legnagyobb kon-
kurrenciát. Elhatalmasodása nemcsak üzleti 
veszteséget jelentene a magyar könyvkiadókra, 
hanem a magyar ifjúsági irodalom jelentékeny 
veszteségét is. Egyéb fejezetei : a gyermek-
olvasmányok megválogatásáról, a tendenciózus 
ifjúsági müvek művészietlen túlzásairól szól; a 
harmadik Storm Teodor egyik ifjúsági elbeszé-
lését, a Pole Poppenspäler-1 dicséri; tárgyalja 
még a leányolvasmányok, az ifjúsági könyv-
tárak stb. kérdését is, s mindezt népszerű 
hangon, meggyőző világossággal s érdekesen. 

Egyáltalán úgy tetszik, hogy Wolgast nem-
csak a maga egyéni véleményének szimpatikus 
kifejezője, banem illetékes s tán legnépszerűbb 
szószólója mindazon reformtörekvéseknek is, 
amelyek az ifjúsági irodalomról Németország-
ban újabban fölszínre kerültek. E reform-
törekvések körülbelül e néhány pontban 
foglalhatók össze: Amily fontos szempont az 
ifjúsági műveknél azok pedagógiai s ethikai 
becse, épolv elengedhetetlen, hogy esztliétikailag 
is értékesek legyenek. Jó ifjúsági műnek ennél-
fogva csakis az tekinthető, ami komoly kritikai 
szempontból is irodalmi nivón álló, értékes 
művészi alkotás. Az ifjúsági irodalom nívójának 
emelése föltétlenül megköveteli ez eszthétikai 
szempontot (mely azonban nem áll ellentétben 
sem a pedagógiai, sem az eszthétikai szeinponttàl) 
és pedig sokkal nagyobb nyomatékkal, mint 
eddig történt. A jó ifjúsági iratnak egyenesen 
conditio sine qua non-ja, hogy eszthétikailag is 
kiváló legyen. „Die Jugendschrift in dichteri-
scher Form muss ein Kunstwerk sein"' — fejezi 
ki Wolgast apodiktikusan. A reformtörekvések 
további lépései mind erre vezethetők vissza. 
Gondoskodni kell e legkiválóbb ifjúsági iratok 
jegyzékének minél nagyobb nyilvánossággal való 
terjesztéséről is. Ezeket a műveket igen olcsó, 
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tartós, szép kiadásokban kell terjeszteni az isko-
lák s a gyermekek között, bogy minél szélesebb 
rétegekben verjen gyökeret a jó gondolat s a 
művészi forma, s szorítsa ki az amúgy is min-
den módon üldözendő irodalmi gyomot. 

Talán ez egy író itt érintett thémáiból is 
kiviláglik, bogy bármennyire gazdagabb is a 
német ifjúsági irodalom a miénknél, fóhajai, 
hiányai, fogyatkozásai ugyanazok, amiket a mi 
kisebb irodalmunkban is tapasztalhatunk. Sőt 
orvoslásukban sincsenek sokkal előbb, mint mi. 
Wolgast is ugyanazokat említi panaszként a 
nagy német ifjúsági irodalomról, amit mi mond-
hatnánk el a magunkéról: hogy sem az írók, 
sem a kritika, sem a szülők nem veszik e mű-
fajt elég komolyan ; az író nem művészi szem-
pontból, hanem pedagógiai — gyakran félszeg — 
tendenciával s félkedvvel írja meg müvét, ame-
lyet a kritika is elnéző nemtörődömséggel vesz 
tudomásul, s amelyet a szülő — hisz ajándékba 
veszi! — csak külsejéről ítélve vásárol meg, 
mitsem törődve belső értékével. Keserűen említi, 
hogy a szülők több gondot fordítanak arra, 
hogy mily folttal foltozzák meg a fiúk ruháját, 
mint, hogy milyen könyvet adjanak a kezébe ; 
elpanaszolja a kiadók közönyét, az iskola régibb 
mulasztásait e téren, s a jövőt époly utópiszti-
kusán s rózsásan színezi ki, mint mi, hasonló 
körülmények között. Sőt mi — legalább nép-
iskoláinkban — talán előbbre is vagyunk 
náluknál ; személyesen s autopsia útján ugyan 
nem volt alkalmam megismerni az ottani álla-
potokat, azonban az ifjúsági könyvtárak oly 
arányú országos szervezéséről, amilyent az el-
múlt esztendő folyamán közoktatási kormányunk 
végrehajtatott (tudvalevőleg csaknem harmad-
félezer ifjúsági könyvtárt állíttatott föl egy-
szerre) : Németországban tudomásom nincs, s  
Ellendt és Wolgast még mindig csak sürgetik, 
hogy az ifjúsági könyvtárak rendszeres szerve-
zésének céljaira a tanulók esztendőnként egy-
egy márkát fizessenek. A középiskolai ifjúsági 
könyvtárakról nem szólok ; itt Németország, 
jól tudjuk, összehasonlíthatatlanul előttünk jár, 
akár e kérdés elméletét, fölvilágosító irodalmát 
(főkép a megbízható könyvtári mintakatalógásó-
kat), akár gyakorlati megvalósítását illetőleg. 
Érdemes azonban fölemlíteni, hogy Német-
országban — nálunk is általános megvalósí-
tásra érdemes példakép — mindhatározottabban 
az osztályk'nyv tárak mellett foglalnak állást; 
s valóban, ahol erre meg/an a szükséges pénz, 
az ifjúsági könyvtárak egyetlen helyes módja ez. 

Érdekes megfigyelni, kik azok az írók, akiket 
a modern szellemű újítók leginkább ajánlanak 
az ifjúságnak. Ebben is a/t Ellendt s a Wol-
gast-féle müvekre hivatkozom. Wolgast, főkép 
az elemi iskolás tanulókra gondolva, a követ-

kező fokozatokon vezetné keresztül a gyermek-
olvasmányokat : népies gyermekdalok, altató-, 
dajka- és játékversek ; népmesék, a Grimm-
gyüjtemény, a helyi mondák és regék ; balladák ; 
Robinzon ; népszerű elbeszélések a könnyebb 
német irodalomból s történeti tárgyú elbeszélé-
sek ; drámák ; oktató népszerű ifjúsági iratok. 
Az Ellendt-féle katalógus viszont inkább a 
középiskolai alsóbb osztályú tanulóra gondolva, 
így csoportosítja az ifjúsági olvasmányokat : 
bibliai elbeszélések ; görög s latin mondák ; 
általán a német történelem s különösen a 
Hohenzollern-ház nagyjai s elsősorban Nagy 
Frigyes és I. Vilmos császár ; földrajzi és ter-
mészetrajzi olvasmányok ; mesék, elbeszélések. 
Ezeket kiegészítik a felsőbb osztályokban a 
néprajzi, utazási, természettani és természetrajzi 
népszerű müvek ; az archeológia s művészet-
történet sokszor egész tudományos földolgozá-
sai, s — jellemzőn a nagynémet imperialiszti-
kus törekvésekre — a kereskedelemre s a 
hadászatra, a kereskedelmi s hadi hajózásra 
vonatkozó népszerű müvek. 

Minket természetesen mindebből inkább az 
érdekel, hogy az elemi iskolák kis diákjainak 
kiket ajánlanak különösen. Ügy látszik, újab-
ban három szépirodalmi írót emelnek ki, mint 
e tekintetben elsősorban figyelemreméltót : 
Roseggert, — akinek a Petikéjét Körösi Henrik 
fordította le sikerülten — Stormot s Lilien-
cront ; a természettudományok népszerűsítői 
közül pedig Kraepelint. Ezeket az írókat egy-
egy „ Jngendschriften- Ausschuss" támogatásával 
iparkodnak minél olcsóbb kiadásban is terjesz-
teni az ifjúság között. Ily kiadásban jelent meg 
például legutóbb Rosegger különböző köteteiből 
összeválogatva három ügyes füzet (Als ich noch  
der Waldbauembxb ivar), így kél már a hetven-
hétezredik példányban Storm Teodor Pole  
Poppenspäler-]& s így adták ki a többek közt 
Liliencron verseit s háborús novelláit is. (Kriegs- 
novellen, 1 M., Auswahl von Ged., 75 h.)  
Kraepelin ügyes müveiből a hamburgi bíráló-
bizottság egy kötetnyi olcsó szemelvényt is 
adott. (Natur Studien, Í M . ) A nagyobbaknak 
ezeken kívül Stifter, Ebner-Eschenbach, Wil- 
denbruch, Freytag és Scheffel műveit ajánlják. 
Ezekről nem szólok — de ami a kisebbeknek 
való ifjúsági irodalmat illeti, talán nem alap 
nélkül való a következő egybevetés a mi ifjú-
sági irodalmunkkal : 

Föltűnő, mennyire hiányzanak a kisebb gyer-
mekeknek való ifjúsági olvasmányokból az igazi 
nagy német klasszikusok. Mennyivel több első-
rangú klasszikus művet adhatunk mi, már a 
8—10 esztendős gyermek kezébe. A nagyobb 
diákok olvasmányairól nem is szólva, Arany 
Toldiját és Toldi estéjét, az Első lopást, Szeiü 
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Lászlót és Szent László füvét, Jöka ördögét, 
a FiUemilét, a Rózsa és Ibolyát bízvást olvas-
hatja minden jóravaló negyedik-ötödik elemista ; 
olvashatja Jókai Legvitézebb huszárját, Csere 
gyermekeit, Mikszáth Két koldusdiákját, Petőfi 
János vitézét és sok-sok lírai versét, s Tompa 
akárhány népregéjét s mondáját. Mily érdekes 
viszont, hogy a német ifjúsági katalógus egyet-
lenegy nagy német klasszikust sem tud vagy 
nem akar az ifjúság kezébe adni az iskolában 
tárgyalt (s bizonyára alaposan agyonkínzott) 
auktorokon kívül, egész az obertertiáig. Nie-
buhron s a Grimm-testvéreken kívül egész e 
fokig nagy névvel alig találkozunk. Csak az 
obertertiában veszik elő Herdert, Körnert, 
Schillert, Uhlandot s a Nibélungokat, ugyan-
ekkor azonban a prózában még Roseggert és 
Stormot ajánlják. Jól tudjuk, mi e jelenség oka : 
a mi irodalmunk virágkora a mult században a 
demokratikus eszmék érájára esett; hangja,nyelve, 
gondolatköre a népé, s így természetes, hogy 
sokkal közelebb van a gyermek gondolatvilá-
gához s nyelvéhez, mint a nagy klasszika! né-
met irodalom; de jól esik legalább fölemlíteni 
e nyereségünket. 

Egyáltalán, ha érték, és minőség szempontjá-
ból elfogulatlanul hasonlítjuk össze a mi ifjú-
sági irodalmunk kiválóbbjait a németek jobb 
ifjúsági íróival, azt hiszem, nem a nemzeti el-
fogultság sugallja azt a meggyőződésemet, hogy 
épenséggel nem állunk mögöttük. Az ifjúsági 
irodalom átlagos színvonala — mindig csak az 
újabb fejlődésre gondolva — van nálunk is 
olyan, mint a németeknél. Jól tudom, hogy 
elvégre ez csak egyéni vélemény, hogy itt a 
legmeggyőzőbb kinek-kinek az egyéni tapasz-
talata. Próbául egyet mégis ajánlhatunk : Storm 
Teodor elbeszélésének, a Pole Poppenspáler-nek 
az elolvasását. 

Ezt a kis elbeszélést a jóízlésü Wolgast való-
ságos esemény gyanánt ünnepelte ; foly óiratában 
újból és újból megbeszélte, mindkét könyvében 
hosszan, szinte reklámszerüleg táigyalja (a Vom 
Kinderbuch-ban egész külön fejezetet szán neki), 
népszerűsítéséről is gondoskodtak s már több, 
mint hetvenhétezer példányban terjesztették el ez 
„összehasonlíthatatlanul értékes" gyermekolvas-
mányt. Összehasonlítva a miéinkkel, jó lélekkel 
mondhatom, hogy akár tartalmát, akár kompo-
zícióját, akár nyelvét tekintve, nem cserélném 
el Benedek vagy Gaal valamelyik jobb köny-
vével. S így van ez a többivel is. Vannak a mi 
jó ifjúsági íróink is olyanok, mint az övéik s 
nem hivalkodás talán Zrínyi Miklós mondása 
ebben sem: „ E g y nemzetnél sem vagyunk alább-
valók.11 

(Budapest.) Dr. Tóth lïezsô 
- H M * 

Az iparostaiionc-okíatás reformja 
(Hozzászólás.) 

Dénes Károly úr e b. lipok 4. számában 
fönti cím alatt közzétett cikkében, melyben az 
iparostanonc-oktatás mai állapotát ismerteti, az 
inasok fogyatékos műveltségük és tisztaság iránt 
való érzéketlenségükkel, valamint a tanítónak a 
munkában való kimerültségével foglalkozva, 
kifejti azon okokat, melyekben e bajok rejlenek 
és előadja nézeteit, melyek szerint ezeken segí-
teni lehetne. 

Vegyük csak a cikknek első részét, melyben 
a t. cikkíró úr az inasok tisztátalansága miatt 
panaszkodik és elmondja, hogyan akar e bajon 
segíteni. 

A tisztaságra való szoktatást rögtön így 
kezdi: „Kényszeríteni kellene az iskolát fönn-
tartó hatóságokat, hogy az iskola mellett fürdő-
ket vagy mosdószobákat rendezzenek be, a 
szükséges eszközökkel." Itt a t. cikkíró úr az 
ideális eszme által annyira elragadtatja magát, 
hogy reális lenni és az anyagiakkal e helyen 
számolni nem is akar. Pedig tudnia kellene, 
hogy az iskolát fönntartó hatóságoknak iskola-
helyiségük is ritkán van és az inasokat rend-
szerint valamely népiskola helyiségében oktatják. 

Bár volnának az iskolát fönntartó hatóságok 
abban a helyzetben, hogy ily fényűzést űzhet-
nének ! Szükségesnek azonban épen nem mond-
ható. Az inas odahaza is mosakodhatik, ha akar. 
Csak az akaratot kellene benne fölébreszteni. 

A t. cikkíró úr még tovább megy. Az inas 
piszkos ruháját is az iskolai „mosdószobában" 
mosatná ki. Rongyos ruháit pedig az „öltöző-
ben" varratná össze. így véli szerényen meg-
oldani az inasok tisztátalanságának kérdését. 

A fürdés, mosás és varrás idejével a t. cikk-
író úr nem is számol. Pedig ez igen lényeges 
kérdés. Mikor történjék mindez ? Tanítás előtt ? 
Akkor ezekre egy teljes nap is kevés. 

Míg a ruha szárad, addig az inas hol legyen ? 
mit csináljon ? Mert csak nem tételezhető föl, 
hogy az inas tiszta ruhában jön és a piszkos 
és rongyos ruhát magával cipeli, hogy az isko-
lában kimossa? Hiszen akkor az egész „reform" 
fölösleges volna. Ha pedig csak piszkosban jön, 
akkor várnia kell, míg az szárad. A tanítás 
mikor lesz ? 

Ebből világosan látható, hogy a t. cikkíró 
úr jóhiszemű terve egyrészt fölösltges, másrészt 
pedig meg nem valósítható. 

A cikk második részében a t. cikkíró úr az 
inasoknak és a tanítónak a munkában való 
kimerültségével foglalkozik, ami a tanítás sikerét 
károsan befolyásolja. 

A tanító munkakörét a kitűnő tollú cikkíró 
úr hangulatkeltőén, úgy ecseteli, mintha a tanító 
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mindennap az iparostanonc-iskolában is el lenne 
foglalva. Pedig egy tanító legföljebb 4 (négy) 
órát tanít az ipariskolában, mert az órák több 
tanító között arányosan el vannak osztva. (Tud-
tommal ez mindenütt így van, mert másképen 
nem is lebet.*) így tehát egy tanítóról sem, 
legkevésbé lehet általánosan azt állítani, hogy 
„fásult lélekkel lépi át az iskola küszöbét és 
az inasokra csak azért ,mérges', meri fáradt és 
inkább hazamenne, amiért is az inasokon tölti 
ki bosszúját és velük durván bánik". Midőn 
ez állítások ellen a magam nevében leghatáro-
zottabban tiltakozom, hiszem, hogy ezzel minden 
kartárs nézetét tolmácsolom. 

Abból, hogy egy tanító elpanaszkodott, hogy 
a vásott inasokkal estik „drákói" szigorral lehet 
bírni, a t. cikkíró mindenütt a fáradt tanító 
türelmetlenségét vonja le, gyenge érvelés. E n  
inkább annak a panaszos tanítónak a fegyelem 
fönntartásában és tekintélyének ér vény szerzésé-
ben való gyöngeségét látom. Tapasztalatomból 
csak azt tudom, hogy emelkedett lélekkel és 
hivatásom iránt való szeretettől lelkesítve, állok 
az inasok előtt. És meg vagyok győződve, hogy 
minden kartárs csak így lépi át az iparostanonc-
iskola küszöbét Az inasok pedig — kikben a 
tudás és a fölvilágosodás iránt való szeretetet 
ébresztettem, ami nem is volt oly nehéz munka, 
mert lelkük eziránt igen fogékony és csakhamar 
belátják, hogy nagyobb tudással az életben j 
inkább érvényesülnek — a legnagyobb lelke- j 
sedéssel végzik az iskolai teendőket és durva 
bánásmódra nem szolgáltatnak alkalmat. Ha 
pedig elvétve találkozik is egy-egy rakoncátlan, 
akkor sem kell rögtön a „drákói" szigort alkal-
mazni. Egy pár- szeretetteljes intő szó, jobban 
eléri célját. 

Tény azonban, hogy a tudatlan mesterek, kik 
az inast anyagi hasznukra kizsákmányolják, csak 
„muszájból" küldik ezt az iskolába. 

Igaz az is, hogy annak az inasnak, kit mes-
tere kora reggeltől késő estig csak durva bánás-
módban részesít, még a vasárnapja sem szabad. 
Mert délig mestere dolgoztat vele, délután pedig 
az iskolába kell mennie.** Ily rabszolgahely-
zetben az inas eldurvul és ritkán lesz belőle 
különb ember, mint mestere. Minek pedig hazai 
kultúránk nem igen örvendhet. 

A legnagyobb hálával tartozom tehát Dénes 
Károly úrnak, ki szép cikk keretében e bajok 
orvoslására hívja föl a közfigyelmet, ami min-
den tanítónak amúgy is legfőbb törekvése és 
legszentebb kötelessége. 

De a „reformtervezet", melyet a t. cikkíró 

* À fővárosban 10 órát tanít a tanító az ipar-
iskolában. 

** A fővárosban vasárnap délelőtt. 

úr „egyszerű"-nek mond, azt hiszem, mindenki 
belátja : hogy egyrészt fölösleges, különben 
pedig nagy méreteinél fogva, gyakorlatilag meg 
nem valósítható. 

Szerény nézetein szerint oda kellene hatni, 
hogy az inas vasárnap teljesen szabad legyen, 
amit a már létező munkaszünet törvénye folytán 
nem is volna nehéz dolog keresztülvinni. Az O s 
inas is járjon a templomba. így az Isten házá-
ban megjelenvén, piszkos ruháival együtt a 
durvaság egy részét is otthon hagyja. 

Egész délelőtt pihenve, fokozott lelkesedéssel 
fogja a vasárnap délutánt az iskolában tölteni, 
hol a tanító a szép és nemes iránt való szere-
tetet csepegteti fogékony szívébe. Hogy a tudat-
lan mesterek maradiságán is segítsünk, célszerű 
volna részükre fölolvasásokat vagy szabad elő-
adásokat rendezni. Ezeken a fölolvasó, illetve 
előadó az ipar fejlődéséről és ennek tényezőiről 
fölvilágosítaná a maradiakat. így a mester, a 
tudás szükségességét és elkövetett hibáit belátva, 
inasával szemben sem lesz többé zsarnok és 
szívesen fogja iskolába küldeni. 

Ezt, azt hiszem, nem is volna olyan nehéz 
megvalósítani, mert ily fölolvasásokra, illetve 
előadásokra bármelyik tanító szívesen vállal-
kozik. A mesterek pedig szívesen fogják meg-
hallgatni és az eredmény sem maradna el. Első 
sorban a mestereket kellene művelni ; velük 
olvasókörök által az olvasást megkedveltetni és 
megfelelő könyvek által tudásukat fejleszteni. 
Ez az intézmény amúgy is megvan, így csak 
fokozni kellene és szakkönyvek által a mesterek 
tudását saját szakmájukban szélesbíteni. 

Gondoskodni kellene továbbá arról is, hogy 
az inasok, kik, mint ezt magam is többször 
tapasztaltam, az olvasásra igen hajlandók, szin-
tén hozzáférjenek az ilyen könyvekhez. 

Szerény soraimat én is Dénes Károly cikkíró 
úr szavaival fejezhetem be ; hogy midőn a 
föntieket tiszta, hazafias érzésből elmondtam, 
a magyar haza boldogulása lebegett szemem 
előtt. 

(Terike.) Vidor F. Jt. 

Jobbadán János levelet ír. 
(Harmadik közlemény.) 

Jobbaciánnak egész kérvény látszik az arcán, 
úgy állít be hozzám. 

Tanító : No, mi újság Jobbadán, hogy olyan 
alázatos arccal lépsz be hozzám ? Jobbadán : 
Hát, kérem alásan, megmutattam iédes apámnak 
Görömböly bátyámat két példányban : leírásban 
is, elbeszélésben is. T. Nos, mit mondott r á ? 
J. Nem épen jót. Azt mondotta, hogy : szép, 
szép, de hát mi közöm nekem Görömböly bá-
tyád pisze orrához, mikor azt úgyis tudja min-
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denki, hogy milyen. Neked — aszondja — 
arra van szükséged, hogy életed folyásán, ha 
valamit írni akarsz, ne szorulj senkire. Látod, 
én ma is egy kosár jóféle soóvári almát, ezelőtt 
pedig egy hónappal egy szakajtó lisztet adtam 
a sánta kovácsnak csak azért, hogy Sátoralja-
újhelyben katonasorban levő kutyamosó bátyád-
nak levelet írjon. Es milyen volt, jóságos Istenem, 
ez a levél? Olyan, mint a mi Turcsi kutyánk. 
Nem lehetett tudni, hogy hol van az eleje, hol 
a hátulja. Közepe pedig, mint a sipkának, 
mintha nem is lett volna. Es mindez egy sza-
kajtó lisztért. Azért, ha már apád nem tud, 
legalább te tanulj meg levelet írni. Erre van 
neked szükséged, nem pedig Görömböly bátyád 
pisze orrára. Es itt nyomban fölvetette azt a 
kérdést, hogy tudok-e levelet írni ? Persze, szó 
ami szó, én erre a kérdésre azt feleltem, hogy : 
nem. Mér, mer azér, mer a tanító úr erre nem 
tanított engemet. Arra kéri tehát iédes apám 
tanító urat, hogy tanítson meg engem leve-
let írni. 

T. Ie'des apád okoskodása egészen helyes. 
Mert nyilvánvaló, hogy előbb kell tudnunk a 
szükségest és csak azután a hasznost. Annyival 
is inkább, mivel te földmívelőgyerek létedre 
aligha fogsz leírásokat és életrajzokat írni, ellen-
ben a levélírásra még a kapa és kasza mellett 
is okvetetlen szükséged lesz. Mivel szükséged 
lesz : meg is tanítalak reá. Figyelj ! 

T. Iédes apádat mindennap látod és beszélsz 
is vele? J. Igen. T. Ha tehát valamit akarsz 
ővele, vagy ő teveled, azt élőszóval is meg-
tehetitek? •/. Meg. T. Szükségetek van-e tehát 
nektek gondolataitok, kívánságaitok kicserélése 
végett levélírásra? J. Nincs. T. De ha iédes 
apád másutt laknék, nem Czinkotán, te pedig 
Czinkotán : gondolataitokat, kívánságaitokat ki 
tudnátok-e cserélni élőszóval ? J. Nem. T. Miért ? 
J. Mert egyik faluból a másikba átkajátani nem 
lehet. T. Ekkor tehát mit csinálnátok ? J. Levelet 
írnánk egymásnak. T. Kinek írunk tehát leve-
let? J. Aki nem lakik velünk egy faluban. 
T. Ezzel tisztában lévén, most meg fogjuk 
tanulni a levélírást. Evégett fölírok a táblára 
neked egyet. Ebből ki fogjak sütni, hogy hogy 
kell akkurátosan egy levelet megírni. A levelet 
Köd Mez István árva gyerek írja Vámos-
atyából Vedres Lajos kovácsmesternek Mezö-
kászonyba. A levél így szól : 

Tisztelt Mester úr! 
Magam állok egyedül a világon. Apám' 

anyám régen a temetőben nyugszik. Nincs 
senkim, aki rólam gondoskodjék. Hogy életemet 
úgy, ahogy eltengethessem, egyes házakhoz járok 
különféle gazdasági munkákat végezni. Most 
vagyok, ahogy vagyok. De mi lesz később ve-

lem? Sokszor eltűnődöm ezen. Ebben a tűnő-
désemben arra határoztam el magamat, hogy 
kovácsinas leszek. Ehhez a mesterséghez elég 
erősnek érzem magam. Azonfölül el is multam 
már 13 éves. 

Tisztelettel kérem azért Mester urat, hogy 
legyen szíves engemet műhelyébe inasul fölvenni, 
ígérem, hogy szorgalmas leszek. Magaviseletemre 
sem lesz Mester úrnak semmi kifogása. Tegye 
meg ezt a jóságot nekem Mester úr, szépen 
kérem. Még haló porában is áldani fogom érette. 

Kérésem megújítva, maradtam tisztelettel 
Vámosatya (u. p. Barabás), 1906 február 16-
Tisztelt mester úrnak 

alázatos szolgája : 

Ködöböcz István, 
árva gyerek. 

T. Most nézzük meg ennek a levélnek a 
részeit. Hogy szólítja meg Ködöböcz István 
Vedres Lajos mestert ? J. Tisztelt Mester úr ! 
T. Mivel így szólítja meg, milyen része lesz ez 
a levélnek? J. Megszólítás. T. Mit mond ez-
után a levél ? J. Elmondja Ködöböcz Istvánnak 
a saját élete sorát, jövendő sorsa fölött való 
tűnődését és abbeli elhatározását, hogy kovács-
inas akar lenni. T. Bele megy-e itten mindjárt 
kérésébe, mint a liba a vízbe ? J. Nem. T. De 
lehet-e már itt sejteni, hogy miért írta Ködöböcz 
István ezt a levelet ? J. Lehet. T. Tehát a 
levélnek ez a része lassacskán bevezeti-e Vedres 
uramat abba, hogy Ködöböcz István tulajdon-
képen milyen szándékkal van? J. Bevezeti. 
T. Ha bevezeti, akkor milyen része lesz ez a 
levélnek ? J. Bevezetés. T. A levél következő 
lépésénél mit ír Ködöböcz István Vedres mes-
ternek? J. Hogy inasul vegye őt műhelyébe. 
T. Mit gondolsz, a megszólítás-e, a bevezetés-e, 
avagy netalántán ez lesz a levélnek a főrésze? 
J. Ez. T. Igazad van. A levél tulajdonképen 
ezért í ratván: ez lesz a levél főrésze, vagy 
amint másképen mondják : a tárgya. A levélnek 
erre a részére nagyon ügyelni kell, hogy az 
világos és érthető legyen. Mi jön a tárgy után ? 
•I. Kérésemet megújítva stb. T. Ezzel rekeszti 
be levelét Ködöböcz ? J. Igen. T. Milyen része 
lesz ez tehát a levélnek? J. Berekesztő része. 
T. Aztán mi következik ? J. Vámosatya, u. p. 
Barabás stb. T. Hol írta a levelet Ködöböcz 
és mikor? J. Vámosatyán, 1906 február 16-án. 
T. Tehát akkor és ott kelt útjára a levél? 
J. Igen. T. Ha ott és akkor kelt útjára, milyen 
része lesz ez tehát a levélnek? J. Keltje. T. Hát 
ez mi lesz, hogy: u. p. Barabás? J. ? T. Ez 
azt jelenti, hogy Vámosatyán nincs pósta. A 
hozzá legközelebb eső, vagyis utolsó pósta 
Barabás. A levelet a postahivatal csak eddig 
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szállítja. És onnan az érkező leveleket a vámos-
atvaiaknak kell maguknak hazaszállítaniok. Az 
utolsó postahelyet kisebb községeknél okvetetlen 
ki kell írnunk. A levél mivel végződik? J. Alá-
zatos szolgája : Ködöböcz István. T. Aláírta itt 
a nevét Ködöböcz István? J. Alá. T. Mivel 
aláírta, mi lesz ez ? J. Aláírás. 

T. Hány része van tehát egy akkurátosan meg-
szerkesztett levélnek ? J . Hat ; ú. m. megszólítás, 
bevezetés, tárgy, berekesztés, keltezés és aláírás. 
T. Helyes. Ha tehát levelet írsz, ezeket a része-
ket mind szem előtt kell tartanod. Nehogy 
olyan legyen a leveled, mint a Turcsi kutyátok, 
hogy ne lehessen tudni, hogy hol van az eleje, 
hol a hátulja. De megkívánja ezt a jóízlés, az 
emberek iránti tisztelet, a levélnek csinossága, 
szépsége, egyszóval arányos-ága is. 

./. Mégis csak könnyebb a kapa ós a kasza, 
tanító úr, mint ez a dolog, amondó vagyok. 
Mert báron ülök, mégis gyöngyözik a verejték-
től a homlokom. Pedig úgy látom, hogy itt 
még nincs vége : a tanító úr még tovább is 
kínozni akar. T. Tanuld meg fiam, hogy munka 
és fáradtság nélkül semmire sem megyünk. Azért 
csak légy nyugodt. Különben is mindjárt vé-
gezünk. Csak még egy pár körülményre akarom 
fölhívni figyelmedet. Ilyen volna a levélbeli 
megszólítás, a bevezetés, a berekesztés és alá-
írásra vonatkozó tudnivalók. Azt tudod, hogy 
az emberek nem egyforma állásúak. Ezekhez 
az állásokhoz a megszólításnak, bevezetésnek, 
berekesztésnek és aláírásnak okvetetlen si:nul-
niok kell. Evégből szükséges tudnunk, kit hogv 
tituláljunk. Mert ha ezeket nem tudjuk, nevet-
ségessé leszünk. így tudnod kell, hogy a tanult 
embereknek levélbeli megszólítása általában: 
Tekintetes úr ! Tehát ilyen megszólítás illeti 
meg : a tanítót, jegyzőt, ügyvédet, orvost, szolga-
bírót, alispánt stb. A papot : Tisztelendő úr ! 
A grófok, a bárók : Méltóságosak ! Ennyi útba-
igazítás neked a megszólításra nézve, azt hiszem, 
elegendő lesz. 

A bevezető részre is adok neked egy pár 
példát, amelyet a körülményekhez képest alkal-
mazni lehet. Ilyenek volnának: 1. Megbocsát 
a Tekintetes úr, hogy soraimmal alkalmatlan-
kodom. 2. Bocsánat, hogy szíves soraira csak 
most válaszolok. 3. Becses levelére van szeren-
csém a következőkben válaszolni. 4. Rem :lve, 
hogy kérésemet meghallgatja, vagyok bátor 
alázatos kérésemmel kegyes színe elé járulni. 
5. Tapasztalt jóindulata bátorít arra, hogy 
kérésemmel alkalmatlankodjam stb., stb. 

A berekesztésnél, a helyzethez mérten, a kö-
vetkező szólamok alkalmazhatók : 1. Maradtam 
mély tisztelettel stb. 2. Magamat további ke-
gyességébe ajánlva, maradtam stb. 3 Hálás 
köszönetem mellett maradtam stb. 4. Az ég 

áldása legyen veled ! 5. Fogadja baráti kéz-
szorításomat stb., stb. 

Az aláírás barátnál : igaz (szerető, hü, őszinte) 
barátod. Nálunknál föllebblevőnél : igaz tiszte-
lője, alázatos szolgája stb. Szülőnél : szerető 
(sírig hü) fia stb. 

A kóperta címzésénél épen olyan titulus jön, 
mint a megszólításnál. Tehát a tanult emberek-
nél tekintetes stb. De a „tanulgatottaknál" csak: 
T. c. Ekképen Vedres Lajos uramnak a kóper-
tája csak így fog fösteni : 

T. c. 

Vedres Lajos 
kovácsmester úrnak 

Mezőkászony. 

Ezzel, azt hiszem, mindent elmondtam neked 
nagyjából, amit a levélírásra vonatkozólag 
tudnod kell. És most eredj haza és mond meg 
iédes apádnak, hogy most már nemcsak Gö-
römböly bátyád pisze orráról tudsz írni, hanem 
levelet is képes vagy szerkeszteni. 

J. Alásan köszönöm tanító úr szíves fáradt-
ságát. Az igaz, hogy kegyetlenül meggyötört. 
De most már nem bánom, mert legalább tudok 
levelet is írni. El ! 

(Budapest.) Ssabó Kálmán. 

Külföldi szemle. 
Slöjd a finn iskolákban. A slöjd őshazájának 

sokan ugyan Svédországot tartják, pedig jobban 
megilleti e dicsőség Finnországot. Méltán, mert 
a finn iskolákban emberemlékezet óta űzik a 
kézimunkát. De persze mi volt Finnország még 
csak néhány évtizeddel is ezelőtt ? A svéd hatás 
annyira érintette, hogy csaknem rabigájába 
hajtotta. Minden jónak, mi a finnektől eljutott 
Dél-Európába, Svédországon vezetett útja, mely 
rányomta^ a saját bélyegét s mint sajátját adta 
tovább. így történt ez a slöjd eszméjének át-
hozatalával is. Éjszaki rokonaink a hosszú telet 
faragással, kosárfonással, házi eszközök készíté-
sével töltik, sőt ezreknek ez a foglalkozása 
nyáron is a csekélyke földmívelés mellett. Házi 
eszközt, bútort, semmi néven nevezendő munka-
eszközt a finn paraszt nem vesz, hanem odahaza 
családtagjainak segítségével készíti. S mivel 
hajdanta az oktatás is odahaza történt a szülők 
által, a gyermek m ndíg az apa mellett volt, 
ha elvégezték az írást-olvasást, kevesebb szá-
molást, akkor leültek és folytatták a félben-
maradt munkát. S amit az atya rendes alakban 
készített, azt utánozta a fiú kisebb méretekben. 

I 
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A gyéren lakta vidékeken így van ez még 
most is Az iskolai oktatás a házi tanításból 
fejlődött ki s így természetes, hogy az első 
iskolai oktatás semmiben nem különbözött a 
házitól, csakhogy egy közös szobában, egy 
tanító felügyelete alatt több gyermek gyüle-
kezett össze. Egyebekben ott is olvastak, írtak, 
számoltak, bibliát meséltek és énekeltek és a 
kézimunkát gyakorolták. Tehát a slöjd-oktatás 
behozatala nem az iskolai élet folyamán történt, 
hanem annak már szervezésekor megvolt. Minden-
esetre minden rendszer nélkül volt meg ez 
oktatás s mint minden mást, úgy ezt is az idők 
folyamán tökéletesítették. S ma már annyira 
tisztában vannak céljával, lényegével, annyira 
rendezték e tárgyat, hogy e tekintetben is mél-
tán szolgálhatnak mintául minden más iskolának. 
Elkezdi a gyermek a slöjd gyakorlását már az 
óvókban, folytatja az elemi iskola 2 osztályos 
alsóbb s a 4 osztályos felsőbb tagozatában, az 
inasokat előkészítő iskolákban és végre a gya-
korlati intézetekben. Fiúknál, mint a leányok-
nál, a falusi iskolákban, mint a városiakban. 
A középiskolákban a rajzoktatás olyan szerve-
zetű, hogy a kézimunka folytatásának tekint-
hető. Megvan azonkívül s nagyon előhaladott 
állapotban a népakadémiákon és a tanítókép-
zőben. Továbbá a testi-lelki fogyatékosok inté-
zetében. S mindenütt úgy, hogy az egyik a 
másikkal kerek egészet alkot, összefüggésben 
van. A menet, a fokozat a pedagógiai követel-
ményeknek mindenben megfelel. Szabályzat, 
utasítás, tananyagbeosztás által rendezve van 
e tárgy, mint a népiskolák egyéb tárgyai. A 
slöjd szakszerűbb oktatása céljából az iskolák 
mellett külön munkatermek vannak fölállítva. 
Egy iskola összes osztályainak egy közös slöjd-
terme van, mely el van látva mindazzal, ami 
a kézimunka okszerű vezetéséhez szükséges. E 
termek mindig nagyobbak a rendes tantermek-
nél s mindig a legvilágosabb szobákat használ-
ják e célra. A teremben munkaasztalok vannak 
fölállítva és pedig a népiskolában 12, mert 
ennyi a tanulók maximumának a száma, így 
minden egyes növendéknek külön asztala, gyalu-
padja van. Mindegyik asztal fiókkal van ellátva, 
hová a növendékek a félbenmaradt munkákat 
helyezik. Yan azonkívül egy nagy szekrény az 
elkészített tárgyak részére. Egy hasonló nagy 
szekrényben a munkaeszközök vannak elhelyezve. 
Szép gyűjteménye ez a szerszámoknak, amit 
mindig a szaktanító kezel. Yan azonkívül egy 
olvasztókemence, köszörűkő. Az asztalok fölött 
lámpák, a falakon szemléltető képek. Azonkívül 
a magyarázathoz szükséges nagy falitábla. A 
mellékteremben pedig a földolgozandó anyag 
és a tanulók munkaköpenye. A slöjdöt még 
falun is szaktanítók vezetik ; nem szükséges, 

hogy okleveles tanító legyen, de a gyakorlati 
iskolát kell elvégeznie. Ami három évig tart 
az elemi iskola elvégzése után. Az iskola min-
den osztályát ő vezeti s ha ideje engedi, úgy 
más iskolánál is tanít, a városi iskolák szak-
tanítója mellett mindig van egy ügyesebb 
mesterember is segédül, aki ügyel az olvasztó-
kemencére, élesíti az eszközöket ; szóval, úgy a 
tanítónak, mint a tanulóknak segítségére van. 
Az anyagot ingyen kapják a tanítványok, mert 
nemcsak az államnak, de más iskolafönntartók-
nak is rendesen van erdeje. A kész tárgyakat 
évvégi kiállítás alkalmával azonban megkapják 
a növendékek. Míg az óvóban papír- és agyag-
munkával, a népiskolában famunkával, addig 
az inasokat előkészítő iskolában és a népaka-
démián famunka mellett vasmunkával is fog-
lalkoznak a növendékek. Sokszor az ügyesség 
oly fokát érik el, hogy már az iskolában kész 
mesterekké válnak. S mikor egy alkalommal 
csodálkozásomat fejeztein ki a szépen sikerült 
tárgyakon, a vezető-tanító azt újságolta, hogy 
voltak ott már amerikaiak is s azok hasonlóan 
el voltak ragadtatva. Nem láttam ugyan még 
a svédek kézimunkatanítását, de annyit merek 
állítani, hogy a finn slöjd-oktatás oly tökéletes, 
hogy semmi kívánni való nem marad fönn; 
ennél már jobb nem lehet. 

(Ilclsivgfors.) Ispánovits Sándor. 

* 

Finnország. Ebben a kis országban az alko-
holellenes küzdelem szép eredménnyel jár s a 
közvélemény mindinkább azok mellé áll, kik 
minden erejükkel az ivás rossz szokása ellen 
szövetkeztek. így Finnország legfontosabb po-
litikai lapja visszautasítja azokat a hirdetése-
ket, melyek alkoholos italokat ajánlanak. 
A minap Kajuani nevű finn városkában, ahol 
még serfőző nincs, egy idegen serfőző telket 
akart vásárolni, hogy azon serfőző-házat építsen, 

: de a városi tanács és képvisel testület kijelen-
tették, hogy ilyen célra telket nem adnak el. 
Az egyik hivatalos tanítótestület gyűlési tudó-

; sításában pedig azt olvashatjuk, hogy a nép-
; tanítók és a tanfelügyelő elhatározták, hogy a 

maguk személyére nézve absztinensek lesznek 
! és mindenki a maga iskolájában ez érdekben 

fog dolgozni. A finn egyetemi tanulók is el-
határozták, hogy „ Deákotthon "-ukban rendes 

1 időben megtiltják a szeszes italok kimérését. 
Megjegyzésre méltó, hogy az európai államok közül 

I Finnországban fogyasztanak legkevesebb szeszes 
italt. Egy-egy fejre ugyanis 1'84 liter jut éven-
ként, míg Németországban például 9'25 liter. 

a£«|K3e 



3. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11' 

A plél i l iaugszerck és a iuagyur dal 
(Nyilt levél az EMKE ifjúsági egyesülethez Buzaházán.) 

Kedves ifjú Barátaim ! Amint a napokban 
hozzám küldött gyűjtő-ívet kezemhez vettem, 
meglepetésemből alig tudtam magamhoz térni 
s mintegy önkéntelenül kiálték föl : ? étené ! 
az én kedves székely testvéreim is megértették 
valahára a kor intő szavát : „Világosságot, több 
világosságot". Ifjúsági egyesületbe sorakoztak, 
hogy a testedző napi munka után fönnmaradt 
üres időt ne töltsék a nemzetölő, vagyont pusz-
tító, erkölcsrontó korcsmákban, hanem hogy 
lelkük nemesítésére, értelmük müvelésére for-
dítsák. Az önképzés útján szándékoznak föl-
fegyverkezni, hogy visszaverhessék az utóbbi 
időben ország-világ előtt nyiltan hirdetett s  
talán nem is egészen alaptalan ama támadást, 
hogy a székely azért nem boldogul a táját ott-
honában, mert műveletlen. Oh ! áldja meg az 
Isten vezetőiteket fáradságot nem ismerő buz-
gósággal, titeket pedig értelemmel, kitartással. 

Ezek a gondolatok támadtak lelkemben, 
amint a hivatalos pecsétet megpillantottam a 
számozatlan gyűjtő-íven. 

De lássuk csak, miről is van szó? 
Adakozásra hívtok föl, mint községetek szü-

löttét — ámbár én a szomszéd Nyárádszentmár-
tonban születtem — hogy az egyesület számára 
rézhangszereket vásároljatok, hogy a művelődés 
ezáltal is fokozódjék. 

Szép ! mindenesetre nagyon szép, ha már 
csakugyan ennyire vagytok ! Vezetőitek ko-
molysága, tapintata, hazafias igaz buzgalma 
után ítélve s a dolgot távolból szemlélve, föl 
kell tételeznem ezek után •— habár semmi 
tudomásom róla nincs — hogy nektek van már 
szépen rendezett ifjúsági könyvtáratok, onnan 
szorgalmasan olvasgatjátok azokat a közműve-
lődési, közgazdasági, hazafias és vallásos tar-
talmú könyveket, iratokat, melyekbe hazánk 
legkiválóbb írói lelkük és tudásuk legdrágább 
kincseit öntötték ki, hogy azok fölhasználásá-
val segíthessen magán ez az Isten adta magyar 
nép. Ezek nyomán bizonyára megismerkedtetek 
már a gyümölcsészet, méhészet hasznos, áldásos 
míveleteivel, mire a szép Bekecs alja oly igen 
alkalmas. Bizonyára tudjátok már a házi iparnak 
többféle nemét, minő a szalma- és vesszőfonás. 
Hiszen ezek terjesztésére a magyar kormány 
tömérdek sokat áldoz. Aztán nálatok az Isza-

posban nemcsak kitűnő búza, de szalma is 
bőven terem ; a Nyárád vízmosta partjain, az 
égerfák aljában meg a nemes fűz is buján 
tenyészik s ez ingyen anyagból most a tél 
folyamán, mikor a barmaitok ellátásán kívül 
semmi egyéb foglalkozástok nincs: biz nyára 
fonjátok a szebbnél szebb kalapokat, kosarakat 
stb., hogy a tavaszon ne kelljen pénzt adni 
érette. Ezután a ti asszonyaitok, lányaitok 
büszkén viselik kezeitek becses munkáját s nem 

! fútnak Szérédába a drága rizskása-kalap után. 
Istenem, Isten m ! itt a boldogság kezdete ! 

j Föl kell tételeznem ezek után — ámbár 
' tudomásom erről sincs — hogy körötökben 
; van már szépen szervezett és vezetett énekkar 
; s lelkesítő hazafias énekeink tanulásával, elő-
; adásával igaz hazafiságra tanítjátok kies falu-

toknak apraját-nagyját ; a vallásos és szent 
énekek gyakorlásával pedig Istenhez vezetitek 
a megátalkodott lelkeket is. Igv áldoztok a 
két legszentebb fogalomnak: Istennek, Hazának ! 

Az alkalom erre önként kínálkozik hazafias 
ünnepeinken és abban a három szerény ima-
házban, melyeket régi időktől fogva közösen 
látogatnak katholikusok és protestánsok anélkül, 
hogy valamelyik megbotránkoztatta volna hité-
ben a másikat. Igaz, hogy e háromtemplomos 
falunak egy papja sincs, csak egy szerény uni-
tárius felekezeti iskolája s tanítója. 

No, most már föltéve é.> meg is engedve, 
hogy a közművelődés említett téréin minden 
parlagot fölszaggattatok, minden rögöt meg-
míveltetek, minden giz-gazt kigyomláltatok, 
új területre van szükség a további munkálko-
dásra s ez ú j terület a ti munka-programotok 
szerint lenne a zene kultiválása a pléhhang-
szerekkel. Ez az, mi szólásra készt, hogy föl-
fejtsem előttetek : hogyan állunk e dologgal ma ? 

En azt hiszem, sem az, ki ez irányban indít-
ványt tett, sem aki azt pártolta, nem gondolta 
meg eléggé a dolgot, nem kért tanácsot senki-
től, nem számolt a magyar dal jellegével, a 
magyar ember természetével, sem a helyi körül-
ményekkel. Ha ezeken elmélkedett volna s  
végére járt volna, hogy valahol csak nekimen-
tek e kemény falnak, még mindenütt megbán-
ták: nem emelt volna egy árva szót se mel-
lette. 

Ott van legközelebbről Csíkfalva, hogy távo-
laibi példát ne is említsek, jól ismeritek őket, 
mert szomszédok vagytok, jól tudjátok, hogy 
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«vek óta birtokukban van a sok plêhhangszer. 
Ugyan mondjátok meg, tudnak-e máig is valami 
•élvezhetőt fölmutatni zenetanulmányaikból ? 
Lehet, hogy néha bejárják a szomszéd falvakat 
is egy-egy cseh polkának a ropogtatása mellett, 
mert azt a fáradságot a cseh hangszerek nagyra-
becsült gyárosa itt a mi vidékünkön is meg-
téteti és meg is fizeti, de hogy egy közönséges 
magyar dalt élvezhetően előadni képesek vol-
nának : azt kereken tagadom ! 

Nem bizony kedves Barátaim ! és nemcsak a 
zenei műveltség hiánya miatt, hanem azért sem, 
mert a pléhhangszer mai tökéletlenségében nem 
alkalmas a magyar dal könnyed hajlékonysá-
gának, lágy és mégis a szíveket átjáró erejének 
a kifejezésére. Mit akartok hát ? Magyar pén-
zen idegen hangszert s ezzel együtt idegen 
szellemet vásárolni, hogy tönkre tegyétek vele 
népünknek még eddig épségben levő egészséges 
zenei érzékét? Barátaim, az Isten szerelmére 
kérlek, hisz ez gyilkosság! 

Nem vetettetek számot azzal sem, hogy e 
hitvány pléhszerszámok — mert nektek bizo-
nyára a kiselejtezett példányokat fogják kül-
deni — tömérdek pénzbe kerülnek, különösen 
ha a hangszerek árához számítjuk a tanulásért 
fizetendő pénzt, időt és fáradságot is. Vagy 
tán azt is megígérte a gyár ügynöke, hogy 
néhány heti köztartásért a hangszerek kezelé-
sére is megtanít ? Megteheti, inert egy pár 
könnyebb cseh nóta hamar megy, de ez még 
mind semmi, mert azért a magatok erején tovább 
egy lépést sem fogtok tenni, lia állandóan ahhoz 
értő vezetőt nem tartotok magatoknak. Ügy 
jártok ti is, mint sok más magyar község, 
földhöz veritek a trombitákat, tyúkot ültettek 
a bombárdonba, mihelyt kialszik a szalmaláng. 
Csak az a baj, hogy ennek a szalmatüznek 
különösen nagy és csípős füstje marad hátra, 
amitől sokáig fogtok prüszkölni. 

Vagy tán nem is annyira a szomszéd élhe-
tetlensége, mint inkább a katona-bandák, 
városi zenekarok összevágó szép játéka lelkesí-
tett föl annyira, hogy ily merész vállalatra 
adtátok fejeiteket ? Hja barátaim, azokban egy-
től-egyig fizetéses szakemberek vannak, kiknek 
kenyérkeresete a zene, akik kiskoruktól fogva 
vagyont érő pénzt kiütöttek a zene alapos ki-
tanulására s most élnek utána. Tudjátok meg, 
hogy még városokon is csak tengődnek az 
olyan zenekarok, melyek fizetésnélküli műked-
velő tagokból állanak. Ezt tapasztaljuk mi itt 
Tordán is. 

De tegyük föl, hogy ti mindezen nehézsé-
gek dacára is megszerzitek ama bizonyos hang-
szereket, ki is tanuljátok alaposan és játszani 
fogtok azokon szépen, gyönyörűségesen. Azt 
kérdem már most : hol fogjátok majd sok 

fáradsággal és nagy költséggel szerzett zene-
tudományaitokat érvényesíteni ? Szobában, tem-
plomban nem lehet, hacsak valamennyire is 
méltányoljátok a hallgatóság füldobját. Az uni-
tárius kis imaháznak különben is megrongáló-
dott falai föltétlenül ki fognak dűlni a rette-
netes hangnyomástól. 

Gondolatom szerint legtöbb hasznát vehet-
nétek a nyitott oldalú csűrökben táncmulat-
ságok alkalmával, de ez is nehézségekbe ütközik, 
mert a buzaházi ifjúság oly kevés számból áll, 
hogy az mind kell a bandához s így táncosnak 
nem marad egy sem, hacsak a Szákádátból 
pénzen nem fogadtok. Hát aztán szegény Rupa 
János mit csináljon a cimbalmával ? Hagyja a 
kádon száradni s menjen vénségére koldulni? 
Ugyan, ugyan, ezt csak nem akarhatjátok! 

így hát szereplésre maradna az utca. Igen, 
igen, ennek aztán örvend a cseh hangszerek 
nagyrabecsült gyárosa is, mert legközelebbről 
Mája, Márkod, Magyaros, Kendő, JJerelceresztúr 
stb. községek fogják ostromolni a pléhhang-
szerekért, mert azt csak nem tűrhetik, hogy a 
maroknyi Buzaliáza őket letromfolja! 

Valóban, az utca kiválóan alkalmas helye a 
cseh muzsikának. Képviselőválasztások alkalmá-
val nagy lármát csapni, bandériumokat vezetni, 
háborús időben a lakosságot aludni nem hagyni, 
már a demiházi keresztútnál az ellenséget za-
varba hozni lesz hivatása a ti bandátoknak. 
A derék. torockói atyafiak is ezek segítségével 
szalasztották meg a „Székely kő" tetejéről 
48-ban az oláhokat. De meg is becsülik ám a 
pléhhangszereket, mert nekik nem is egy, hanem 
két bandájuk van. Tehetik, mert egybe nem 
férnek bele s ha egyikben összevesznek, beáll-
nak a másikba, de hogy a magyar kultúra 
akár a toroczkói, akár a kövendi stb. stb. ban-
dáknak valami hasznát látta volna, arról ínég 
itt a szomszédban sincs semmi tudomásunk ! 

A ti helyzetetek még e tekintetben is más 
egészen, mint teszem a toroczkóiaké, mert a ti 
falutok nemhogy választást, de még képviselőt 
sem látott. Bandérium se taposta a szép egye-
nes Köves-útat, mióta Traján császár beköltöz-
tette szép szerelmesét a mikházi várba. Székely-
kőtök, meg oláhotok sincs! Emberemlékezet 
óta ellenséget nem látott a szép Nyárád völgye, 
hála érette a Gondviselésnek ! Mit akartok hát 
a trombitákkal ? En valóban nem tudom ! 

Kedves ifjú Barátaim ! Komolyan kezdtem 
levelemet, úgy is akarom bevégezni! Bármily 
nagyra becsülöm törekvésteket : nem ajánlom, 
hogy e vállalatba belemenjetek. Ha a zenéért 
lelkesedtek, igen jól teszitek, mert ez a leg-
nemesebb szórakozás a világon, de ajánlom, 
maradjatok csak az énekkarok keretében. Tanul-
játok, terjesszétek gyönyörű népdalainkat, azok-
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ban van kifejezve a magyarnak öröme, bánata, 
törekvése, ősi dicsősége. Ezeket megérti a föld-
höz ragadt szegény épúgy, mmt a paloták 
lakója s egyformán gyönyörködik azokban. Ha 
ti a „Dummer August"-féle idegen nótákat 
kezditek kultiválni, mi lesz a Petőfi halhatatlan 
költészetével ? 

Ráborul a feledékenység fátyola ! 
Már is vajmi kevesen tudják közületek: „A 

virágnak megtiltani nem lehet" s a többi ez-O c> 
rekre menő szebbnél szebb dalainkat. Ne feled-
jétek, hogy nektek is volt és van népköltőtök ! 
Torboszlói Bereczky Sándor írta „Bekecs alatt 
Nyárád tere" kezdetű kedves dalt. Épen a ti 
falutok szülötte Belcecsalji néven országosan 
ismert Nagy Lajos; ő í r t a : „Elmennék ablakod 
alatt, de a szívem majd megszakad1' kezdetű 
igazán szívből fakadó kedves dalt. 

Ezeket keressétek, tanuljátok, terjesszétek, 
mint saját lelketek kincseit. Tudjátok meg, 
hogy szebb, tökéletesebb hangszert még nem 
találtak föl, mint amilyen egy szépen éneklő 
férfi, vagy ifjú nő. Aztán ami fő, ezt nem kell 
pénzen venni, mert a hangot mindenki ingyen 
kapja Istentől. Használjátok ezt föl a magatok 
s tieitek szórakoztatására, járjatok szorgalmasan 
az ének-órákra s én hiszem, hogy ezáltal min-
den vágyatok és törekvéstek kielégítést nyerend 
s szép eredményeket fogtok elérni. És aztán, 
hogy levelemet ne tekinthessétek székely fur-
fangnak. mivel az adakozás elől akarnék me-
nekülni : teszek egy ajánlatot. Indítsatok gyűj-
tést egy harmóniumra. mely az énektanulásra, 
vezetésre, iskolában és templomban alkalmas 
legyen. Erre a célra a mostani mostoha hely-
zetem és körülményeim között is szívesen meg-
adóztatom magam egy pár koronával. 

Azzal a forró óhajtással zárom levelemet : 
legyen Istennek szent áldása minden jóravaló 
törekvéseiteken ! 

(Torda.) Ny. Adorján Domokos. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
0 császári és apostoli kir. Felsége a bótai 

róm. kath. egyházközségnek iskolája fölépítésére 
magánpénztárából 200 K-t méltóztatott leg-
kegyelmesebben adományozni. 

A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Haltai János 

kir. erdőmesternek, aki a kapnikbányai alsó-
telepi áll. óvodába és el. iskolába járó szegény-
sorsú gyermekek fölruházására 223 K-t ado-
mányozott ; gróf Tisza Kálmánnak, aki Ujfehértó 
község határában levő nagyszegegyházi tanyán 
saját költségén egy 15.000 K értékű községi 

jellegű el. iskolát állíttatott ; a Nagyenyedî 
szegény tanulókat segélyző körnek, mely az 
1905. évi december 17-én megtartott ruha-
kiosztási ünnepen 207 szegénysorsú tanulót 
1370 K értékű ruhával látott el; özv. gróf 
Eszterházy Móricnénak, aki a somhegyi közs. 
el. isk. épületének javítására 2020 K-t adomá-
nyozott ; herceg Ypsilanty Emánuelnek, aki a 
simongáti szegénysorsú iskolásgyermekek föl-
ruházására 499 K-t adományozott ; a Szinyér-
váraljai szegénysonu iskolásgyermekeket segé-
lyező egyesületnik, amely az ottani állami isk, 
szegénysorsú tanulóinak 314 K értékű ruha-
neműt adományozott ; a veszprémi káptalannak 
az ottani róm. kath. el. iskola javára adomá-
nyozott 400 K-ért ; a veszprémi róm. kath. püs-
pöknek, aki a veszprémi róm. kath. felekezeti 
iskola javára 400 K-t adományozott; a vesz-
prémi káptalannak, amely az ottani r. kath. 
felekezeti iskola szegénysorsú tanulói részére 
906 K értékű ruhaneműt adományozott. 

Kinevezte: Gál Izidor oki. el. isk. tanítót 
a balatonfüredi Erzsébet-szeretetházhoz család-
tanítóvá. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Tóthné Sörös Ilona torontál vásárhelyi közs. isk. 
r. tanítónőt. 

Jelen minőségében áthelyezte: Szántó 
Aranka kiszsámbokréti áll. el. isk. tanítónőt a 
csabrendeki áll. el. isk.-hoz. 

Szolgálattételre berendelte : Kulcsár Fe-
renc sátoraljaújhelyi áll. el. isk. tanítót az alsó-
fehérvármegyei kir. tanfelügyeloséghez. 

Szolgálattételre kirendelte : Nagy Mihály 
alsófehérvármegyei kir. tanfelügyelőséghez szol-
gálattételre rendelt áll. el. isk. tanítót a sátor-
aljaújhelyi áll. el. isk.-hoz. 

Engedélyezte : Gyerkes Mihály székely-
udvarhelyi áll. el. isk. igazgató-tanító által 
szerkesztett tananyagbeosztási és órarendnyom-
tatványokat az el. népiskolák használatára. 

Nyugdíjat utalványozott: Nyárásdy Antalné 
Helfer Ilona tazlári munkaképtelen róm. kath. 
el. isk. tanítónőnek évi 340 K-t ; Nicola György 
albák-guraaradi munkaképtelen gör. kel. el. isk. 
tanítónak évi 600 K-t ; Kompanek János nesz-
lusai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1084 K-t ; 
Ilrivnyák János pétermányi munkaképtelen ág. 
hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 320 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Szabó Irma 
kisbéri munkaképtelen r. k. tanítónőnek 700 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Paulikovics Gusztáv Besenyszög községhez 
tartozó felsőszárazberki közs. isk. tanító özv., 
szül. Simunschich Jolánnak évi 637 K 20 f-t, 
Teréz, Tibor és Etelka kkorú árváinak egyen-
ként 106 K 20 f-t, egvütt 318 K 60' f- t , 
mindössze 955 K 80 f-t. ' 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
K. M. Csacza. Az izr. tanítókra a Ratio Edu-

•cationis-féle rendelkezés nem vonatkozik, ennél-
fogva, ha 21. életévét 1870. év előtt betöltötte, O 7

 i _ ; 
az orsz. tanítói nyugdíjalapból csak 1870. évi 
január hó 1-től kezdve tarthat igényt nyug-
díjra; az ezt megelőző szolgálati ideje nyug-
díj szempontjából elveszettnek tekinthető. — 
l í . M. Bűcsúszentlászló. Fizetését ön csak az 
iskola fönntartó hitközségtől követelheti ; ha nincs 
elnök, kell helyettesének lennie. — 0. A. P.-D. 
1. Juhai vezérkönyvei az Athenaeum (VII., Kere-
pesi-út 54.) könyvkiadóhivatalánál kaphatók. 
2. „Felekezetnélküli vallást" mi nem ismerünk.-
T. I. K. L. A kérdezett térképet a Földrajzi 
Intézetnél (V., Rudolf-rakpart 8.) rendelhetik 
meg. — M. D. Homok. 1. Polg. iskolai tanító-
képző csak Budapesten van: I. ker., Győri-út. 
2. Eire a kérdésére ebben a rovatban nem lehet 
válaszolni. 3. A helyi körülményektől függ. 
4. Portóköteles. 5. Ezzel a kérdéssel forduljon 
a kir. tanfelügyelő úrhoz. 6. A földmív. min. 
kiadványait a földmív. minisztériumtól kérheti. — 
B. K. Podhorja. A minisztériumban nem for-
dul elő. (Ilyen magánügylen mindig címzett 
lev.-lapot kell mellékelni.) — Á. Harasztos. 
Általános szokás az, hogy az elemi, sőt a köz pisk. 
alsó négy osztályának tanulóit is tegezik. — 
0. M. Bkisfalud. Felső nőiparisk. Pesten a Szent-
királyi-utcában és Budán a Fő-utcában van. — 
K. A. Skpatak. Számtalanszor kijelentettük 
már, hogy a jegyzői pályára középiskolai érett-
ségi és a közig, tanfolyam elvégzése képesít. 
Ez utóbbit tanítói oklevél alapján hallgatni 
nem lehet. — I. K. A. Névtelen levelekre nem 
válaszolunk. — B. M. Túrkeve. 1. Erre nézve 
a gazdasági ismétlő-iskolák szervezete és Tan-
terve ad részletes utasítást. 2. Mint választott 
gazdasági ismétlő-iskolai tanító, az 1200 K 
fizetéshez nem tarthat igényt, mert különben is 
nem rendes, külön szaktanítós iskolánál van alkal-
mazva és a szabályszerű képesítése sincs meg. — 
L. I. Tljpaulis. K. S. Bács-Bodrog vármegyei 
királyi tanfelügyelőséghez van beosztva. —-
H. L. Zrinyifalva. A tanügy körébe vágó 
törvényjavaslatokat vagy törvényeket csak ki-
vonatban közölhetjük, ennélfogva nem is talál-
hatja meg lapunkban az áll. tanítók fizetését 
is szabályozó 1904. évi I. t.-c.-et teljes szövegében. 
Forduljon eziránt Toldy Lajos könyvkereskedésé-
hez (II., Fő utca), ahol valószínűleg meg fogja 
kapni a jelzett törvényt indokolásával együtt. — 
K. K. Szögliget. By könyvet mi nem ismerünk. 
Keresse meg talán Skultéty Lajos tanárt (József-
körút 5. sz.). — I. I. Alpár. Szinte hihetet-
len, ön nem tudná azt, hogy a községi és 
hit felekezeti tanítókat, tehát a kántortanítókat 

is, az iskolaszékek választják? — K. I. Pino-
nostora, Az iskolafönntartó tartozik a tanítói 
lakás mellett levő kertet bekeríttetni. Ha ezt meg 
nem teszi, emeljen panaszt a főszolgabírónál. — 
T. N. A népokt. törvény 52. §-a szerkit az 
ismétlő-oktatás télen heti 5, nyáron pedig heti 
2 órán át tartandó. Az oktatás napjának meg-
határozására vonatkozólag hozott iskolaszéki 
határozat, ha az ellen alapos kifogásai vannak, 
megfölebbezhető az egyházi főhatósághoz. — 
Tanítónő, Nyírbátor. Áz állami Tanterv csak 
az állami és községig iskolákra kötelező. — 
F. R. Berettyó-Újfalu. A gazdakör alap-
szabályai ügyében forduljon a Magyar Gazda-
szövetséghez: VIII. ker., Baross-utca 10. — 
Méhész. A Tanítók Tanácsadójának 4. kiadása 
csak kötve kapható ; ára 3 ív. Többi kérdéseire 
a gazdasági mellékleten válaszolunk. — N. M. 
Kassa. „ Kisdednevelés"" kiadóhivatala : VII., 
Rózsa-utca 23. — T. B. Tállya. 1. Fölveszik. 
Legalább 14. életévét kellett betöltenie. 2. Iparos-
tanonc-iskolai tanítók rajztanfolyarnáról eddig 
értesítést nem kaptunk. — M. T. Báta. Ha cél-
szerűnek látja, forduljon az egyházm. főtanf.-höz. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az Eötvös-alap tiszteletbeli elnöke. 

Az Eötvös-alap küldöttsége folyó hó 15-én tisz-
telget Molnár Viktor közoktatásügyi állam-
titkárnál, akinek átadta a tiszteletbeli elnök-
ségről szóló díszoklevelet, amelyet magyar 
stílben Sebőné Ujváry Ilona tervezett és festett. 
A küldöttség vezetője meleg szavakban mon-
dott köszönetet az államtitkár úrnak, amiért 
országos tanítói segély egyesületünk tiszteletbeli 
elnökségét, a tanítóság iránt érzett igaz rokon-
szenve jeléül elfogadta. Hálásan emlékezett meg 
arról a jóakaratról, támogatásról, amelyet az 
államtitkár úr a tanítók és az Eötvös-alap 
ügyei iránt állandóan tanúsít, kérve ő méltó-
ságát, hogy ezt továbbra is kegyeskedjék meg-
tartani. Az államtitkár úr átvéve a díszoklevelet, 
köszönetet mondott tiszteletbeli elnökké való 
megválasztásáért és biztosította a küldöttséget 
afelől, hogy úgy a tanítóság, valamint az 
Eötvös-alap ügyeit továbbra is, amidőn csak 
alkalma nyílik rá, támogatásban fogja részesí-
teni. A küldöttség azzal a benyomással távozott, 
hogy tiszteletbeli elnökében az Eötvös-alap 
hatalmas pártfogót bír. 

— TJj beosztás a közoktatásügyi minisz-
tériumban. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
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tóriumban az elemi népoktatási ügyeket intéző 
Vl/a ügyosztály rendkívül nagy ügyforgalmá-
nak lielyes és jó ellátása az ügyosztály jelen-
legi szervezete mellett leküzdhetetlen nehézség-
gel jár, úgyannyira, hogy a jelenlegi szervezet a 
jó és gyors adminisztrációt majdnem lehetet-
lenné teszi. Erre való tekintettel a kormányzat 
és a közszolgálat érdeke arra indította Lukács 
György minisztert, hogy ez ügyosztálynak Vl/a 
és VI/d osztály címén két teljesen önálló ügy-
osztályra leendő szétválasztását rendelje el. A 
Vl/a ügyosztály ügykörébe tartoznak: az állami 
elemi népoktatás összes ügyei, a tanfelügyelő-
ségek összes ügyei, a gazdasági népoktatás, 
ifjúsági egyesületek, a Tanítók Házai és inter-
nátusai, az elemi népiskolai tankönyvek bírálati 
ügyei, a népoktatási törvények revíziójára 
vonatkozó munkálatok, az összes elemi népok-
tatásra vonatkozó tanterv-, utasítás- és szerve-
zeti ügyek. Az ügyosztály főnöke Halász Ferenc 
miniszteri tanácsos, helyettes főnöke Badnai 
Rezső dr. osztálytanácsos. Az újonnan szervezett 
Vl/d ügyosztály ügykörébe tartoznak: a nem 
állami népoktatás, tehát a községi, felekezeti, 
társulati és magán elemi népoktatás összes 
ügyei, a kisdedóvás összes ügyei, a felekezeti 
tanító-egyesületek ügyei, a közigazgatási bizott-
ságok félévi jelentései, a népoktatási statisztika. 
Az ügyosztály főnöke Kacskovich Mihály dr. 
osztálytanácsos. 

— Réthi Lnj OS ki)-, tanácsos, hunyadvár-
megyei kir. tanfelügyelőnek nyugalomba vonu-
lása alkalmával a hunyadmegyei ált. tanító-
egyesület. a vármegye közönségének Levonásá-
val f. hó 4-én nagyszabású búcsuünnepet 
rendezett. Mara László főispán, mint díszelnök 
meleghangú üdvözlettel nyitotta meg az ünne-
pélyt, s első sorban a kormány kitüntető elis-
merését fejezte ki az ünnepeltnek. A megnyitó 
után búcsúbeszédet tartottak : Salló Károly 
petrozsényi áll. isk. igazgató a megyei elemi 
tanítóság, Borostyán Béláné dévai áll. polg. 
leányisk. igazgatónő a polg. isk. tanítóság, 
Boga Károly dévai áll. tanítóképzőint. igazgató 
a képezdei tanári kai-, Simon Ferenc szász-
városi ev. ref. főgimn. igazgató a középisk. tanári 
kar, Szabó Elemér kir. s. tanfelügyelő a hiva-
talbeli munkatársak, dr. Pap Domokos kir. 
törvényszéki elnök a szülők, Pogány Béla al-
ispán Hunyad vármegye részéről. Az ünnepelt 
könnyekig meghatva mondott köszönetet a hiva-
tali állásából való távozásakor őt körülfogó 
elismerésért és szeretetért, amelyekben a nép-

oktatásiigy fölkarolását, megbecsülését is látja. 
Az ünnepélyt díszebéd fejezte be, melyen két-
száznál többen vettek részt. A lefolyt ünnepély 
a magyar nemzeti törekvések és a nem-
zeties népoktatás diadalmas fejlődését mutatja, 
amelynek lélekemelő hatását eléggé értékelni 
különben nem is lehet. Réthi Lajosban a tan-
felügyelői kar kimagasló dísze távozott el a 
hivatalos munkatérről, Bámulatos lelkierőt és 
munkásságot mutat föl az ő pályafutása A vár-
megye tényezőit megtudta mind nyerni a nép-
oktatás javára, s az így összpontosított erővel 
az ott eltöltött 33 évi működése alatt óriási 
lépéssel vitte előbbre a vármegye népoktatásá-
nak fejlesztését. 

— Groó Vilmos kir. tanácsos, tanfel-
ügyelő, akit Csanád vármegyéből Szeben vár-
megyébe helyeztek át, a következő levéllel 
búcsúzott volt vármegyéjétől: „Midőn ezelőtt 
öt évvel Csanád megye népoktatásügyének veze-
tését átvettem, a valláserkölcsi alapon nyugvó, 
munkára szoktató nemzeti nevelés volt irányító 
eszmém. Ezen magasztos cél elérésére szerveztem 
az akkor már meglévő 14 áll. isk. tanítói állo-
máshoz 75-öt s emeltem a tanítók s a tantermek 
számát 215-ről 261-re. Az addig nem ritka 3— 
4—5 havi iskoláztatás 8—9, sőt 10 hónapossá, az 
alig ismert V-ik osztály népessége 54, a Vl-ik 
osztályé 62°/o-kal emelkedett, míg az indoko-
latlan iskolai fölmentések teljesen megszűntek. 
Mindezek következtében a tanítási eredmény 
tetemesen fokozódott. Elősegítette a munkára 
szoktató nemzeti nevelést a szülői értekezletek 
életbeléptetése, a virágzásnak indult ifjúsági 
egyesületek és népkönyvtárak, a gazdasági 
ismétlő-iskolák szervezése, a felnőtteknek a föld-
míves iskolai téli tanfolyamok tömeges látoga-
tására való irányítása. Tanulóink nemzeti ön-
érzete, a hazai nyelv szeretete tetemesen foko-
zódott s gyarapodott a magyarajkú iskolák 
száma, valamint azoké is, melyekben a ma-
gyar nyelvet legalább is oly mérvben tanítják, 
amily mérvben arra minden magyar honpolgár-
nak szüksége van. Kiváló örömömre szolgál, 
hogy amit 3 évtizeddel ezelőtt mint úttörő kez-
deményeztem. az 1874., 1882. s az 1885. évi 
országos kiállításokon külföldi szakértő látogatók 
elismerése mellett bemutattam, a kézügyesítő 
oktatás, háziipar tanítását ügybuzgó tanítóink 
lelkes közreműködése mellett itt is népiskoláink 
52%-ában a jövőre való biztató eredménnyel 
meghonosíthattam s ezáltal is népünk anyagi 
boldogulásának, erkölcsi emelkedésének útját 
egyengethettem. A munkaszeretetre való nemzeti 
nevelés minden terén tapasztalható szembetűnő 



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 8 . SZÁM. 

eredményért hálás vagyok az áldozatot nem 
kímélő iskolafönntartóknak, az iskolai hatósá-
goknik s akik a hozott áldozatot valóra vál-
tották, Csanád vármegye munkás néptanító kará-
nak, melynek anyagi és szellemi gyarapodásán, 
erkölcsi súlyának fokozásán minden alkalommal 
munkálkodni meg nem szűntem. Áldom a Gond-
viselést, hogy segítségével a nemzeti nevelés 
eszméjét előbbre vihettem s midőn az állandóan 
tapasztalt rokonszenves jóindulata és felejthe-
tetlen készséges támogatásáért búcsú-üdvözletem 
mellett hálás köszönetemet nyilvánítom, kérem, 
hogy a nemzeti nevelés érdekében minden 
irányban megindult kiható nemzeti törekvéseket 
hathatós támogatásában ezentúl is részesíteni s 
engem szíves jóindulatában és emlékében meg-
tartani szíveskedjék". 

— Egy érdemes tanfelügyelő. Szabó Ká-
roly királyi tanácsos, Sopron vármegye és város 
tanfelügyelője 26 évi buzgó és sikeres szolgá-
lat után nyugdíjba ment, nem kis sajnálatára 
mindazon magánosoknak, testületeknek, intéz-
ményeknek, amelyeket valamely érdekeltség 
köt a tanfelügyelői állás ügyköréhez. A város 
és a megye, a felekezetek és a vidéki tanügyi 
érdekeltség mind részvéttel és sajnálkozva búcsú-
zott el a tevékeny és érdemes férfiutói, akinek 
neve hozzá van kötve' ama vidék minden tan-
ügyi mozgalmához, minden intézményéhez és 
haladásához. Szabó Károly szülővárosába, Győrbe 
vonult vissza, helyét Pacséri Károly dr., torontál-
vármegyei tanfelügyelő foglalta el, aki jól gon-
dozott örökbe lép, melynek további virágozta-
tása méltó becsvágya lehet egy felsőbb célokat 
szolgáló férfiúnak. 

— Tanügyi pályázati hirdetmény. A Vas-
vármegyei Általános Tanító-Egyesület az alábbi 
tételek kidolgozására pályázatot hirdet: 1. Te-
kintettel a nagymérvű kivándorlásra, hogyan 
lehetne a hazai történelem és földrajz intenzí-
vebb tanítása által már a gyermek szívébe (1-
mosódhatatlanul bevésni, hogy a hazát nem-
esak jó-, hanem balsorsban is szeretni kell ? 
2. Leckeminta készítendő az elemi iskola har-
madik osztályában az 1000-es számkörben taní-
tandó kivonásról, pótlékos módszerrel, mely lel-
öleli a) azon esetet, midőn a kisebbítendő 
számjegyei mind nagyobb értékűek a kivonan-
dóénál, b) midőn a kivonandó számjegyei a> 
1000-es számjegy kivételével mind nagyobbak 
a kisebbítendő megfelelő számjegyeinél, c) és 
végre azon esetet, midőn a kivonandó kevesebb 
számjegyből áll, mint a kisebbítendő. Pályadíjak 
mindkét tételre külön-külön: első díj 60 kor,t 
második díj 40 kor. Pályázati határidő 1906. 
évi július hó 15-ike, ameddig is az idegen kéz-
zel írt s jeligés levélkével ellátott pályamunkák 
Pálmai Ödön egyesületi elnök címére annyival is 

inkább beküldendők, mivel a később érkeztI tek 
nem fognak figyelembe vétetni. Pályázhatnak a 
Vasmegyei Ált Tanítc-Egyesület tagjai. Szombat 
hely, 1906 jan. 7. Pálmai Ödön, elnök. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-alapra : 
Bátai tanítótestület (általa febr. 3-án rendezett 
táncestély jövedelméből) 61 K 76 f.; Csont 
József, Poroszló (tagsági díja) 3 K ; Csontné 
Égető Irma, Poroszló (t. d.) 3 K ; Székely 
Miklós, Puszta-Jánosi (t. d.) 3 K ; Varga Béla, 
Csoknya (t. d.) 3 K ; Pinczehely-görbJi takarék-
pénztár (ifj. Hajas János k.-tanító, felügyelő-
bizottsági tag kérelmére) 10 K ; Stegmüller 
Mariska, Heves (részesjegyének IV. és V. rész-
lete) 20 K. Átutaltuk az alap pénztárába. 

— llövid hírek. Siketnémák fölvétele. A siket-
némák körmöczbányai intézetében az 1906/7-ik 
tanévben 15 első osztályú növendék vétetik föl. 
Fölhívatnak az érdekelt szülők, hogy a fölvétel 
módozatainak megállapítása végett minél hama-
rább jelentkezzenek az intézet igazgatóságánál, 
illetőleg 7—12 éves siketnéma gyermekeiket 
jelentsék be. — Uj iskolát építtet Bükön az 
evangelikus gyülekezet, két tanteremmel és 
16.000 K költséggel. 

— Halálozások. Mihalovics Antal, a pécsi 
tanítóság egyik legrokonszenvesebb és legérde-
mesebb tagja, a belvárosi népiskola igazgatója 
és a Pécsi tanítóegylet elnöke elhunyt. Miha-
lovics Antal született Pécsett 1854 január 13-án. 
Tanulmányait a főreáliskolában, a műegyete-
men és a tanítóképzőben végezte. Működését 
Pécsett 1876-ban kezdte és hivatását mindig 
magasztosan, kiváló kötelességtudással, lanka-
datlan és fényes eredménnyel töltötte be. Volt 
egyéves önkéntes és mint hadnagy részt vett 
a boszniai hadjáratban is. Erdemei elévülhetet-
lenek. — Lieber Imre róm. kath. tanító, 35 évi 
működése után 59 éves korában jobblétre szen-
derült. — Szász József gerendkeresztúri áll. 
iskolai tanító, ev. ref. énekvezér, életének 47-ik, 
tanítói hivatalának 28-ik évében elhunyt. — 
Kempelen Imre osztálytanító életének 23-ik 
évében hirtelen meghalt. — Gyenge Aladár 
szert cseni ev. ref. tanító életének 27-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : A magyar dal a nemzeti eszme szolgá-
latában. Hadi N. Lajos. — Mulatságok az iskolában. 
Stumpf Maris. — Az újabb német ifjúsági irodalomról. 
Dr. Tóth Rezsó. — Az iparostanoncoktatás reformja. 
Vidor F. R. Jobbadán János levelet ír. Szabó Kál-
mán. — Külföldi szemle. Ispánovits Sándor. — Szün-
Óra : A pléhhangszerek és a magyar dal. Ny. Adorján 
Domokos. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXIX. évfolyam 1. szám. y Budapest, 1906 február 22. 

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

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (es te) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
in téze t , t e h á t az összes óvodák , e l emi , fe lső n é p - é s p o l g á r i 
iskolák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló é s az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e l ő l j á r ó s á g i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
je lölésével) é s az u to l só p ó s t a v i l ágosan k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s ! á r : Egy é v r e 10 ko rona , f é l évre 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — E g y n e g y e d évné l k e v e s e b b 
időre e lő f ize tés t n e m f o g a d u n k e l . — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes s z ó é r t , m i n d e n köz lé s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
b e . Ejryéb h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s i t é s e g y h a ? a b ú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEK. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratoltat nem adunk: vissza. 

Falusi gyermek-otthonok. 
Sok üdvös intézkedés történt már a 

társadalom kis polgárainak az emberi-
ség részére okos és szorgalmas egyé-
nekké való kiképzésük és fölnevelésük 
érdekében. 

Ilyenek pl. a gazdasági ismétlő-iskolák 
s a tanonc iskolák, valamint az ifjúsági 
egyesületek szervezése, az alkoholizmus 
terjedésének meggátlására töri ént intéz-
kedés, a tüdővészesek szanatóriuma, az 
árvaházak stb. stb. I)e mindezeknek úgy 
közművelődési, valamint humanitárius és 
magyar nemzeti szempontból is, semmi-
vel sem maradnak mögöttük a falusi 
állami iskolák mellé fölállítandó „gyer-
mek-otthonok" létesítése. Én azt hiszem, 
hogy ez nagy horderejű szociálpolitikai 
kérdés és magyar nemzeti szempontból 
is fontos. 

A kérdés újabb fölvetésére az adott 
impulzust, hogy olvastam egy lapban 
arról az üdvös mozgalomról, melyet ifj. 
Perényi Zsigmond báró, Máramaros megye 
főispánja az újévi üdvözletek meg áltása 
révén indított meg. A szegénysorsú iskolás-
gyermekek érdekében fölállítandó falusi 
otthonok- kiadásainak fedezésére térelem-
mel fordult ugyanis a nagyközönséghez, 
hogy az újévi üdvözletek megváltására 
szánt összeget az említett jótékony cél 
előmozdítására fordítsák. A fölhívásnak 
sikere volt s így a falusi otthonok 

Máramarosban már a legközelebbi jövő-
ben fölállíthatók lesznek. 

És ha meggondoljuk: hány ilyen 
fényesen ígérkező alkalom van a nagy-
úri körökben, melyet a nemes ügy és 
hazafias misszió érdekében mindannyi-
szor föl lehetne használni! 

Valóban, nem képzelhetek el magam-
nak nemesebb és utánzásra méltóbb cse-
lekedetet ennél. Hiszen, lehet-e nemesebb 
tett a jótékonyság isteni oltárán, mint 
a szegenysorsú gyermekeket — kik a 
nyomor minden nélkülözéseit szenvedve 
jönnek az iskolába, hogy Szívüket és 
értelmüket kiműveljék s azáltal a hazá-
nak hasznos tényezőivé válhassanak — 
legalább egyszer napjában kis meleg 
eledellel látni el?! ' 

Kéttanerős iskolánk tisztán románok 
által lakott községben van és a kör-
nyékbeli falvakból is sok gyermek j á r 
hozzánk a magyar nyelv elsajátítása 
végett. E növendékeink télen-nyáron, 
esőben és hóban, szélben és fagyban, 
csoszogós bocskorral s széllel bélelt vé-
kony darócban már reggel 5—6 órakor 
elindulnak hazulról, hogy a rendes ta-
nítás megkezdésén pontosan itt lehesse-
nek. Egy kis darab száraz kenyeret s  
egy száraz sós halacskát hoznak ma-
gukkal ebédre. S bizony, csak későn 
este érkeznek ismét szülőikhez, ahol 
-— tőlük hallottam —- gyakran ismét 

\z Orsz. "Paed, jnyvíar 
és Tanszermúzeum: 

Gyertyánffy-künyvtám. 
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csak egy kis kenyér, hideg krumpli vagy 
káposzta vár reájuk. 

Sokszor elnézem szegényeket délnek 
idején, milyen jóízűen fogyasztják el 
sovány ebédjüket, mely némelyiknél 
nap-nap mellett 2 fillér ára mézzel vagy 
szilvaízzel bekent száraz kenyér csupán 
és semmi más! 

Csekély erőmből telhetőleg többször 
juttattam e növendékeinknek a kevés 
fölöslegesből is kis meleg ebédet, de 
sajnos, mindig és mindenkinek, aki meg-
érdemelte volna bár, én sem tehettem. 
Ilyenkor szégyenkezve léptem az iskolába 
növendékeim elé, mert megéreztem és 
mintha hallottam volna szemrehányó 
szavukat : ma nem adtál semmit, jó ta-
nító urunk ! De mit tehetek 1 ! A magam 
kenyere is vékony szelet és így bizony, 
jóakaratom a legtöbb esetben csak jó-
akarat maradt. 

De nemcsak vidéki növendékeink, ha-
nem a helybeliek sem állanak jobban. 
Akárhányszor maradnak tanulóink közül 
többen az iskolában a déli időre is, és 
ha megkérdezem tőlük: „tí miért nem 
mentek haza ebédelni?" a felelet az, 
hogy hoztak magukkal egy kis kenye-
ret, otthon sem kapnak mást, hát minek 
menjenek. Különben is a román nép 
nagyon gyengén táplálkozik. 

Sokszor gondoltam arra, hogy mit 
tehetnék e szegények érdekében, kik 
minden izgatás és csalogatás dacára is 
hűek maradnak hozzánk és örömmel 
jönnek az állami iskolába, hogy magya-
rul megtanuljanak. De egy „gyermek-
otthon" létesítése nehézségeinek leküz-
désére a tanító egymaga — bármilyen 
jó szándékkal bírjon is — nem elegendő. 
De nem is kell mindent a tanítótól várni. 
Az ő csekély tehetsége teljesen eltörpül 
a társadalom fölkaroló ereje mellett. 
S amit egyesek megvalósítani nem bírnak, 
kellő mederbe terelheti a magyar tár-
sadalom erős akarata és szilárd össze-
tartása. A cél elérésére a társadalomnak 
s az intelligenciának hathatós támoga-

tására van szükségünk. Könnyű ott a 
helyzet, ahol intelligens úriemberek 
vannak, kik látván a nagy célt, mely-
nek szolgálatában hazafias missziót lehet 
teljesíteni, a tanítót támogatják. De itt, 
a papon, tanítón és kereskedőn kívül 
más áriember nincsen. Az ügy érdeké-
ben azonban — noha bármilyen nemes 
is a célja — tisztán nemzetiségi vidé-
ken a papra, politikai és felekezeti okok-
ból, nem mindig lehet számítani. 

Ilyen helyen a megye vezetőinek kel-
lene kezükbe venni a dolgot, amint azt 
Máramaros megye nemesszívű főispánja 
tette. Meg vagyok róla győződve, hogy 
egy ilyen előkelő helyről jövő kezde-
ményezésnek eredménye volna. 

Minden vármegyében lehetne egy 
alapot teremteni a falusi magyar iskolák 
otthona létesítése és fönntartása költ-
ségeinek fedezésére. A terv kivitelére 
nézve úgy gondolom, liogy egyelőre csak 
olyan helyen volnának létesítendők ezen 
otthonok, hol az állami iskola tisztán 
idegenajkú községben van. 

Evégből az otthon-helyiség részére az 
illető iskola mellett szerényen egy meg-
felelő szolgalakás volna építendő, mely 
a szegény tanulók ebédlőhelyiségéből, egy 
lakószobából s konyhából állana; hol az 
iskolaszolga bennlakást és élelmezést 
nyerne, avégből, hogy annak felesége 
az otthon jótéteményében részesített 
szegény tanulók részére minden nap 
ebédet főzzön. 

A vármegyei évi segélyösszeg s a be-
folyó pénzadományok az iskola gond-
noksági pénztárába lennének kiutalan-
dók, melyről a gondnokság a vármegyé-
hez benyújtott évi számadás kapcsán 
tartoznék elszámolni. Úgyszintén a be-
folyó természetbeni adományokat is a 
gondnokság venné át s rendes napló 
vezetése mellett kezeltetnének. 

A részletekbe nem bocsátkozom. Fő 
dolog a cél elérése, mely : egyrészről a 
nemes humanizmus gyakorlása ember-
társainkkal. másrészről pedig az idegen-
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ajkú községekben levő magyar iskolák 
megerősítése s ezáltal a magyar nyelv 
minél szélesebb körben való terjesztése 
volna. 

Az eledel kifogástalan elkészítésére s 
ki osztására az iskola tanítója, tanítónője 
s több tagból álló testületnél a tanév 
első tantestületi ülésében megválasztott 
tanító ügyelne föl. 

Ezek után pedig csak azt óhajtom még 
megjegyezni, hogy az idegenajkú közsé-
gekben működő állami tanító, különösen 
a tanév elején, szomorúan tapasztalhatja, 
— ott. hol felekezeti iskola is érezteti 
hatását, hogy mennyi nehézségekkel 
kell megküzdenie az iskola benépesítése 
érdekében. Es különösen ott, hol a ta-
nító kizárólag önerejére van utalva 
nagy felelősséggel járó hivatása teljesí-
tésében, az iskola benépesítése és a ta-
nulók megtartásában nagyon érzékenyen 
tapasztalja az ellenséges indulatot. És 
semmi eszközünk nincs, mellyel a nö-
vendékeket magunkhoz édesgessük, az 
anyanyelvük és vallásuk veszélyezteté-
sével való gyakori otromba megfélemlí-
tésekkel szemben, amíg ellenségeinknek 
sok ilyen áll rendelkezésükre. 

Ha azonban ilyen helyen az állami 
iskola mellett „gyermek-otthon" is állana 
fönn. ez oly hatalmas támaszunk volna, 
mellyel szemben minden ellenséges izga-
tás ós csalogatás hatástalan maradna. 
Amiért is a „falusi gyermek-otthonok" 
létesítését a legmelegebben ajánlom az 
illetékes tényezők becses figyelmébe. 

(RaloviczaJ Csúró János. 

Gyermek mű veszeti kiállítás 
Bud a pesten. 

A „Gyermektanulmányi Bizottság", amely 
gróf Teleki Sándor elnöklete alatt csak a minap 
alakult át „Gyermektanulmányi Társasággá", 
ezelőtt mintegy másfél évvel elhatározta, hogy a 
gyermektanulmányozás iránti érdeklődés föl-
keltése s annak minél szélesebb körre való 
kiterjesztése, nemkülönben a művészeti és a 
technikai nevelés érdekében gyermekmüvészeti 
kiállítást fog rendezni. 

Az ügy tanulmányozásával s az előkészüle-
tek megtételével, dr. Bárczy István székes-
fővárosi tanácsnok elnöklete mellett rendező-
bizottságot is küldött ki, amely minden 
törekvését arra irányította, hçgy a szükséges 
előföltételeket megteremtse. Es a bizottság 
fáradhatatlan igyekezetének meg is van az 
eredménye, mert a kiállítás számára biztosítva 
van a felsőbb hatóságok és szakkörök jóindu-
lata s támogatni kész hajlandósága. 

A szakosztályok élére pedig oly férfiakat 
sikerült megnyerni, akiknek közismert munkál-
kodása s széleskörű összeköttetései, míg egy-
részről a kiállítás sikerének teljes biztosítását 
jelentik, addig másrészről a gyermektanulmá-
nyozás és nevelés szempontjából is megbecsül-
hetetlen értéket képviselnek. 

A rendező-bizottság elnöksége most már a 
dolgok ily alapos előkészítése után elérkezett-
nek látta az időt, hogy a kiállítás anyagának 
gyűjtése s a gyűjtők tájékoztatása, valamint a 
siker egyéb kellékeinek biztosítása végett a 
legerőteljesebb akciót megindítsa s ahhoz kellő-
kép szervezkedjék. 

Evégből febrnár hó 15-én dr. fíárczy István 
elnöklete mellett a központi városház tanács-
termében ülést tartott, ahol a szakosztály el-
nökök egyenként kifejtették véleményüket a 
kiállítás egyes csoportjainak irányára, terjedel-
mére s azon mértékre nézve, amelyben a kül-
földnek a kiállításban való részvételét kívána-
tosnak tartják. 

Ezt megelőzőleg az elnök bejelentette, hogy a 
kiállítás céljaira dr. Lukács György kultusz-
miniszter 10.000 koronát engedélyezett s érről 
a Gyermektanulmányi Társaság elnökét, Teleki 
Sándor grófot meleghangú levélben értesítette. 
Az elnökség az államsegélyről tett bejelentést 
örömmel vette tudomásul s elhatározta, hogy 
az adományért köszönetet mond a miniszternek. 

Ezután az elnökség elhatározta, hogy a központi 
városházán a kiállítás munkálatainak egységes 
vitelére állandó irodát rendez be. Az iroda vezeté-
sével Nagy László ügyvezető alelnököt s (egri) 
Tóth Kálmánt bízta meg, utóbbit a rendező-
bizottság titkárául is megválasztván. 

Gróf Teleki Sándor a kézimunkára nevelő 
egyesület elnöke s Gutenberg Pál ugyanezen 
egyesület igazgatója részletes jelentésben szá-
moltak be eddigi előkészülete lcről s bemutatták 
tervezetüket is az anyaggyűjté-i módjára nézve. 

Az ösztönszerű, valamint a modern népiskolai 
gyermekrajzok külön-külön csoportokat fognak 
alkotni. Élőbbemnek Nádler Róbert, utóbbinak 
Györgyi Kálmán festőművészek az elnökei. 

Nádler Róbert jelentése kapcsán örömmel 
vette tudomásul az elnökség, hogy a műveltség 
kezdő fokán álló felnőttek ösztönszerű rajzai-
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nak a gyűjtését Sseemayer Villibáld, a néprajzi 
múzeum h.-igazgatója vállalta magára. 

Az iskolai szemléltető-képek kiállítási osztá-
lyának K. Lippich Elek, kultuszminiszteri osz-
tálytanácsos az elnöke. 

Ennek a csoportnak az anyagát az elnökség, 
már meglevő szemléltető-képeinken kívül a 
maiaknál jobban megfelelő újakkal szeretné 
szaporítani. Amire nézve az az e^zme merült föl, 
hogy a történelemmel és a földrajzzal vonat-
kozásban levő értékes művészi alkotásokról 
nem volna-e lehetséges teljesen hű másolato-
kat szerezni? Dr. Bár ez y István elnök a terv 
kivihetősége iránt tájékozódni fog. 

A mintaiskolai és fölszerelési szakosztály 
elnökének dr. Bárczy István tanácsnoknak terve 
az, hogy a kiállítás idejére a Stefánia-úton 
mintaiskolát s azzal kapcsolatban óvodát építtet 
s azt a modern pedagógia és higiénia követel-
ményeinek megfelelőleg s a művészeti szem-
pontok érvényre emelésével fogja berendezni. 
Az építkezés és a fölszerelés higiéniájára nézve 
az iskolaorvosok egyesülete memorandumban 
fejtette ki nézeteit, amiket már a pályázati föl-
tételeknél értékesíteni fog. Most még csak a 
pedagógiai és a művészeti érdekek megismerése 
van hátra. Mihelyt azonban az illető szakkörök 
véleménye is kezéhez jut, a pályázati föltétele-
ket össze fogja állítani s a bizottság plénuma 
elé fogja terjeszteni Dr. Hagarn Viktor nyug. 
főispán a kisdedóvodai osztály elnöke, jelenté-
sében azt is megemlítette, hogy a vezetése alatt 
álló ügyek előadójául Peres Sándor képezdei 
igazgatót nyerte meg. 

A gyermekzene és a gyermekjátékok csoport-
jaiban történtekről Vigli Albert főigazgató és 
dr. Sebestyén Gyula szakosztály elnökök szá-
moltak be. 

Dr. Sebestyén Gyula fölszólalására az elnök-
ség elhatározta, hogy a kiállítás körébe a 
képeskönyveken kívül a gyermekirodalom összes 
termékeit is bevonja. 

Azt is elhatározta az elnökség, hogy a fo-
gyatékos érzékű gyermekek kézimunkáinak 
gyűjtésére és rendezésére külön gyógypedagógiai 
osztályt állít s annak vezetésére dr. Náray 
Szabó Sándor kültuszminiszteri osztálytanácsost 
kéri föl. A szakosztályi ügyek előadójául Klis 
Lajos siketnéma-intézeti igazgatót kérték föl. 
A gyógypedagógiai szakosztály fölállításával 
kapcsolatban az elnökség azt is kimondotta, 
hogy az ép és fogyatékos érzékű gyermekek 
kézimunkái egymás mellé állítva mutattassanak 
be, hogy így azok közt az összehasonlítást 
annál könnyebben meg lehessen tenni. 

A külföldnek a kiállításban való részvételére 
nézve abban állapodott meg az elnökség, hogy 
a külföldhöz általános fölhívásokat kibocsátani 

nem fog, hanem megbízza a szakosztályokat, 
hogy ők maguk válasszák ki azokat a minta-
gyűjteményeket, amelyeknek kiállítását a hazai 
gyűjteményekkel való egybevetés s általában a 
kiállítás teljessége szempontjából jónak látják. 

A kiállítás 1907-ben augusztus havában nví-
lík meg s 2—3 hónapon át marad nyitva. Az 
elnökség Vagy László indítványára a kiállítás 
megnyitásával kapcsolatban gondoskodni log 
arról, hogy a kézimunka és a művészeti okta-
tás köréből hazai és külföldi szakemberek elő-
adásokat tartsanak. Gondoskodni fog továbbá 
arról is, hogy a kiállításra a külföldi gyermek-
tanulmányozó egyesületek és egyéb szakkörök 
figyelme idejében fölhívassék és hogy az orszá-
gos tanítóegyesületek gyűlésüket akiállítás meg-
nyitása idejében Budapesten tartsák meg. A 
hazai tanítóságot ezenkívül még arra is föl 
fogja kérni, hogy a gyűjtés munkájában vegyen 
részt s a kiállítás sikerét lelkes munkájával 
biztosítsa. 

Az elnökség ezentúl hónapról hónapra össze-
jön. Legközelebbi összejövetelét március elején 
fogja megtartani. Ekkor kerülnek tárgyalásra 
a szakosztályok tervezetei is, melyek a gyűjtés 
irányát, annak módját s az összes tennivalókat 
lesznek hivatva véglegesen megállapítani. Az 
elnökségnek ezt a munkáját pedig a kiállítás-
ban való részvételre vonatkozó fölhívások s az 
anyaggyűjtésre nézve tájékozást nyújtó értesí-
tések szétküldése fogja követni. S ezzel az 
egész vonalon meg fog indulni az a lelkes 
tevékenység, amely végeredményében mindnyá-
junk közkincsének, a gyermeknek az ügyét van 
hivatva fölkarolni s annak hasznos szolgálatot 
tenni. 

Egyéni lapok az elemi iskolában. 
E becses lap idei számaiban megjelent „Iskola-

orvosok a népiskolában" és „Népiskolai sorozás" 
című cikkek adták az ösztönzést e sorok meg-
írására. 

Az iskolaorvosok alkalmazásával hatalmas 
nagy lépést teszünk azon cél felé, hogy az iskola 
munkája igazán nevelés legyen s ez a nevelés 
a növendék egyéniségéhez alkalmazkodjék. 

Fölötte örvendtem, mikor megtudtam, hogy 
hazánkban is akadt tudós orvos, aki foglalkozik 
a gyermekmegfigyeléssel s kutatásainak ered-
ményét a pedagógia számára értékesíti ; igen 
megörvendtem a dr. Ranschburg Pál müvének 
(„A gyermeki ebne fejlődése és működése"). 
Bizonyosan tudom, hogy, ha ilyen tudományos 
egyének is támogatnak bennünket, hamarabb 
megszerezzük azokat az eszközöket, melyek 
hivatásunk pontos teljesítéséhez még szüksé-
gesek. 
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Nem akarót dicsérő himnuszokat zengedezni 
a közoktatási kormánynak azért az intenciójáért, 
hogy az ország 63 elemi iskolájához iskola-
orvost akar alkalmazni, mert hiszen ez még 
csak szerény kezdet. De mégis örömmel kell 
fogadnunk a tervet azért a kilátásért, hogy 63 
orvossal több fog a pedagógiai vizsgálódás, a 
gyermekmegfigyelés körébe bevonatni. 

Hogy abban a 63 iskolában a gyermek egyéni-
sége ezután már nyitott könyv gyanánt fog a 
tanítók előtt állani, azt nem állítom, nem is 
hiszem. Ebben a tekintetben teljes eredményt 
csak akkor érhetnénk el, ha minden tanító 
megszerezhetné a megfigyeléshez, vizsgálódáshoz 
szükséges embertani és lélekkórtani ismereteket. 
Mert hiszen bármekkora tudás mellett sem lehet 
a gyermekeket évenkénti 2—3, tömegesen esz-
közölt vizsgálattal alaposan tanulmányozni ; 
erre — megfelelő ismeretek mellett — csak a 
tanító lenne képes, ki mindennap együtt van 
a gyermekekkel ; látja őket tanulás, figyelés, 
játék közben, az iskola szorosabb fegyelme, a 
kirándulások szabadabb mozgásai között. De 
az út meg lesz törve s az intézkedés annál 
inkább fog bővebb körre kiterjeszkedni, minél 
inkább fogja sikerét látni a pedagógia és a 
társadalom. 

Miután így a gyermek egyénisége immár 
nagyobb figyelemben fog részesülni, ismét föl 
kell vetnünk az eszmét, hogy a mostani anya-
könyvek (Előmeneteli és mulasztási napló) 
helyett „Egyéni ?eyj"-okat alkalmazzunk az 
elemi iskolában, akárcsak a fogyatékos érzéküek. 
gyengetehetségüek, beszédhibásak iskolájában. 

Erről akarok néhány sorban szólni s javas-
latomban az iskolai „sorozással" járó teendők 
egyszerűsítése is benne van. 

* 

Jelenleg a tanulók nevét a Fölvételi naplóba 
írjuk lie s a beírás befejezte után osztályonként, 
nem szerint, betűrendben az Előmeneteli és 
mulasztási naplóba vezetjük be. Mivel ez a 
két napló — eltekintve a mulasztások és osz-
tályozás rovataitól — nagyrészt ugyanazon ada-
tokat tartalmazza: kettős és pedig jókora munkát 
végzünk, ami egy osztott, többtanítós iskolában 
meglehetős nehézkes dolog. Ehhez a két napló-
hoz járul még a Tandíjkezelési napló. 

Miként vélem az egyszerűsítést ? Először el-
mondom, hogyan képzelem az Egyéni lapot. 

Az alakja, nagysága olyan lenne, mint a 
mostani Előmeneteli és mulasztási naplóé; de 

. a mostani adatokon kívül tartalmazná még a 
következőket: Az iskola megnevezését(„krasznai 
állami elemi népiskola"); az osztályt, melybea 
gyermek jár ; továbbá: „tandíj"™*!8" ; az előző 
iskolíii évben szerzett előmeneteli és magaviseleti 

osztályzatot; a mulasztások följegyzésére szánt 
rovatok közé a hónap 15-ike és vége után még 
egy-egy vízszíntes rovat kellene, annak meg-
jelölésére, hogy az igazolatlanul mulasztó 
hányadízben volt mulasztó gyanánt bejelentve. 
Mindezek hiányzanak a mostani naplóból. 

Ez a lap jóminőségű papírból lenne, bal 
szélén a rendesnél kissé nagyobb margóval, 
hogy tanév végén dróttal össze lehessen fűzni. 

Az Egyéni lap másik oldalán följegyzendők 
lennének azok az adatok, melyek a tanuló 
egyéni sajátságaira vonatkoznak, akár a szülők 
bemondása, akár az iskolaorvos vagy saját meg-
figyelése folytán jutott hozzájuk a tanító. (A 
jobb szélen az első oldalnak megfelelő margó.) 

A fölvétel ezeknek az Egyéni lapoknak pontos 
kitöltésével történnék. 

A mostani Fölvételi napló teljesen mellőzhető. 
Helyette egy Pénzbeszedési napló lenne veze-
tendő, mely a következő rovatokat tartalmazná : 
Sorszám ; a fölvétel napja ; a tanuló neve ; 
osztály ; teljesített befizetés és pedig : 30 filléres 
járulék ; fölvételi díj ; könyvtári stb. díj ; első 
félévi tandíj ; második félévi tandíj ; jegyzet. 
Legföljebb még a szülő neve és lakása lenne 
följegyzendő a gyermek neve után helyezendő 
rovatba, azért, hogy pl. a tandíjhátralékosokat 
ki lehessen írni anélkül, hogy az Egyéni lapokat 
kellene átvizsgálnunk. Ebbe a naplóba a tanulók 
nevét a fölvétel alkalmával a jelentkezés sor-
rendjében írnok be. Ez a napló szolgálna tandíj-
kezelési naplóul is ; tanév végén ezt a szám-
adáshoz kellene mellékelni s ezzel a legköny-
nyebben lehetne ellenőrizni az iskolának az 
említett címeken befolyt bevételeit. 

A „Jegyzet" rovatban föl lenne jegyezve, ha 
a tanuló tandíjmentes ; továbbá, ha más iskolából 
tanév közben jön, hogy az előző helyen minő 
fizetéseket teljesített, mert nézetem szerint nem 
kötelezhető a növendék, hogy egy tanévben 2, 
esetleg 3 iskolánál — ahová körülményei 
vetik — tandíjat, 30 filléres járulékot fizessen ; 
legföljebb fölvételi díjat. 

Ennek a Pénzbeszedési naplónak sorszáma 
mindig meglenne az Egyéni lapon is, amint 
most megvan a Fölvételi napló megfelelő száma 
az Előmeneteli és mulasztási naplóban, s ha 
például a tandíjhátralékokat akarná a tanító 
kiírni, a szülőre vonatkozó adatokat — ha t. i. 
nem lennének meg ezek a Pénzbeszedési napló-
ban — egész biztossággal kapná meg még 
abban az esetben is, ha több egyforma nevű 
tanuló lenne az osztályban. 

Minden gyermek Fölvételi jegyet kap, mely 
a Pénzbeszedési napló sorszámát viselné. Ez a 
jegy egyben nyugtául is s újabb tandíjfizetésnél 
biztos kalauzul szolgálna. 
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A beíratások befejezte után már milyen 
könnyű lenne ezeket a különálló Egyéni lapo-
kat egy többtanítós iskolában a tanítók között 
kiosztani, kik azokat betűrendbe szednék s egy 
kemény táblában elhelyezve kész lenne az Anya-
könyv és Mulasztási napló. Ha év közben jönne 
új tanuló, ami gyakori eset, annak lapját is a 
kellő helyi-e lehetne tenni. Év végén ezek a 
lapok osztályonként kapnának külön sorszámot. 
Eszerint elmaradna a mostani Fölvételi napló, 
összes adataival. 

Van még egy dolog, amiről meg kell emlé-
keznem. Ez a tandíjmentesek kimutatása. Ujabb 
intézkedés szerint a tandíjmentes tanulók sze-
génységi bizonyítványait az iskolai elöljáróság 
szerzi be. Leghelyesebb eljárás lenne, lia a köz-
ségi elöljáróság a tankötelesek jegyzékében már 
előre megjelölné azokat a szülőket, kiknek sze-
génységi bizonyítványt adhat. Fölvétel alkal-
mával az Egyéni lapon, melyen föl van írva : 
„tandíj-.mentes« 

fizető ' kihúzza a tanító az alsó sort 
mindazon lapokról, melyeknek tulajdonosai nem 
folyamodnak tandíjmentességért ; azoknál pedig, 
kik ezért folyamodnak, megmarad egyelőre 
mindkét sor. A tandíjmentes tanulók kimutatá-
sát tudvalevőleg osztályonként kell kiállítani és 
a kir. tanfelügyelőséghez beterjeszteni. Milyen 
könnyű lenne ezt a kimutatást is összeállítani 
az Egyéni lapokról ! Majd azután, ha a kir. 
tanfelügyelőség végérvényes határozata meg-
érkezik a tandíjmentességre vonatkozólag, a 
„fizető" szót húzzuk ki mindazon tanulóknál, 
kik föl lettek mentve a tandíjfizetés kötelezett-
sége alól. Ezeket az adatokat át kellene vezetni 
még a Pénzbeszedési naplóba. De már a föl-
vétel alkalmával meg lehetne jelölni (pl. a 
Jegyzet rovatba tett t betűvel) azokat a tanuló-
kat, kik tandíjmentességért folyamodnak s most 
azoknál, akik tényleg megkapták a tandíjmen-
tességet, ki kellene írni: „tandíjmentes". 

Ezzel a Pénzbeszedési naplóval lehetne ellen-
őrizni, hogy tényleg annyi tanuló nem fizetett 
tandíjat, amennyit a kir. tanfelügyelőség föl-
mentett, mert hiszen tudvalevő az, hogy a tan-
díjmentesek kimutatását a tanév legelején kell 
beterjeszteni a kir. tanfelügyelöséghez s azután 
még elég sok gyermeket veszünk föl az iskolába. 

Szerettem volna még a népiskolai más ügy-
kezelési nyomtatványokról, ezeknek egyöntetű 
szerkesztéséről és kezeléséről is írni, de nem 
akartam tárgyamtól nagyon eltérni. 

Az itt elmondottak egyelőre csak az állami 
és községi iskolákra vonatkozhatnak, de itt-ott 
alkalmazhatnák más jellegű iskolák is. 

(Kraszna.) Zovámji Lajos. 

Jobban tanulnak-e a leányok, mint 
a f iúk? 

Tanügyi körökben sokat vitatkoznak mos-
tanában e tételről : „Jobban tanulnak-e a leányok, 
mint a fiúk?" Az inspirációt erre dr. Körösi 
József', a fővárosi statisztikai hivatal tudós 
igazgatója adta érdekes füzete révén, melyben 
a fővárosi iskolákról írt figyelemreméltó tanul-
mányt. Nagyon tanulságos és megszívlelésre 
méltó a füzet azon fejezete, amelv a tanulók 
előhaladásáról szól. Körösi József nagy elő-
szeretettel foglalkozik ezzel a kérdéssel s tudós 
körökben most két esztendeje nagy föltűnést 
keltett, mikor a statisztikusok Cambridgeben 
tartott kongresszusán számokkal kimutatta, hogy 
a leányok jobban tanulnak, mint a fiúk. Körösi 
huszonhét év óta háromnegyed millió tanuló 
megfigyelésénél tapasztalta ezt az érdekes jelen-
séget, hogy a leái yoknak a fiúkhoz képest 
könnyebb és kedvezőbb a fölfogási képességük. 
A felsőbb osztályok felé a két nem elöhaladása 
közt fönnálló különbség mindinkább növekedni 
látszik. 1899/1900. év eredményei szerint pl.: 

A fiúk A leányok 
közül : 

°/o °/o 

Az I. elemi osztályban olvasni tudott 84-0 84'8 
összeadni tudott 88"1 89'2 

A II. osztályban olvasni és írni tudott 96'7 97*5 
A négy müvelettel százig szá-

molni tudott 88-9 89"2 
A III. osztályban a négy számvetési 

müveletet tudta 87'4 $8'ö 
Magyarul jól tudott 88"1 Í7'4 

A IV. osztályban magyarból jó elő-
menetelt tett 87-8 91-1 

Számolásból jó előmenetelt lett . . 88'7 91*3 

E jelenségekkel szemben — mondja Körösi — 
föl lehetne vetni, hogy a fiúknak és a leányok-
nak az osztályozásban nyilvánuló megítélése 
— a fiúk rovására —- nem egyenlő értékű, 
mivel a fiúkat férfiak, a leányokat nők oktatják 
s ez utóbbiak ítéletükben talán elnézőbbek. Ezt 
az ellenvetést azonban megcáfolja az a körül-
mény, hogy a két nem elöhaladása közt mutat-
kozó különbség a vegyes iskolákban is fönnáll, 
ahol pedig egyazon tanító osztályozza a fiúkat 
és leányokat. 

Higiénikusok és pszichológusok eme jelenségek 
okát az iskolában s annak módszerében keresik 
s azt állítják : hogy ha az elemi iskolai tanuló 
az iskolát elhagyja, rendesen úgy rázza meg 
magát, mint a lúd, midőn a vízből kilép s a 
nagy fáradsággal összegyűjtött tudománya össze-
omlik, mint a kártyavár, mivel csupa agytöl-
telék volt. Mindazok a szép alapigazságok, 
mikre az iskola nagy megerőltetéssel tanította 
tanítványait, szélnek bocsáttatnak, mivel útjok 
nem vezetett a szívhez. S ha később előállanak 
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az élet küzdelmei s a fiatalember válaszútra 
kerül, nem tud magán segíteni, mert az iskolai 
oktatás nem bátorrá, a küzdelemre késszé tevé, 
hanem gondolkodás- és okoskodásképtelenné. 
Ezt a tényt a népoktatás legjobb megítélői 
számtalanszor hangsúlyozták és elpanaszolták 
s bizony sok gondolkodásra s megfontolásra ad 
okot. De honnan a tanulóknak a tanulás iránti 
ellenszenve ? Oktatásunk úgy van berendezve, 
hogy a gyermek hajlamaival ellenkezik, mert 
mesterkélt ; miért is nem szabad csodálnunk, 
ha csupán fölületes fejtudomány származik 
belőle, mely a legenyhébb légáramlatra is szét-
foszlik. 

Egyik neves szociológusunk igen okosan és 
bölcsen fejté ki minden iskolának, minden ok-
tatásnak és nevelésnek föladatát a „Társadalom-
tudományi társaság" mostanában folyó gyűlé-
seinek egyikén. Nevezetesen: az iskola tanítsa 
meg az embereket arra, hogy szeressenek dol-
gozni és tudjanak szépen mulatni. Az az iskola, 
amely ezt a dolgát szem előtt tartja, nem terheli 
túl tanítványai szellemét. Egyáltalában nem 
terheli meg, hanem gyönyörködteti. Először is 
tehát ebben az iskolában kellene megállapodni 
s csak azután az iskola tantervében és mód-
szerében. Mert nem a megismerés örömévél 
gyűjtöttük össze azt, amit az iskola élénk tálalt, 
hanem a tantárgy hivatalos föl- és ledolgozása 
útján találkoztunk vélük. A világért se apassztik 
tanulóink tudását, csak selejtezzünk a tanításuk 
matériájában. 

Az előrebocsátottak alapján magyarázható 
meg dr. Körösi tézise : miért tanulnak a leányok 
jobban, mint a fiúk ? Kétségtelenül be van 
bizonyítva, hogy a leánygyermek általában 
kíváncsibb, mint a fiúgyermek s hogy a két 
nemnek a kíváncsiságban való különbsége már 
a gyermekkorban is kifejezetten nyilvánul. 
Tanítók igen jól tudják, hogy a leánygyermek 
a tanítást kíváncsibban hallgatja, mint a fiú. 
Az újság ingerét a tanításban meg tudja érezni 
még akkor is, amikor a fiúgyermek a tanításról 
már rég megállapította, hogy nem az ő, hanem 
a tanító vagy a szülők kedvéért történik. Amikor 
a fiúgyermeknek már meggyőződésévé vált az, 
hogy a tanító kedvéért kell tanulnia, a leány-
gyermek még mindig kíváncsian hallgatja a 
tanítót (aki rendesen tanítónő), amikor az 
neki beszél. A tanulásról már ő is érzi, hogy 
kötelesség, de a tanítást még kíváncsiságá-
val kerülgeti. Azt is eléggé bizonyíthatják a 
tanítók, hogy a leányok nagyobb kíváncsisága 
úgy is nyilvánul, hogy sűrűbben kérdezősköd-
nek, kérdezősködésükben bizalmasabbak, míg a 
fiúgyermek a tanítóban máris felsőbbséget, ható-
ságot lát; amellyel szemben valami sajátságos 
polgári ösztönnel — gyanakszik. 

Az elemi iskolai diszciplínák jobbára könnyűek, 
a kíváncsian figyelő gyermekre szintén ráragad-
nak s így még az a leánygyermek is, aki nem 
tanul szorgalmasabban, hanem csak kíváncsibban 
hallgatja tanítóját : jobb iskolai előmenetelt 
tanúsít. De még a kötelességteljesítéssé meg-
romlott tanulás dolgában is nagy a különbség 
a leány- és a fiúgyermek közt. Ezt se „az ér-
telmi tehetség különbségének" rovására írnám, 
hanem másféle lelkületi diszpozíciók sajátosságá-
val magyaráznám meg. Még pedig ugyancsak 
nem puszta okoskodás, hanem megfigyelés 
alapján. A leánygyermek gyávább is, hiúbb is, 
mint a fiúgyermek. S itt a szülőkre is hivat-
kozom, meg olyanokra is, akik máskülönben a 
két nem lelkületi és egyéb értelmi különbségét 
tagadják : ők mondják meg, hogy általábán nem 
gyávább-e, nem hiúbb-e a leánygyermek, mint 
a fiúgyermek? A gyáva iskolásleány folyton 
érzi a büntetés fenyegetőzését, egyre retteg a 
kötelességteljesítéssé lett tanulás elhanyagolá-
sának következményeitől, reszketve gondol az 
iskola szigorúságára, míg az iskolásfiú nem 
bátrabb, csak épen közönyösebb az iskolában 
fenyegető veszedelmek iránt. A játéka inten-
zívebb, foglalkoztatóbb és szellemével együtt a 
testét is lefoglalja. Az ő játéka vigasztaló, erősen 
szórakoztató s a szabályosságát erőszakosan érez-
tető iskola természetével szinte ellentétes. A 
fiúgyermek, aki a kötelességteljesítés komplikált 
lelki folyamatát nem tudja tudatosan elvégezni, 
hamarosan beleszabadul vagy inkább belemene-
kül az egész kicsiny énjét lekötő fiújátékba. Ott 
közönyössé lesz az iskola szigorúsága iránt. 

De nevezetes momentum a gyermekleányok 
nagyobb hiúsága is. Az ambíció még nem dol-
gozik a gyermeklelkületben, ne is dolgozzon 
benne ós istentelen bűnt követnek el azok a 
szülők és pedagógusok, akik ezt a lelkületi 
energiát kis gyermekükben ébresztgetik. Mon-
dom, az ambíció még nem bíztatja a gyermeket 
tanulásra, de a hiúság igenis, már ösztökélheti 
arra, hogy jó osztályzatra pályázzon. A szülők 
és rokonok hiúságán szinte betegessé érlelődik 
az iskolásgyermeknek ez a hiúsága. A kicsike 
tiszta jeles osztályzatot, vagy másnál jobb, vagy 
legalább nem rosszabb bizonyítványt akar. De 
mi köze ehhez a vágyhoz az iskolának, amely-
nek az volna a dolga, hogy a gyermek benne 
új fogalmakkal gyarapítsa a megismerését? 
Maga az, hogy az elemi iskolában jó és jobban 
osztályozott tanulók vannak, azt bizonyítja, 
hogy az iskola eltávolodott igazi föladatától. 
Az iskola ne tegyen egyebet, csakis tanítson, 
neveljen s ne tanítson másképen, csakis a meg-
ismerés vágyát izgatva és kielégítve. A kis iskola 
ne erőszakolja a komplikáltabb lelki folyama-
tokat. Pedig folyvást teszi. Es igen sűrűn mást 
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termel, mint amit vet. Amikor a kis iskola az 
ambíciót erőszakolta : a hiúságot fejleszti. Gyer-
mekek hiúságát. S ebben a fejlesztésben a szülők 
az ő bűnrészesei, cinkostársai. A fiúgyermek 
hiúságát nehezebben ébresztgetheti, mint a 
leányokét. A gyávaságból intenzívebben figyelő 
leánygyermek a hiúságtól sarkaltan még szor-
galmasabban tanul. És belekerül a tudós statisz-
tikus táblázataiba és tanulmányaiba. 

Azok a táblázatok és tanulmányok nagy-
értékű munkálatok, de igazán hasznosakká csak 
akkor lesznek, ha az iskola és mindazok, kik 
szoros nexusban vannak vele és elgondolkoznak 
róluk és okulnak rajtuk ; mert fölötte elhibázott 
dolog lenne az egész nevelés- és iskolaügyet 
ama egyedüli föladat szolgálatába helyezni, mely 
az amerikai élet lényegét, tartalmát képezi. 
Tudniillik: a „to make money" föladat szol-
gálatába. Az amerikaiak életmódjának célszerű-
sége és eszélyessége már Európában is sokakat 
idegessé tett s sokszor hangzottak föl már ná-
lunk is a Kassandra-vészkiáltások, hogy az 
amerikaiak fölénk kerekednek, ha nem követjük 
őket ; ugyanis, ha iskoláinkat nem úgy fejleszt-
jük, mint ők, hogy az ifjúság által minél több 
tudományt öleltetünk föl, amelyek bizonyos 
élethivatásnak legjobban megfelelnek s pénz-
szerzésre fölötte alkalmasak. S ha képességüket 
nem praktikussá, jobban mondva : amerikaiasan 
praktikussá nem tesszük ! 

De vájj' mit is nyerhetnénk az ily oktatási 
és nevelési módszerrel ? Azt, hogy népünk min-
den praktikussága mellett az igazi élettől és 
annak kellemeitől roppant távol esnék s hiva-
tásának^ pusztán szánalomraméltó zsoldosává 
lenne. Ámde a magyar knltúrideál nem sivár, 
szakadatlan és testet-lelket ölő munkával telt 
élet ; hanem élet, mely telve nemességgel, emberi 
méltósággal és eszményi szépséggel. Nem az, ; 
mely az életet kereset forrássá zsugorítja össze, I 
hanem az, hogy a hivatást nagy, áldásos s a 
kultúra összes forrásaiból táplált életté vará-
zsolja. S nem az, hogy az emberiséget Mammon-
bálvánnyá, hanem Isten képmására alakítsa. 

így tehát a magyar iskolának nem lehet 
föladata, hogy tanítványait, amily korán csak 
lehetséges, szakemberekké képezze és beléjük 
oltsa, hogy a tudomány és műveltség értéke 
korona és fillér szerint mérlegelendő. De igenis 
föladata, hogy tanítványai szellemi és testi képes-
ségeit úgy művelje, edzze és acélozza, hogy az 
élet minden eshetőségével bátran szembeszáll-
hassanak s azok fölött győzedelmeskedjenek. 
Képesek legyenek egyszersmind az élet igaz 
gyönyöreit fölfogni <'s élvezni, valamint azokat 
termékenyít ően alakítani. 

( Rimaszombat.) Schlosz Lajos 

A je lképes (mimikái) számolás-
tanításról. 

Grosselin zseniális alkotásának, a fonomimikai 
olvasástanítási módszernek nyelvünkre való át-
ültetésével Tomcsányi Cz. Róza, érdemes kartárs-
nőnk egy ú j korszakot nyitott a magyar olva-
sás- és írástanítás módszerének történetében, 
amely új korszakot eddig soha nem tapasztalt 
forrongás és nemes fölbuzdulás jelez, s amely 
végeredményében remélhetőleg örvendetes sikert 
fog fölmutathatni. 

Az új irányzat hatásából kifolyólag most ime 
az a reménység kecsegtet bennünket, hogy kis 
tanítványaink legridegebb, legnehezebb tantár-
gyának, a számolásnak tanítása is tökéletesbiil, 
megkönnyül. Csikós Gyula szegedi kartársunk 
ugyanis a jelképes (mimikai) módszerben egy 
egészen ú j számolástanítási módot mutat be, 
mely a gyermek lelkének és természetének 
figyelembevételén alapszik. 

Az alsófokú számolástanítás módszerének töké-
letesítésére irányult mindennemű buzgalom a/, 
utóbbi évtizedekben kizárólag a különféle szem-
léltetőeszközök létrehozásában nyert kifejezést, 
ami szinte általánosítani látszott azon véleményt, 
hogy az alsófokú számolástanítási módszer tovább-
fejlesztésének egyedüli útja a szemléltetés. Épen 
ezért figyelmet érdemel, nem pedig lekicsinylést, 
minden olyan törekvés, mely kilátást nyújt egv 
újabb, célunkat könnyebben és rövidebben el-
érhető út és mód föltárására. 

Csikós kartársunk munkája, melyet a megyei 
tanítóegyesület 150 koronával jutalmazott, meg-
érdemli, hogy a tanítóság vele megismerkedjék, 
vele behatóan foglalkozzék ; nem azért, mivel 
új, hanem mivel olyan alapon nyugszik, aminőt 
csak a gyermek lelkét és természetét ismerő, 
kiváló gyakorlati tanító hozhat létre. Hogy a 
kivitel, a jelképek itt-ott még nem egészen 
tökéletesek, ezt megengedem ; de maga r.z eszme, 
a módszerben lefektetett irányelv — szerény vé-
leményem szerint — számolástanításunk elő-
nyére, nem is kis mértékben, hasznosítható. 

Amint a módszerrel megismerkedtem, azt 
osztályomban azonnal alkalmazásba vettem, s  
mondhatom, hogy kis tanítványaim azóta a 
számtanításnál mintha csak kicserélődtek volna, 
alig várják az újabb jel- és számképek bemu-
tatását. 

Taníi Iván képzőintézeti tanár úr szerény 
véleményemmel ellenkezőleg e becses lap 7. 
számában a módszer fölött pálcát tör, ami 
nézetem szerint elhamarkodott dolog volt. 

De lássuk az okokat, melyeket ellene fölhoz. 
A szerző (Csikós Gyula) módszerének ismerte-
tésében ezeket mondja : „ Az 5 számképénél 5 
vonallal fölrajzoljuk a kutyát, illetve ennek két 
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első, két hátulsó lábát és a farkát". Erre a 
tanár úr ezeket mondja: ,,— pedagógiai képte-
lenség, valóságos szörnyszülött. Az Isten szerel-
mére, hát látott már cikkíró úr olyan kutyát, 
melynek csak négy lába és farka lett volna s 
melyen egyebet nem észlelhettünk volna ? " 
„Minden tanítás legyen igaz." — Ugyan kérem, 
hát azt mondja tanár úr a vesszőn lovagló kis 
fiúnak : te kis oktondi, nem ló az, hanem vessző, 
mit nyargalászol rajta! — Különben igen szé-
pen levezeti ezt szerző módszertani könyvében : 
előbb lerajzolja az illető kép kezdetleges alak-
ját egészen, majd egy részét letörli s csak a 
számképhez szükséges részt hagyja meg s azt 
mondja : így is ráismertek ugy-e, hogy ez mi 
akar lenni? Hát ezután csak így rajzoljuk a 
kutyát stb. 

A másik ok, amelv miatt még lesújtóbb ítéletet 
mond a módszer fölött, az, hogy a számmeny-
nyiségek állandósítása, megrögzítése céljából a 
mennyiségeket vonatkoz-ísba, logikus kapcsolatba 
hozza valamely dologgal, amelyet az illető szám-
mennyiséggel jellegezhetünk : amiben pedig, sze-
rény véleményem szerint, épen a módszer fő-
erőssége rejlik. Elítéli, hogy a módszer az 5 
(illetve ennek alkotó részei : 2, 2, 1) megrögzí-
tése céljából az ötöt a kutyával hozza vonat-
kozásba, amelynek két első, két hátulsó lába 
meg egy farka van. Ebben azt hibáztatja a 
tanár úr, hogy ezek nem egynevü és egynemű 
mennyiségek és így nem lehet őket összegezni. 
Hát igaz, hogy ezt mennyiségtani alapigazság-
nak tartjuk; de nem mondjuk-e : az embernek 
négy végtag ja van : két keze és két lába ; három 
jószágom van: két ökröm és egy tehenem. 
Egyébként ismét a szerző könyvére utalok, 
melyet — szabad legyen megjegyeznem — a 
tanár úr aligha olvasott, a szerző pedig rövid 
ismertető cikkében nem terjeszkedhetett ki min-
denre. A módszeres e járásban ugyanis a kutya 
lábait és farkát az ujjak helyettesítik, amelyek 
mint egynevüek összeadhatók, egymásból elve-
hetők, stb. 

Idevonatkozólag egy kis mutatványt közlök 
itt szerző vezérkönyvéből : Mutassuk a kutyának 
a farkát. Hány ujjat mutatunk? Mutassuk a 
lábait is. Hány ujjat tettünk most az egyhez ? 
Hány ez most összesen ? 1 meg 4 hány ? 

Elvégre ha éjien ezen egy számmennyiségnek, 
az ötnek a kutyával való vonatkozásba hozása 
nem oly sikerült is. mint szerzőnek többi, hason-
irányú eljárása: kár ezért az egész módszert 
elítélni. A gyakorlat majd tökéletesíteni fogja. 
Egyéb számbavehető okot a tanár úr Csikós 
módszere ellen nem is tud fölhozni. Ezek pedig 
nem olyan okok, melyek kizárnák azt. hogy a 
tanítóság a módszert a maga és a kicsinyek 
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javára föl ne használhatná ; miért is ajánlom 
a módszert tanítótársaim figyelmébe. 

Tanti tanár úr egyébként — mint cikkében 
olvassuk —- a fonomimikai o Ivü sástanításnak is 
ellene van s így az ezzel rokon jelképes szá-
molástanítást is, úgylátszik, elvből nem helyesli. 

(Szentmihály) Kovács Sándor. 

Külföldi szemle. 
Szerbia. 1901/1902. tanév végén Szerbiában 

1142 népiskola volt; és pedig 976 fiú- és 166 
leányiskola. 2183 lakosra egy népiskola esik. 
Ez iskolákban 2043 tanerő működött; 1185 
tanító és 858 tanítónő. Városi iskolákban 333 
tanítónő működik szemben 213-mal a vidéken. 

Az iskolalátogatók száma 110.214 volt ; 87.363 
fiú és 22.851 leány. Egy iskolára tehát 84, 
egy tanítóra 47 tanuló esik. A népiskolák fönn-
tar tás költsége 3,720.231 dinár volt (1 dinár = 
1 K 20 f.). 

Polgári iskola volt 25 ; 8 a leányok részére. 
A polgári iskolákat 1068 fiú és 341 leány 
látogatta. Ezeket 62 tanító és 37 tanítónő 
tanította. Eltartási költségei 226.520 dinárt 
tettek. 

Felsőbb leányiskola kettő volt : Belgrádban 
és Kragujevácban ; amott 41, itt 15 tanerővel. 
A belgrádi iskolát 461 leánv látogatta, a kra-
gujevácit 124. Amannak a fonntartási költségei 
94.278, emezéi 35.667 dinárt tettek. 

A tanítók kiképzéséről két tanító- és egy 
tanítónőképző-intézet gondoskodott. A tanítónő-
képzőnek nem volt önálló tanítószemélyzete, a 
felsőbb leányiskola tanítói és tanítónői működ-
tek itt. A két tanítóképző-intéztben 29 állandóan 
alkalmazott tanerő működött. Tanítóképző-inté-
zeti növendék volt 250, nőnövendék 99. Ez 
intézetek fonntartási költségei 122.463 dinárra 
rúgtak. 

A belgrádi főiskola az 1905/6. tanévben 
alakult át egyetemmé három fakultással : jogi-, 
bölcsészeti- és technikaival. 

* 

Svédország. Tudvalevő dolog, liogy Svéd-
országban Burg, népiskolai tanító a közoktatás-
ügyi miniszter. A svéd tanügyi lap az utolsó 
képviselőválasztásokról írva fölemlíti, hogy tíz 
tanítót választottak képviselővé ; ezekhez járul 
még három tanfelügyelő, egy iskolai előljáró, 
egy siketnémák-intézeti rektor, hat gimnáziumi 
tanár és a svéd tanítók lapjának szerkesztője 

. * 

Hamburg. E nagy város polgársága kép-
viselőségének javaslatára 1750 márkát szavazott 
meg, hogy néhány népiskola mellett kísérlet-
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képen hozzák be a háztartási oktatást. így 
tehát két konyhát fognak berendezni és április 
1-én megnyitni. Az egyik képviselő azt a kér-
dést vetette föl : nem volna-e célszerűbb ezt a 
tanítást az ismétlő-iskolába átteni ? Egy másik 
képviselő figyelembe akarta vétetni a vagyono-
sabb körök leányait is. De a képviselőtestület 
a választmány előterjesztését fogadta el. 

* 

Gyermekek tanúvallomása. Michel H. mendeni 
tanító a következő kérelmet közli német lapok-
ban : Szülők és tanítók egyaránt tudják, hogy 
nem ritkán olyan gyermek is, akiktől az igaz-
ságot szoktuk hallani, oly dolgokat mondanak, 
melyeket csak ők maguk tartanak igazságok-
nak. Nem ritkán megtörtént már, hogy gyerme-
kek tanúvallomásai ártatlan embereknek, csalá-
doknak meg nem érdemelt bánatot, gondot 
okoztak. De a gyermekek ilyen állításai, melyek 
gyakran hamis törvényszéki ítéleteket idéznek 
elő, nem mindig tudatos hazugságok, ezek alap-
ját gyakran a túlságosan élénk, illetőleg beteg 
képzelet, a csekély megfigyelőtehetség, rossz-
akaratú hozzátartozók és ismerősök befolyása, 
a gyermek zavara a törvényszéki teremben, az 
idegen környezet, a sok idegen arc, az ünne-
pélyes aktus és végül a kérdések föltevésének 
módja képezik ; (pl. az ilyforma kérdéseké : 
Nem így volt ez ? Ezt vagy azt mégis tette ? 
Szuggesztív kérdések). A gyermekek kihallgatása 
szükségképen gyors reformra szorul. Kéri tehát 
mindazokat, akiknek e téren tapasztalásaik van-
nak, hogy ezeket vele közöljék. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi vármegye kir. tanfelügyelőjének és tan-
felügyelői kirendeltség vezetőjének. — 14.532. sz.) 

A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. 
évi XIV. t.-c. 19. §-a szerint „a gyermekek 
egészségi állapota hatósági felügyelet és intéz-
kedés tárgyát képezi". 

Kívánatos is, hogy a nép gyermekei ilyen 
felügyeletben részesüljenek. Mert míg a közép-
iskolákban már 1886 óta működnek iskola-
orvosok, addig ezen felügyelet a népiskolákba 
járó nagyszámú gyermeksereggel szemben csak 
ragályos vagy járványos kór eseteiben nyer 
alkalmazást, holott nyilvánvaló, hogy épen az 
elemi népiskolába járó sok százezer tanköteles 
gyermek egészségi állapotának az iskola köré-
ben állandó és egyéni szemmel tartása, gondo-
zása nemcsak a gyermeket óvja meg a bekö-
vetkezhető veszélyektől, hanem egyaránt üdvös 
kihatást gyakorol úgy a családra, mint a köz-
ségre. 

Evégből szándékozom egyelőre a nagyobb 
népességű állami elemi népiskolákhoz iskola-
orvosokat alkalmazni, akiknek nemcsak az lesz 
a föladatuk, hogy az állami iskolai helyisége-
ket és körzetüket közegészségügyi szempontból 
megvizsgálják, — amiről az állami iskolai gond-
nokságok számára kiadott Utasítás 39. §-a már 
gondoskodott, — hanem az lesz a főteendőjük, 
hogy a tankötelezettség folytán iskolába kény-
szerített gyermekeket megóvják a tanulás és 
az iskolábajárás által keletkezhető egészségügyi 
ártalmaktól. 

Ehhez képest az iskolaorvos föladatát első-
sorban az képezi, hogy az elemi népiskolai 
tanulók egészségi állapotát, testi fejlődését a 
törvényszabta tankötelezettség egész tartama 
alatt éber figyelemmel kísérje és e célból a 
népiskolában a szükséges vizsgálatokat telje-
sítse és a szükséges intézkedéseket javasolja. 

Amidőn az állami népiskolákban alkalma-
zandó iskolaorvosok számára kiadott Szabály-
zat egy példányát idezárom, értesítem a tan-
felügyelő urat, hogy amennyiben a törvényho-
zás a megfelelő fedezetet rendelkezésemre bo-
csátja, az 1906/7. tanévtől kezdődőleg, és pedig 
egyelőre a nagyobb népességű állami elemi 
iskoláknál, az iskolaorvosi intézményt életbe 
léptetni óhajtom. 

Fölhívom ennélfogva a tanfelügyelő urat, 
hogy a tankerületéhez tartozó mindazon állami 
elemi népiskolák számára, amelyek legalább 
10 tanteremmel bírnak és amelyekbe legalább 
500 gyermek jár, a főispán úr előzetes hozzá-
járulásával folyó évi július hó l-ig hozzon 
javaslatba oly orvosokat, akik az iskolaorvosi 
tisztet elvállalni hajlandók. 

Budapest, 1906 február 17. 
Lukács. 

* 

Szabályzat az állami elemi népiskolákban al-
kalmazott iskolaorvosok számára. 

(Kiadatott a vallás és közoktatásügyi m. kir. minisz-
ternek 1906. évi 14.532. sz. rendeletével.) 

1. §. Az iskolaorvos föladata, hogy a tanulók 
testi fejlődését és egészségi állapotát a törvény-
ben megszabott tankötelezettség ideje alatt 
gondos figyelemmel kísérje és e célból az isko-
lában a megfelelő vizsgálatokat teljesítse és intéz-
kedéseket javasoljon. 

2. g. A beíráskor megvizsgálja a fölvételre 
először jelentkező tanköteleseket, vájjon testi és 
szellemi fejlettlenségük miatt (1868 : XXXVIII. 
t.-c. 2. §.) nem kell-e őket esetleg még egy 
évig az iskolától távol tartani, továbbá, hogy 
nincs-e olyan betegségük (1868 : XXXVIII. t.-c. 
3, §.), amely nyilvános iskolába járásukat lehe-
tetlenné teszi. 
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8. Í5. A tanítás megkezdésekor, valamint 
iskolalátogatásai alkalmával is, gondosan ki-
terjeszti figyelmét arra, van-e trachomás vagy 
trachomában gyanús a tanulók közt. Ha ilyet 
talál, erről azonnal értesíti az illetékes hatósági 7 o 
orvost. 

4. §. Az iskolai év elején véleményt mond 
azokról a tanulókról, akik a testgyakorlás, ének, 
kézimunka, esetleg a rajzolás alól fölmenten-
dők, továbbá a tanulók elhelyezéséről az osztály-
teremben. Eljárásának alapjául azok az osztály-
jegyzékek szolgálnak, amelyeket a fogyatéko-
sakról a szabályzat 5. §-a szerint fölvett s a 
8. és 19. §-ok szerint kiegészített. 

5. §. Az első osztályba fölvett tanulókat az 
orvos még az iskolai év első hónapja alatt az 
osztálytanító, esetleg a szülők jelenlétében, tár-
saiktól elkülönítve, alaposan megvizsgálja, kü-
lönös figyelemmel a tápláltságra, testi fejlődésre, 
látó-, halló- és beszélő képességre, tüdőre és 
szívre, gerincoszlopra és sérvre. 

Ama tanulók neveit, akiknél oly elválto-
zást talál, amelynek a tanítás szempontjá-
ból jelentősége van, osztályonként jegyzékbe 
veszi s ebben az elváltozást pontosan megjelöli. 

6. §. Az iskolai év alatt minden tanítási 
héten egyszer köteles az iskolát meglátogatni, 
hogy meggyőződést szerezzen a tantermek be-
rendezéséről, a fűtésről és szellőzésről, a termé-
szetes és esetleg mesterséges világításról, vala-
mint a tisztaság^ gondozásáról az iskola összes 
helyiségeiben. Észrevételeit bejegyzi naplójába 
és közli az igazgató-tanítóval. A tanulók előtt 
a hiányokat nem szabad szóvá tenni. 

Az állami iskolai épületeknek a gondnoksá-
gok számára kiadott Utasítás 12. §-ában meg-
szabott évi bejárásán részt vesz. 

7. §. Osztálylátogatásaival kapcsolatban leg-
alább egy-egy órát tölt az osztályok tanításán 
s különösen azokat kíséri figyelemmel, akik a 
tanító szerint föltűnnek magaviseletükkel vagy 
gyöngetehetségűek, továbbá akik írás és rajzo-
lás közben rossz testtartásúak vagy olvasás és 
beszélés alkalmával beszédhibát követnek el. 
Ezenkívül főkép a testgyakorlás, ének, kézi-
munka és egészségtan tanítását kell figyelemmel 
kísérnie, gondosan óvakodván a tanítás mene-
tébe való beleszólástól. 

8. §. Az osztálylátogatásra következő órában 
az igazgató- tanítótól rendelkezésére bocsátott 
helyiségben megvizsgálja elsősorban azokat, 
akiknek fogyatékosságai e látogatása alkalmá-
val (7. §.) föltűntek, vagy ilyenekül vannak 
bejegyezve, továbbá sorra veszi mindazokat, 
akiknek ki nem elégítő haladása gyönge tehet-
ségen alapulhat, vagy akik egyébképen betege-
sek, fertőző betegségekben gyanúsak, hosszú 
időn át köhögősek, tanításközben gyakran ki-

kijárnak, élősdi állatoktól szenvednek stb. Mind-
ezekben az esetekben a megfelelő intézkedéseket, 
esetleg a szülők értesítését is javasolja. Vizsgá-
latainak eredményét, valamint javaslatait be-
jegyzi naplójába és a fogyatékos tanulók név-
jegyzékét kiegészíti. 

9. E vizsgálatokra más osztályok tanítói 
is küldhetnek tanulókat, miért 's látogatása 
napjáról és órájáról az igazgató-tanító az osz-
tálytanítókat előre értesíti. A tanulók sürgős 
esetekben az orvos lakására is küldhetők. 

10. Ahol a gyöngetehetségűek számára 
külön osztályok vannak berendezve, ezeket ha-
vonként legalább egyszer köteles egy-egy órán 
át meglátogatni és e tanulóknak mind testi, 
mind szellemi fejlődését figyelemmel kísérni. 

11. §. Fertőző betegségek föllépésekor az 
igazgató-tanító kívánságára gyakoribb látoga-
tásokat köteles tenni az iskolában s meg kell 
kísérlenie, hogy a szórványos esetek gyors el-
különítésével a járvány keletkezését megakadá-
lyozza. Ebből a szempontból kiváló figyelmet 
fordít az ivóvízre, nemkülönben az illemhelyekre 
és az iskola környezetére. 

12. §. A fertőző betegségekben megbetege-
dett tanulókat, ha a hatósági orvos még nem 
intézkedett, a ragályozás veszedelmének eltűné-
séig otthon tartatja, sőt ezt a rendelkezést velük 
egy lakásban élő egészséges gyermekekre is 
kiterjeszti, amiről a hatósági orvost azonnal 
értesíti. A kitiltott tanulókat az iskolába való 
visszatérésük után is figyelemmel kíséri. 

13. §. Az iskolaorvos arra is ügyelni tartozik 
(1. 5. §.), hogy valamennyi tanuló hatásosan 
beoltatott-e vagy sem, s a szükséghez képest 
újabb védőoltás foganatosítása végett a ható-
sági orvosnak jelentést tesz. 

14. §. A beteg tanulók gyógyítása nem az 
iskolaorvos föladata ; erről a szülők tartoznak 
gondoskodni, esetleg a szegénykezelésre utasít-
hatók. Ha az élősködők elpusztításáról a szülök 
nem intézkednek, kényszergyógyításnak van 
helye. 

15. Az igazgató-tanító kívánságára föl-
tűnő és igen gyanús mulasztások esetében az 
iskolaorvos lakásán meglátogatja a tanulót és 
tapasztalatairól jelentést tesz. 

16. §. Az iskolaorvos bizonyítványa iskola-
ügyekben a hatósági orvos bizonyítványával 
egyenlő értékű. 

17. §. Az ismétlő-iskolákban évente és tan-
folyamonként 3—3, összesen 9 tanítást tart az 
egészségügy legfontosabb kérdéseiről. Ilyenek a 
fertőző bajok, a tüdővész, a táplálkozás, szeszes 
italok, a lakás, a munka, a testápolás, az első 
segély nyújtása, a gyermek- és betegápolás a 
lánytanulóknak. 

18. §. Az iskolaorvos a tanítótestület minden 



1 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. Ö. SZÁM. 

ülésére meghívandó s egészségügyi vonatkozású 
dolgokban szakvéleményt nyilvánít. 

19. §. Iskolaegészségügyi dolgokban egyéb-
ként is mindenkor tanáccsal szolgál mind az 
igazgató-tanítónak, mind a hozzáforduló többi 
tanítóknak. Az iskolaorvosnak intézkedési joga 
nincs; de ha javaslatii követésre nem találnak, 
kívánságára a fölöttes hatóságnak tudomására 
hozandók. __ 

20. g. Evenként egy-egy fontosabb iskola-
egészségügyi kérdésről a tanítótestületnek elő-
adást tart, amely megbeszéléssel kötendő egybe. 
A tanítógyűléseken (köri, megyei) az elnök meg-
keresésére résztvesz és esetleg megfelelő elő-
adást tart. 

21. §. Az elemi iskolával kapcsolatos kisded-
óvóra, a föntiek értelmében szintén kiterjeszti 
figyelmét. 

22. §. Az iskolai év végén tapasztalatairól 
részletes jelentést nyújt be az igazgató-tanítónak, 
aki ezt fölterjeszti a kir. tanfelügyelőhöz. Egy-
úttal átadja az igazgatónak az iskola irattárá-
ban való megőrzés végett mind az általa veze-
tett egészségügyi naplót, mind az osztályok 

'fogyatékos tanulóiról vezetett jegyzéket. 
Az igazgatónak, tanfelügyelőnek, hatósági 

(tiszti) orvosnak bármikor joga van az iskola-
orvos fölsorolt hivatalos irományait megtekinteni. 

23. g. Egy-egy iskolaorvos rendszerint 10, 
legföljebb 20 osztály felügyeletével bízható meg. 

24. §. Az iskolaorvos minden osztály után 
évi 40 korona tiszteletdíjban részesül, amely az 
iskolai év végével jelentésének tudomásvétele 
után utalványoztatik ki. 

25. §. Az iskolaorvost e tisztével a vallás-
és közoktatásügyi miniszter bízza meg, aki e 
megbízást bármikor meg is szüntetheti. A meg-
bízás alkalmával elsőség illeti meg azokat az o o 
orvosokat, akik a gyermekgyógyászatban, sze-
mészetben és fülgyógyászatban különösebb jár-
tasságot igazolhatnak vagy esetleg a középiskolai 
iskolaorvosi és egészségtantanári képesítést meg-
szerezték. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Blum Náthán 

soproni papír- é~. írószerkereskedőnek, ki a sop-
roni áll. polg. fiúiskola részére 1900 K értékű 
természetrajzi gyűjteményt adományozott. 

Kinevezte: Dóri Izabella állandó helyettes-
ként megbízott óvónőt a liszkófalvi áll. óvodá-
hoz óvónővé ; dr. Molnár Lajost a X. fiz. oszt. 
3. fok.-ba, az 1904. évi I. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal pest-pilis-solt-kis-
kúnvármegyei kir. s.-tanfelügyelővé ; Freiberger 
Erzsébet szászmáthéi áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Fazekas 1 

János hollóházai áll. el. népisk. állandó h.-tanítót 
ugyanoda r. tanítóvá; Gálfalvyné Indre Bella 
abaúj szántói áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanoda r. tanítónővé ; Kontuly Mária horlyói 
áll. el. népisk. állandó h.-ianítónőt ugyanoda 
r. tanítónővé; Makai Róza magyarlapádi áll. 
el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. 
tanítónővé; Bulovits Margit závadkai áll. el. 
népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanító-
nővé; Tonika Kálmán hertelendyfalvai áll. el. 
népisk. állandó h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá ; 
Both Piroska vajdahunyadi áll. el. népisk. ál-
landó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Kajlinger Róza zalalövői áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Demetro-
vics Leó beresztóczi áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá; Boronkay Róza 
tőketerebesi áll. el. népisk. h.-tanítónőt a dolhai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Szigeti Raj-
mund borgóprundi áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá ; Lakatos Etelka 
kabolacsárdai áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanoda r. tanítónővé ; Barmó Márton miava-
bárányvölgvi áll. el. népisk. állandó h.-tanítót 
ugyanoda r. tanítóvá; Siposs Jenő sziráki áll. 
el. népisk. állandó h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá ; 
Hutterer Jakab szilasi áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá; Jánosi József 
siklódi áll. el. népisk. állandó h.-tanítót ugyan-
oda r. tanítóvá ; Schrumann Jolán bőfalui áll. 
el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. 
tanítónővé ; C'ogereán Gergely medvesi áll. el. 
népisk. állandó h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá ; 
Baranyai Mária hatvani áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé. 

Megbízta : Butsek Imre kir. s.-tanfelügyelőt a 
homonnai tanfelügyelői kirendeltség vezetésével. 

Jelen minőségében áthelyezte : 1 alásti 
Kálmán mosonvármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnokot Sopron vármegye kir. tanfelügyelősé-
géhez ; Sipos Gyula hódmezővásárhelyi kenyere-
parti áll. el. isk. tanítót a berettői áll. el. isk.-
hoz ; Zsivanov Szilárd t.-szigeti oki. tanítót a 
mramoráki közs. el. isk.-hoz ; Kádár Lajos 
csongrádmindszenti áll. el. isk. tanítót a hód-
mezővásárhelyi kenyereparti áll. el. isk.-hoz ; 
Bapp Gábor szászsebesi áll. el. isk. tanítót a 
pókafalvai áll. el. isk.-hoz ; Iván Erzsébet iványi 
áll. óvónőt a krompachi áll. óvodához ; Kajesa 
József kiskapusi áll. el. isk. tanítót a szász-
sebesi áll. el. isk.-hoz ; Oriskó János pókafalvi 
áll. el. isk. tanítót a szászsebesi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat u ta lványozot t : Hir.chlcr Soma 
csabrendeki munkaképtelen áll. el. isk. tanító-
nak évi 1260 K- t ; Krafta Nándor koezhanóczi 
munkaképtelen ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak 
évi 1020 K- t ; Kasztos (Kusztos) József kibédi 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1100 K-t. 
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A bosszú. 
K—n minden kedden hetivásár van. A kör-

nyékbeli kollégák gyakran találkoznak e napon 
K—n, ki eladni, ki venni jön valamit s dél-
után rendes találkozónk van a „Polgári kör"-
ben. A „Polgári kör" legodaadóbb híve s láto-
gatója a kör elnöke, Tarnay bácsi, nyugalmazott 
tanító, ki bár 35 évig működött a tanítói szép, 
de tövises pályán, s már 5 éve pihen s gyö-
nyörködik szép alkotásain, melyek közt a Pol-
gári olvasókör is az ő nevéhez fűződik, élénk 
mozgató erő ma is a társas életben. 

Tarnay bácsi szívesen eltölt ilyenkor a fiata-
labb kartársak közt egy pár órát s el-elmesél 
egy-egy epizódot tanítói múltjából. Igen szíve-
sen hallgatjuk az öreg Tarnay bácsit, annál is 
inkább, mert nincs egy-egy elmondott epizód 
egy-egy fontos s tanulságos mozzanat nélkül, 
melyből sokat tanulhatunk. Sokszor egy kis 
tréfával, anekdotával fűszerezte az öreg elő-
adásait, mi még vonzóbbá, kedvesebbé tette az 
öreg mesemondót. 

Egyik délután leverten, szomorúan ültem az 
olvasókör egyik asztalánál magamban, még 
alig voltunk néhányan, akik ott voltak, mind 
el voltak foglalva az újságolvasással. Mohón 
kapkodtak a legújabb hírek, szenzációk után, 
nem törődve egyik sem a másikával. Csak raj-
tam nem fogott a vágy semmi után. Csak-
hamar újra nyílik az ajtó s mosolyogva lép be 
Tamay bácsi. Őszbe vegyülő haja ezüstfényű s 
elragadóan szépen simul az öreg fehéres arcá-
hoz. Egyenesen felém tart s látva, hogy nem 
a legjobban vagyok hangolva komolyan kérdi : 

— Mi bajod van, öcsém? Olyan levertnek 
nézel ki. (Akit szeretett, mindenkit tegezett.) 

— Oh, ne is kérdje, Tarnay bácsi, megöl a 
bosszúság. 

— No, no, talán nem akarnak „vallani" (az 
öreg találmánya) a nebulók ? Hát nem tanítot-
tad őket ? 

— Dehogy, Tarnay bácsi, szó sincs róla, 
egyéb a haj s bosszúságom oka. 

—- No, mondd el csak szaporán, öcsém, a 
bajod, hátha reperálhatunk rajta valamit. Csak 
nem kell, öcsém, mindjárt desperálni, megijedni. 
Egy tanítónak erőslelkünek kell lenni, még ha 
bántaná is valami, nem szabad mindjárt elárulni. 

— Igaza van Tarnay bácsinak, nincs mit 
tagadni, de az, ami velem történt, talán még 

azt az embert is kihozná rendes lelki állapotá-
ból, kinek ereiben vér helyett aludttej csörgedez, 
hallgassa meg ! 

— Mondom, öcsém, hogy csupa fül vagyok. 
— Ismeri Tarnay bácsi a kertemet? 
— Igen, szép gyümölcsfák vannak benne. 
— De még milyen termést adott a jó Isten 

reájok az idén ! 
— No, öcsém, ez csak nem baj ? 
— De biz épp ez a baj Tarnay bácsi. 
— Nem éltem. 
— Mindjárt megérti. Mint említettem az elébb, 

kertemben igen szép termés volt majdnem min-
den fán. Alma, körte, szilva bőven, dió is mu-
tatkozik szépen. A reggel aztán igen szomorú 
napra virradtam föl. Lemegyek szokásom szerint 
a kertbe és mit látok? Gyönyörű fáim meg-
fosztva ékességüktől, ágaik letörve, leveleik le-
fosztva, szóval egészen összezúzva majdnem min-
den fa, különösen pedig a szép vajonckörte-fáim. 
Szomorúság, bosszúság, harag, indulat érzése 
kelt bennem váltakozva, s könnyezve mondtam 
el a szomorú hírt a tisztelendő úrnak, ki 
vigasztalni is próbált s váltig bíztatott, hogy 
majd teremni fognak még azok a fák s akkor 
ügyelőbb s óvatosabb legyek. De nem úgy van 
az, nem addig van az, ezért bossút állok Tar-
nay bácsi . . . 

— Igazad van, öcsém, vágott közbe az öreg 
kolléga, ezért bosszút kell állani, kegyetlen 
bosszút. 

— No, csakhogy Tarnay bácsi is az én véle-
ményemen van. 

— En is a te véleményeden vagyok, sőt ha 
megengeded még útbaigazítással is szolgálok, 
hogy miként állasz legméltóbb bosszút a kárért, 
miként fogod legkeményebben megtorolni a 
rajtad elkövetett sérelmeket. 

— Óh, nagyon meg fogom köszönni, kedves 
Tarnay bácsi, — felelém, s az édes bosszúra 
gondolva már a tenyerem is viszketett. 

— Hát kedves kolléga-öcsém, először elmon-
dok egy esetet. Mikor én is olyan idős tanító 
voltam mint te, hát akkurátosan úgy jártam, 
mint te most. Igen kedveltem a gyümölcsfa-
tenyésztést s azt tartottam s tartom most is, 
hogy a tanító az iskolán kívül nemesebb, szebb 
foglalkozással nem töltheti el szabad idejét, 
mint a fatenye'sztéssel. Hát csak oltogattam, 
ültetgettem szorgalmasan. Meg is látszott nem 
sokára, hogy a munkának eredménye van. Szép, 
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egészséges gyümölcsfák díszlettek iskolakertem-
ben s már szépen termettek is. Sokan is irigyel-
ték tőlem szép fáimat, melyekre büszke voltam, 
de a gyümölcsét mindig — más ette meg. 
Mert még nem érett meg a gyümölcs rajtuk, 
már is szedték, lopkodták éjjel. Pedig magam 
is őriztem, őriztettem is, de egy őrizetlen pil-
lanatban már leszedték -— mondom öcsém — 
a félérett gyümölcsöt. Sokat gondolkoztam azon, 
hogy kellene a tetteseket megcsípni s kellően 
megbüntettetni, de nem sikerült. Gyanítani 
gyanítottam, hogy kik lehetnek a gyümöl-
csösöm megfosztói, de nem tudtam bizonyítani, 
így le kellett mondanom arról, hogy a garáz-
dálkodókat a törvény kezébe szolgáltassam, 
hogy vegyék el méltó büntetésüket. De mitévő 
legyek ? Sokat törtem rajta a fejemet, míg végre 
jó eszmém támadt. így okoskodtam : ha azok-
nak az embereknek volnának olyan gyümölcs-
fáik, minők a kertemben vannak, bizonnyal 
nem szorulnának az enyémre. Meggyőződtem 
aztán, hogy bizony a községben van ugyan 
gyümölcsfa itt-ott, egy-kettő, de ezek nem érté-
kesek s gyümölcseik sem sokat érnek. Arra a 
gondolatra jutottam tehát, hogyha minden 
portán csak egy nemes, jó gyümölcsfa is volna, 
nem érdeklődnének olyannyira az enyéim iránt. 
Elhatároztam tehát, hogy bosszút állok rajtok. 
Faiskolát létesítettem. Három év leforgása alatt 
minden egyes gazdának adtam 1—2 oltványt 
ingyen, később már fizettek is érte. Egy pár 
év alatt arra a tapasztalatra jutottam, hogy 
az én embereim érdeklődnek, de nem az én, 
hanem a saját gyömölcsfáik iránt. Micsoda, 
öcsém? — folytatá az öreg Tarnay, egyszer 
csak azon vettem magam észre, hogy nemhogy 
az én gyümölcsfáimról vinnének egyetlen egy 
gyümölcsöt is, hanem nap-nap után ezzel állított 
be Péter gazda is, Pál gazda is : 

— Hoztam, tanító úr, egy kis almát, vagy 
körtét stb, tudom, hogy a tanító úrnak is van, 
de hát ez arról a fáról való amelyik . . . s el-
kezd az én gazdám egy kis bevezető beszédet 
mondani, szeméből, arcáról pedig a hála olvas-
ható le. 

Elfogadtam, öcsém, a parasztember ajándékát, 
mert abban munkám, fáradságom jutalmát lát-
tam. melyet a falusi parasztgazda ily kereset-
len, mesterkéletlen módon juttatott el hozzám, 
így én a múltban szenvedett kárért kárpótolva 
lettem bőven, ami pedig a jövőt illeti, nyugod-
tan lehettem, senki fia az én fáimat nem bán-
totta. Igv állottam én bosszút a szenvedett 
kárért, s csak annyit mondhatok, öcsém, neked 
is, „eredj s hasonlóképen cselekedjél". 

Az igazat megvallva, az öreg Tarnay bácsi 
elbeszélése közben egészen kiábrándított az ál-
talam képzelt bosszúból s szinte nehezteltem, 

hogy nem az én szám íze szerint beszélt a 
bosszúról, megtorlásról, de később rájöttem, 
meggyőződtem, hogy Tarnay kolléga-bátyám-
nak — igaza volt. 

(Patőháza.) Marosán János. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
B. I . Rutka. Ugye a minisztériumban nem 

fordul elő. (Ilyen magánügyben mindig címzett 
levelezőlapot kell mellékelni.) — G. A. Buda-
pest. Folyamodványát a fővárosi kir. tanfel-
ügyelőség útján adja be. Nyugdíjigényét csak 
a belépés idejétől számítják ; az eddigi évek 
beszámítására nincs mód. — S. G. E. 2500. 
sz. a. most van megállapításon. — B. P. Filke-
háza. A minisztériumban nem fordul elő. (Ilyen 
magánügyekben — mivel a lap nem egyeseké, 
hanem a közé mindig címzett levelezőlapot 
kell mellékelni!) — R. I. Somogy-Boglár. 
Eltilthatja. — K. M. Németpereszleg. Tud-
tunkkal még mindig Cs.-Somorján lakik, el. 
iskolai tanító, neve : Kunszt Károly. — 
Apa, Nagysurány. Fölvilágosításért a legköze-
lebbi polgári iskola igazgatójához forduljon. — 
L. M. I)falva. Nézetünk szerint szabad. — 
Cs. 31. Nagyléta. Iratai a minisztériumba még 
nem érkeztek föl. (Magánügyben címzett lev.-
lapot kell mellékelni.) — M. Sz. Mosnic/.a. 
Az ilyen adóügyben mi nem vagyunk illetéke-
sek ; forduljanak kérdésükkel a pénzügyig.-hoz.— 
I). F. M. Árkos. Nyomtatásban nem jelent 
meg, csak a minisztériumban vezetett törzs-
könyvben található meg. — Űj kiíntor. M. S. 
Ifjúsági színdarabokat Singer és Wolfner ki-
adóknál (VI., Andrássy-út 10.) rendelhet meg.— 
K. L. Forduljon az illetékes tanítóképző-intézet 
igazgatóságához. — F. I. Zilaii. A gondnok-
sági Utasítás 2. fcj-a határozottan kimondja, 
hogy a tantestület csak azon esetben választhat 
az igazgató-tanítón, mint hivatalból való tagon 
kívül még egy tagot a gondnokságba, ha a 
tantestület tagjainak a száma a 15-öt meg-
haladja. Minthogy pedig az önök tantestülété-
ben csak 14 tanító van, ennek köréből 
gondnoksági tagot nem választhatnak. — 
L. T. E. Z. Mfa. Az ön által ismertetett tart-
hatatlan állapotok megszüntetése iránt forduljon 
a kir. tanfelügyelőséghez, kiemelvén különösen 
az 5%-os iskolai adóval követett elbánást. Ha 
ezen részről a bajok sürgősen nem orvosoltat-
nának, emeljen panaszt közvetlenül a minisz-
tériumnál. Természetesen a közölt adatokért 
szavatosságot kell vállalnia. — G. M. Csörgő. 
A hely megjelölése nélkül, általánosságban be-
adott kérvénnyel aligha ér célt. Ajánlatosabb 
a lapunkban közzétett pályázatokat figyelem-
mel kísérni s alkalmilag folyamodni. — 
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H. I. Bród. Tessék a főszolgabíróhoz fordulni. 
Mi ebben az ügyben fölvilágosítást nem adunk. — 
B. E. Dcsepely. A jelzett adónemeket köteles 
megfizetni. — A. M. Vlajkovecz. Hátralé-
kos fizetésének kiszolgáltatása iránt forduljon 
a vármegye közigazgatási bizottságához. — 
Gazdálkodó. Hosszabb időtartamra haszonbér-
leti szerződések az egyházi hatóság jóváhagyása 
nélkül nem köthetők. — H. I. Liptóíl. 1. Ter-
ményeinek megváltásáról fölvett jegyzőkönyvet 
azzal terjesszék egyházhatósági jóváhagyás alá, 
hogy a jegyzőkönyvhitelesítők az aláírást meg-
tagadták. Ennek okát a jegyzőkönyvet kísérő 
fölterjesztésükben említsék meg. 2. Addig, míg 
a jóváhagyás meg nem történt, a váltságösszeg 
kiszolgáltatását ön egyáltalában nem követel-
heti ; különösen pedig nem a bíróság útján, 
mert a tanítói fizetések kiszolgáltatása körüli 
teendők ellátására a közigazgatási bizottság ille-
tékes. (Ezt önnek is tudnia kellene.) 3. A vált-
ságösszeg épúgy, mint a fizetés, előleges havi 
vagy előleges negyedévi részletekben szol-
gáltatandó ki. 4. Nem köszönhet le. — 
E. M. R. Petre. Meglepetését nem értjük, mert 
hiszen a fölhozott eset egészen más jellegű. Az 
ön által említett esetben a nőnek joga van 
férje nyugdíjigényének megfelelő részére. — 
F. I. H. Hányszor közöljük még, hogy a nyug-
díjba leendő fölvétel iránti kérvények 1 K-s, a 
mellékletek pedig 30 f-es bélyeggel látandók el.— 
T. Sz. A most érvényben levő rendelkezések 
szerint a tanítónő nem köteles állásáról lemon-
dani, lia más községben lakó férfihez megy 
nőül, föltéve, hogy ezáltal kötelességének telje-
sítésében nem lesz gátolva. — Tanítónő, Sátor-
aljaújhely. Mi sein tudunk többet, mint amennyi 
a lapokban volt. - - Sz. F . Siinontálva. Van. — 
R. Az osztrák vasútakon magyar tanítók, tud-
tunkkal, nem részesülnek kedvezményben. — 
Érdeklődő. Jelentse a főszolgabírónál. — 
Sz. L. Magyar-Cséke. Gondnoka: dr. Vau er 
Imre egyetemi tanár. — Cs. M. N.-Léta. 1. 
Erre a kérdésére már válaszoltunk. 2. L. M.-féle 
főgimn. Budapest, V. ker., Hold-utca. — 
T. .1. K. L. Már megüzentük, hogy a Föld-
rajzi Intézetnél: V., Rudolf-rakpart. (Egyéb-
iránt ilyen ügyben címzett levelezőlapot kellett 
volna mellékelnie!) — B. J. Máramarossziget. 
A minisztériumban nem fordul elő. (L. fön-
nebbi üzenetet!) — X. Y. Előttünk ismeretlen 
nyelven írt levélre nem válaszolhatunk. — 
B. E. 1. Kérhet: de hogy megadják-e, nem tud-
juk. 2. A kolozsvári üzletvezetőséghez kell for-
dulnia. - F. Gy. Polgári tanító- vagy tanítónő-
képzőbe legalább jó osztályzatú tanítói oklevél 
alapján vesznek föl. Magánvizsgálati engedélyért 
a közoktatásügyi miniszterhez'kell folyamodni.— 
H. K. Siófok! Folyamodjék új fölvételért. — 

Nyíralja. 40% — 470 K 8 f: 2% 20 évre = 
500 K 80 f, összesen: 970 K 88 f. (Ezt 
nem tudta volna önmaga kiszámítani ?) 2. A 
közigazgatási bizottság végzésében a kamatok-
ról is szó kellett, hogy legyen; ha nem volt: 
kérje ismét a közigazg. bizottság útján. — 
G. L. Kalocsa. 1. Az iskolafönntartó engedel-
mével megteheti. 2. Az iskolafönntartót. 3. Mél-
tányos volna, hogy adjon, de törvényes intéz-
kedés erre nézve nincs. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kitüntetett tanfelügyelők. A király 

Tihanyi Domokos tolnavármegyei, Kosztka Mi-
hály trencsénmegyei és Graff Nikáz bácsbodrog-
megyei tanfelügyelőknek, a népoktatás terén 
szerzett érdemeik elismeréséül, a királyi taná-
csosi címet díjmentesen adományozta. 

A tanítóképző-intézeti tanárok kép-
zése és képesítése. Lukács György kultusz-
miniszter rendeleti úton szabályozta a prepa-
randiák tanárainak képzését s képesítésük föl-
tételeit. A szabályzat szerint a képző-tanfolyamra 
csak az olyan okleveles polgári iskolai tanító 
vehető föl, akmek jeles diplomája van. A tan-
folyam két éves és elméleti képzést az egyete-
men vagy műegyetemen, gyakorlatit pedig 
tanítóképző-intézetekben nyújt. A jelöltek hat-
féle szakcsoport között választhatnak, minden 
csoportban három-négy szaktárgy van; köte-
lesek heti húsz órát hallgatni és félévenként 
kollokválni, továbbá a tanítást a kijelölt inté-
zetben gyakorolni. A kormány gondoskodik a 
jelöltek részére kollégiumokról, melyekben gond-
nélkül készülhetnek pályájukra kellő szakfel-
ügyelet és a tudományokba való bevezetés 
mellett. — A tanítóképző-intézeti tanárok képe-
sítésére a miniszter új vizsgáló-bizottságot szer-
vezett, melynek tagjai főiskolai tanárok : a 
vizsgálati szabályzat nagyjában megegyezik a 
középiskolai tanárvizsgáló-bizottságéval. 

— Az Eötvös-alap elnökségéhez Bajky 
Mihály kartársunk a következő indítványt 
küldötte be : „A Néptanítók Lapja minden 
számában olvasom, hogy mily sokan vagyunk 
és a tanítók egyik legfontosabb emberbaráti 
egyesületét, az „Eötvös ala,p"-ot, mily kevesen 
támogatjuk ! Félek, hogyha kutatnám az okot, 
mely még mindig 20.000 kartársamat távol 
tartja ezen, minden ízében nemes célokat szol-
gáló intézettől, nem a sokszor hangoztatott 
szegénységet, de mindig a nemtörődömséget 
találnám helyében! Az okok f'ürkészésének 
tehát békét hagyok s áttérek levelem tulajdon-
képeni tárgyára. Lapunk f. évi 6. számában, 
többek között, „a társadalom támogatása" 
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című közlemény költötte föl érdeklődésemet. 
Eme rövid értesítés késztet arra, hogy leve-
lemmel becses idejüket rövid időre igénybe 
vegyem. Köztudomás szerint hazánkban közel 
2000 hitelszövetkezet van, nem számítva a 
különböző más szövetkezeteket. Örvendetes jelen-
ség s szerintem igen helyes is, hogy ezen 
szövetkezetek 98%-ában, a vezetők között a 
tanítókat is ott találjuk. Mikor a jelzett cikket 
elolvastam, azonnal a szövetkezeteknél működő 
kartársakra gondoltam! Mily csekély fáradsá-
gukbakerülne ezen kartársaknak, hogy „Eötvös-
alap"-unk évi jövedelme tetemesen, mondjuk: 
10—20 ezer koronával megszaporodna! Meg-
győződésből mondom, hogy nincs a 2000 hitel-
szövetkezet között egy sem, mely bizonyos, 
mondjuk 5 —15 korona évi rendes segélyt meg-
tagadna, ha eziránti kérelmet, az ott működő 
kartársam kellő formában előterjesztené ! Csak 
egyszer kellene ezt is tennie s ezen valóban 
csekély fáradságért „Eötvös-alap"-unk állandó 
és biztos jövedelemhez jutna. Nein akarom épen 
azon kartársaimról föltételezni, kik a szövetke-
zés nemes eszméjének zászlója alá sorakoztak, 
hogy csak egy is akadna köztük, ki vissza-
riadna e csekély fáradságtól! Epen ezen meg-
győződésemből kifolyólag azon indítvánnyal 
bátorkodom a tek. Elnökséghez fordulni, mi-
szerint: 1. Ismételje meg ezelőtt három évvel 
a Hitelszövetkezetek Igazgatóságaihoz kiadott 
felhívását, az ezen szövetkezeteknél működő 
kartársakhoz azon fölszólítással, miszerint has-
sanak oda minden erejükkel, hogy szövetkeze-
tük „ Eötvös-alap "-unknak, még jelen 1906. 
évtől kezdve, évi 5—15 korona állandó rendes 
segélyt szavazzon meg. 2. Keresse meg tek. 
Elnökség az Országos Központi Hitelszövetke-
zetek Igazgatóságát s kérje föl arra nézve, 
hogy a kötelékébe tartozó hitelszövetkezetek-
nek „Eötvös-alap"-unkát ajánlja pártfogásába. 
Bizton tudom, hogy hü és önzetlen munkatár-
sainak, a tanítóságnak érdekében, a Központi 
Hitelszövetkezet Igazgatósága ezt föltétlenül 
meg is fogja tenni. Ha ezután a szövetkeze-
teknél működő kartársaim is megteszik köteles-
ségeiket, a siker elmaradhatlan. Talán a példa 
más téren isvonzana! Adja az ég, hogy „ Eötvös-
alap "-unk legk zelebbi statisztikai kimutatása 
már ezt mutassa ! Indítványaimat szíves figyel-
mükbe ajánlva, maradtam Marcz-Dombegyháza, 
1906 február hó 10. Kiváló tisztelettel Bajky 
Mihály, közs. tanító. — Az Eötvös-alap választ-
mánya március elején tartandó ülésén fogja az 
elnökségnek hasonló tárgyú előterjesztését tár-
gyalni s ugyanakkor vitatja meg Bajky kar-
társunk indítványát is. Már előre jelezzük, hogy 
az Eötcös-alai> vezetősége bizton számít a vidéki 
tanítóegyesületek és kartársak közreműködésére, 

s reméli, hogy ez a közreműködés sikeresebb 
lesz, mint eddig. 

— „A tanítók segélyalapja" cím alatt Berta-
lan Yince kartársunk az Esztergom és Vidéke e. 
társadalmi lapban figyelemreméltó vezércikket 
tesz közzé, melyben az Eötvös-alapba való belé-
pésre buzdítja a tanítóságot. Átvesszük cikkéből a 
következő részt : „Ébredjen a magyar tanítóság 
öntudatra, nyugtassa meg lelkiismeretét és az 
eshetőségek kíméletlenségére gondolva, vonja le 
a következtetést, hogy az Eötvös-alap tagjává 
lenni époly erkölcsi kötelezettség, mint a min-
dennapi kenyér megszerzése a család tagjai szá-
mára. Ne kérdezzétek barátaim, ki írta e sorokat, 
hanem vegyétek fontolóra azt, mit írtam. És 
tudjátok meg, higyjétek el, olyan ember írta, 
olyan pályatárs, ki megvergődött az élet küz-
delmeiben és ha van nyugalma, azt az Eötvös-
alapnak köszöni, és ha lelkiismerete gyermekei 
jövője iránt viseltető gondosság folytán tiszta, 
azt annak, hogy az Eötvös-alap tagja. Magyar-
ország népoktatási intézeteiben a tanítók száma 
a harmincezret haladja meg és az Eötvös-alap-
nak a legutóbbi időben történt föllendülés követ-
keztében a tagok száma kilencezret tesz ki, 
tehát majd csak egynegyed részét. Hol van a 
többi? Vagy tán nem ismerik az alap nagy-
mérvű jótékonyságait azzal a csekély tagdíjjal 
szemben, amit bekell fizetni? Lehetetlenség! Miért 
tehát a mulasztás, miért az elvonás, mikor annyira 
reá vagyunk utalva a segélyre. Vagy tán más 
forrásaink vannak ? Hol, merre ? Hisz ha vol-
nának, nem érezték volna égető szükségét egy 
segélyalap megteremtésének. Rajta tehát, sora-
kozzunk, tegyük r aggyá, gazdaggá az alapot, 
mert azzal önönmagunkat tettük naggyá és 
gazdaggá". — Célszerű volna, ha tollforgató 
kartársaink országszerte fölkeresnék a társa-
dalmi lapokat hasonló cikkekkel! 

— Adakozás. Lapunknál befolyt: Eötvös-
alapra: Fejes Aladár, N.-Péczely („azt a 20.000 
számot eggyel kevesbíteni kivánván") 10 K 
(részesjegyére) ; eernesti férfidalkör (részesjegyre) 
50 K ; Máthé József (Marosvásárhely) tagsági 
díjára 3 K, részesjegyére 10 K. Átutaltuk az 
alap pénztárába. 

— Halálozás. Kovács Dénes róm. kath. 
kántortanító élete 40-ik, tanítóskodásának 17-ik 
évében Köszvényesen elhunyt. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Falusi gyermek-otthonok. Czáró János. — 
Gyermekmüvészeti kiállítás Budapesten. — Egyéni 
lapok az elemi iskolában. Zoványi Lajos. — Jobban 
tanulnak-e a leányok mint a fiúk ? Schlosz Lajos. — 
A jelképes (mimikai) számolástanításról. Kovács Sán-
dor. — Külföldi szemle. — Hivtalos rész. — Szünóra : 

; A bosszú. Marosán János. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Kovatvaiető : KBOLOPP ALPEÉD. 

1 gazdasági ismétlő iskola állam-
segélyéről. 

Az 1902. évi 66.569. számú miniszteri ren-
delettel kiadott gazdasági ismétlő iskola szer-
vezete és tantervének 2-ik §-a értelmében 
minden község, amelyben az ismétlő tanköte-
les gyermekek száma a 40-et eléri, köteles 
gazdasági ismétlő iskolát fölállítani. 

A fölállítás sokba' nem kerül, hisz ezen 
iskola nem más, mint az általános ismétlő 
iskolának gazdasági irányban való vezetése. 

Az általános ismétlő iskola tanításáért a 
legtöbb helyen külön díjazták a tanítókat, ezen 
tiszteletdíjat kell tehát fölemelni 100 koronára. 
Faiskola van, az a gazdasági ismétlő iskola 
céljaira fölhasználható. A fölszerelés kevés, 
mert a gyermekek hazulról is hozhatnak szer-
számokat. 

Mindamellett i s m e i T e a nép általános sze-
génységét, kijelentette a miniszter, hogy haj-
landó a gazdasági ismétlő iskolákat állam-
segélyben részesíteni. A tanítók tiszteletdíjának 
fedezésére beigazolt szegénység esetén 5 évről 
5 évre utalványoz 100—100 korona államsegélyt. 

Az államsegély - kérvényeket a szervezet 
24. §-a szerint minden év május havában kell 
a vármegye kir. tanfelügyelőjéhez beterjeszteni. 

A kérvények fölszerelését a szervezet 23. §. 
10. pontja írja elő. 

Az államsegély - kérvények átvizsgálásánál 
azt tapasztalta a miniszter, hogy : 

1. a gazdasági ismétlő iskola céljaira nem 
áll megfelelő gyakorló-terület rendelkezésre, 
így a gyakorlati oktatás sikeresen nem való-
sítható meg, holott ily megfelelő terület át-
adását a szervezet 13. és 14. §-a is előírja. 
Ugyanazért 1906. évi január hó 8-án 96.000. 
1905. sz. a. kelt rendeletével fölhívta a kir. 
tanfelügyelőket, intézkedjenek a vármegye köz-
igazgatási bizottsága útján aziránt, hogy a 
községek adjanak át megfelelő területet gazda-
sági ismétlő iskolai célra. 

Ezen terület kisközségben legalább 600 jH-öl, 
nagyközségben és városban legalább 1 hold 
legyen, mely közel feküdjék a községhez, illetve 
iskolához, be legyen kerítve és kellően föl-
szerelve. 

2. Tapasztaltatott továbbá, hogy a gazda-
sági ismétlő iskolák a részükre kiadott szer-
vezet és tanterv 26. §-ában megkívánt szám-
adásokat egyáltalán nem, vagy igen hiányosan * 
vezetik, holott azoknak gondos vezetése el-
engedhetetlen föltétel. A számadást a gondnok 
tartozik vezetni, kinek segítségére lehetne a 
tanító. 

3. Hogy a mezőgazdasági háziipart, a méh-
tenyésztési és a selyemtermelést csak igen 
kevés iskola veszi föl a tantervébe és viszi 
át a gyakorlatba, holott ezek ismeretére a 
népnek szüksége van, mert ezekből kevés ki-
adással igen nagy hasznot húzhatnak, ami 
megélhetésüket nagyban elősegíti. 

A selyemhernyó-tenyésztéssel épen aratás 
előtt, amikor a földmívelő népnek nincs pénze, 
szép összeghez juthat az azzal foglalkozó nép, 
melyből az aratáshoz szükséges élelmiszereket 
és egyéb szükségeseket beszerezheti, s gond 
nélkül, jókedvvel foghat nehéz munkájához. 

4. Hogy a gazdasági leány ismétlő iskolák 
tanítónői a kézimunkán fölül a háztartási 
ismereteket, a konyhakertészetet, a 'tejkezelést 
és a baromfitenyésztést nem tanítják, holott 
azt tanítaniok kellene, miért is határozottan 
kijelentette fönnemlített rendeletében a minisz-
ter, hogy államsegélyre csajcis azon esetben 
tarthat a gazdasági ismétlő islcola számot, ha: 

a) úgy a pénztári, mint az anyagszámadást 
szabályszerűen vezeti ; 

b) ha megfelelő terület áll rendelkezésre ; 
e) ha a, méhtenyésztési, mezőgazdasági házi-

ipari, selyemhernyó - tenyésztést, a női kézi-
munkán kívül a háztartási ismereteket kellő 
eredménnyel tanítja, melyekre az iskolafenn-
tartók és tanítók, valamint a tanítónők figyel-
meztetendők. 
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Nagy szükségük van gazdasszonyainknak 
a háztartási ismeretekre, a konyhakertészet és 
a tej szakszerű kezelésére, valamint a baromfi-
tenyésztésre. Ezek kezelésével a nő megszerzi 
a háztartáshoz, élelmezéshez egész évben szük-
séges anyagot, miáltal a férjnek alig kell 
v^jrni t a háztartás kiadásaihoz tenni, sőt 
a nő a fölösleg eladásával még a ruházatot 
is beszerezheti úgy, hogy a férfi dolgát nagyon 
megkönnyíti, életét elviselhetőbbé teszi és 
ezáltal boldog életet fognak élni. Mert a férfi 
sem tehet mindent, az összes kiadásokra nem 
győz keresni, elengedhetetlenül szükséges tehát, 
hogy a nő,^a maga nemében segítsen a pénz 
keresetében férjének, vagyis osszák meg a 
munkát közösen. 

Eme tanítsa meg a tanítónő a leendő gazd-
asszonyokat, akkor hálás munkát végzett, 
melyért áldani fogják. 

Egyben elrendeli a miniszter, hogy az állam-
segély iránti kérvényekhez a gazdasági ismétlő 
iskolai szervezet 23. §-ában fölsorolt okmá-
nyokon kívül csatoltassék a gyakorlótelep 
nagyságát négyszögölekben föltüntető vázrajz 
és üzemterv,*) amelyen a termelés alatt álló 
vetésforgók és azok növényei is föltünteten-
dők ; továbbá a gyakorló területen termelt 
növények mennyiségéről, azok értékesítéséről 
vezetett s a gondnokság, illetőleg az iskola-
szék ülésein letárgyalt részletes szabályszerű 
számadás. Amennyiben több évnek ilyen szám-
adásairól van szó, akkor a számadások helyett 
azok eredményeit kell a gondnokságnak, 
iskolaszéknek részletes kimutatásba foglalni és 
a kimutatást beterjeszteni. 

Ellenben megengedi, hogy a szervezet 23. 
§-ának 2., 3. és 4. pontjaiban fölsorolt okmá-
nyok helyett csak a községi költségvetés, az 
adózási kimutatás, a vagyonleltár végső ered-
ményei, tehát a községi pótadó nagysága, az 
egyenes állami adók összege, a cselekvő, 
szenvedő és a tiszta vagyoni értéket föltüntető 
kimutatás csatoltassék ; a folytatólagos állam-
segély kérvényekhez pedig ez a kimutatás 
sem szükséges, sőt a tanulók létszámának 

*) Egy ily üzemtervet lapunk jövő számában 
ismertetni fogunk. Jiv. 

kimutatását sem kell csátolni, elég a tanulók 
számának föltüntetése. 

Legyenek segítségére a fönntartóknak, a 
tanítók a kérvény és mellékletei elkészítésénél, 
hogy ne kelljen azt oly sokszor pótlás végett 
visszautasítani, s karolják föl ezen hasznos 
iskolát, vezessék azt úgy, hogy hasznos legyen 
a népre, lelkesedjenek ők maguk is érte és 
öntsenek lelkesedést a népbe, úgy megkedvel-
tetik szen üdvös intézményt és a nép jövő 
boldogulása biztosítva lesz. 

(Szekszárd.) Nagy Jtiéla. 

Anyagi kultúra a Délvidéken. 
Az a törekvés, amely nálunk a szellemi téren 

mindenkép oda irányult, hogy hazánk a 
nyugat müveit államaival egy színtájt foglal-
hasson el, egyoldalúvá lett épp azáltal, hogy 
az anyagi kultúra érdekében nem sok ered-
ményt produkált. Értem most az intenzív 
gazdálkodást. Nem annyira a jó síándék 
hiányzott itt, mint inkább az eszközök meg-
választása s a kivitel módjai voltak azok, 
amelyek a viszonyok mibenlétével s a termé-
szeti fejlődések irányával nem számoltak eléggé. 
Miután az építkezést a tetővel kezdték, az a 
fundamentom és falak híján ugyancsak nem 
lehetett tökéletes alkotás. Mi volna azonban 
a természetes módja annak, hogy a mi falusi 
népünk rátérjen a több munkát igénylő, de 
viszont aránytalanul jobban jövedelmező intenzív 
gazdálkodásra ? 

E tekintetben nem vagyok kénytelen oly 
tervekkel előállani, amelyek'a papíron ugyan 
szépen festenek, talán be is válnának, de 
amelyeknek mégis megvolna az a hátrányuk, 
hogy még ki nem próbáltattak ; hanem a 
gyakorlati gazdálkodásnak egy oly irányát 
rajzolhatom, amely itt, a Délvidéken meg-
erősödöttnek mondható és amit nem ártana 
itt vagy ott másoknak is megpróbálni. 

Torontálban, mint általában a Délvidéken 
a gazdálkodás terén legelőrehaladottabbak a 
svábok, de ezek sem mindenütt egyformán. 
Pl. Nagyszentmiklós, Csanád, Lovrin közel 
fekszenek egymáshoz, de egész más a csanádi 
sváb gazdálkodása, mint a tőle alig egy óra 
járásnyira lakó nagyszentmiklósi svábé. Az új 
irányt a gazdálkodásban kezdte Lovrin, foly-
tatja Csanád, Nagyősz stb. A csanádi sváb 
kétszer arat : egyszer júniusban, másodszor 
novemberben. A földje tehát csak november 
közepétől február derekáig pihen és mégsem 
csökken annak termő ősereje, hanem inkább 
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-emelkedik. Meït a sváb nemcsak elméletben 
híve annak a rendszernek, hogy a föld annyit 
és aszerint fizet, amennyit és ahogyan annak 
visszaadják azt, amit tőle elvettek. A sváb 
sokkal inkább a gyakorlat embere, úgy-
annyira, hogy az elméletnek nem is barátja. 
A csanádi sváb szérűje, kertje, mezei földje 
az igazi föld míves-iskola, és ezt aztán érdemes 
is megtekinteni. Es különösen érdemes ott 
egyet-mást megtanulni. 

A csanádi sváboknak virágzó tejszövet-
kezetük lévén, állati melléktermékkép trágyájuk 
is bőven van, de abból egy csipetnyi is el 
nem kerül a más földjére, azt ő mind maga 
értékesíti a saját földjén. Földjüket minden 
évben megtrágyázván, olyan talajra tettek szert, 
amiből ha 1000 írtért kérné valaki a holdját, 
talán menten a szemibe nevetnének. És ez 
nem tréfa dolog. A marosi árteres földeket 
vásárolgatják ők össze 6—800 írtért, de szinte 
mind megveszik a szomszéd községbeliektől. O O # ! 

Bámulatos ennek a népnek a törekvése ! Nincs 
a családban egyetlen heverő kéz se, mindnek 
van dolga. Amint februárban a nap fénye 
meleget áraszt földjükre s a fagyos rögök 
porladni kezdenek, a télen át nagy gonddal 
eltartott burgonya előkerül, hogy egy végső 
válogatásnak vettessék alá, ami után egy szobába 
hordják, ahol a kályha melegével csíráztatják. 
Mikor már 1—2 centiméteres a csíra, kiviszik 
kosarakban az időközben kellőleg elkészített, 
megporhanyított földre és lassú, figyelmes 
munkával elvetegetik. De nem úgy ám, mint 
pl. tűi ;>. Dunán, tisztán kapával, hogy nem 
egyszer kilós rögöt borítanak rá a krumplira. 
Ok a munka egy részét kézzel végzik. Kézzel 
helyezik el a burgonyát s úgy takargatják rá 
a trágyás földet, hogy a csíra épen maradjon 
s hogy a trágyás föld megvédje az. esetleges 
fagyoktól. Alig azután, hogy kibujt a növény, 
megkapálgatják és ismétlik ezt mindannyiszor, 
valahányszor gazosodik vagy letömődik a föld. 
Mikor tehát más vetni akarja a burgonyát, 
a csanádi svábé már kibujt, sőt egyik-másik 
már el is végezte az első kapálást. S ha az 
időjárás nem nagyon szeszélyes, június elejém 
vagy derekán már kiszedi az új burgonyáját 
s vaggononkint szállítják el Bécsbe, Lembérgbe 
stb., kapva métermázsája után 12—16 koronát. 

De még meg sem tömte a mi derék svábunk 
a maga bugyeilárisát, még tán az izzadságot 
sem törölte le homlokáról, már is beültette az 
újra felporhanyított földjét a készen tartott 
üde, friss télikáposzta-palántával. Ez időtől 
kezdve a káposzta képezi a mi svábunk 
érdeklődésének főtárgyát. Sok és hosszadalmas 
volna leírni azt a nagy gonddal és szinte a 
parányi aprólékosságig menő munkát, amit a 

sváb az ő káposztájának szentel. De meg is 
kapja érte jutalmát. Ha csak egy kicsit is 
kedvez az időjárás, úgy ősz derekán a nagy-
fejű káposzták egyik vaggont a másik után 
töltik meg és szintén útra kelnek a már jelzett 
útvonalokon. A sváb ekkor másodszor tömi 
meg az ő erszényét. 

Nem szabad azonban azt hinni, mintha a 
csanádi sváb nem ismerné a váltógazdaságot. 
Nagyon jól ismeri és alkalmazza is azt. Ebben 
a vetésforgóban a búza ugyan nem játszik 
oly fontos szerepet, mint pl. a Marostól északi 
síkon, vagy túl a Dunán, de ez nemcsak nem 
hiba, egyenesen érdeme az, hogy a túlságba 
vitt szemtermeléstől elfordult. A káposztát 
felváltja a burgundi répa, amit még a krumpli 
kiszedése • előtt ültetnek el ; a krumplit a 
mesterséges széna stb. szemtermelését pedig 
felviszi 10—12 métermázsáig holdankint. Most 
még csak az van hátra, hogy a csanádi sváb 
felhasználja a neki ingyen kínálkozó Maros 
vizét, hogy mezejét viruló kertté varázsolja. 
Ez is el fog következni nemsokára, mert a 
sváb számító, leleményes, a befektetést nem 
sajnálja. Egy-két száraz nyár, mint az idei, 
amely az ő káposztájukat tönkre tette, nem 
elcsüggeszteni, de inkább buzdítani fogja őket, 
hogy a költségesebb befektetésektől se riad-
janak vissza. Az a gazdálkodás, ami Csanádon 
Äia folyik, már ' is megtermette a maga 
gyümölcseit. Ez ' a nép a többi népfajtákhoz 
képest rendkívül gyarapszik, takarékpénztárá-
nak majd az egész környék adófizetője. íme, 
méms c«ak bizonyossá lesz. hogv kincs van 

O J > OJ 
elrejtve a földben, csak ésszel kell azt 
keresni. 
• Nem akarom én ezekkel a dolgokkal azt 
mondani, mintha a csanádi példa az ország 
minden részében egyformán sikerülne. De 
viszont kétségtelen, hogy a csanádi gazdasági 

• irányzat biztos vezérfonal arra nézve, aki az 
eddigi külterjes gazdálkodással szakítani akar. 
Mert nem az a fő itt, hogy a gabona helyett 
káposztát termeljünk, amelyet Makó a maga 
hagymájával, Szeged a paprikával, Kecskemét 

k a barackjával, vagy Újvidék — újabban — a 
zöldségfélékkel helyettesít. Sokkal lényegesebb 
itt az az elv, ami a változtatott foglalkozás-
nemben rejlik. Ennek az elvnek az értékét 
nem lehet elvitatni, ezt csak utánozni lehet 
ma, holnap pedig már nemcsak lehetni fog, 
de sokkal inkább muszáj lesz. 

Fontos dolog főleg az, hogy magát a népet 
át kell vezetni az okszerűbb gazdálkodásra. 
Ennek — nem tagadom — sok csinja-binja 
van, és szoros összefüggésben van az érté-
kesítés kérdésével. Mert hiába, piac nélkül 
nincs nagyobb arányú termelés. Mind e dolgok 

9 * 
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sokkal fontosabbak, hogy lényegök megvilágí-
tására pár szóval vállalkozhatnánk. Erre a 
kérdésre majd másutt fogok visszatérni. » 

(Nagyszentmiklós.J Varija Jenő, 

A gazdasági rendszerről. 
A mezőgazdaságban is, — mint minden 

dologban, — ha azt akarjuk, hogy az ránk 
nézve haszonnal járjon, hogy jövedelmező legyen, 
bizonyos rendet kell tartanunk. A rend a 
gazdaságban, a pontosság a kivitelben, az 
eshetőségek mérlegelése és eszerint a rendszer 
megállapítása minden foglalkozásnak és így a 
gazdálkodásnak is éltető melege, a siker első 
föltétele. Hol ez nincs meg, ott helyes gazdál-
kodásról szó sem lehet. A hol nem számolnak 
a talajbeli és időjárási viszonyokkal, a hol 
figyelmen kívül hagyják a közgazdasági viszo-
nyokat, vagy a hol kellő szakéi-telem, gyors 
elhatározás, pontosság a kivitelben nincs meg, 
ott ideig-óráig tengődik a gazda, de hogy az 
olyan gazdálkodás jövedelmező is legyen, arról 
szó sem lehet. Megbukik a rendetlen mester-
ember, tönkre megy a kereskedő, az iparos, 
ha nem számol a fogyasztóközönség ízlésével; 
tönk szélére ju t a gazda is, ki dolgainak 
mikénti keresztülvitelét nem fontolja meg előre, 
ki mindent csak az utolsó pillanatra halaszt 
el, midőn észbeli ítélete az események súlya 
alatt, — a jövőtől való aggódástól — nem lehet 
teljesen világos és határozott. 

A mezőgazdaság egy soha meg nem szakadó, 
nehéz munkából álló vállalat, melynek szakszerű 
vezetése teljes embert kíván. Különböző időben, 
különböző ágakban és helyen veszi igénybe 
a gazdát. Ma a kereskedőnek éles látással 
kell bírnia, hogy tudja előre, mely időben 
kecsegtet terménye eladása a legnagyobb jöve-
delemmel, holnap már a hadvezér határozott-
ságával intézkedik, megvédendő terményeit. Ma 
az iparos köti le figyelmét, holnap már a 
kereskedővel kell értekeznie és így megy ez 
folytonosan. Nincs nap tán, mely nem foglalná 
le őt. Biztos éleslátás, határozottság, szak-
értelem és vissza nem riadás az esetleges nehéz-
ségektől jellemzik a képzett és gyakorlott 
gazdát. 

A képzett gazda előre tudja több évre, 
mely táblára minő növényt fog vetni, tudja 
úgyszólván az év minden szakára megközelí-
tőleg a remélhető bevételeket és kiadásokat, 
tudja, mely munkának kell következnie, mikor 
van szüksége nagyobb kézi- és igavonó erőre, 
mely időben érkezett el a termények betakarí-
tásának ideje stb. Aki ezeket tudja és eszerint 
cselekszik, arról azt mondjuk, hogy rendettartó 

ember, s amidőn az egyes ágaknál ily módon, 
jár el, úgy abba az ágba rendet hozott be. 
Ha ezt a rendet pedig továbbmenve, kiter-
jeszti saját gazdaságának minden ágára, akkor 
azt mondhatjuk, hogy megállapította a gazda-
ság egész rendszerét. 

Szorosan véve, gazdasági rendszer alatt azt 
a szabályt, átgondolt tervet kell értenünk, 
amelyet a gazda — minden eshetőséget számba-
véve — olykép alkot meg, hogy a gazdaság 
jövedelmének főforrását, a termelendő növény-
féleségek közti arányt, a tartandó állatok számát, 
a holt és élő leltár közti egyensúlyt biztosítsa, 
hogy ehhez képest a gazdaság berendezését és 
ágainak kezelését megállapítsa, szóval, hogy az 
üzlet virágzását és így a jövedelem gyarapí-
tását fokozza és előmozdítsa. 

Amidőn a gazda a rendszer megállapítá-
sához hozzáfog, számolnia kell mindama körül-
ményekkel, melyek annak megállapításánál 
döntő befolyással vannak. Számba kell vennie 
gazdaságának talaját, a birtok környékének 
éghajlatát, a vidék lakosságát, a fogyasztó-
piacok távolságát, az értékesítési viszonyokat 
stb. Ezeket a körülményeket, melyek a gazda-
sági rendszer megállapításánál döntő befolyással 

-bírnak, 2 csoportba oszthatjuk és pedig belső 
és külső viszonyokra. 

A belső viszonyokhoz tartoznak : a birtok 
talajbeli és időjárási viszonyai, a talaj fekvése 
s annak minősége, a föld tagosulata, a major-
hoz közeli avagy távoli fekvése. Ezek úgy-
szólván előfeltételei valamely termény sikerü-
lésének, és természetesen ezekkel a gazdának 
okvetlenül számolnia kell, ha azt akarja, hogy 
fáradozása jó terméstöbblettel kecsegtessen. 
Hiába volna minden törekvés kierőszakolni a 
földtől olyan növények sikerű lését, melyek élet-
föltételei elütnek a birtokán levő föltételektől. 
Csak egy reménnyel szegényebb, de egy tapasz-
talattal gazdagabb lenne. A birtok ezen belső 
viszonyai, mondjuk : természeti viszonyok, szab-
ják meg tehát a föld haszonvételének, a ter-
melésnek nemét és módját. 

De ha már ezen természeti viszonyok gya-
korolnak befolyást a gazdasági rendszer meg-
állapításakor, annálinkább döntő súllyal bírnak 
az azon kívülálló viszonyok, a birtokot körülvevő 
feltételek és körülmények. Ezekkel számolnia 
kell a gazdának, hacsak nem akarja, hogy 
terménye ott heverjen eladatlanul magtárában, 
ott tönkre menjen, vagy kénytelen legyen azon 
az előállítási áron jóval alul túladni. Ezen, a 
birtokon kívül álló viszonyok, az úgynevezett 
közgazdasági viszonyok: a piac, annak közel-
sége vagy távolsága, az ahhoz vezető útak, 
azok állapota, a közlekedési eszközök olcsósága 
vagy drágasága, a piac, illetőleg a város né— 
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pessége, a fogyasztók ízlése. Továbbá van-e 
•ott gyár, pénz- és hitelbiztosító-intézet, mező-
gazdasági terményeket, baromfi-, tojás-, tej- és 
vajértékesítő-szövetkezetek, amelyekre esetleg 
a gazda rászorulhat? Van-e a közelben ele-
gendő munkáserő, olcsó vagy drága-e ez ? 
Milyen a munkásnépnek hajlama, erkölcsi ér-
zülete, szorgalma, munkássága ? Nem méte-
lyezte-e meg lelkét a szoeiálizmus tana stb. ? 

A körültekintő, a figyelmes és éber gazda 
az ő éleslátásával, biztos logikájával mindjárt 
tisztában van, mily terménynek van az illető 
vidéken legnagyobb kelendősége ? Mily ter-
mény után kapkod az iparos, kereskedő es 
gyáros ? Tud ahhoz alkalmazkodni és csak azt 
termeli, amit megvesznek, jól fizetnek. 

De ezen közgazdasági viszonyok tanulmá-
nyozása nemcsak bő anyagot szolgáltat a 
figyelmes szemlélőnek, hanem tapasztalatszer-
zésre is nyújt elegendő alkalmat. A piachoz 
közel fekvő gazda olcsón juttatja terményét 
a fogyasztóhelyre, jobb árt kap, mint az attól 
távolabb fekvő, ki a nagyobb szállítási költ-
ségek miatt kevesebb haszonnal kénytelen 
megelégedni. A piachoz közel fekvő gazda a 
többletet beruházásra, épületemelésre, állatok 
beszerzésére, több kézi és igavonó erő alkal-
mazására, jó eszközök vételére fordíthatja, mert 
mindenét mindenkoron jó áron tudja értéke-
síteni, jövedelmei biztosak, az árak magasak. 
A távolabb fekvő gazda ennek arányában kell, 
hogy csökkentse kiadásait, olcsóbban, egysze-
rűbben kell, hogy gazdálkodjék. Végül elérke-
zik az a határ, midőn a kiadásokat, a beruhá-
zásokat a minimumra kell leszállítani és a mező-
gazdaság oly ágát művelni, amelynél csak kevés 
munka kívántatik, a terményt nem kell elszál-
lítani, elszállítja az magamagát, tehát állat-
tenyésztést kell űzni. 

Fentiekből tehát azt a gyakorlati tanulsá-
got vonhatjuk le, liogy a gazdasági rendszerek 
különbözők, és aszerint módosulnak, milyenek 
a természeti és közgazdasági viszonyok. A gaz-
daságoknak azt az alakját, — ahol a birtok 

Q minden megkívántató kellékekkel bőven fel van 
szerelve, hol a birtok nagyságához viszonyítva 
a holt és élő leltár meglehetős nagy, sőt azt 
túl is lépi, ahol sok munkát és költséget for-
dítanak a gazdasági ágak míveléséhez, hol 
tehát a természet mellett a munka és tőke 
is bőven van alkalmazva — belterjesnek mond-
juk. Viszont ahol ezzel ellenkezőleg legtöbbet 
a természettől (talaj- és időjárási viszonyok) 
várnak és csak csekély munkát és költséget ' 
fordítanak a gazdaság vitelénél, ott külterjes 
gazdálkodásról szólhatunk. E kettő között áll 
a középterjes gazdaság, hol a szélsőségek el-
enyésznek, mert ott minden megvan, arai szük-

séges és semmi olyan, ami fölösleges. Ott a 
gazda sem túlsók tőkét nem fektet birtokába, 
de viszont a termés sikerülését sem várja 
tisztán a természettől. E gazdaságban sem 
túlsók, sem kevés munkaerő nem nyer alkal-
mazást, hanem itt a munkáltatás egyszerű és 
rendes. A három tényező körül: a természet, 
munka és tőke közül egyik sem szárnyalja túl 
a másikat. Ez utóbbi gazdaság hova tovább 
terjed kisgazdáinknál épúgy, mint középbir-
tokos osztályunknál. Ez is bizonyítja annak 
célszerűségét és életrevalóságát. 

A közéletben mikor ezen gazdasági rend-
szerek egynémelyikéről van szó, többféleképen 
értelmezik ezt, habár ezen értelmezések igen 
gyakran nem a- valóságnak megfelelők. Mert 
habár belterjes gazdaságról azt mondják és a 
dolog értelméből azt következtetik, hogy az 
előrehaladott, tehát jó, s viszont a külterjes 
gazdaságról azt mondják, hogy elmaradott, 
fejletlen, szóval rossz ; mégsem lehet egész 
általánosságban ezt mondani és tétel gyanánt 
elfogadni. Akik így gondolkoznak és így értel-
mezik a gazdasági rendszereket, azok nem 
veszik tekintetbe, hogy maga a belterjesség 
nem igazolja egyúttal a célszerűséget, a kül-
terjes gazdálkodás pedig nem az elhanyagolt-
ságot, a hátramaradottságot. Lehet a belterjesség 
is hibás, ha az nem a maga élet föltételei szerint 
lett megvalósítva. Hogy a belterjes gazdaság 
jövedelmező legyen, a befektetett tőkét és 
munkát jó haszonnal kamatoztassa, arra nagyon 
is kedvező és előrehaladt közgazdasági viszo-
nyok szükségeltetnek. Hol ezek nincsenek, vagy 
hol a természettől erőnek erejével óhajt jó 
termést kipréselni a gazda, nem számolna tán 
a talajbeli viszonyokkal ; ott kockázat volna a 
belterjesség, ott csak csőd és tönkrejutás jutna 
a gazda osztályrészéül. Fejletlen közgazdasági 
viszonyok között a külterjes gazdálkodás lesz 
helyénvaló és indokolt annak alkalmazása. 

Megteheti a gazda — hisz szabad akarattal 
és értelemmel van fölruházva — hogy a neki 
tetsző gazdasági rendszert hozza be gazdasá-
gába, de már olyan önzőnek még sem képzelem, 
hogy saját akaratának föltétlen érvényesülését 
még akkor is keresztülvigye, mikor a józan 
belátás épp az ellenkezőjét diktálja, mikor aka-
ratának keresztülvitele tönkremenéssel fenyeget-
het. Az lesz a helyes, amit a viszonyok helyes 
mérlegelése alapján tesz és nem az, amit akár 
előszeretetből, túlvérmes számításból és becs-
vágyból visz keresztül, vagy amit akár előíté-
letből, akár kellő bátorság hiányában, avagy 
tudatlanságból vonakodik megtenni. 

Az idők folyása végül azt is diktálja a 
gazdának, hogy valamely behozott gazdasági 
rendszerrel hagyjon föl azonnal, mihelyt azt a 
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viszonyok követelik; változtassa azt meg a 
viszonyoknak megfelelőleg mielőbb, hacsak nem 
akar hátramaradni, nem akarja megérni saját 
tönkrejutását. Tudjon haladni a korral, legyen 
fölvértezve azon jó ítélőképességgel, mely irány-
adóul szolgál jövendő magatartására. Ismerje 
föl az idők és körülmények változását, az élet 
nagy forgatagában a beállott változásokat, 
nevezetesen a közgazdasági viszonyok jobbra 
avagy rosszabbra fordulását és akkor azt hiszem, 
hogy az a szakértelem, amellyel rendelkezik, 
az a befektetett tőke és munka nem lesz 
pocsékolás, hanem boldogulásra vezető út, 
amelyen haladva, abból az egyesek és végül 
az összesség, a nemzet jólétének kútforrása- fog 
fakadni. Aki így gondolkozik és így cselek-
szik, az birtokát csorbítatlanul fogja hagyni 
utódaira, az küzd a nemzet fönnmaradásáért 
közvetve, mert aidé a* fólcl, azé a haza. 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 

Védekezés tavasszal a szőlő kár-
tevői ellen. 

Valamint minden kultúrnövénynek, úgy a 
szőlőnek is megvannak a maga rovarellen-O O 
ségei, részint olyanok, melyek speciálisan csak 
rajta élősködnek, részint olyanok, melyek egyéb 
kultúrnövényeinkre nézve is károsak. Speciális 
szőlőellenség pl. a filloxera, míg a cserebogár 
pajorja a szőlőn kívül károsíthat mindenféle 
kultúrnövényt, ezek gyökerét rágván. A jó 
szőlősgazdának ismernie kell a szőlő ellen-
ségeit; ismernie kell azon eljárásokat is, ame-
lyekkel ellenük védekezhetik. Az ellenségek 
életmódjával tisztában lévén, tudni fogja azt 
is, hogy az év melyik szakában miféle módon 
védekezzék s melyik időszak a legalkalmasabb 
a védekezés szempontjából. A védekezésre a 
szőlő ellenségei ellen alig találhatunk meg-
felelőbb időt a tavasznál, midőn az ellenséget 
úgyszólván csírájában ölhetjük meg s így ele-
jét vesszük annak, hogy a következő nyáron 
át kàrt szenvedjünk; míg a gyümölcsfák kár-
tevői ellen való védekezésre a tél a legalkal-
masabb idő, miként arról e lap mult havi 
számában részletesen szólottam. Az alábbi so-
rokban röviden el fogom mondani, hogy minő 
módon s miféle kártevők ellen védekezzék a 
szőlősgazda tél utóján, illetőleg tavasszal. 

A szőlőnek legnagyobb ellensége a filloxera, 
mely egyrészt rengeteg szaporasága, másrészt 
pedig a legvékonyabb hajszálgyökerek elpusz-
títása miatt, melyek a növény tápfelvételét esz-
közölni hivatva vannak, néhány év alatt a legszebb 
szőlőt teljesen tönkretenni képes. Ellene több-
féle módon védekezünk. E védekezési módok 

egyike a szénke'negezés, melyet másként gyé-
rítő eljárásnak is nevezünk. A szénkénegezést 
csakis a tiszta európai nemes szőlőnél alkal-
mazzuk s évenként csak egyszer és pedig ren-
desen ősszel a szüret után, vagy tavasszal a 
Szőlő fakadása előtt. Az olyan nyirkos és kö-
tött agyagtalajon, amely ősszel és tavasszal 
nem bír eléggé megszikkadni, a gyérítést kény-
telenek vagyunk nyárra hagyni a szőlő elvi-
rágzása utáni és érése előtti időre, mivel a 
gyérítésnek egyik f'őfeltétele az, hogy a talaj 
nedves ne legyen, mert az ilyen talajban a 
szénkéneg párái nem terjedhetnek szét. A 
szénkénegből minden négyzetméterre 24 gr-ot 
számítunk, mit a szénkénegfecskendővel jutta-
tunk a talajba. A szénkénegezésnek miként 
való keresztülvitelét itt leírni nem lehet a 
célom, mert ez tárgyamtól messze eltérítene, 
különben is annyira közismert dolog, hogy 
részletes leírásával fölösleges, időt pazarló dolgot 
mívelnék. Tudva a szénkénegezés főfeltételét, 
kora tavasszal, midőn a szőlő talaja eléggé 
megszikkadt, nem nedves többé, minden késleke-
dés nélkül hozzáfoghatunk a keresztülviteléhez. 

A tavaszi szénkénegezéssel (február végén, 
márciusban) nemcsak a filloxerát pusztítjuk el, 
hanem a szőlőnek talajban telelő más két fon-
tos ellenségét is: a firkálóbogarat és csere-
bogarat. A flrkálóbogár vagy czomboly (Eumol-
pus vitis F.) egy 4—5 mm. kis barna bogár, 
mely élénken emlékeztet a cserebogár alak-
jára, persze kicsinyítve. Májustól fogva egész 
nyáron át a szőlő zöld részein él s azokat 
rágása által károsítja. Nehezen sikerül őt meg-
fogni, mivel érintéskor összehúzza lábait s 
halottat színlelve a földre esik. Kártétele főleg 
a levélén vehető észre, melyet sajátságos mó-
don össze-visszalyukaszt, mintha a levél tele-
firkálva volna. A leveleken kívül megrágja a 
levélnyelet, a vessző zöld részeit, azonkívül 
pedig az apró, sörétszem nagyságú bogyókat 
is. A bogyók idővel behegednek, a hegedés. 
helyén 2—3 fekete-barnás sáv látható ; de 
meg is repedhet a» bogyó, midőn a behegedés 
helyén a magja kilátszik. Az ilyen repedt (I 
bogyó az érés idején rendesen rothadni kezd 
s így a többi esetleg ép szemeket is veszé-
lyezteti. A bogáron kívül káros az álcája is, 
mely a cserebogár pajorjának kicsinyített képe, 
6—8 mm. hosszú s fehéres-sárgás színű. Az 
álca ősztől kezdve télen át egész tavaszig a 
földben tartózkodik s a szőlő gyökerét bántja 
oly módon, hogy azon keskeny csatornákat 
rág. E csatornák leginkább a gyökér hosszá-
ban, máskor ferdén futnak, s hogyha sűrűn 
fordulnak elő, főleg ha egészen körülérik a 
gyökért, tönkre is teszik azt. Hogyha tavasszal 
a filloxera ellen szénkénegezüuk, egyúttal meg-
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öljük a firkálóbogár álcáit is s ily módon meg-
szabadultunk az imago-alakúak nyári pusztítá-
saitól is. 

A tavaszi szénkénegezéssel tönkretesszük 
a cserebogár földben tartózkodó s a szőlő 
gyökerét pusztító pajorját is. A szőlőt több 
cserebogár pajorja pusztítja, legismertebbek : 
a közönséges (Melolontha vulgaris F.), a csapó 
vagy kalló cserebogár (Polyphilla fullo L.), 
a lisztes cserebogár (Anoxia orientális Lap.) s 
a rezes cserebogár (Anomala aenea Deg.) stb. 
Utóbbi háromnak pajorja főleg a homokos 
talajban szeret tartózkodni. E cserebogarak 
életmódja a közönséges cserebogár életmódjá-
val teljesen megegyező, így tehát fölösleges 
azt elmondanom, minden laikus is tudja. Tavasz-
szal — február, március hónapban — szén-
kénegezvén a szőlőt, midőn a pajorok az alsóbb 
földrétegekből fölfelé húzódnak, a szénkéneg-
gáztól mind tönkremennek. E helyen említek 
meg egy ugyancsak tavasszal alkalmazható 
eljárást a pajorok ellen. Ha ugyanis a szőlő-
sorok közé lótrágyát ásunk, azt a pajorok 
nagyon szívesen fölkeresik ; ha tehát a trágyát 
időközönként megvizsgáljuk, mindig fogunk 
benne pajorokat találni, melyeket összegyűjtve 
könnyen megsemmisíthetünk. 

A szőlőnek két igen nagy ellensége a lepkék 
(Lepidoptera) rendjéből a szőlőilonca és a 
szőlőmoly. A szőlőilonca (Tortrix pilleriana Sch. 
vagy Pyralis vitana) egy kis, este repkedő 
pille, mellső szárnyai sárgásak, a hátsók pedig 
szürkék. A lepke július, augusztus hóban rep-
ked s petéit a szőlőlevelek felső lapjára csomó-
ban rakja le (30—40 pete.) A kikelt hernyók 
sárgásszínűek, csak a fejük fekete s a levélről 
egy pókhálószálon leereszkednek a tőke alsó 
részére, hogy részint a tőkefejben, részint az 
idősebb farészekben, esetleg a karó repedé-
seiben a tél idejére meghúzódjanak. A kitelelt 
álcák tavasszal a szőlő fiatal hajtásainak, 
nemkülönben a fürtöknek esnek, azokat pók-
hálószerű szövettel befonják s azután rágják. 
Kártételük igen nagy lehet, majdnem teljesen 
lekopasztják a tőkét, ha nagy számban jelen-
nek meg. A hernyók, melyek később zöld-
színűek lesznek s azon tulajdonsággal bírnak, 
hogy zavarás esetén eldobják magukat, mintegy 
június hó közepéig pusztítanak, mikor is a 
tőke alsóbb leveleire húzódnak s összesodrott 
hajlékukban bebábozódnak. A bábállapot 10— 
14 napig tart, ezután a pille búvik elő, amely 
a fent már leírt peterakást végzi. — A másik 
kártevő pille a szőlőmoly (Cochylis [Tortrix] 
ambiguella Hub.). Ennek két nemzedéke van. 
Április, május hóban repked az első nemzedék 
pilléje, amelynek mellső szárnyai barnák, köze-
pén fekete rajzzal díszítvék, a hátsók pedig 

sötétszürke színűek. A nőstény petéit (30—50 
db) a virágbimbókra rakja le. A petékből 
mintegy 14 nap múlva kikelnek a vöröses 
hernyók, amelyek a virágokat pusztítják pók-
hálóval font fészkükben. Június végén, július 
elején a hernyók fészkükben vagy a tőke 
repedéseiben bebábozódnak s 10—14 nap 
múlva megjelennek a snásodik nemzedék pilléi, 
melyek petéiket ismét a szőlőfürtökre rakják. 
A kibúvó hernyók a bogyókat pusztítják, egyik 
szemről a másikra mászva. A megtámadott 
bogyó savanyú lesz, sőt meg is rothad. A 
németek ezért „Sauerwurin"-nak is nevezik. 
Szeptember végén a hernyók szálon leeresz-
kednek a tőke alsó részeibe, ott bebábozódnak 
a repedésekben s áttelelnek. Tavasszal a báb-
ból kibúvik a pille, amely tojásait a fürtökre 
rakja. Ismerve a pillék életmódját, nagyon 
könnyen beláthatjuk, hogy a tavaszi védekezés 
lesz a legalkalmasabb. Többféle eljárás dívik, 
lássuk ezek közül a legpraktikusabbakat. A 
szőlőilonca álcaalakban telelvén át, az álcákat 
kell elpusztítanunk. E célra igen megfelelő 
eljárás a kénezés. A rövid mívelésben részesí-
tett tőkéket tavasszal a rendes időben meg-
metszvén, fél hordót borítunk azokra, a hordó 
alatt pedig egy agyagtányéron rudas-ként 
égetünk. A fejlődő kéngáz a repedésekben 
levő álcákat megöli. Mintegy 10 percig hagy-
juk a tőkét letakarva, amely idő alatt az 
álcák teljesen elpusztulnak. Ha nagyobb a 
szőlőterület s azt akarjuk, hogy a munka 
gyorsabban haladjon, akkor nagyobb appará-
tussal végezzük. 20 db fél hordót, 21 db 
agyagtányért s egy hold területre mintegy 
fél métermázsa rudas-ként szerezünk. A kénből 
egy tányérra 25 gr-ot teszünk s ezt meg-
gyújtva, a tőke mellé helyezzük s leborítjuk 
a félhordóval. Ugyanezt cselekedjük a többi 
20 borítóval is. Mikor az utolsót elhelyeztük, 
épen 10 percnyi idő telt el az első tányér 
meggyújtásától. Ekkor az első tőkéről a bori 
tót levesszük s az ezenközben már meggyújtott 
s a tőke mellé tet t 21. tányér fölé borítjuk. 
A következő tőkéhez az első tőkénél használt 
tányért helyezzük s ha esetleg már szükséges, 
némi ként adunk bele s letakarjuk a második 
tőkéről levett borítóval. így halad a munka 
tovább. Ügyeljünk mindig arra, hogy egy-egv 
tőke 10 percnél tovább ne legyen kitéve a 
kénezésnek, különben megszenvedné ; hogy 
eső után, nedves talajon ne kénezzünk s hogy 
a borítók alól a kéngáz ki ne szabaduljon, 
miért is célszerű lesz, alul köröskörül a földet 
kissé fölhalmozni. A lugas vagy magas míve-
lésben (szálvesszős) részesített tőkéknél ezen 
eljárás nem alkalmazható. Itt a leforrázást 
fogjuk végezni, mely abban áll, hogy egy 
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üstben vizet melegítünk s egy-egy tőkére 
1 liter 70—80 0°-os vizet számítva, ezzel 
kannából a tőke idősebb részeit leöntjük, 
vigyázva, bogy a termésthozó vesszőket a víz 
ne érje. A forró víz szintén megöli az ilonca 
álcáit. A leforrázást sikerrel alkalmazhatjuk 
a szőlőmoly bábjai ellen is. De sikerrel alkal-
mazhatjuk a szőlőmoly bábjai ellen a kéreg 
leháncsolását is, melyre kiváló szolgálatot tesz 
a Sábaté-féle vaskerdyü. Nagyon egyszerűen 
védekezhetünk a szőlőmoly ellen oly módon is, 
hogy a tavaszkor megmetszett tőkére úgy 
április közepe táján, mielőtt a moly első gene-
rációja a bábból kibújnék, újból földet húzunk 
és pedig nyakára, fejére, idősebb szárrészeire, 
csupán a termőcsapok maradjanak szabadon, 
hogy így a bábból kikelt moly ki ne jöhessen, 
hanem a föld alatt tönkremenjen. E takarásnak 
azonban csak akkor van meg a haszna, hogyha 
a halmon semmiféle repedés, hézag nincsen. 
A tőkét ily módon egészen a virágzásig hagy-
juk letakarva, tehát mintegy június elejéig, 
mikor ismét kinyithatjuk, mivel ezen idő alatt 
a molyok már mind elpusztultak. 

Tavasszal van az ideje a szőlő pajzstetvei 
(Lecanium vini Bouche, Pulvinaria vitis L.) 
ellen való védekezésnek is. Az olyan ágakat, 
melyeket nagyon elleptek a pajzstetvek, legjobb 
lesz levágni és elégetni, míg a megmaradt O O ' o ~ 
részeken levő pajzstetveket úgy pusztíthatjuk, 
hogyha azokat összehorzsoljuk (vaskeztyüvel) 
s azután az idős farészeket mésztejjel beken-
jük, tehát hasonló módon, mint a gyümölcsfák 
pajzstet veinek pusztításánál. Hogy a földre 
hullott peték tönkremenjenek, kapáljuk le 
azokat jó mélyen a talajba. 

Kora tavasszal a szőlő fakadásakor sok kárt 
tehet a fiatal rügyekben a hamvas vincellér-
bogár (Otiorrhynchus ligustici L.), azokat rág-
ván. Később a bogár eltűnik, miután petéit 
vagy a tőkére, vagy a szomszédos herésekbe, 
lucernásokba rakta le. A petéből kibúvó álca 
olyan, mint a firkáló bogáré, azonban lába 
nincs s épúgy rágja a szőlő gyökerét, mint 
amaz. A pajorja ellen a tavaszi szénkénege-
zéssel védekezünk, ellenben a bogár alakja 
ellen (1'5 cm. hosszú szürkés, orrmányos bogár) 
már fáradságosabb a védekezés. A bogár o O 
nappalra elbúván, az olyan tőke körül, amelyen 
a rágását észrevettük, száradó gazból, rongyok-
ból, göröngyökből mesterséges búvóhelyet 
készítünk. Az itt meghúzódott bogarakat 
azután összegyüjthetjiik s megsemmisíthetjük. 
Ha nagyobb mennyiségben jelenik meg, a kor 
szedessük fel a baromfival. Általában tanácsos 
a baromfit: pulykát, tyúkot, csirkét a szőlőbe 
szoktatni, hogy azok a bogarakat szedjék. 
Nemcsak a hamvas vincellérbogár ellen cél-

szerű ezt tenni ; hanem a firkálóbogár-, a ken-
dermagbogár-, a zöld cserebogárból stb. is 
rengeteg számot szedegetnek föl a baromfiak, 

Míg a hamvas vincellérbogár úgy a homo-
kos, valamint kötötttalajú szőlőkben fordul 
elő, addig a kendermagbogár (Peritelus fami-
liáris Boh.) csak a homoki szőlőkben pusztít. 
4—5 mm. kis szürke, gömbölyded, kender-
magra emlékeztető bogár. Kora tavasszal pusz-
tít csak, a szőlő fakadó rügyeit, hajtásait tevén 
tönkre. Életfolyamata még teljesen kiderítve 
nincsen. Ellene a baromfiakkal való összefog-
dosással védekezhetünk, vagy oly módon, hogy 
a szőlőtőkék nyakát a bogarak megjelenése 
előtt a Balbiani kenőccsel bekenjük, amely 
oly módon készül, hogy 3 kg. naftalint, 2 kg. 
kőszénkátrányt, 10 kg. oltatlan meszet és 
40 liter vizet összekeverünk. 

A szőlő főbb ellenségeit, nemkülönben az 
ellenük való tavaszi védekezést ezekben elmon-
dottam. Vannak az említetteken kívül más 
rovar ellenségei is a szőlőnek (pl. a szőlő-
eszelény, zöld cserebogár stb.), csakhogy ezek 
megjelenése már későbbre, illetőleg az ellenük 
való védekezés a cikkemben fölvett időszakon 
kívül esik, miért is ezekről annak idején 
lesz szó. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A tanító és a baromfitenyésztés. 
Hazánkban a baromfitenyésztéssel kisebb-

nagyobb mérvben mindig foglalkoztak s tény 
az, hogy a' baromfitenyésztés egyike a leg-
jobban és a legbiztosabban jövedelmező mező-
gazdasági ágaknak. 

A baromfitenyésztés évről-évre emelkedik, a 
jobbnál jobb fajták mind nagyobb tért hódí-
tanak. De tény az is, hogy a tenyésztés fejlő-
dése még nem áll arányban sem a reá fordított 
nagy gonddal, sem a befektetett tetemes 
áldozatokkal. Igaz az is, hogy a tenyésztés 
csak egy részét fedezheti a keresletnek, túl-
termelés ezen a téren egyhamar nem lehet. 

Ezeket tudva igen szép feladat megoldása 
vár a mezőgazdasággal foglalkozó közönségre, 
s ezek között, mint legalsóbbra, de a nép 
rétegével közvetlenül érintkezőre ; a gazdasági 
ismétlő iskolára is. 

Már volt alkalmam meggyőződni arról, hogy 
mily odaadással és körültekintéssel szolgáljak 
ügykörüket az állattenyésztési királyi felügye-
lők, milyen jóakarattal ós áldozatkészséggel 
viseltetnek a papság és tanítóság iránt. Igaz, 
hogy félig-meddig érdekből is, mert tudják, 
hogy fáradozásuk ellenesetben kevesebb siker-
rel járna. 
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Azon ellenvetésre, hogy a baromfitenyésztés 
nem férfitanítóknak való foglalkozás, részben 
cáfolatképen, részben buzdításul megnevezhetek 
két különböző működési körben és tekintélyes 
állásban levő egyént, mint akiktől nagyobb 
kedvet és szakszerű bevezetést nyertem én is 
a tenyésztési ismeretekbe. 

L. P. m. g.-i lakos és nagybirtokost közügyi 
szolgálataiból, maga által kezelt gazdálkodá-
sáról, erdélyi fajta tehenészetéről, vallási- és 
tanügyi téren végzett odaadó munkálkodásáról 
nemcsak a vármegyében, de e hazarészen túl 
is ismerik. Látni kell őt a gazdálkodásban 
vagy más működési körében ! Ezek mellett 
van és jut ideje az orpington és kopasznyakú 
tyúk keresztezését is kultiválni. Nincs az az 
ember, ki őt gazdaságában látva, rövid ott-
időzés után meg nem volna nyerve a jobb 
ügyre. Amihez nem ért, arról nem szól ; ami-
vel kísérletezett és ami neki sikerült, arról 
hamar és meggyőzően fölvilágosít. 

Sz. I. állattenyésztési felügyelő hivatalos 
teendőin kívül csak a tyúktenyésztéssel foglal-
kozik. Jelenleg nagyobb mennyiségben a 
kopasznyakűt és orpingtont tenyészti. 0 túl-
tesz L. F.-en. Nála már minden tyúknak és 
kakasnak neve van s hihetetlen, de tény, hogy 
értik hívó szavát. Nagy tévedés volna azt 
hinni, hogy e mellékfoglalkozás nem jövedelmez 
szépen, vagy hogy ezek miatt hivatali teen-
dőit elhanyagolja. 

Nem vonom kétségbe, hogy hazánk tanítói 
között is vannak sokan, kik a baromfitenyész-
tést űzik s abból szép jövedelmet húznak. 

Ezek eklatáns esetek annak igazolására, 
hogy férfi is foglalkozhatik a baromfitenyész-
téssel, s hogy ennyit vagy ezeket megközelítőt 
megtehet minden gazdasági ismétlő iskolai tanító. 
Nézetem szerint a tiszta fajok fenntartására, 
a tenyésztési irány megállapítására, az értéke-
sítés módozatainak megjelölésére, példaadó 
utasításokra volnának megnyerendők a kar-
társak. Ugy gondolom, hogy ezen a téren tett 
működéssel, pár év alatt minden tekintetben 
olyan eredményt mutatna föl a tanító a nép 
körében, amely fölérne bármely más irányú 
működésének elismerésével. Ez nem vonja el 
sem testileg sem lelkileg az iskolai teendők 
végzésétől s nem jár oly nagy fáradsággal 
sem, mint az anyakönyvi vagy más teendők 
tejesítése. 

Egyelőre csak érdeklődésünk legyen meg a 
hasznothozó, de kedves mellékfoglalkozás iránt, 
a továbbiaktól nem lesz okunk félni. 

A gazdasági ismétlő iskolai tanítónak min-
denekelőtt szükége van egy egyszerű és cél-
szerű baromfiólra. Ilyent bármely iskolánál 
föl lehet állítani. Igen természetes, hogy az ól 

építésénél, valamint a tenyésztendő baromfi--
fajták megválasztásánál már jóelőre számot 
kell vetni a helyi viszonyokkal. Mert tény az, 
hogy tyúktenyésztéssel kisebb-nagyobb mérték-
ben bármely községben lehet foglalkozni, de a 
lúd- és kacsatenyésztéshez már folyóvíz vagy 
tó, a pulykatenyésztéshez nagy szérüs- vagy 
gyümölcsös-kert kell. 

Az ól elhelyezésénél különös tekintettel 
legyünk arra, hogy az könnyen hozzáférhető, 
elég meleg, jól szellőztethető és könnyen tisz-
títható legyen. Legyünk már az építésnél tekin-
tettel arra, hogy minél kevesebb búvó helye 
legyen a baromfiakat bántó férgeknek, mivel 
azok elszaporodása nem csekély kárt okozhat. 

Nagyobb befektetést vagy előkészületet nem 
igényel a baromfiak élelme. Jó azonban, ha a 
gabonaszemek közül többfélét (búza, zab, árpa, 
tengeri stb.) gyűjtünk össze s azokat majd 
váltogatva etetjük, ha az udvaron porondról s 
alkalmas kapargáló-helyről gondoskodunk. 

A tenyésztendő baromfi-fajta beszerzésénél 
jelenleg a tyúkfélékre leszek tekintettel. A 
tyúkfélék közül most a kopasznyakú — a 
plimút — a langshán, az orpington, a bráma-
tyúknak, vagy ezek keresztezéseinek van na-
gyobb kereslete. 

Ha a gazdasági ismétlő iskolai tanító nem 
ismeri e fajtákat, tanácsos az állattenyésztési 
felügyelőségekhez fordulni utasításért, ők egy 
levelező-lapon tett kérdezősködésre szívesen 
adnak utasítást a tenyésztendő fajtára nézve, 
a beszerzési helyet illetőleg, sőt, ha van, ők 
magok szolgáltatják ki azokat a legnagyobb 
örömmel és készséggel a tanítóknak. Ajánlatos 
azonban, hogy minden tanító csak egy kotló 
alá való tojásról gondoskodjék. Ez is drága 
lesz, de nem annyira elijesztő, mintha faj-
tyúkot vagy kakast akar beszerezni. Mert pl. 
egy tenyésztésbe való orpington kakasért 15—30 
koronát, egy pár tyúkért 10—16 koronát is 
elkérnek. Az ilyen fajta tyúkok tojását 40—80 
fill., sőt koronájával is fizetik. Igen természetes, 
hogy ennyit csak ismeretes szép fajtáért és 
megbízható tenyésztőnek adnak. De ezen ösz-
szeg busásan is megtérül, ha a kotlás sikerül 
és ha a csirkék megmaradnik. 

Minden fajta tyúknak megvan a maga külső 
ismertetője. így pl. egyik lényeges ismer-
tető kellék az állat alakja a tollazat színe, a 
taraj és lábak alakja és színe. Pl. a sárga 
orpington-fajta nagytestű, tollazata tiszta sárga. 
A taraj nem lehet rózsás, a lába sárga és csu-
pasz vagy mérsékelten tollas, stb. 

Hogy minő árban fizetik most az orping-
tonokat, felemlítek egy pár. esetet. Az ideig-
lenesen vezetésem alatt álló ev. ref. szeretet-
házban, hol az orpingtont és kopasznyakút 
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•elég nagyban tenyésztik, vérfelfrissítés cél-
jából egy kakasért igen kedvezménye árt 
15 (tizenöt) koronát fizettem. Mi a féléves 
kakasért 10—12 koronát, a tyúkokért 4—5 
koronát kaptunk, a tojásokat 50 — 60 fillérért 
adjuk el darabonként. 

Ezek felemlítése azonban csak tájékoztató 
aziránt, bogy a fajállatokat mennyivel jobban 
fizetik, mint a közönségeseket. Ebből a 
szempontból is érdemes vele foglalkozni s ter-
jesztését előmozdítani. Ki volna erre alkalmat 
sabb közeg, mint a gazdasági ismétlő iskolai 
tanító ? ! 

De a gazdasági ismétlő iskolai tanítót ne csu-
pán az anyagi érdek vezesse a baromfitenyész-
tés szakszerű kezelésénél és elterjesztésénél, 
hanem vezesse főleg az a tudat, hogy nemzet-
gazdaságilag egy fontos missziót teljesít, ami-
ből a legszegényebb néposztálynak van első 
sorban haszna. Ez fogja őt munkálkodásáért 
áldani és tisztelni. 

(Tordaszentlászló.) Borbély József. 

A gyümölcsészet meghonosítása 
hegyes vidékeken. 

Hazánk felső megyéiben a gyümölcsészetnek 
meghonosítását szerény tapasztalásom szerint 
a következő utasítások követése mellett érhet-
nők el: 

Először is mi tanítók legyünk rajta, hogy 
a gyünüölcsészeti ismereteket elméletileg és gya-
korlatilag sajátítsuk el. Fontos ez a kérdés és 
a mi szegény népünk nagy hasznát venné, ha 
tanítója ezen az úton is könnyebbé tenné 
számára a megélhetést. Az ismeretek megszer-
zése után természetesen arra kell törekednünk, 
hogy legyen hely, ahol azokat érvényesít-
hessük. 

Evégből: 1. faiskolára van szükség. A fa-c? o 
iskola számára oly földterület szükségeltetik, 
amely gyümölcstermelésre alkalmas, vagy ilyenné 
tehető. És pedig az iskolához közel, hogy abba 
a tanító növendékeivel mindennap benézhessen. 
A faiskola s általában a gyümölcskert telepí-
tésére legjobb hely a napos oldal. Nem alkal-
mas faiskolának a mocsaras, kötött agyagos és 
a nagyon kavicsos, vagy beárnyékolt talaj. 
Ha pedig az ezen célra szánt földterület az 
iskolától messze vohia kiadva, ez esetben a 
tanító saját kertjében rendezzen be erre a 
célra egy bizonyos darabot s az arra kiadott 
földterület pedig saját használatába vegye. 

Minthogy a faiskola kihasított földterülete 
sok helyen még jelenleg is rendeltetési céljaink 
nincsen átadva, föltétlenül szükségesnek vélném, 

hogy az arra hivatott közeg áltál telekkönyvi 
hivataloktól minden egyes községre vonatko-
zólag kívántatnék be telekkönyvi kivonat,, 
melyekből egyszersmind az is kitűnnék, hogy 
kerti helynek hányadik évben adatott ki s mily 
nagyságú terület? 

E kivonatok alapján az illető elöljáróságtól 
megtudandó, hogy ki által használtatik a szó-
banforgo földterület, fizet-e érte haszonbért 
ŝ  mennyit, mily célra fordíttatik ezen összeg ? 
És ha nem, körülbelül mennyi haszonbér szed-
hető érte évenként ? Ezen összeg a vármegyei 
közigazgatási bizottság által behajtandó s rajta 
meg lehetne szerezni a gyümölcstenyésztéshez 
szükséges eszközöket. A kert fölállításakor 
szükséges első munkákat, melyeket a tanító 
és növendékei úgy sem csinálhatnak meg, el-
végeztethetnők az oly szülőkkel, kik az iskola-
mulasztásokért rájuk kirótt bírságot lefizetni 
képtelenek. (Az ezek által végzendő munkának 
igaz, hogy nem nagy szokott lenni a haszna). 

Hegyes vidékeken elég, ha csak a saját 
szükségünkre szaporítjuk a facsemetéket, olt-
ványokat. S ha a tanító e téren annyira buz-
gólkodik, hogy minden háznál lesz elegendő 
nemes gyümölcsfa ; és majd idővel a kertjében 
saját használatára kellő mennyiségben nemes 
gyümölcs terem, akkor célunk tökéletesen el 
lesz érve. 

2. Szükséges nemcsak az iskolába járókkal, 
de a nem járókkal is megismertetni s meg-
kedveltetni a gyümölcstenyésztést. Ez a követ-
kezőkép történhetnék meg : A mindennapi 
iskolát az ismétlő iskola és ifjúsági- és nép-
könyvtárak egészítik ki. A tanító így meg-
tarthatja befolyását továbbra is növendékeire. 
Ha tehát az iskolából kikerült növendékeket 
néha összegyűjti, magával vi vén az oltóvesszőt,, 
újból megmagyarázza előttük a fanemesítés 
módjait, s jelenlétükben az erdőn a cserjék 
között talált vadoncok közül néhányat beolt 
s ösztönözné őket, hogy ők is oltsanak s 
munkájuk eredménye felől értesítsék, úgy ez 
folytatása lenne azoknak az ismereteknek, 
melyeket a gyümölcsészet felől növendékeinek 
az iskolában adott. 

S • ha most már az elöljáróságtól a legjobb 
oltogatok számára jutalmat eszközölne ki, az 
ily ösztönzésre verseny támadna. 

De a gyümölcsészet megkedveltetését foly-
tatni lehet a többi falubeliekkel is. Lehetetlen, 
hogy egyes gázdák kertjében ne akadna egy 
pár vadonc. Ezeket előbb nézze ki a tanító s 
azután ajánlja föl magát azok beoltására. Ekkor 
pár gyermeket vivén magával, a kitűzött he-
lyen megjelenik. Jó, ha a szomszédok is észre-
veszik a dolgot s több gazda gyűl össze. 
Előttük előbb megmagyarázza a fanemesítés 
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egyik-másik módját s pár darabot beolt. S 
azután az illető gazdával is néhányat beoltat. 
Ekkép tesz egy nap az egyik, másnap pedig a 
másik gazdánál. S így lassan-lassan az egész 
községen végig megy. Ahol aztán egyszer ol-
tott, oda máskor is ellátogat s a gazdákban ö _ o 
a kedvet éleszti és nekik további utasításokat, 
ad. Célszerű, ha a tanító a templom mellé 
ültet egy, pár darab vadoncot, avagy az ott 
találtakat oltja be és pedig olyankor, midőn 
az emberek a délutáni istentisztelet után úgy 
is a templom mellett álldogálnak. Meggyőződé-
sem szerint a legtöbb helyt nagyon szívesen 
veszik, ha a tanító ilyen kis gyûmçlcsfa neme-
sítésre és ápolásra vonatkozó utasítással, vagy 
tanáccsal szolgál nekik. Ekként a tanító még CT O 
akkor is meghonosíthatja községében a gyü-
mölcsészetet, ha a kellő faiskolával sem ren-
delkezik. Szerintem nincs a világon nemesebb 
s hasznosabb mellékfoglalkozás, mint a gyü-
mölcsészet. 

Itt Beregben pl. Dunkófalva vidékén (a 
munkácsi járásban) az 1897. évben voltak, akik 
csak szilváért 90—100 irtot kaptak.' A dióért 

mikor megterem, szintén 100—150 forintot 
szoktak kapni. Hát körtéért és almáért ? 
P. Remetén a lelkészi kert évenként rendes 
körülmények között 1200—1600 azaz ezerkét- ' 
száz—ezerhatszáz koronát jövedelmez. Ezen 
gyümölcsöt még Dobé lelkész létesítette ezelőtt 
50 — 60 évvel. S az utódai nemcsak jókarban 
tartják, hanem szaporítják is benne a finom 
gyümölcsfákat. Csabinán pl. egy nemesebb faj-
tájú almafán az egyik évben annyi termése 
volt Mucsinka János ottani lakosnak, hogy 
annak tövénél a gyümölccsel kere-kedő len-
gyelektől 150 koronát kapott készpénzben 
Még a leszedési munkával sem kellett fáradnia-
Bizony kedves ügytársaim háládatos dolgot-
végezünk akkor, ha növendékeinkkel meg-
ismertetjük és megkedveltetjük a gyümölcsé-
szetet. A megélhetési mód biztosítása sokkal 
többet ér a tudálékosságnál, különösen napjaink-
ban, midőn a népiskolának legfontosabb föl-
adata szorgalmas, munk -is és értelmes nemze-
déket nevelni. 

(Munkács.) Magyar György. 

(•azdasád fölszerelés 1098-ból. 
Ahogy II. Rákóczi Ferenc elmenekült bécs-

újhelyi börtönéből, Lengyelországnak vette 
útját ; ott várta már jóban-rosszban hűséges 
osztályosa, későbbi szabadságharcában jobb-
keze, — Bercsényi Miklós gróf', — a „nagy" 
Bercsényi Miklós. 

Hfitlenségi pert akasztottak mindkettőjük 
nyakába, — megnótázták őket, vagyonukat 
pedig a királyi fiscus konfiskálta. 

Ez elkobzással egyidejűleg a királyi fiscus 
összeíratta a talált ingóságokat. 

Ez 1701-ki összeírásból érdekesnek tartom 
a következő kivonatot közölni. 

Bercsényi kitűnő gazda volt ; magának is 
szépen volt vagyona, de két feleségével óriási 
vagyont kapott. Az ország különböző vidé-
kein feküdtek jószágai, de legkedvesebb, leg-
szebben berendezett birtoka az ungvári ura-
dalom volt. 

Mivel ez uradalom földjének meginívelését 
a nagyszámú jobbágyekék s fogatok teljesí-
tették, itt jármos ökrei nem igen voltak, ha-
nem annál szebb tehenek, növendékmarhák, 
köztük a szép „szőke marhák", ezeket nagyon 
szerette a kényesízlésű grófnő, Csáky Krisztina. 

Az ungvári uradalomban összesen 76 szarvas-
marha volt, köztük 42 fejőstehén, a többi üsző, 
tinó. 

Ugyanezen majorságban pávák, pulykák, 
ludak, kacsák, tyúkok rengeteg mennyiségben. 

•A dubrincsi majorban 127 darab szarvas-
marha, 127 itce vaj, egy hordó borondza ; 28 
kas méh. ' 

A nagybereznai majorban 80 db szarvas-
marha, öt hordó vaj, igen sok baromfi; három 
bivalytehén, két bivalybika. 

A gerényi mnjorban ötvenhárom szarvas-
marha, a kertben nagy méhes 49 köpűvel. 

A perecsenyi majorban tizennégy kancaló. 
Birka- és kecskenyája Bercsényinek az ungvári 
uradalomban kettő volt : az egyik Dubrincson 
612 db, a másik Csernaholován 562 db. 

Sertésnyáj is kettő volt : Gerenyen 95 db, 
Hosszúmezőn 82 db. 

A vetések köbölszáma rendetlenül van be-
jegyezve, de aránylag a birtok terjedelméhez, 
nem igen sok lehetett. 

Uradalmi sörház a Vadkert oldalán, gyönyörű 
kilátású, szellős verandával. A „sörnevelő" föl 
volt szerelve teljesen, öt nagy új rézüstben 
főzték az árpalevet. 
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Voltak árpaszikkantó, árpaerjesztő-helyiségek, 
roppant kádak; 3 igen nagy, 14 kisebb, fából; 
egy 23 akós négyszegletű rézkád, mit a ki-
küldött összeírok 234 frtra becsültek. A ter-
jedelmes gyárépület többi részét a személyzet 
foglalta el. 

Szomszéd épületben volt az uradalmi kádár-
műhely ; a kádár szállása, konyhája, lószerszám-
kamara. 

Közvetlen e ház mellett volt az igen nagy 
és pompásan épült lóistálló, a kocsisok, fullaj-
tárok helyiségeivel. Az istálló egyik végét 
kocsiszín foglalta el, melyben az összeíráskor 
három vasasszekér állt. 

Bercsényinek ekkor a hintóslovai és tár-
szekerei másik birtokán Brunócon voltak, így 
csak öt paripát, kilenc kancalovat, egy harmadfű, 
két egyéves csikót, egy négyes öszvér-fogatot 
találtak az összírók ; ez utóbbit hegyi utazá-
sokra használták. Bercsényi igen híres ménese 
a varranai jószágon tanyázott. 

Saját használatára való hátaslovat ötöt talál-
tak, három heréltet és két mént ; amazok 
Bújdosó, Fecske és Bussa nevűek, — ez szürke, 
a két első fekete ; a ménlovak pedig, — pár 
büszke arabs, — .Delia sötétpej gesztenyeszínű 
és Maida szépe (pettyes-fehér, pettyes-szürke) 
hátasló. Bercsényi különben a szabadságharc 
táborozásaiban is öt paripát vitt magával, 
hármat pedig lovászainak. Vadászni is nagyon 
szeretett Bercsényi. 

Fönt a makovicai erdőségekben olykor 
hetekig elvadás'.gatott az if jú Rákóczival; itt 
kitárták egymásnak szívük legrejtettebb titkait, 
itt ismerték meg egymást igazán. Lobogó 
máglyatűznél, medvebőrökön pihenve, tervez-
gették, szövögették merész terveiket. 

Bercsényinek Ungvárott tizenegy vizslája 
volt, továbbá két francia kopó (canes Grallici 
vulgo sinltoránt) egy pecér gondozása alatt. 
A másik pecér az öregvadra való kopófalkával 
a beszkidi erdőségekhez közelebb a dubrincsi 
majorban tanyázott. — It t is volt tizenegy 
angol kopó. 

Hanem volt is mire vadászgatni. Az ura-
dalom rengeteg erdőiben medve, vaddisznó, 
farkas, szarvas, dám, őz, hiúz, nyest, borz, 
vadmacska, róka; szárnyasokból a fajd, császár-
madár, húros, szalonka, vadgalamb; földjein 
túzok, fogoly, fürj,pacsirta; mocsaras helyein vad-
lúd, daru, vadkacsa, búvár, szárcsa, kócsag, gém, 
sőt nem ritkán hód és vidratelepek is akadtak. 

A belvárbeli szekérszínben egy új pompás 
díszhintó, a belseje virágosán szőtt selyem-
kelmével bevonva, külseje pedig fényesen 
festve és dúsan aranyozva. A külvárbeli 
szekérszínben volt egy fekete bőrrel s ezalatt 
vörös rásaposztóval bevont félfedelü csésa ; 

egy másik, hasonló félfedelü hintó; két mezei 
kocsi, fedelesek, az egyiknek teteje vörös 
posztóval, a másik vörös vászonnal bélelt; egy 
díszes, aranyozott szán, zöldre festve. E szekér-
szín melletti istállóban egy pár fekete ökör, 
mely a várba a lajtorszekereket szokta húzni 
az Ung vizéről. Volt ugyan a várban egy nagy 
kerekeskút is, az egyik kazamata mélységében 
másik is, szükség esetén használták, ha a vár 
ostrom alatt volt. 

A várpalota padlásán össze-vissza minden: 
kilenc óriási vadászháló, egy pár nagy rézdob ; 
két halom aszalt szilva, hat kassai köbölre 
tehető ; vagy tizenkét kassai köböl alma ; 
tizenkét oldal füstölt szalonna. 

A várpincékben tizenkilenc tokaji, kilenc 
tarcali, kilenc erdőbényei gönci hordó bor ; két 
átalag tokaji aszúbor, három átalag 1699-iki 
tokaji színbor, s még két átalag egyéb mes-
terséggel készített bor ; két hordó tokaji lőre ; 
továbbá ungvári bor 10 gönci hordóval és egy 
átalaggal. Megjegyzendő azonban, hogy ezek 
csak a grófi asztal szükségére szánt borok 
voltak ; Bercsényi hegyaljai szőleiben termett 
több száz akóra menő borait tarcali nagy pin-
céjében tartotta s közvetlenül onnan adta el 
lengyel, porosz, szilézita kereskedőknek, a 
tokaji nevű akkori legbuzgóbb közvetítőinek. 

Az épület földszintjén, a grófné szalonja 
alatt terült el a tárház (conservatorium). 
Ebben sok mindenféle házieszköz volt. Leg-
először is egy nagy fekete almáriomban szám-
talan fűszer s ilyesmi tartatott : sáfrány, bors, 
fahéj, szerecsendió, mazsolaszőlő, rizs stb. 
Továbbá 74 üveg mindenféle befőzött (licta-
rium, confectum). 107 darab kisebb nagyobb, 
födeles és födetlen, metszett és metszetlen 
kristálypohár és billikom ; egy fekete tálca, 
rajta tizenkét metszett, finom kristálypohárka ; 
pincetokba való hét kristálypalack ; vörös bőr-
tok kávéscsészékkel; nyolc porcellántálacska; 
kancsó terra sigillátából ; két olaj- és ecettartó 
porcellánból ; ércmérleg súlyokkal. Másik, fe-
hér almáriomban 57 üveg különféle confect. 
Hat hintós lóra való tollbokréta ; hintóba való 
két vörösbársony párna, rojtosak ; két darab 
rojtos vörös posztó a kocsibakot befödni ; hét 
darab nyestprém ; egy köteg pamut ; selyem-
gombolyító ; gyümölcs alá való ezüstözött 
papírtálacskák ; egy kis rézmoszár ; néhány 
kártya hajpor; tányérok, serpenyők, pástétom-
formák ; fűszerszámszita ; tizenkilenc palack, 
csésze és korsó, fekete kőből ; két olasz lámpás, 
az egyik fehér ércből szarutáblácskára, a másik 
üvegre ; csokoládékészítő - eszköz ; nagy táv-
csövek, táboriak is. 

Az úgynevezett »régi tárházban" : sok 
viseltes szerszámszíj, hat pár zabola; egy 
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ótörök nyereg skófium virágokkal kivarrott 
karmazsínbársonnyal borítva ; két páncéling. 
A sáfár-házban: 114 kősó, két pincetok, az 
egyik rézből, a másik fából. Két ércgyertya-
tartó. Öt csomag zsákvászon. Két bivalybőr. 
18 ezer zsindelyszög. 20 bosszú és 10 rövidebb 
sínvas. Némi borsó és egy hordó borondza 
(túró). 

Korcsmajövedelme igen jelentéktelen volt 
némely helyen így Brunócon is, mivel kevés 
bor és sör fogyott el a lakosság csekély száma 
miatt, de meg országúttól is távol esett. 
A kamarai összeírásban rengeteg aprólékos 
dolgok vannak, én ezeket érdekesnek tartottam 
fölsorolni, mint művelődéstörténeti adatokat, 
de nem fejezem be soraimat, mielőtt még 
egyet föl nem említenék : 

A grófné házi gyógyszertárát. Szárított gyógy-
füvek darabosan és poralakban 106 nagyobb 
fiókban; folyadékok, kenőcsök 157 nagyobb, 
97 kisebb üveggel és 7 ónszelencével — mo-
zsarak, tégelyek, dörzsölő csészék, mértékek, 
orvosi és gyógyszerészeti művek idegen nyel-
ven — Bercsényiné, Csáky Krisztinának magyar 
nyelven sajátkezüleg írott orvosi és gyógy-
szerészeti könyve. 

Azonfölül külön úti-patikája is volt. Ugyan 
melyik hazai vagy külföldi főár várában találtak 
volna a XVII. század végén ilyen berendezést. 
A német alaposság mégis ma is az ázsiai 
jövevények címén említ bennünket. 

Nagy Bercsényi Miklós csendes egyhangú 
magányában. A szél suhog Ungvár fölött . . . 
Üzenetet hoz vagy visz? . . . 

(JándozsaJ Mévfy Lajos. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Mindnyájunkhoz ! Pósch Károly kartársunk, 

a „Magyar Gazdasági Növényvédelem" szer-
kesztő-kiadója (lakik: Grinád, Pozsony megye), 
a következő közérdekű sorok közlésére, — 
amelyeknek szívesen helyt adunk, — kért föl 
bennünket : „Miután a m. k. földinívelésügyi 
minisztérium „Magyar Gazdasági Növény-
védelem" című folyóiratomat a gazdasági szak-
intézetek, szaktanárok s rovarkártudósítók ré-
szére megrendelte, kívánatosnak tartom, hogy 
a növényvédelmi érdekek legbuzgóbb szolgá-
latára hivatott kartársaim is lapommal s annak 
közhasznú, sok anyagi előnyt nyújtó irányával 
megismerkedjenek s kitűzött feladatom megoldá-
sában részt vegyenek. Fölajánlom ennélfogva a 
lapot 100 példányban előállítási áron alul, azaz 
2 korona évi előfizetési összeg ellenében, azon 
100 kartársnak, kik legelőbb ez irányban 
hozzám fordulnak s az összeget a megkereséssel 

együtt beküldik. Legyen ezen elhatározásom-
jele annak, hogy önzetlen céljaim elérésére 
még áldozatok árán is különösen a néptanítói 
kart kívánom megnyerni, melynek tapasztalati 
alapon álló szellemi közreműködésétől a lehető 
legnagyobb eredményt várom. Nagyon örülnék, 
ha ajánlatomat különösen gyiimölcster.melő kar-
társaim vennék igénybe, amennyiben náluk a 
csekély előfizetési összeg a lap olvasása által 
százszorosan is megtérülhet." — P. 1. Célszerűnek 
mutatkoznék egy-két külföldi lapban megjelent, 
valamint a gazdákat leginkább érdeklő növény-
betegségekről lapja minden számában megem-
lékezni. Frank és Kirchner könyveiből is lehetne 
ismertetéseket hozni. Egyebekben minden jól van 
véleményünk szerint. 2. A kérvénynek alkalom-
adtán utána nézünk és azt esetleg megsürget-
hetjük. — L. Gy. Törökbecse. Forduljon 
kérelmével a gödöllői állami méhészeti intézet-
hez ; ha még egyáltalában valahol, úgy itt 
leghamarább kaphat egy példányt Kovács A 
„A méhtenyésztés" című művéből. — H. Gy., 
H. J. és E . 0. Az öntözésről ; A tojás keze-
lése ; Takarmánynövények (baltacím, mohar, stb.); 
továbbá: „A ló és szarvasmarha gyakoribb 
betegségei és gyógymódja (?)" c. cikkek nem 
ütik meg a közlés mértékét. — Z. Gy.. KI. 
0(1., R. S. és L. K. Beküldött cikkeiket 
lapunk jövő (áprilisi) számában biztosan fog-
juk hozni. — S. I . Toporcz. Egykoronás 
bélyeggel ellátott kérvény alakjában, melyet 
legjobb a tanfelügyelőség útján fölterjesztem, 
forduljon a földmívelésügyi minisztériumhoz. 
Az állami faiskolát, ahonnan a gyümölcsfákat 
kedvezményes árban kapni fogja, a minisz-
térium jelöli meg. — L. S. Ekei. Méhcsalá-
dokat csak igen kivételes esetekben ad a föld-
mívelésügyi minisztérium. Ellenben méhészeti 
eszközöket kaphat. — V. A. Aranyos. 1. A 
legszükségesebb méhészeti eszközök: A keret-
fogó, a lépvágókés, a tisztítóvas (kotróvas) s 
egy pár négyzetdeciméternyi Hannemann-féle 
rács; — a többit saját maga állíthatja elő 
házilag. 2. A „baromfitenyésztésre" vonatkozó-
lag forduljon Hreblay Emil, m. kir. állattenyész-
tési kir. felügyelő úrhoz (Budapest, Földmív. 
minisztérium) ; tőle a legjobb szakkönyvekre 
vonatkozólag pontos értesítést kaphat. — T. 
F. Zaliiha. Kiváló minőségű fajtiszta emdeni 
lúdtojásokat beszerezhet pl. ^uczenbacher 
Miklósné únőnél, lakik : Pettend, Fejérmegye ; 
továbbá gróf Teleki Árvéd drassói uradalmá-
ban, u. p. Koncza. A tojások ára rendszerint 
2 korona szokott lenni darabonként, (tucaton-
ként 20 K). — M. K. Lehetőleg sürgősen 
benyújtandó ! — P. K. Vadas. A „Barthel"-
féle takarmánymész osztrák eredetű ; vásároljon 
ha kell, itthon magyar terméket, az épen 
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•olyan jó, talán még jobb. Beszerezheti, ha pl. 
a „Hungaria" műtrágyagyárhoz fordul, (Buda-
pest, V., Fürdő-utca 8. sz.). A takarmány-
csontliszt igen könnyen oldódó phosphórsavas 
mészből áll, melynek vásárlásánál ki kell 
kötnünk azt, hogy az eladó a takarmánymész 
arzénmentességeért szavatoljon. Azért ezt csakis 
megbízható, jó cégtől szabad vásárolnunk. 
(Lásd bővebben: Ivrolopp Hugó : „Mezőgazda-
sági Kereskedelemtan" c. müvében. Megjelent 
Magyarévárott, szerzőnél beszerezhető, ára 10 
korona; tanítók lOYo engedményt kapnak). 
2. A takarmánymész adagolása rendszerint, a 
helyesen kezelt állattartásban, nem költséges. 
A legkevésbé igénylik a baromfiak, amelyek 
homokhoz és falhulladékhoz, vakolathoz (máit er) 
minden majorban hozzájuthatnak. A takarmány-
csontlisztet főleg olyan tehenészetekben szokták 
a növendékállatoknak adni (naponta és fejen-
ként korpával és sóval keverten 10—15 gram-
mot), ahol azok csak kevés szénát kapnak. 
Ahol pedig a sertéseknek csak kevés jut a 
szemeleségből, pl. tengeriből és- árpából, hanem 
ehelyett sok moslékkal tartják, ott szintén 
indokolt a takarmánymész adagolása. Étvágy-
gerjesztőnek nem mondható. A tejhozamra 
nem bír befolyással. — 0. Y. Abrudbánya. 
1. Gyümölcsösét bátran bekerítheti galagonya-
sövénnyel. 2. Vadalmamagot kaphat pl. Mauth-
ner Ödön magkereskedésében Budapesten vagy 
pedig a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetében. 
Legjobban teszi azonban, ha a magot ősszel, 
sajátkezüleg gyűjti és szárítja. 3. Az önök vidé-
kére a pinzgau tehén való. Beszerezhet egy jó 
előhasi üszőt a kolozsvári gazdasági tanintézet-
ben. 4. A háziipari munkákat tárgyaló könyveket 
nem ismerjük. Jó lesz, ha az ó-verbászi (Bács m.) 
háziipari tanfolyam vezetőségéhez fordul. 
5. A földmív. minisztériumhoz intézett kér-
vényeit megsürgetheti, ha egy levélben fordul 
a földmív. miniszt. elnöki osztályához. A levél-
ben említse meg, hogy mult évi szeptember 
havi kérvényére eddig választ még nem 
kapott. — M. F. Perbete. Mielőtt a gazda 
valamely vállalat keresztülvitelébe bocsátkozik, 
első és főkellék az legyen, hogy tudjon az 
összes körülményekkel számolni, hogy tisztá-
ban legyen a befektetendő tőke nagyságával 
s a termelési költségei az esetleges jövedelem-
mel már eljjjre összevesse^ Intenciójuk, legelő-
nek létesítese ott, ahol az nincsen, mindenesetre 
dicsérendő. Okszerű állattenyésztést űzni legelő, 
rét nélkül lehetetlen. Egy mesterséges legelő-
nek, rétnek létesítése azonban, hogyha még 
a terület haszonbérbe is vett, bizony meg-
lehetős költségekkel jár, mert a fümagvak 
aránylag elég drágák. És ezen körülménnyel 
nem számoltak önök. Minthogy a bérleti szer-

ződés már megköttetett, elegendő pénzük pedig 
a magvak beszerzésére nincsen, egyedüli taná-
csunk az lehet, hogy ne egyszerre az egész 
területen létesítsék a legelőt, hanem részletek-
ben, vagyis pl. az idén csak egyharmadát 
vessék be fümagvakkal, a többi kétharmad 
területet pedig használják szántóföldi növények 
termelésére ; vessék be olyan növénnyel, amely 
azon talajra a legmegfelelőbb, másrészt pedig 
elég jól értékesíthető. Hogyha már most 
életbe léptetik az állattartást nagyobb mérték-
ben, akkor gondoskodjanak arról is, hogy 
elegendő takarmányra tegyenek szert, melynek 
egy részét szénának is elkészíthetik, hogy télre 
a takarmány tekintetében biztosítva legyenek. 
Néhány év alatt az egész területet átalakít-
hatják legelővé, a kiadások ily módon éven-
ként kevesbednek s e mellett a kultúrnövények 
után jövedelmet is szereznek. A füvek össze-
állításánál mindenekelőtt tekintettel kell lenni 
arra, hogy elegendő alj- és szálfü legyen, ezek 
pedig ismét olyanok legyenek, amelyek az illető 
talajnak megfelelnek. Hogyha Mauthner árjegy-
zékét megnézi, a füvek mellett megtalálja 
azok talaj igényeit, nemkülönben a holdanként 
vetendő mennyiséget is. — L. J. 1. Gyökeres 
Riparia portalis, valamint Rupestris monticola 
vesszőt, ezer darabonként kaphat Erdélyi Pál 
úrnál, Muszka, u. p. Muszka-Magyarád. 2 Egy 
törzs alatt 1 kakast és 2 tojót szoktunk érteni. 
Az orpington fajtából egy törzs ára 15 — 50 
korona között váltakozik. Csak tiszta vérű állatot 
vegyünk. 

Gazdasági irodalom. 
— Megjelent és a szerzőnél Magyar-üvárott 

megrendelhető a Mezőgazdasági Kereskede-
lemtan című mű. Irta és a m. kir. föld-
mívelésügyi minisztérium támogatásával kiadta 
Królopp Hugó gazd. akad. s. tanár. A mű 
terjedelme 524 oldal és tartalmát tekintve két 
főrészre oszlik, úgymint: az általános részre 
és a gyakorlati részre. 

Az általános résznek föladata, hogy a 
későbbiek megértésére mintegy a kellő alapot 
nyújtsa, miért is ebben a kereskedelmi ügy-
letek és ezek közül a mezőgazda szempont-
jából legnagyobb fontossággal bíró adás-vételi 
ügyletek különféle nemei, valamint az azokat 
befolyásoló tényezők és a fizetési eszközök 
tárgyaltatnak. Ezek után a kereskedelmi intéz-
mények közül a közraktárak, vásárcsarnokok, 
szövetkezetek és a tőzsde, valamint a tőzsdei 
ügyletek vannak különösen behatóan ismertetve, 
Yégül pedig a gazda hitel- és pénzügyi míveletei. 
valamint a különféle biztosítás olyformán vannak 
tárgyalva, hogy azok alapján a gazda az ily 
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irányú ügyleteket a jogi segély igénybevétele 
nélkül bonyolíthatja le. 

A gyakorlati részben a vásárlási ügyletek 
között a vetőmagvak, műtrágyák, abraktakar-
mányok, gépek és eszközök, valamint a raktári 
anyagok beszerzésénél követendő szempontok 
tárgyaltainak. Amidőn egyúttal azon törvények 
is közöltetnek, melyek az adás-vétel alkalmával 
az eladó gyárosra vagy kereskedőre kötelezők 
és a mezőgazda érdekeit védik, az egyes cikkek 
beszerzésénél azok gyártási módja és a hamisí-
tások is tárgyaltatnak. — Mintegy 20 abrak-
takarmány és 50 különféle raktári anyag van 
a fönti értelemben ismertetve. — Külön föl-
említendő, hogy az abraktakarmányok érték-
mérője a legújabb elméletek alapján van 
kiszámítva és a számítás úgy van levezetve, 
hogy ennek alapján bármely takarmány érték-
mérője kiszámítható. 

Az eladási ügyleteknél a gabonemüek sokféle 
értékesítési módján kívül, a cukorrépa értéke-
sítésénél külön ki van emelve, hogy a szerződés-
kötés alkalmával minő követelmények ellen 
tiltakozzék a gazda. A burgonya értékesíté-
sénél ki van mutatva, hogy bizonyos százalék 
keményítőtartalom mellett minő árt követelhet 
a gazda a szesz- vagy keményítőgyárostól. 
A kender, len és komló értékesítésénél, valamint 
a gyümölcs, szőlő és bor értékesítésénél a 
különféle értékesítési módokat tárgyalja a 
szerző s egyúttal megjelöli útját és módját 
annak, hogy miként léphet a gazda az «egyes 
vásárlási forrásokkal üzleti érintkezésbe és mit 
kell ily alkalommal szem előtt tartania. Hasonló 
értelemben tárgyaltatnak a tej és tejtermékek, 
gyapjú, tojás, toll, méz és bőrök értékesítésénél 
követendő eljárások. 

Az állatkereskedelemnek külön fejezet van 
szentelve. Ennek általános részében az adás-
vétel előföltételei, a szavatosság és az adás-
vétel különféle módjai vannak ismertetve. 
Utóbbinál egyebek között, az élősúly és vágó-
súlv szerinti adás-vétel tárgyalásakor a gyakor-
lati életből merített számadatokkal ki van 
mutatva, hogy minő levonásokat engedélyezhet 
a gazda és hogy a vágósúly szerinti eladás 
alkalmával a használható és nem használható 
részek között minő arány szokott mutatkozni. 

Az állatkereskedelem különleges részében a 
szarvasmarha-, sertés-, juh-, ló-, baromfi-, 
házinyúl- és halkereskedelmet kimerítően s 
úgy tárgyalja a szerző, hogy nem csupán az 
egyes adás-vételi módokat és az érvényben álló 
üzleti szokásokat ismerteti, hanem még külön 
a fővárosi, bécsi és a főbb osztrák állatvásá-
rok vásári rendtartásait, a vásári és kereske-
delmi szokásokat is közli azért, hogy ezeket 
ismerve, a gazda kellőképpen téjékozódhasson 

s így dolga megkönnyíttessék, ha az említett 
vásárlási forrásokkal üzleti érintkezésbe akar 
lépni. 

A „Mezőgazdasági Kereskedelemtan" utolsó 
fejezetében pedig a szeszkereskedelmet mél-
tatja. Ennek keretén belül a szeszüzletnél ér-
vényben álló szokások, az adás-vételi ügylet 
megkötése, a szem előtt tartandó törvényes 
intézkedések és a szesz kiszállításánál köve-
tendő eljárások tárgyaltatnak. 

Be kell ismernünk, hogy a munka egy teljesen 
új dolog. A gazdálkodás sikerének ma egyik lénye-
ges föltétele, hogy a gazdának nemcsak termelő-
nek, de kereskedőnek is kell lennie. Mindenki, aki 
gazdasággal foglalkozik, i.agy haszonnal forgat-
hatja e könyvet, mert mezőgazdasági szak-
irodalmunkban mindeddig hiányzott olyan mű, 
mely úgy a gyakorlati gazdát, mint a fiatal 
tanuló nemzedéket a gazdasági termények és 
termékek oly sokoldalú értékesítési módjaival 
megismertesse. A mezőgazdák általában jól 
tudnak termelni és gazdálkodni, a kereskedelmi 
ügyletekben azonban nagyrészben járatlanok, 
pedig munkásságuknak eredményét teljes mér-
tékben csak akkor élvezhetik, ha megfelelő 
kereskedelmi szakismeretek birtokában, az 
üzleti rész előnyös lebonyolításához is értenek. 
Magától értetődik, hogy ehhez oly kereskedelmi 
ismeretekre van szükségük, melyek elébük tárják 
azokat az előnyöket és hátrányokat, amelyek 
az értékesítés közben fölmerülhetnek s maguk 
után vonják a termelő és kereskedő közötti 
ügylet előnyös lebonyolítását. Ezeket ' a tudni-
valókat foglalja magában Królopp Hugó 
„Mezőgazdasági Kereskedelemtan" című müve, 
melyet a földmívelésügyi miniszter támogatá-
sával most adott ki. Az úttörő és sokoldalú-
ságánál fogva fontos előtanulmányokat igényelt 
munka alkalmas és méltó arra, hogy a keres-
kedelmi ismeretek terjesztésével gazdáink köré-
ben az üzleti szellemet fejlessze. A jeles szak-
munka ára 10 korona és megrendelhető a 
szerzőnél Magyar-Ovárott. Tanítók 10°/o ár-
engedményben részesülnek. Dr. K. 

— Mezőgazdasági szeszgyártás címén 
Zalka Zsigmond akadémiai tanár tollából egy 
igen értékes munka látott napvilágot ezelőtt 
3 évvel. Ma ezen munka másodig kiadását 
értük meg, ami eléggé jellemző az igen hasz-
nos magyar szakmunkára nézve, mert hiszen 
— sajnos — gazd. szakirodalmunkban meg 
kell elégedve lennünk azzal, ha egy munka 
egyáltalában csak egy kis olvasottságnak is 
örvend. Azon tény, hogy Zalka tanár ezen 
munkája egy második kiadást is megért, fé-
nyesen bizonyítja annak kiváló használható-
ságát, amelyet természetesen biztosít a mű 
szerzőjének jól ismert neve. 
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A 372 oldalra terjedő munka tizenkét feje-
zetre oszlik, amelyek közül minket, kisgazdákat 
legjobban érdekelhetnek a szeszgyártás nyers-
anyagai, a moslék mint takarmány és főleg 
a szeszfőzés gyümölcsökből, borbői és a bor-
készítés melléktermékeiből című fejezetek. 
Zalka kiváló szakmnnkája azonban első sorban 
a mezőgazdasági szeszgyárak részére szolgáltat 
gyakorlati tapasztalatokon alapuló eredmé-
nyeket. 

Az igen szép kiállítású kiváló mű Vitéz A. 
hírneves gazdasági könyvkiadó vállalatában 
jelent meg Kassán (Fő-utca), s bolti ára 
8 korona. (Tanítók 10% engedményben része-
sülnek). Ev. 

Vegyesek . 
— Megdölésnek ellentálló búzafajták. 

Nagyon sokan gondolkoznak ezidőszerint azon, 
hogy a megdölésnek ellentálló búzafajtákra 
tegyenek szert. Yan is sok olyan búzafajta, 
amelynek merev és vastag a szalmája s így 
nem könnyen dől meg, csakhogy ezek "mind 
későn émek s azért nálunk többnyire szorult 
szemet adnak. Még leginkább lehet ajánlani 
próbaképen a somogyi tar búzát, amely ugyan 
szintén megdől, ha erre " kedvező az időjárás, 
de nem olyan könnyen, mint a magyar búza. 
Különben a megdölésnek nem a búzafajta 
megváltoztatása az ellenszere, hanem a nedves 
talajoknál a víz lecsapolá>a, buja talajoknál 
pedig a mész és foszforsav alkalmazása. 

— A korom mint trágya. A korom trágya-
képességére még mindig kevés figyelemmel 
vagyunk, pedig a 3 legfoutosabb növenytápláló 
anyagot foglalja magában ; a nitrogént, fosz-
forsavat és a káliumot. Számokban kifejezve : 

Nitrogén Foszforsav Káli 
Fakorom 1'3% 0"4% 2'4% 
Köszénkorom 2'4 „ 0'4 „ O'l „ 

Ebből látszik, hogy a kőszénkorom nagyobb 
nitrogéntartalmánál fogva jobb trágyaanyag. 
Igen jó kerti trágya 9 rész korom és 1 resz 
sónak a vegyülete. Ha pedig zöldségágyakat 
megmívelés előtt korom, hamú és só keveréké-
vel behintjük, messzetartjuk a különféle ártal-
mas rovarokat és parazitákat. Mint rét- és 
gyümölcsíatrágya is igen ajánlatos a korom. 

— Megfagyott cukorrépát etetésre csakis 
párolva kell fölhasználni. Ha pedig nagymeny-
nyiségü ilyen cukorrépánk van, lígy leghelye-
sebb ezeket gödörben besavanyítani. E célból 
lehetőleg az istálló közelében keressünk alkal-
mas helyet és ássunk a körülményekhez képest 
b'5 m. "széles és 0"5 m.-től 2 m.-ig mély göd-
röt, hosszúsága a besavanyítandó répameny-
nyiségtől függ. A gödörnek lehetőleg oly he-

lyet kell választani, hol a talaj nem igen 
bocsátja keresztül a nedvességet, alapján pedig 
szintén ily vizet át nem bocsátó réteg van. 
A gödör falainak pontosan függőlegeseknek 
kell lenniök, hogy üres tér ne maradjon a 
berakásnál. Fődolog a besavanyításnál a külső 
levegőtől való elzárás, evégből a répákat úgy 
kell a gödörben elhelyezni, hogy már eleve 
kevés levegő legyen közöttük, ha pedig a 
berakással elkészültünk, ügyeljünk, hogy levegő 
ne jusson hozzá. A répát berakás előtt nagy-
jából összevágjuk, egyenletesen berakjuk és 
jól letapossuk. Minthogy a répából besavanyí-
lás alkalmából igen bő nedv folyik ki, amely 
vagy behúzódik a talajba, vagy pedig a gödör 
tetején kiszivárog, ajánlatos körülbelül 20 cm. 
széles szalmaszecska réteget berakni és azzal 
együtt taposni. Ha ilyenformán a gödör már 
ki van töltve, a földszin fölött 30—40 cm. 
magasságra még rakunk répavagdalékot, , az 
egészet betakarjuk szalmával és légmentesen 
betapasztjuk agyaggal. A répa a gödörben 
erjed és néhány hét múlva már etetésre hasz-
nálható. 

— Tej forralás. Egy francia szaklap írja, 
hogy forralás közben a tejet nagyon hasznos 
kevergetni és ezzel a fölszínen különben kép-
ződő bőrréteg létrejövetelét megakadályozni. 
Ez a bőrréteg ugyanis nagyon védi a tejbe 
netán belekerült gümőkór bacillusainak meg-
ölését, úgy hogy ezek a bőrrel együtt mele-
gített tejben még 15 perc múlva is életben 
maradnak és csak az erőteljes forralástól 
pusztulnak el. 

— Az üveg befolyása a borra. Paligot 
francia borász közli, hogy a borok roueni üveg-
ben javulnak, másfélében elromlanak, mert 
mészízt vesznek föl. Ennek oka az üveganyagban 
keresendő. Sok hutában meszet és magnéziát 
használnak az üveggyártáshoz, mert ezek ol-
csóbbak,, de jobban is ki vannak téve a borsav 
behatásának, mely belőlük könnyen meszet 
old ki. A jó üvegnek mésztartalma 15—20% 
calcium között ingadozik. Ennél több mész 
árt a bornak. Kívánatos tehát, hogy aki nagy-
ban rendel üveget, ezt a kikötést ne mellőzze. 

Tartalom : A gazdasagi ismétlő-iskola államsegé-
lyéről. Nagy Béla. — Anyagi kultura a Délvidéken. 
Varga Jenő. — A gazdasági rendszerről. Wallner 
Gyula. — Védekezés tavasszal a szőlő kártevői ellen. 
Kadocsa Gyula. — A tanító és a baromfitenyésztés. 
Borbély József. — A gyümölcsészet meghonosítása 
hegyes vidékeken. Magyar György — Gazdasági 
fölszerelés 1698-ból. (Tárca.) Bévfy Lajos. — Gazdasági 
Tanácsadó. — Gazdasági Irodalom. — Vegyesek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (est«). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona őO fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk «1. — Az előfizetési penzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., GfelltOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Kézi ra toka t nem adxiixli vissza. 

Szomorú statisztika. 
Még kimondani is fáj . . . hát még át-

érezni ! ? 
A statisztika, az a sokszor megvádolt, 

élettelen számhalmazokkal foglalkozó gép 
csalja a könnyet szemünkbe. 

Megdöbbenve nézvén a számokat, föl-
jajdulva kérdi lelkünk: 

— Hát ide jutottunk? Ennyire va-
gyunk ? 

Hihetetlennek tetszik előttünk a der-
mesztő való, a nemzetsorvasztó jelenség: 

. . . pusztulunk, veszünk, 
Mint oldott kéve széthull nemzetünk. 

Századok óta haladtunk lépésről 
lépésre. Fejlődött, gyarapodott a mi 
szép országunk évről évre. Mindig büsz-
kén s fölemelt homlokkal tekintettünk 
vissza a múltra, s eltelve szép remé-
nyekkel néztünk előre a jövőbe, mert 
láttuk nemzetünk haladását; éreztük, 
hogy nemcsak a múlté, hanem, mint 
erőtől duzzadó ifjú nemzet, ^ jövőé is 
vagyunk. Világító szövétnekünk, létérde-
künk volt a magyarságnak rős, foko-
zatos gyarapodása, s haladt ,ik e cél 
felé föl tarthatatlanul, jó és rossz időben 
egyaránt. 

így volt ez 1905-ig. De a mult év 
sebet ütött rajtunk, oly vérző sebet, 
melynek mélyébe tekintve, szédület fog 
el bennünket. 

S vájjon be tudjuk-e ezt a sebet ha-

marosan forrasztani ? Vagy így 'tátongva, 
útmutatója lesz a sötét elmúlásnak1? 

A mult, 1905. évben Magyarország 
természetes szaporodása (leszámítva a 
születések összegéből a halálozásokét) 
125 ezer lélek volt. Ezzel szemben ki-
vándorolt Amerikába, Romániába, Ausz-
triába s Németországba mintegy 220— 
230 ezer lélek (útlevéllel és anélkül). 
Tehát körülbelül, százezer lélekkel fogyott 
Magyarország 1 -ben. Százezer lélekkel 
volt kevesebb Magyarország népe év 
végén, mint év elején. 

S nem nekünk volt háborúnk. Nem 
mi dulakodtunk a Jalu folyó környékén. 
Mi itthon, fyökébkn — m á r olyan, ami-
lyenben - - óltüük s szép csendesen 
csepegtettük el vérünket. 

S nem megdöbbentő-e az, hogy míg 
mi a fejlődés lajtorjáján nemcsak hogy 
megálltunk, de visszaestünk, addig a 
szomszédaink hatalmas lépésekkel halad-
tak előre. Nem szólva Németországról, 
csak Ausztria is az utolsó öt év alatt 
több mint egy millió egyénnel nőtt 
m g. Ezzel szemben a mi esésünk még 
óriásibb. 

S a kivándorlás ma is nemhogy csök-
kenne, de fokozódik. 

Vándorolnak, egyre vándorolnak ki a 
magyar munkás, dolgos kezek. Mert a 
munkabíró, a kereső megy; a csecsemő, 
az öreg, a fogyasztó itt marad. S ezzel 
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is fokozódik a megélhetés nehézsége s 
ennek ikertestvére a nyomor. 

Nemzetünk apadását, ezt a rohamo-
san növekedő kivándorlást mi idézte elő ? 

A két évi szűk esztendő? 
Vagy megint csak ez a két áldatlan 

év, mely megakasztotta országunkban a 
normális vérkeringést, s ezzel kivette a 
munkáskezekből a szerszámot s vele a 
kenyeret is? 

Yagy a mind jobban-jobban térjedő 
szociálizmus ama tévtana, mely azt hir-
deti: „az a hazám, amely kenyeret ad" ? 

Hát már csak addig hazája a magyar-
nak ez a szent föld, míg benne jólét 
van? Míg a bőség szarúja ontja a man-
nát, a nektárt? S midőn megnőhezül az 
idők viharos járása fölöttünk, mint a 
kopott, ócska köntöst, el lehet dobni s 
újjal fölcserélni? 

Nem ér itt minket néptanítókat, nép-
nevelőket a vád? Megtettünk mi minden 
lehetőt, hogy ezt a ragályt, midőn itt-

^ 1 föl-fölütötte fejét, csírájában elfojtsuk ? 
m keresem. De tovább már tétle-

Nfc. 
M l neii. 

1 nézhetjük hazánk elvérzését 
bizonyára — az anyagit ki-

mi, akik . '(több írt tehetjük erre a 
veve — a le t 

vérző sebre. cselekedni nemcsak 
Nekünk tenni, -ségünk is. Ne néz-
' d e s z e n t kötelet, "rpe sebeit, mert 

zuk most a magunk to. %k . . . utol-
ha még i t t is mérlegein*. ko t tákná l" , 
fcobbak lennénk a „hazaha^ n érzem 

A szív diktáljon. Én tudón.. ' -n[ k eu' 
bogy mi sokat tehetünk, csak akai 

„Á haza minden előtt!" 
(Doboz.) Péczely ,Tózxej 

Lukács György dr. miniszteri 
működése. 

Sokkal mostohább viszonyok között vette át 
Lukács György a vallás- és közoktatásügyi 
tárca vezetését, semmint az alkotások, reformok 
s egyéb kívánatos és célszerű javítások terén 
munkásságának azt az eredményét érhette volna 
el, mint amilyent kedvezőbb körülmények között 
elérhetett volna. 

Nemcsak kultúrpolitikai, de a mi sajátos 

viszonyaink között magyar nemzeti szempont-
ból is legnagyobb föladat vár az elemi nép-
oktatás terén a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterre. Ismeretes a nemzetiségeknek idegen-
kedése a magyar nyelv intenzív tanításától, 
amitől, teljesen alaptalanul, nemzetiségüket, 
nyelvüket féltik. Lukács György mindjárt kor-
mányzása kezdetén a magyar nyelvnek a nem-
magyar tannyelvű népiskolákban való tanítása 
tárgyában erélyes rendeletet bocsátott ki, amely 
hatályos módon gondoskodik arról, hogy az 
1879. évi XVIII. t.-c. a népiskolákban végre-
hajtassák. 

Ezen erélyes s minden ízében törvényen 
alapuló rendelet ellen az erdélyrészi ág. ev. 
konzisztórium, a nagyszebeni gör. kel. konzisz-
tórium s az aradi gör. kel. egyházmegye, úgy-
szintén Szeben, Besztercze-Naszód s Nagy-
küküllő vármegyék a királyhoz, illetőleg a 
kormányhoz éltek előterjesztéssel vélt sérelmeik 
orvoslására, ezen fölteijesztések azonban Lukács 
miniszter előterjesztésére elutasító elintézésben 
részesültek. 

A hivatali elődje által tervezett népoktatási 
törvényjavaslatot átdolgozta s tárgyalásra a 
közoktatási tanácshoz küldötte le. 

Az átdolgozásnál irányelvül szolgáltak : a 
tandíjmentes, ingyenes népoktatás, a gyakorlati 
iránjú ismétlő-oktatás s ezért a tanítók díjazása, 
a magyar nyelv beható tanítása mellett, a 
nemzeti tárgyaknak (földrajz, történelem, alkot-
mánytan) a nem-magyar tannyelvű iskolákban 
is magyar tannyelven való tanítása; a nem-
magyar tannyelvű elemi iskolákhoz bizonyos 
körülmények között állami tanítók kirendelése ; 
a községi és felekezeti tanítók fizetésének 1000 
korona minimumban való megállapítása ; a 
tanítóképzés színvonalának emelése s a tisztán 
állami tanítóképesítés szabályozása. 

A királyi tanfelügyelök számára Utasítást 
adott ki, amely a népoktatási törvények miként 
való végrehajtását illetőleg a tanfelügyelők 
összes teendőit a legapróbb részletekig kimerí-
tően szabályozza. 

Ugyancsak szabályzatot készített a tanfel-
ügyelői hivataloknak központi kiküldöttek által 
eszközlendő megvizsgálása tárgyában. 

A tanítónők gazdasági kiképzése ügyében 
•gyalást indított meg a földmívelésügyi mi-

"rrel. A közoktatásügyi tanácsot pedig 
•"ta a gazdasági ismétlő-iskola új tantervé-

zítésére, fölhívta a magyar nyelv tanítá-
lító szemléltető képek tervezetének 

, s hozzászólás végettleküldte az 
megbiralasara iskolákban alkalmazandó iskola-
állami elemi nep q t a l a kezdeményezett szabály-
orvosokrol szóló a utóbbi kban életbo is 
zatot, amelyet az ^ m e gbírálásáról szóló 
leptetett. A tankony. 

tá. _ 
nisztv 
utasító, 
nek elkéb 
sát előmozi. 



szabályzat módosítása iránt szintén tett kezde-
ményező lépéseket. 

Egyik kiváló fontosságú intézkedése az elemi 
iskolai ügyek terén az, hogy az új állami nép-
iskolák tervszerű fölállítására vonatkozólag a 
statisztikai hivatal igénybevételével pontos ter-
vezetet készített. 

Különös figyelmet fordított Lukács miniszter 
azon körülményre, hogy a tüdővész fertőzése 
legtöbb esetben a gyermekkorban való fertő-
zésre vezethető vissza, amiért is indokolt volt 
azon intézkedése, amelynek értelmében a tan-
felügyelők útján az összes tanítókat arra uta-
sította, hogy mindent kövessenek el a test 
ellenálló képességének fokozására, továbbá arra, 
hogy e betegség az iskola útján ne terjedjen. 
Ily irányú azon intézkedése is, hogy állami 
támogatásban részesüljön az Eötvös-alapnak 
azon szándéka, amely szerint a tüdőbeteg tanítók 
számára szanatóriumot készül fölállítani. 

A népnevelés föllendítésére irányulnak azon 
rendelkezései is, amelyeket a tanítóképzés érde-
kében tett. A főfontosságúak közé sorolhatjuk 
a tanítójelöltek gyakori ati kiképzésének teljesen 
új alapokra való fektetését, a tanítók szünidei 
tanfolyamának egységes elveken alapuló teljesen 
új szabályozását s a tanítóképzésnek az új elemi 
iskolai Tantervhez való teljes alkalmazkodását. 
A legfontosabb és messzekiható a tanítóképző-
intézeti tanárok új vizsgálati szabályzata, amely-
nek alapját képezi a tanítóképző-intézeti tanár-
képzésnek a tud. egyetemmel való kapcsolatba 
hozása. 

A középiskolák sem maradtak oly üdvös új 
intézkedések nélkül, amelyek régen vajúdó kér-
dések megoldását jelentik. Ilyenek : az érettségi 
vizsgálati új utasítás, amely az érettségi vizs-
gálat tantárgyait kevesbíti ugyan, de magát a 
vizsgálat színvonalát lényegesen emeli. Ugyan-
csak Lukács György léptette életbe a most 
folyó tanévben a középiskolai próbatanárok új 
alapokon szabályzott intézményét. Elkészítette 
az egységes jogosítása középiskolákra vonatkozó 
törvényjavaslatot. 

A felsőoktatásra vonatkozólag előadói javas-
lat alakjában törvénytervezetet készített, amit 
az összes főiskoláknak hozzászólás végett meg-
küldött. Ezt az egyetemekről és egyetemi fő-
iskolákról szóló törvénytervezetet főleg az újabb, 
különösen felekezeti egyetemek fölállítása föl-
tételeit rendezi olyképp, hogy az egyetemek a 
minősítés tekintetétől menten, az elméleti tudo-
mányok művelését hatékonyabban szolgálják. 

Az összes iskolákat érdekl > nem csekély fon-
tosságú intézkedései közül pedig csak a főbbe-
ket említjük föl. Ilyen a tanulók tanulmányi 
kirándulásainak szabályzata. Ezen szabályzat 
helyes, egyöntetű mederbe tereli ezen tanul-

mányútakat, fr előnye pedig, hogy gondoskodás 
történt ezen szabályzat által arról is, hogy a 
szegényebb sorsú szülők gyermekei is részt ve-
hessenek ezen tanulmányi kirándulások áldásai-
ban s hogy e tanulmányokat elsősorban a haza 
földjének megismerésére szorította. 

Nem kisebb jelentőségű újítása Lukács György 
miniszternek a rajzoktatási félügyélet szervezése. 

Ugyanily célú kezdeményezése Lukácsnak a 
testi nevelést illetőleg az a fölhívás, amelyet a 
közoktatási tanácshoz intézett a tornaszakfél-

• ügyélet szervezése érdekében. 
Az alkoholellenes küzdelmek az iskolákban 

rendelkezésre álló eszközeire a tanügyi ható-
ságok figyelmét Lukács György hatályos ren-
deletekkel hívta föl. Az Uránia Tudományos 
Egyesület vidéki akciója keretében e tárgyban 
népszerű munkát íratott, amelyet 130.000 pél-
dányban nyomatott ki. Ezen fölolvasásokhoz 
szolgáló diapozitív képeket ingyen küldi meg 
a fenti említett Egyesület azoknak, akik az 
alkoholizmusról fölolvasásokat kívánnak tartani. 

A képzőművészetek terén nagy horderejű és 
nagy eredményekkel kecsegtető ú j intézmény 
nyert az ő minisztersége alatt életet. Tanács-
kozást hívott egybe oly célból, hogy megvita-
tást nyerjen az a kérdés, hogy miképen lehetne 
a nagyközönség hangulatát a képző- és ipar-
művészetek javára minél általánosabban meg-
nyerni. Ezen tanácskozás mihamar megtermé 
gyümölcsét az Uránia Műkereskedés fölállítása 
által, amelyet Lukács miniszter a kereskedelmi 
miniszter együttes közreműködésével oly hamar 
létrejönni segített. Ezen műkereskedés fogja 
azt a célt szolgálni, hogy képző- és iparművé-
szeti tárgyak állandó kiállításával és a meg-
szokottnál olcsóbb áron való árusításával a nagy-
közönséget a műremekek megbecsülésére, meg-
szeretésére, s körülményeihez képest megszer-
zésére is szoktassa, ami által a szép, nemes s 
jó megbecsülésének érzete a legszélesebb réte-
gekben fog talajra s elterjedésre találni. 

A közvélemény osztatlan rokonszenvével talál-
kozott Lukácsnak az az intézkedése, amellyel 
Háth Györgynek műkincsekben annyira gazdag 
gyűjteményét az állam részére előnyös vételáron 
megszerezte. E műgvüjtemény mint Múzeum 
fog a nagyközönség rendelkezésére bocsáttatni. 

A tudományosság céljai szolgálatába egy 
egészen új intézményt szegődtetett Lukács 
miniszter, a Nemzetközi földrengést számoló inté-
zetet. Ezen intézet a földrengéskutató nemzet-
közi szövetség berlini gyűlésének óhajtására 
létesült, a nagy földrengések egységes átszámo-
lására s az ebből levonandó fontos geofizikai 
állandók leszármaztatására. 

Ezzel szoros kapcsolatban a földtani intézet-
ben elhelyezett földrengési állomás földrengést 

10* 
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obszervatóriummá fejlesztetett, amely működé-
séről a külföld számára francia nyelven heti 
jelentést fog kiadni. 

Főbb vonásokban, mondhatni vázoltban adtuk 
elő ezen, a jövő számára bizonyára nagy hord-
erejű intézkedések leglényegesebbjeit s csak e 
kép tökéletességét kívánnék fokozni, amidőn 
még két igen fontos, nagy horderejű törvény-
tervezetről akarunk megemlékezni, amelyet 
Lukács az alapítványok, továbbá amelyet a 
magyar vallás-, a magyar tanulmáryi és az 
egyetemi alap jogi helyzetének rendezése ügyé-
ben készített. 

Gyermek védelem — ember védelem. 
Yan-e szebb, magasztosabb, lélekemelőbb 

valami ember s Isten előtt, mint megvédeni, 
megőrizni a gyermeket a rossztól és nagyra 
nevelni benne szívének s lelkének tisztaságát 
és ártatlanságát ? Találkozik-e a széles világon 
oly rideg, zordlelkü ember, kit nem indítana 
meg egy gyermekajkról elhangzó ima, fohász? 

Most, mikor a jelenkor jeligéjévé vált a gyer-
mekvédelem, ne zárkózzunk el mi sem előle, 
lépjünk érte sorompóba, vezessük diadalra. 

Hazánkban Edelsheim Gyulai Lipót báró 
pendítette meg az eszmét egy „Gyermekvéde-
lem" című lap megindításával. Hü segítőtársa, 
valóságos jobb keze Torday Ferenc dr., az 
állami gyermekmenhely főorvosa. E nemes-
lelkű emberek kezdeményezésére a társadalom 
körében is tért hódít már ez eszme. Csak két 
dolog késlelteti teljes sikerét, t. i. az e cél 
előmozdításához szükséges, önfeláldozó munká-
tól vissza nem rettenő egyének korlátolt száma, 
továbbá az e cél megvalósításához szükséges O _ O 
összegeknek majdnem teljes hiánya. 

Idővel talán, ha erőnk s kitartásunk nem 
csökken, àz anyagiakon és a szellemieken csak 
győzedelmeskedünk. Bár aligha fejthetünk ki 
oly nagy akciót, mint Anglia Barnadó dr. kez-
deményezésére. Ott körülbelül egy félszázezer 
gyermek nyert lelki s testi nevelést a Bamadó-
otthonban s mindazok, kik onnan kikerültek, 
mindmegannyi hasznos, munkaképes tagjaivá 
váltak hazájuknak. 

Csakhogy amit Angliában avagy Ameriká-
ban, a dollárok hazájában egy- egy nemes célért 
áldoznak, arról az öreg Európa nem is mer 
álmodni. Ott egy fölvetett eszméért nemcsak 
egyesek, de az egész társadalom vállvetve dol-
gozik, nem kímél időt, fáradságot s pénzt, 
esakhogv azt meg is valósíthassa. 

Ez állapotokat igen találóan ecseteli Gine-
verné Győri Ilona „Egy látogatás a Bamadó-
otthonban" című cikkében. 

De bár hazánkban nem is oly nagyméretűek 

készülődéseink, reméljük, hogy mégis csak 
célhoz vezetők lesznek. Először már azért is, 
mert nálunk hihetőleg nem lesz oly végtelen 
nagy a kitett s elhagyatott gyermekek száma, 
mint Angliában s különösen Londonban; továbbá 
a lassú haladás, nézetem szerint, biztosabb, a lel-
kesedés, mely nem lobban föl hirtelen : tar-
tósabb. 

Eddig leginkább a főváros területén foglal-
koznak a gyermekvédelemmel. Első kötelessé-
günk volna az eszmét másutt is meghonosí-
tani. Igaz, hogy a főváros területén legtöbb az 
elhagyatott, a szülei felügyeletet nélkülöző 
gyermek, de találkozik olyan a vidéken is. 
Legyen tehát mindenütt egy-egy hely, hol az 
ily szerencsétlen lények gondozást lelhetnek. 

Azt mondják, Barnadó dr. éjszakáit az ily 
elhagyatott gyermekek fölkeresésére szentelte. 
Nem volt egy éjszaka sem, hogy gyámoltjai 
számát nem szaporíthatta, hogy gondozásra 
szoruló gyermekre nem akadt volna. 

Ha e páratlan jóságú emberbaráthoz hason-
lóan mások is keresnének, kutatnának, ha nem 
is éjszaka, de világos nappal, nem hiszem, hogy 
védelemre szoruló gyermekre nem akadnának. 
Az a baj, hogy járunk, kelünk, látunk is, de 
csak ami nekünk kellemes. Szörnyűködünk, 
kétségbeesünk a magunk kis baján, míg mások 
égbekiáltó nyomora hidegen hagy. Vakok, sike-
tek vagyunk akkor, ha embertársainkon segít-
hetnénk. 

Ha minden községben egy-egy bizonvos ösz-
szeget szánnának a;- elhagyott gyermekek föl-
nevelésére, ha azok fölkutatására vállalkoznék 
egy-egy emberbarát: megcsappanna a fiatal 
gonosztevők, zsebmetszők, tolvajok száma. 

Azonban nemcsak a teljes árva gyermekekre 
kellene gondot fordítanunk, hanem azokra is, 
kik egy lelketlen szülő avagy mostoha által 
mintegy előkészíttetnek, kényszeríttetnek a 
rosszra, vagy ok nélkül, tisztán rosszakaratból 
testileg, lelkileg sanyargattatnak. 

Ezek fölkutatására legelső sorban az iskola 
vezethet s az ilyeneken az i-kolai hatóság hite-
lemmel igyekezzék segíteni. Ha azonban ennek 
nem volna foganatja, úgy a községi hatóság 
tartaná kötelességének e bajt orvosolni. Ily 
lelketlen szülők illusztrálására legyen szabad 

I egy valóban megtörtént esetet fölemlítenem. 
Midőn az I-ső osztályban tanítottam, a sok 

apróság közül különösen föltűnt nekem egy kis 
I leányka apró mivoltával, hiányos öltözékével. 

Kérdém nevét, de ő ijedten hátrált előlem, 
i kezeit védőleg feje fölé emelve, s nem szólt 
i egy szót sem. A többiektől mégis csak meg-
I tudtam a nevét s kikeresve fölvételi lapját, 
j elindultam az irodába, meggyőződni arról, hogy 

tényleg iskolaköteles-e már? Egészen elbámul-
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tam, amikor meggyőződtem arról, hogy az alig 
4 évesnek látszó leányka már a 9-ik évben 
van. Visszatérve, osztályomban nagy zajjal 
fogadnak a leánykák, bogy ugyanis a kis Anna 
az elejtett kenyérfalatokat s morzsákat a föld-
ről összeszedi s megeszi. Magamhoz édesgettem 
a kis nyomorékot s kezdtem vallatni : éhes-e ? 
„Igen, — hebegé, — rég nem ettem". Hozat-
tam neki egy jó nagy karéj kenyeret, mit oly 
élvezettel evett, hogy jóízű falatozását velem 
együt az egész osztály örvendezve nézte. Las-
san-lassan kivallott mindent. Hogy mostoha-
anyja van, apja meg egész nap nincs otthon. 
Hogy apja rendeden megveri, mert a mostoha 
panaszkodik reá. Hogy száraz kenyéren, egy 
kis burgonyahéj 's zöldségmaradékon kívül nem 
kap más ennivalót, de hogy azt is sokszor 
megvonják tőle, ha sír, avagy elejt valamit. 
Télen-nyáron a konyha hideg, puszta kövezetén 
alszik, nagyritkán dobnak reá egy-egy zsákot, 
takaró gyanánt. Ezt, stb. effélét hosszas fagga-
tás után megtudtam s annyira megesett a szí-
vem a sorsán, hogy kartársnőimnek is említést 
tettem róla. Volt is foganatja, mert ki ruhával, 
ki cipővel, fehérneművel, ki meg egy kis zsem-
lyével, almával örvendeztette meg kis Annámat. 
Égy rövidke ideig rendesen felöltözve járt az 
iskolába, de azután már megint a rongyos 
gúnya volt rajta s meztelen lábacskái lyukas 
cipőbe voltak bújtatva. Aznap csikorgó hideg 
volt, a verebek a faágon elfagytak t a kis Anna 
félig aléltan érkezett osztályomba. Alig bírtuk 
feldörzsölni, olyan vi It, mint a jégc,-ap. Köny-
nyezve álltuk körül, kérdezgettük, hová lett az 
ajándékba kapott meleg ruha, cipő. kendő ? 
„Mostohatestvéremnek adta anyám egy részét, 
a másik részéért palinkát kellett hoznom" — 
volt a válasz. Az igazgató elküldött az anyjáért, 
ki jó meleg ruhában., nagy kendőben, keztyűsen 
jelent meg az irodában. Akkora volt, mint az 
ajtófélfa, széles, erős s a pálinkaszag csak úgy 
áradt belőle. De még neki állt följebb ; azt 
kiáltá : „kinek mi köze hozzá, hogy nevelem 
gyermekeimet?" Föl is jelentették a községi 
elöljáróságnak, de az elveszett ruha nem került 
meg, a kis lányt újra s újra föl kellett öltöz-
tetnünk. 

Ily szegény kis mártírokon csak úgy lehetne 
segíteni, ha egészen kivétetnének lelketlen szüleik 
gondozása alól és menhelyben nyernének el-
helyezést. 

A gyermekvédelem azonban nem elégszik meg 
azzal, hogy csak a gyermek testi épsége lölött 
őrködjék, hanem foglalkozik annak erkölcsi 
védelmével is. 

Itt is sokat tehet a tanító, aki nap-nap mel-
lett érintkezik a gyermekkel, megfigyelheti 
lelki életét. A káromkodás, hazudozás s tolvaj-

kodásra igen nagy gondot kell fordítanunk s 
az ily hibákért a gyermeket előbb szelíden 
feddjük, ha pedig nem hagy föl e hibákkal, 
erősen büntessük. Üdvös volna meggyőződni arról 
is, hogy kik e hibák értelmi szerzői, nem a 
családi otthonban lát- e, hall-e olyat a gyermek ? 
S ha a szülőkben is van hiba, ha esetleg ká-
romkodó természetűek, iszákosak, nem becsüle-
tesek, igyekezzünk őket a jóra téríteni. (De 
csak módjával, illetőleg tapintattal! Szerk.) 
Meglehet, hogy a gyermek iránti szeretet cso-
dát tesz s megjavítja őket. Szóval, igyekezzünk 
elsősorban a szülőt nevelni s annak áldást-
hozó gyümölcsét majd észlelhetjük a gyerme-
ken. (L. előbbi megjegyzésünket ! Szerk.) 

Mérhetetlen nagy előnnyel járnak e tekin-
tetben a szülői értekezletek, melyeken szülő s 
tanító egyaránt azon fárad, hogy a gyermek 
lelkét megismerhesse s az esetleges hibákat, 
ferdeségeket abból kiirtsa. (Már t. i. ahol (gyütt 
fárad. Szerk.) A szülői értekezletekkel kapcso-
latosan néprevelési előadásokat is lehetne tar-
tani, melyek az ifjúsági egyesületeknek méltó 
kiegészítéséül szolgálnának. S valamint az ifjú-
sági egyesületek vezetői, a magyarosítás körül 
szorgoskodó tarítók az állam részéről dicsérettel, 
esetleg jutalommal tüntettetnek ki, úgy dicséretet 
s jutalmat érdemelne az a tanító vagy emberbarát 
is, aki a gyermekvédelem terén sikeresen fárad. Ha 
az országos állatvédő-egyesület jutalmakat tűzhet 
ki azok számára, akik az állatvédelem terén 
buzgólkodnak, mennyivel inkább tehetn • ugyan-
ezt az állam, amikor embervédelerniv' 1 van szó. 
Hisz minden jó útra térített, helyes irányban 
nevelt gyermekben a haza egy hasznos, munka-
képes tagot nyer. 

Nem is hiszem, hogy az állam nem méltá-
nyolná az ily irányú tevékenységet, hiszen a 
legjobb példával járul elénk. Most is Budapesten 
az Üllői-út végén egy monumentális épületet 
emel egv új, állami gyermekmenhelynek. Amely 
gyermek odakerül, az jó helyen lesz. 

Hogy azonban azon gyermekekről is gondos-
i kodva lrgyen, kik szülőik elfoglaltsága miatt 

egész nap magukra vannak higyva, minden 
községben napközi otthont kellene emeltetni, 
melyekben nemcsak a déli órákon át, hanem 

! délutánonként is foglalkoztatva s felügyelet 
I alatt lennének a gyermekek, míg a szülők őket 
j a gondozó kezei közül átveszik. 
! Mily boldog családi estéket ülnének a mun-
i kából fáradtan hazaérkezett szülők gyermekeik-
; kel, tudomást szerezve mindazon hasznos, szép 
i s jóról, melyet ezek egész napon át láttak, 
; hallottak, gyakoroltak. 

Adná a Mindenható, hngy hazánk minden 
polgára minél előbb érezze át s ismerje el a 
gyermekvédelem mozgalmának nagy fontosságát ; 
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s hogy tartsa kötelességének az eszmét szóval, 
tettel szolgálni és teljes diadalra vezetni. 

Eötvös báró szavai szerint: „az emberi szív-
nek boldogítóbb érzete nincs, mint boldogságot 
látni, melynek alkotói mi vagyunk." 

(Kispest.) Vörösváry Béláné. 

Reformtörekvések a „népiskolai 
sorozás" alapján. 

Kifejtettem múltkori cikkemben, hogy a 
„sorozó-bizottságoknak" nem lehet hivatása az 
iskolakerülők szaporítása s illetve az eddigi 
hiányos beiskolázásnak törvényes intézkedéssel 
való állandósítása. Más a hadkötelezettség alóli 
fölmentés és más az általános tankötelezettség 
alóli kibúvás. Azért, hogy valaki nem volt 
katona, lehet nagyon is hasznos tagja az emberi-
ségnek, kiváló oszlopa szeretett hazánknak ; de 
aki minden művelődés híjával nő föl, mint a 
gyom, a gaz: az nem egész ember. 

Nagyon szépen fejti ki a mi új Tantervünk 
is a népiskola magasztos hivatását : erkölcsi, 
értelmi, esztetikai és gyakorlati nevelés által 
az ifjúságot erkölcsi és szellemi önállóságra 
képesíteni s amellett testi ügyességét is fejlesztve, 
őt a gyakorlati élet, valamint a nemzet kultúrai 
és erkölcsi közössége számára hasznos tényezővé 
tenni. Es hogyan érhetnők el ezt a valóban 
magasztos célt, ha azoknak a gyermekeknek, 
kiket iskolahiány, tantervnek elégt elensége, nagy 
távolság stb. nem foszt meg az iskola áldásai-
tól, azoknak a gyermekeknek is csak fele, néhol 
vagy néha 10—15%-a kerül a felsőbb osztá-
lyok nevelő hatása alá. Mit jelentsen ez ? Nem 
azt-e, hogy valamiben a népoktatási törvény 
rosszul intézkedett, valahol hiány, valahol hé-
zag van ? ! 

Sokat gondolkoztam én is ezen és bátran 
merem állítani, hogy őszinte, igaz meggyőződés 
vezetett a „népiskolai sorozás" eszméjéhez. 
Tapasztaltam az iskolában, hogy újoncaim között 
van akárhány, kinek jobb lett volna a családi 
nevelés szabadabb levegőjében tölteni még egy-
két esztendőt, kinek tehát a korai beiskolázás 
határozottan kárára van ; ugyancsak tapasztal-
tam a nagyobbaknál, hogy akik egyes osztályok 
ismétlése után kerültek föl, azoknak munkakedve 
sokkal lanyhább, fölfogása jóval nehézkesebb, 
mint akik megfelelő testi-lelki erővel lépve a 
népiskolába, sehol meg nem akadtak. 

De vegyük a dolgot a tanulók összességének 
haladása szempontjából. Mi jobb : ha a tanítási 
időnek legalább is felét a testi-lelki fejlődésben 
visszamaradt gyermekekkel vagyunk kénytelenek 
eltölteni, vagy ha az egyenletes haladás a leg-
alább megközelítőleg egyenlő fejlettségű növen-
dékekkel már eleve biztosítva van ? ! A Nép-

tanítók Lapja 1905. évi 42. számában olvasom, 
hogy a braunschweigi tanítóegyesületben az 
előaeló az ezzel rokon tárgyról a következőleg 
érvelt : „Valamint a gyengeelméjüeket külön 
iskolákban tanítják, úgy azok részére is, akik 
az osztályt nem végezhették s felsőbb osztályba 
nem léphettek, külön, párhuzamos osztályokat 
kell állítani, úgynevezett előmozdító osztályokat. 
A megbukottak ezen rendszer szerint a külön-
féle iskolákból egyesíttetnek (30—35 tanuló) 
és tovább vitetnek. Oly tanulók, kik magukat 
kitüntetik, ismét visszahelyezhetők a rendes 
osztályokba. Külön befejező osztályokban ezek-
nek a tanulóknak kikerekített k pzést kell adni. 
Ezeknek az előmozdító osztályoknak különös 
kedvezményeket kell nyújtani ; és pedig : csekély 
számú tanulók, tapasztalt tanerők, a tanító 
vigye föl tanulóit az alsóbb osztályból a felsőbb 
osztályba, korlátolt oktatási anyag stb." íme, 
ismét egy oly törekvés, mely az abnormális, 
később fejlődő gyermekek elő hal adását kívánja 
biztosítani; de könnyen meggyőzhetünk arról 
minden szakembert, hogy — téves alapon. 

Azok a gyermekek, akik munkátlanul, unat-
kozva ültek végig egy tanévet az iskolában, 
azoknak teste-lelke irtózik a tanulástól ; azoknak 
állíthatunk föl akármilyen kisegítő iskolát, oda 
sem fognak kedvvel följárni, ott sem fognak 
megkívántatólag haladni. I t t nem lehet más a 
teendő, mint törvényes intézkedéssel előre meg-
akadályozni a még fejletlen gyermekek föl-
vételét s kikerülni azok testi-lelki elnyomorítását. 

Oktatás nélkül természetesen nem maradhat-
nak azok a gyermekek sem, kik az utolsó soro-
zási évben is alkalmatlanoknak találtattak. De 
hát ezek volnának a kisegítő osztályoknak ok-
szerűen ide utalt növendékei. Ezeknek van föl-
tétlen szükségük külön módszerre, korlátolt 
oktatási anyagra stb., stb. 

A „népiskolai sorozás" behozatalával azonban 
még nem látom kimerítve az eszközöket, melyek-
kel a népoktatási törvény által kitűzött célt 
mindinkább megközelíthetjük s működésünk 
eredményét általánosíthatjuk. 

A szegényiskolák létesítését, vándortanítói ál-
lások szaporítását, napközi otthonok létesítését 
stb. üdvös dolgoknak tartom magam is, csak-
hogy ezek megteremtéséhez az ország minden 
részében pénz, igen sok pénz kell, ami pedig 
tudvalevőleg szegény hazánkban a népoktatás-
ügyre is csak nagyon korlátolt mennyiségben 
fordítható. Keressük tehát egyelőre azokat a 
módokat, eszközöket, amelyeknek nincs anyagi 
oldala. 

Ilyennek tartom első sorban a tanítóképzés 
színvonalának emelését és a tanítóképző növen-
dékeinek megrostálását. Azok a 14—18 éves 
leányok, 15 —19 éves ifjak már megítélhetők 
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abból a szempontból is, hogy tényleg van-e 
bennük hivatás a legmagasztosabb pálya be-
töltésére. Annál könnyebb lesz ezt megállapítani 
akkor, ha a középiskola hat osztályát végzett 
vagy érettségizett egyének lépnek majd a jövő 
tanító- és tanítónőképzőibe. Nincs egyetlen más 
pálya, amelyen a nem odavaló elemek oly mér-
hetetlen kárt okoznának embertársaiknak, mint 
a néptanítói pálya. Már a tanári sem az, a 
többi annál kevésbé. Akik tehát nem a tanítói 
pályára valók, azokat le kell arról szorítani : 
bármély más állást letölthetnek csekélyebb hivatás-
szeretettel. 

Nem tudom én azt még ma sem megérteni, 
hogy miért küldöm én azokat a gyermekeket, 
kiknek ismereteit, érzelemvilágát, képességeit 
megismertem, fölfedeztem, fejlesztettem, kiknek 
úgyszólván a lelkébe látok, miért küldöm én 
ezeket felsőbb osztályba, másik kartársam nya-
kára ? ! Kezdődnek újból a puhatolódzások, 
tanítói tévedések az egyéni kezelés szempont-
jából, néha ellentétes nevelői törekvések s a 
rengeteg időveszteség, mely alatt a már kiküz-
dött eredmény a legjobb esetben stagnál ; de 
nagyon könnyen visszaesés is állhat be. 

Ismerjük azt a mozgalmat, mely több jeles 
pedagógusunk kezdeményezésére az elemi nép-
iskolában az osztályozás kiküszöbölését tűzte ki 
céljául. En azonban ennél jóval tovább mennék. 
Elrendelném kötelezőleg a még oly sok tanerős 
elemi iskoláknál is, hogy minden tanító a „nép-
iskolai sorozás" alapján már kiválogatott — meg-
közelítőleg egyenlő tehetségű — újoncokból 
60-at átvéve, azokat hat iskolaéven át tanítsa 
és nevelje. Nem volna egy iskolának sem I., II. 
stb. osztály neve, — ami egyszerű majmolása 
a felsőbb tanintézetek meghatározott tudomány-
kört felölelő szakainak — hanem lenne az 
egyszerűen népiskola : X, Y stb. tanító iskolája. 
Ha csak azt az egyet, — hogy ily alapon nemes 
versenyre kelnének a tanítással foglalkozók s 
megszűnne az eddigi áldatlan mosakodás és 
feketítés, — ha csak ezt vesszük is oknak, már 
akkor is törekednünk kell az okozatra : a föl-
menő rendszer behozatalára az egész vonalon. 

A hat iskolaév leteltével arról nyerne bizo-
nyítványt minden gyermek, hogy a teljes nép-
iskolát elvégezte. Különbség csak annyiban volna 
a kiosztandó bizonyítványok között, hogy a 
jegyzet rovatban kitünteti a vizsgázó-bizottság 
a tanító véleménye alapján, hogy a gyermek 
felsőbb tanulmányok végzésére bír-e a megkíván-
tató képességgel ? „így tehát a népiskolai soro-
zás alapján 6 évfolyamot végzett s arra alkal-
masnak talalt gyermek léphetne csak át a 
középiskolába s ezzel egy csapásra megszűnne 
gyermekeink túlterheltetése úgy az elemi, mint 
a k ;ép s természetszerűleg a szak- és legfel-

sőbb tanintézetekben is. Megszűnne egyszersmind 
a túltermelés, a szellemi proletárizmus és nagy-
ban emelkedne az általános népműveltség." 

A polgári előnyök biztosítása oly kitűnő 
módja a népiskola iránti érdeklődés fokozásának, 
szülő és gyermek munkakedvének emeléséhez, 
hogy ha ezt már régebben megvalósította volna 
a törvényhozás, úgy ma nem ott állanánk, az 
átlagos népműveltséget tekintve, mint ahol 
— tessék körülnézni — még most is állunk. 
Ha nem egyebet, mint a Gramma Döme által 
javasolt katonai kedvezményt („aki az elemi 
iskolát kijárta, nem 3, hanem csak 2 évig fog 
katonáskodni") mondanók ki törvényhozásilag, 
az többet lendítene a népiskola ügyén minden 
írott malasztnál. S miért nem volna ez meg-
valósítható ? Hiszen csak természetes, hogy 
könnyebben és kevesebb idő alatt boldogul a 
katonanevelő is az oly egyénekkel, akik meg-
felelő testi ügyesség mellett a műveltségnek is 
egy meghatározott fokán állanak ! 

A fönti kedvezményt azonban a férfiaknak 
csak egy része vehetné igénybe, t. i. a besoro-
zott katonák. Gondoskodni kellene valamely 
általános érvényű jog biztosításáról is. Ilyen 
volna a férfiakra nézve a választási törvény 
olyan módosítása, mely szerint : községi, megyei 
és országos képviselő-választó és választható 
csak az lehet, aki a népiskola 6 évfolyamát 
elvégezte. Ez a reform volna a legcélravezetőbb 
és legindokoltabb mert hiszen a józan ész már 
azt diktálja, hogy csak oly egyén lehet hivatott 
nemcsak saját, hanem mások sorsát is intézni, 
aki ahhoz a megfelelő értelmi és egyúttal ér-
zelmi tehetségekkel bír. 

Nem szabad elfelejtkeznünk a leányokról, a 
nőkről sem, akiknek — mint anyáknak — 
kezébe a gyermeknevelés nehezebb része van 
letéve. Igen elhibázott dolog volna azonban 
velük szemben afíele radikális intézkedést al-
kalmazni, mint amilyet a múltkoriban olvastam, 
hogy „csak azok a leányok, kik a teljes nép-
iskolát bevégeztek, mehessenek férjhez". Ezzel 
több kárt okoznánk a közerkölcsiségnek, mint 
hasznot a tanügynek. A népműveltség emelése 
azonban sokkal fontosabb érdeke a magyar 
nemzetnek is, semhogy az arra vezető módok 
kutatásában megállapodhatnánk. Tehát a nőket 
is meg kellene a maguk módja szerint nyerni. 
Teszem föl, országszerte lehetne egy nőegyletet 
szervezni, amelynek még a legkisebb községben 
is lenne fiókja s melybe c. ak oly nők vétetnének 
föl, kik legalább is az elemi iskola 6 é> folyamát 
elvégezték. Ennek az egyletnek a keretében 
kellene azután a teljes népiskolát végzett 
nőknek bizonyos előjogokat biztosítani, őket 
már valami külső jelvénnyel megkülönböz-

! tetni a többitől. Férjhezmenetelük esetén az 
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egyesület emléktárggyal tüntetné ki a meny-
asszonyt, melynek költségei az időnként ren-
dezendő mulatságok jövedelméből telnének ki ; 
férjhezmenetelük vagy haláluk esetén az egye-
sület küldöttségileg képviseltetné magát stb., 
stb. Aki ismeri a nőknek, mondjuk általában 
az embernek a hiúságra való hajlandóságát, az 
épen nem fog kételkedni abban, hogy ha ezen 
az úton nyilvánosságra kerülne még arról a 
falusi parasztmenyecskéről is, hogy nem járt 
kellőképen iskolába, úgy a szégyenérzet nagyban 
fogja ösztökélni leányainak taníttatására. 

Azokat a reformokat, melyeknek nagyon is 
megvan az anyagi oldala, említettem már előbb. 
Ilyen nem egy, de száz van. Ezért látom jobb-
nak arra kérni kedves szaktársaimat, hogy indít-
ványozzanak, tanácsoljanak, de lehetőleg olyakat, 
melyeknek inegvalósíthatására nem kell várni 
a világbéke megkötéséig. Mert bizony azt csak 
a helyes népoktatás által készíthetjük elő. 

(Székélykevc.) Gi eytts Gyula. 

Jelképes (ininiik; i) számolástaní-
tási mód a tanítás alsó fokán 

(Hozzászólás.) 
A számolástanításnak kedvelt lapunk f. évi 

3. számában ismertetett új módszerét a fono-
mimika hozta létre. Az újszülött azonban csak 
a hibákat örökölte s távol áll a fonomimika 
minden jó tulajdonságától. A fonomimika hasznos 
volta abban nyilvánul, hogy a nyelv hangjait 
alkalmas mesécskék keretében olyaa kézmoz-
dulatokkal és u j jtartásokkal kapcsolja össze, 
amely kézmozdulatok és ujjtartások vonatkozás-
ban állanak az illető hanggal és több-kevesebb 
szerencsével hasonlítanak a neki megfelelő nyom-
tatott belíi alakjához. Ez a hasonlóság állavdó. 
Az eredmény az, hogy a mesécske mindig 
eszébe juttatja a gyermeknek a megfelelő kéz-
mozdulatot vagy kéztartást és a vele társult 
hangot : ezek pedig együtt fölidézik a megfelelő 
betűt. Viszont a betű alakja a hozzá hasonló 
kéz- vagy uijtartásra indítja a gyermeket; a 
betü-indította mozgás pedig a megfelelő hangot 
váltja ki. Ily módon szoros összefüggésben 
vannak egymással : a mese, hang, kézjel és a 
betű; a kézjel fölidézi a hangot és a betű 
alakját; a ha .g, a kézjelt és a betű alakját ; 
s a betű, a kézjelt és a hangot. Kellő gyakorlás 
után fölöslegessé válik a kézjel, amennyiben a 
hang és. a betű alakja segítség nélkül is társul-
nak egymással Ez már a kívánt eredmény, 
amely teljesen megegyezik a fonomimika céljával. 

Amint ebből kitetszik, híve vagyok a fono-
mimikának; ennélfogva következetlenség nélkül 
nem lehetnék ellensége a számmimikának — ha 

tudniillik ilyen mimika lehetséges lehetne» Véle-
ményem szerint azonban maga a számfogalom 
természete s a számfogalmaknak egymással való 
viszonybaállítása (számművelet) föltétlenül ki-
zárja a mimika lehetőségét. 

Csikós kartárs szavai szerint a 3, 4 mennyi-
ség a gyermek előtt (kezdetben) még „sokaság". 
Nem mondok ellent, hanem elfogadom az állítást 
és a „sokaság" kifejezést is. S természetesen én 
is szükségesnek tartom, hogy a gyermeknek 
minden egyes mennyiségről tiszta fogalma 
legyen. Ez célom s ennek minél könnyebb el-
érhetésére törekedni kötelességemnek tartom. 
E törekvésemben az a meggyőződés vezérel, 
hogy minél egyenesebb úton haladok s minél 
egyszerűbbé teszem eljárásomat (módszeremet), 
annál könnyebben hull az ölembe az eredmény. 

így gondolkozhatott Csikós kartárs is, de 
aztán hogy, hogy nem, mégis görbe útra tévedt 

! és komplikálta az eljárását, amidőn abban álla-
! podott meg, hogy ezután pl. az 5-ös szám fogal-
' mát oly módon rögzíti meg a gyermekben, hogy 
! a gyermek mindig lássa lelki szemeivel az 5-öt, 

valahányszor kutyáról van szó, vagy valahány-
; szor valaki 5 ujjal a kutya szaladását mímeli. 

LTgy veszem észre, hogy Csikós kartárs alakot 
adott az 5-ös szám fogalmának s az alak ez: 

; 2 — 2 —(— 1 = 5 (a kutyának a 2 első, a 2 
hátulsó lába és az 1 farka). Nem tudom, van-e 

I még más példája is Csikós kartársnak az 5-ös 
szám fogalmának megrögzítésére, de azt tudom, 

! hogy csupán ez az egy példa nem elégséges; 
de ha van még legalább egy, akkor ez a kettő 
már igen sok. Mert pl. az 5-ös szám sokféle-
képen képzelhető el, ígv: 1 + 1 + 1 + 1 + 

! 1 = 5, 2 + 1 + 1 + 1 = 5, 3 + 1 + 1 = 5, 
: 4 + 1, 1 + 2 + 1 + 1 = 5, 1 + 3 + 1 = 5, 

1 + 4 = 5, 2 + 2 + 1 = 5, 2 + 1 + 2 = 5, 
! 2 + 3 = 5, 1 + 3 + 1 , 1 + 1 + 2 + 1 
; stb. ; tehát a kutya végtagjainak az elhelyezése, 
! avagy a kutya futásának kézzel való mímelése 

(eltekintve e m'me és nehézkes voltától) egyedül 
nem elegendő arra, hogy az 5-ös szám tiszta 

! fogalmának a megértésére képesítse a gyerme-
ket ; viszont a mennyiségfogalom lehető sok 

I alakja mindenikének föltüntetésére és megrög-
; zítésére szolgáló minden kézjel kigondolására 

és megismertetésére gondolni sem lehet, de nem 
is szabad. Már pedig akkor hiába kérdezné meg 
Csikós kartárs a kis tanítványától (föltéve, hogy 
ennek értelme még a számmimika segítségére 
szorul), hogy egy csizmadiaszéknek meg egy 
csirkémk összesen hány lába van. Számmimikás 

! tanítványa vagy elbámulna a szürke levegőbe, 
! vagy pedig össze-vi? sza emlegetne egy rakás 
! számot, csak épen az 5-öt kerülgetné követ-

kezetesen, inert az ő tudatában az 5 = 2 + 
2 + 1, nem pedig 3 + 2. Avagy megs: lm-
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lálnd a lábakat ? Ezt nagyon okosan cselekedné, 
de ez már nem is volna mimilca. 

Én úgy képzelem a mennyiséget, mint a i 
folyadékot : a tartalma (értéke) mindig ugyanaz, 1 

de az alakja a körülményekhez képest folyton 
változik. Nem helyeslem tehát, hogy a változó 
alakok egyike a számfogalom lényeges és egyedül 
való jelének tekintessék. 

Ebben bizonyára egyetért velem Csikós kar-
társ is s ennélfogva belátja, hogy a szám-
mimika lehetetlenség; leghelyesebb, ha foko-
zatosan, de biztosan vezetjük el a gyermekeket 
egyik számfogalomtól a másikig, közvetlen 
szemléltetés útján. Véleményem szerint legjobb, 
ha a gyermek értelmének fejlődésével párhuza-
mosan haladunk előre a számolásban s óvakodunk 
minden olyan erőszakos beavatkozástól (mimika), 
amelynek az a célja, hogy megfelelő értelem 
hiányában a tiszta megértés rovására siettesse 
a számolást. 

A tanításban a segítőeszközöket szüksége- ' 
seknek tartom, de nem helyeslem, hogy a segítő-
eszközök derűre borúra alkalmaztassanak. Csak 
ahol szükség van rájuk, ott használjuk őket, ! 

különben pedig mükö Itessük a gyermekek 
gondolkodását. Cél nélkül tenni valamit, annyi, 
mint ha semmit sem tennénk ; eél és ok nélkül ; 

használni valamely rossz eszközt, egvértékű a 
rombolással. 

A fonomimika sietteti ugyan az eredményt, : 

de a célja nem a sie'te1,és, hanem a munka ! 
megkönnyítése oly módon, hogy szoros és állandó : 
kapcsolatot létesít egy hang, egy kézjel és egy : 
betű között, ÉZ a kapocs állandóan ugyanazt 
az egy hangot, egy kéz jelt és egy betűt köti ' 
össze a tudatban. A fonomimika tehát v,dóban 
segítségére van a gyermeknek. Nem okvetlenül 
szükséges, de jó. 

A számmimika ellenben csak siettetni akarja 
az eredményt, de nem könnyíti meg a munkát. 
Sőt állítom, hogy nemcsak el nem éri a cé ját : 
a siettetést, de határozottan útjában áil a tiszta 
fogalom megszerzésnek, amennyiben rgy sokféle i 
alakban előforduló mennyiséget csupán egy | 
alakjávái kapcsol össze, mely erőszakosságával 
a többi lehetséges alakot a tiszta fogalom rová- ; 
sára mellőzi s helyezi mintegy ellentétbe a i 
mennyiség fogalmával. 

Az, liogy egy idő múlva a számmimika mel- : 
lett is ti*zta fogalma lesz a gyermeknek a | 
mennyiségekről, a világért sem a számmimika i 
érdeme, hanem a gyermek.') értélem fejlődésének j 
következése. Az értelmet pedig semmiféle mimiká- I 
val fejleszteni nem lehet. Mimika segítségével ; 
megtanulhatunk valamit értelem nélkül is, hogy j 
tudjunk (h:.ng és betű összekapcsolása a f'ono- ' 
mimika segítségével) s il\ en mechanikus tanulás-' ! 
sal olykor-olykor meg is elégedhetünk; de az 

X S i i í 

értelmet a legtetszetősebb mimika sem pótol-
hatja. Jól jegyezzük meg, hogy más a tudás 
és más a megértés. A betű alakját elég tudni, 
de a mennyiség fogalmát érteni kell. Ezért nem 
teheti meg a számmimika azt a szolgálatot, 
amiért pl. a fonomimikát oly sok helyen meg-
kedvelték. 

Föltéve azonban, de határozottan tagadva, 
hogy még lehetne komolyan is beszélni a szám-
mimika célszerűségéről és használhatóságáról, 
nem tartom érdektelennek még egy pár szót 
szólni a számmimikáról. 

Azok a jelképek, amelyeket Csikós kartárs 
az 1 — 10-ig terjedő számok fogalmának meg-
alkotása céljából alkalmaztatni kíván, többnyire 
szerencsétlenek. Nem helyeslem pl., hogy az 
isko'ában vagy bárhol a sánta koldust mímeljük. 
Kegyelet-, tisztelet- és szánalomérzést kell a 
gyermekek szívében fölébresztenünk ; kerülnünk 
kell tehát minden olyan dolgot, amely ezen 
elsőrendű törekvésünkben föltűnő módon aka-
dályozhatna. A sánta koldus mímelése pedig 
ilyen. Meg aztán nem is jó, mert a sánta em-
bernek is megvan legtöbbször mind a két lába 
s így az l-es szám fogalmát nem teheti vilá-
gosan érthetővé. Ezen utóbbi okb 1 nem jó a 
3-as szám jelképe sem: a sáuta kutya. A képek-
nek, ha mindjárt csak je!képek is, találóknak 
kell lenniök, hogy félreérthetetlenül magyarázzák 
meg a dolgot, amit ábrázolnak. 

Az 5-ön fölül le ő számok jelképeit nem 
ismerem, de valószínűleg azok is ilyen fogya-
tékosak. ha ugyan még nem fogyatékosabbak. 
Ezért nem Csikós kartárs a hiba-, hanem az a 
körülmény, hogy nem igen lehet válogatni a 
számmimika céljának megfelelő példákban. 

De tegyük föl, hogy e/.ek a jelképek egytől 
egyig jók. M-.;g ekkor is figyelemreméltó kifogás 
alá esik a számmimika. A Csikós kartárs ismer-
tető cikke azt a gyanút keltette föl bennem, 
hogy az egész számmimika nem egyéb tárgy-
számolásnál, csakhogy r.em valódi tárgyakat 
számláltat, hanem helyettesíti a valódi tágyakat 
a mindig kéznél Lvő kéz ujjaival. Nem vetem 
meg én sem a kéz ujjainak használatát a szá-
molástanítás alsó 'okán, de óvakodnám s óva-
kodom is attól, hogy rákényszeritsem a gyer-
meket az ujjszámolásra. A számmimika pedig 
e/.t tenné s ily módon, ahelyett, hogy önálló-
ságra, gondolkozásra és a tudatban a szám-
fogalom megszilárdítására segítené a gyermeket, 
inkább az ujjak gyámsága alá helyezi, mely 
gyámság alól vajmi nehéz lesz fölszabadítani. 
Szó''a'. a s -ám nim ka visszafelé sül el. 

De tegyük föl a/.t is, hogy a számmimika 
ragyon kedves és vonz í a gyermek t lőtt, mert 
mozgással van összekötve s általában nagyon 
jó, mert „megkönnyíti" a tanítást. Ezen föl-
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tevés után kérdezem, hogy nem lenne-e okozója 
a számmimika egy óriási ba jnak : a íÖlületes 
számolástanításnak ? Alapos számolástanítást 
csak úgy tudok elképzelni, hogy a szükséghez 
képest mentől többször szemléltetek a legkülön-
félébb tárgyakon (golyó, pálcika, könyv, irka, 
plajbász, palavessző, paszuly, kavics stb.), továbbá 
vonalakon, pontokon; a tárgyakat magam is 
összegyűjtöm, a gyermekekkel is összegyűjtetem, 
hogy mindig készenlétben legyenek. Ügy gondo-
lom, így jár el minden kartársam. De ha a 
számmimika tért hódítana, vájjon akkor is folya-
modnánk-e ^elégszer" a tárgyakon való szem-
léltetéshez ? Hogyne ! — hallom a mérges fele-
leteket. Bocsánat, én sem folyamodnám, hiszen 
ott vannak az ujjak, minden gyermek magával 
hordozza őket, még csak otthon sem lehet 
felejteni. Ez esetben pedig, noha a számmimika 
is tárgyszámolás átvitt értelemben (az is csak 
így !), elhanyagoltatnék az egyedül biztos alapja 
a számolástanításnak: a tárgyszámolás. Ezt az 
elhanyagolást világért sem a tanító terhére 
írom, hanem annak a könnyen lábrakelhető 
nézetnek, hogy a tárgyszámolás = tárgyszámolás ; 
tehát a számmimika helyettesít mindent. Ez a 
nézet pedig határozott veszedelem volna. 

Ezekben óhajtottam elmondani a jelképes 
számolástanítási módra vonatkozó kifogásaimat 
és aggodalmamat. 

Az új és az eddigi számolástanítási módszer 
összehasonlításának eredménye indított arra, 
hogy elmondjam szerény nézetemet az új mód-
szerről. En ugyanis nem látok semmi olyan 
előnyt az ú j módszerben, ami megokolttá és 
szükségessé tenné, ellenben látom a hátrányait. 
Viszont az eddigi módszernek megvannak mind-
azon előnyei, amelyekért Csikós kartárs érde-
mesnek tartotta új módszerről gondoskodni. így 
például az eddigi módszer nem zárja ki, hogy 
a gyermekek egyszerre végezzék a számmüve-
leteket; ellenkezőleg: játszva, jókedvvel számol-
hat minden gyermek egyszerre a magával hor-
dozandó pálcikákon, paszulyon, bordón stb. ; 
hiszen a tanító kérdése mindig az egész osz-
tálynak szól, tehát az egész osztály egyszerre 
számol, noha természetesen csak egy g\ ermek 
mondja a számolás eredményét. Ugyan ki merné 
állítani, hogy ez a valo'di tárgyszámolás nem 
tartja ébren a gyermekek figyelmét? Ki merné 
állítani, hogy ez a valódi tárgyszámolás barát ja 
az unalomnak és a nyomott hangulatnak ? Ki 
hiheti, liogy az egyoldalú számmimika válto-
zatosabbá, színesebbé, e'rdt kesébbé teheti a szá-
molástanítást, mint a legkülönfélébb tárgyakon 
való számolás ? Ki hiheti el, hogy a jelkép 
jobban szemléltet, mint maga a t árgy ? Ki hiheti 
el, hogy az erősen fogyatékos számmimika hama-
rább juttatja el a gyermeket az önálló és értel-

mes számoláshoz, mint a valódi tárgyszámolás ? 
Végül ki hiheti el, hogy a számmim ka hama-
rább és könnyebben képesíti a gyermeket az 
elvont mennyiség fölfogására ? Vájjon amikor 
mimikázik a gyermek, nem látja, nem érzi, hogy 
a mennyiségnek megfelelő számú ujját működ-
teti? Bizony látja, érzi s ez a körülmény azt 
eredményezi, hogy az elvon át t még megnehezíti 
a mimika. Addig nem is képzelhető a mennyi-
ségnek tiszta elvonása, amíg a gyermek mimi-
kázik; mentől tovább tar t a mímelés, annál 
rosszabb. 

Ezekkel a kérdésekkel és gondolatokkal fog-
lalkozva jutottam arra az eredményre, hogy az 
eddigi számolástanítási módszer jobb az újnál, 
tehát nem nyereséget, hanem veszteséget jelen-
tene az ú j módszer. A cél pedig nem lehet — 
veszteség. 

Semmiféle életrevaló, jó újításnak nem vagyok 
ellensége, de a számmimikától nem lehet semmi 
jót várni, sőt inkább rosszat cselekszünk vele. 
Ez az én tárgyilagos bírálaton alapuló véle-
ményein a számmimibáról. Mindazonáltal örül-
nék, ha arról győzettetném meg én is, hogy 
az újonnan keletkezett módszer jobb az eddigi-
nél, amely ellen nekem igazán semmi panasíom 
sines en. 

(Torda.) Csöreyi János. 

Külföldi szemle. 
Iskolanyomor Poros : or. zúg keleti határában. 

Kiesel iskolatanácsos 1889-tól 1905-ig volt ke-
rületi tanfelügyelő Posen tartományban. Az 
itteni iskolai állapotoknak képét festette a tan-
felügyelő, mely — mint egy német tanügyi 

j lap mondja — a beavatottakat is aggodalom-
I mai tölti el. Az előadó az előbbi állapotokhoz 

képest jelentékeny haladást állapít meg ugyan, 
de a mostani viszonyok is nagyon kedvezőtle-

I nek. Ebből az előadásból egy pár adatot idé-
zünk. A tanítóhiány igen nagy és állandó baj. 
A következő számokkal támogatja állítását : 
A schildbergi H. kerületben az 1901. tanév-
ben az összes iskolák harmadrészében betöltet-
len állások voltak; a schildbergi 1. kerületben 
pedig újonnan állított iskolák 1 — 2 évig meg-
nyithatók nem voltak, s ugyanazon kerület-
ben egy az 1901. évben állított iskolán csak 
1905-ben töltötték be a tanítói állást, ezt is 
csak ideiglenesen. Különféle iskoláknál évek óta 
betöltetlen állások vannak, ennélfogva egy 
tanítónak 195, egy másiknak 182 tanulót kell 

j tanítani. De ahol az állomások be vannak töltve, 
j ott is szomorú viszonyok uralkodnak, s jelen-
j tékenyen gyarapítani kellene a tanítók számát, 
I hogy normális viszonyokat teremtsenek, úgy 

hogy egyosztályú iskolákban legföljebb 80, 
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többosztály úakban legföljebb 70 tanuló volna 
egy tanító alatt. E mérték szerint mérve az én 
kerületemben 25 katholikus iskola közül csak 
2 volt normális, 13 egyosztályú iskolában 9-ben 
száz tanulónál több volt egy tanító alatt, egyes 
iskolákban 168, 151, 157. A schildbergi isko-
lának 14 osztálya van: 8 tanteremben 9 tanító 
alatt, ezek közül egy mindig beteg. A legtöbb 
tanító 2 osztályt vezet ; a tanítási idő az egyes 
osztályokban a minimumra van redukálva : heti 
12—14 óra. A többi előbb említett iskolában fél-
napi, részben harmadnapi tanítás a szabály. S 
habár — teszi hozzá Kiesel — majdnem az össze® 
tanulók tengyüül beszélnek, s csak az iskolában 
kezdenek el németül tanulni, csak egyes esetek-
ben történik meg, hogy egy az iskolából kike-
rült gyermek németül olvasni és írni nem tud ; 
s azért bámulta mindig a tanítók által fölmu-
tatott rendkívüli eredményt. Amit az egyes 
tanítótól itt követelnek, az túlmegy a lehetőség 
határán. 

* 

A mannheimi iskolarendszer ellen. A schöne-
bergi tanítóegyesület e hóban tartott ülésén 
két kiküldött tanító referált a mannheimi iskola-
rendszerről s annak értékéről a schönebergi 
iskolai viszonyokra vonatkozólag. A főreferens 
Liebich tanító előbb általánosságban »zólt a 
tanulóknak tehetségük szerint való elválasztá-
sáról. Azután kimutatta, hogy milyen Mann-
heimban e követelménynek gyakorlati keresztül-
vitele, s hogy a tanulókat a valóságban nem 
tehetségük, hanem különösen az iskolaév végén 
elért ismereteik alapján választják szét, s har-
madszor, hogy e rendszer dacára a tanulók 
haladási statisztikája nem javul. Emellett külö-
nösen kiemeli azt, hogy e hiányért nem a 
tanulói anyagot lehet felelőssé lenni, hanem az ! 

iskola belső szervezetét és pedig elsősorban a I 
terjedelmes tananyag-tervet, az I. és II. osztá-
lyok kombinálását, a III. és IV. osztályok rész-
leges kombinációját az óraszám megrövidítésé-
vel és azt a körülményt, hogy a főosztályrend-
szerek a jobb tanítók nélkül maradnak, mert 
a külön osztályrendszer legnagyobb részben el-
foglalja őket. 

Az egyesület másik referense: Berger némi 
világot derített a mannheimi iskolai belső mun-
kára. A mannheimi iskolai rendszer egyetlen 
előnyét abban látja, hogy az előmozdító osztá-
lyok (Förderklassen) fölállításával a kevésbé 
tehetséges tanulókat a kisegítő osztályoktól, 
ameddig lehet, távol tartják. Az egész appará-
tust azonban egybevetve valódi értékével nagyon 
drágának tartja, úgy, hogy semmiképen sem 
szólhat mellette. Érthető előtte, hogy a mann- : 
heimi tanítóság miért egyezett ebbe a rend-

szerbe, amely annyi ellenzésre talált. Referens 
azt gyanítja, hogy a nagy mellékjövedelem az 
ok, (700—1000 márka egy esztendőben), mely 
a tanítók javára esik. Az egyesület azután a 
következő határozati javaslatot fogadta el, me-
lyet az iskolai hatóság s a nyilvánosság elé 
terjeszt. 

A schönebergi tanítóegyesület nem barátkoz-
hatik meg a tanulóknak tehetségesek és kevésbé 
tehetségesekre való különválasztásával, amint azt 
a mannheimi iskolarendszer követeli. 

1. Mert a tanulók különválasztása nem is 
tehetségük, hanem a tanév végén kimutatott 
ismereteik szerint történik. 2. Mert általa az 
egyediskola (Einzelschule) mint önálló orga-
nizmus szétszakíttatik. 3. Mert vele a társadalmi 
különbségek zavarólag lépnek az előtérbe. 
4. Mert a verbalizmus gépies oldala a dologi 
tanítás fölé kerül. 5. Mert el nem kerülhetők 
általa a g\ akori áthelyezések és hosszú iskola-
útak. 

Az egyesület attól várja a mai népiskola 
munkájának nagyobb eredményét s az eredmény 
fokozását, hogy az osztályok túltömöttségét 
megszüntetik, s hogy a tananyagot lehetőleg 
korlátozzák. 

* 

A svéd közoktatásügyi miniszter életéből. 
Tudvalevő dolog, hogy nemrég Dániában egy 
volt elemi iskolai tanító lett a közoktatásügy 
vezetője. Svédországban nemrég alakult meg 
az úgynevezett baloldali minisztérium, melyben 
Fridtjof Berg népiskolai tanító foglalta el a 
közoktatásügyi miniszter helyét. A svéd Tanítók 
Lapja a következőket írja e kiváló tanítóról : 
„Fáradhatatlan eréllyel szolgálta Berg egy 
negyedszázadon át a svéd népiskola ügyét szó-
val és tollal. Hihetetlen olvasottsága, szakértelme, 
formájában mindig mértékletes, de alapjában 
véve rendkívül alapos fejtegetései az iskola 
minden kérdésére vonatkozólag nagy becsülést 
szerzettek neki ellenfeleinél is. Folyton szem 
előtt tartotta, hogy az általános népiskolának 
Svédországban is elismerést szerezzen, ezt nem 
is tagadta meg soha, s remélhető, hogy ezt új 
hatáskörében céljához közelebb fogja vinni. 
Bizonyos az, hogy miniszterré való kinevezését 
tanítói körökben nagy megelégedéssel és nagy 
reményekkel fogadták. Ismeretes dolog, hogy a 
kultuszminiszter fia a még élő Berg András, 
népiskolai veterán tanítónak, a későbbi slöjd-
felügyelőnek. Született 1851-ben március 20-án 
Odeshögben keleti Grotlandban. 1874-ben lépett 
a gotenburgi tanítószemináriumba, amelyből 
már két szemesztris után 1875-ben a legjobb 
bizonyítvánnyal elbocsátották. Ugyanebben az 
évben mint segéd működött apja mellett Fin-
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spangban s 1878-ban lett utóda mint tanító; 
de már 1881-ben a fővárosba költözött, ahol 
a storkyrkani községi iskola tanítója lett egész 
eddig. Stock bolmban nagy munkatere nyílt. 
Idejének és erejének nagy részét az általános 
svéd tanítóegyesület fejlődésének szentelte. Csak-
hamar a politikai téren is ismertté tette nevét 
s 1890-ben a főváros képviselőnek választotta. 
Az utolsó 3 évi ciklus alatt előadója volt az 
úgynevezett iskolai bizottságnak s nevét igen 
gyakran lehetett látni a népiskola és a tanítók 
javának előmozdítását célzó javaslatok alatt. 
Pedagógiai utazásai közben bejárta Dániát, 
Norvégiát, Németországot, Svájcot és a Német-
alföldet. Nagyon becsült nevet szerzett magá-
nak mint pedagógiai és szociálpedagógiai író. 
Egy pár jeles ifjúsági hatot is írt. Ugy tekint-
jük kinevezését, mint a népiskola növekvő fon-
tosságának bizonyítékát társadalmi életünk fej-
lődésében. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
M. F. Ráczkeve. 1. A nyugdíjjárulékot fize-

téséhez mérten ró ák ki. Cs ik a belépés idejétől 
fogva számítják a nyugdíjigényt. 2. Ha a tanító 
időközben tanárrá lesz, a beszámítás a 4 : 3 
arányában történik. Erről részletes folvilágosítás 
található a Tanítók Tanácsadója című útmutató 
könyv 174- 175. oldalán. — „S." Ha eddig 
nem vetették ki, kérdezze meg a körjegyzőtől, 
hogy miért vetették ki most? Mi nem tudhat-
juk a kivetés okát. — P. M. Kustárií'alva. A 
milléniumi évet is csak egy évnek számítják s 
így 23 évi szolgálat után csak 607 K 20 f jár. — 
F . L. Bihar. 1. Megbüntetheti, hogy mire: azt 
minden pedagógusnak magának kell tudnia. 
2. Értesse meg a szülőkkel, hogy a gyermek-
nek a dohánxzás árt. — TT. A. 1. Az ideig-
lenes díjat nem számítják. 2. Itt <an 12.493. j 
sz. a. 3. Az illető- város lakbér fokozatától függ. — j 
Losonez. Nem lesz szabályellenes, de vájjon 
megadják-e? Nyugdíjigényére nem lehet káros j 
bef'olvással, ha a kir. tanf.-ség útján bejelenti. — j 
Május. I Az oszt.-t:inácsos: nagyságos. 2. Nem.— j 
K. A. E. Ha a díjlevélben az áll, hogy „osz- ; 
fályt", úgy nem köteles „osztályokat" tanítani. 
Hosszabb helyettesítésért önt méltányos díjazás 
illeti meg. — 31. S. Az iskola fönntartó köz- j 
séggel kell elvégeznie, kérve renies tanítónak 
való megválasztatását. — 0. K. Cs<íi< ygorbó. 
Nyugdíját férjhezmenetele. után is megkapja, 
A nyugdíjügyről a szükséges fölvilágosításokat 
részletesen megtalálja a Tanítók Tanácsadója 
című könyv 160 —194. oldalain. (A könyv ára 
3 K 20 f ; megrendelhető szerkesztőségünkben.— ! 
T. J. Ív. L. 1. Nem. 2. Útlevél okvetetlenül 
kell. 3. A k' zokt. inin.-ban. 4—5. Nem. — 

„Érdeklődő" és másoknak. Névtelen levélre 
nincs válaszunk. — F. .T. B. Nyitfabajna. 
1. Nem. 2. A népiskolai bizonyítványok bélyeg-
mentesek. 3. Az iskolaszéki elnök ok nélkül 
bizonyára nem tagadja meg a bizonyítványok 
aláírását. — „Érdekelt fel." A nyugdíjtör-
vény erre vonatkozólag nem intézkedik. — 
0. Gy. Forduljon ügyében a kir. tanf.-ség 
útján a vármegyei közigazgatási bizottsághoz. — 
F. J. Szászkabánja. Okmányait a kir. tan-
felügyelőség útján kérje vissza. — B. Gy. G. 
A szabályzat szerint (tessék csak még egyszer 
elolvasni) csak jeles polgári iskolai képesítésű 
tanítók vehetők fői. Egyébiránt tessék a Peda-
gógium igazg.-hoz (I., Győri-út) fordulni. — B. F. 
Igaza van : a kiv. pótlékról az isk.-fönntartó 
közs. köteles gondoskodni. Ha annak idejében nem 
adják meg : forduljon a közig, bizottsághoz. — 
B. K. Kunó. Az áll. el. iskola — levele szerint -
bérépületben van elhelyezve s ezért érthetetlen, 
hogy miért vetették ki az áll. egyenes- és útadót 
az áll. iskolára, holott a bérépület után eső 
adónemeket a bérbeadó tulajdonos köteles meg-
fizetni, föltéve természetesen, hogy a megkötött 
szerződés e tekintetben nem köti a kincstárt. 
Jelentsék be az esetet sürgősen a tanf.-ségnek. — 
M. J. Becs. Vezérkönyvet vajmi nehéz aján-
lani, inert a legtöbb egy bizonyos kézikönyvhöz 
készült és ennek menetét követi. Valóban tehát 
csak az illető kézikönyv mellett használhatók 
sikerrel. A többnyire egyoldalú vezérkönyvek 
helyett tehát inkább az illető tárgy módsze-
rét kimerítően ismertető munkák beszerzését 
ajánlanék. Kívánságára azonban ideiktatjuk 
néhány vezérkönyv címét : Dreisziger Ferenc : 
Az I. osztály teljes vezérkönyve. Peres 
Sándor : Beszéd- és értelemgyakorlatok. Gyer-
tyánffy 1. : Előgyakorlatok az írva-olvasáshoz 
és rajzoláshoz. Gönczy P. : Vezérkönyv az 
ABC-hez. Tomcsányiné Czukrász R. : Fono-
mimikai előgyakorlatok az olvasás és írás taní-
tásához. (roőz József dr. : Hangutánzó olvasás- és 
írástanítás. Emericzy-Kárpáti : Vezérkönyv a 
számtan tanításban. (Ugyanezektől: Vezérkönyv 
a mértan tanításához.) Dr. Beke Manó: Vezér-
könyv a népiskolai számtani oktatáshoz. Erdődi 
J. : Vezérkönyv a népiskolai számolástanításhoz. 
Emericzy : Vezérkönyv a földrajztanításhoz. 
Kii s és Mayer : Vezérkönyv a történet tanítá-
sához. Böngérfi: Vezérkönyv a fogalmazás 
tanításához. S'epanko: Vezérkönyv a testgya-
korlathoz. Láng M. : A magyar nyelv tanításá-
nak természetszerű módja. Ezek, valamint bár-
mely itt föl nem sorolt könyv megrendelhető 
akármely könyvkereskedés útján. Különben 
figyelmeztetjük a tantervváltozásra, amely bizo-
nyára a vezérkönyvek megváltoztatását is maga 
után fogja vonni. 
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IIIS L'SZÜNÓRA J 
I W ® ; 

!SlBf 
A szeretet magvetője v a g y o k . . . 

Hogyha lelkem' megfáradni érzem, 
Ha szívemre száll sötét borulat, 
S a küzdelem lelohasztja vérem, 
S nincsen csillag, mély kiutat mutat; 
Ha kétség szú ja őröl szívemen, 
Ha nem vígasztalhatnak a nagyok, 
Úgy-e, akkor ti szóltok így nekem : 
„A szeretet magvetője vagyok ..." 

Ti mondjátok apró csemetéim, 
A tört hitet ti kötözitek be, 
Amikor szemetek szelíd fényin 
Leszállok én a leikeitekbe... 
Ti hoztok derűt a homlokomra, 
Hisz' Ixten tiszta képe ti vagytok . . . 
S felüdül lelkem a hangotokra 
— .1 szeretet magvetője vagyok. 

A szeretet magvetője vagyok, 
Nincs is nekem semmi más egyebem .. . 
Tudományom sem ver földet, napot, 
Gazdagságom : csak a szeretetem. 
Bölcsességem sem terjed továbbra, 
Sőt én még más lenni sem akarok, 
Éltemet a sors bárhogy dobálja . .. 
— A szeretet magvetője vagyok. 

Az igaz, hogy csak fekete kenyér 
Az ilyen munka bére — s nem kalács, 
De nekem ez mindennél többet ér, 
Csak zajtalan éltem ne érje gáncs • . . 
Csak munkám közt akadjak virágra, 
Mély szívemből vette át a magot, 
S büszkén mondom : — nem nézve igámra — 
A szeretet magvetője vagyok ! 

Tóth Oyöryy. 

irodalom. 
A rajzoltató földrajztanítás gyakorlati vezér-

könyve. 2 kötetben. Irta Vaday József. (A 
szerző rajzai után készült eredeti ípmetszetekkel. 
[A két kötetben 159 iskólatáblai térképrajzzal.] 
A két kötet ára fűzve 7 K. Kapható a szerző-
nél Nagyváradon). — A földrajztanítás egyik 
sokat vitatott, azonban máig is eldöntetlen kér-
dése a térképrajzolás. Majdnem annyi a véle-
mény erről a tárgyról, ahány a módszerész; és 
még a legjelesebb, a földrajz terén irányadó 
bel- és külföldi írok fölfogása között is óriási 
az eltérés. Nem esoda tehát, ha gyakorlati al-
kalmazása is annyiféle, ahány az iskola. Vaday 
József előttünk fekvő müvével a térképrajzolás 
hívének vallja magát. Ezúttal csak ismertetni 
— és nem bírálni — szándékozván a könyvet, 
nem bocsátkozzunk ennek módszeres szempont-

j ból való boncolgatásába. A 10 ívre terjedő 
j I. kötet, mely csupán Magyarországgal foglal-

kozik, négy részre oszlik, melyek elsejében 
I (1—44. oldal) 26 leckevázkt keretében 30 kép-
\ zeleti térképen a földrajzi előfogalmakat nyújtja 
j a szerző. A II. rész (45—60. oldal) 13 leckébe 
I foglalva átismétli az I. rész anyagát valódi 

térképrészleteken, melyeknek a Sárköz és Ve-
lencei-tó környéke, a Bodrogköz, a Telecskei-
dombok, a Fertő, Hanság és Lajta vidéke, a 
Szernye mocsár, a Hegyalja, a Duna könyöke 
Vácnál, a Balaton, Siklós és Baranyavár vidéke, 
a Muraköz, a Maros torkolata és végül hazánk 
határa a Morvánál szolgálnak alapul. A tér-
képek száma itt 13. A III. részben (61—87. 
oldal) a szerző Magyarország általános földrajzi 
tananyagát adja a szokott fölosztásban vidékek 
szerint 10 leckében 15 térképpel, külön hegy-
vízrajzi és külön megyei beosztással. Ehhez 
csatlakozik 2 leckében Magyarország címerének 
és a magyar lobogónak rajza. A IV. rész ma-
gában foglalja Magyarország részletes földrajzi 
tananyagát megyék szerint. Budapest székes-
főváros és Pest-Pilis-Solt-Kishín vármegye 5 
lecke keretében 3 térképpel részletesen van 
földolgozva; a többi 62 vármegyét ABC rend-
ben l - l térképpel a lecke anyagának vázlatos 
megjelölésével nyújtja a szerző. Függelékül 5 
történelmi rom táblarajzát találjuk. A II. kötet 
212 oldalra terjed és hazánk ismétlő áttekin-
tésén kívül (1 — 30. oldal 10 leckében 1 tér-
képpel) az Osztrák birodalmat (30—40. oldal 
6 lecke, 1 térkép) Európa országainak áttekin-
tését (41 — 98. oldal 13 lecke, 12 térkép) és 
a több földrész leírását nyújtja, kiegészítvén 
ezen ismereteket a világrendszerről szükséges 
tudnivalókkal. Ázsia ismertetése (99 — 122. oldal) 
5, Afrikáé (123—139. oldal) 1, Észak-Ameri-
káé ( H 0 —166. oldal) 7, Dél-Amerikáé (167— 
181. oldal) és Ausztráliáé (182—189. oldal) 

i 2—2 leckét foglal le. E leckék azonban nem 
i csupán száraz leírását nyújtják az illető föld-
! résznek, puszta nevek halmazával, hanem igen 
: sok érdekkeltő anyagot is szőnek a tanításba, 
: úgy, hogy hellyel-közzel valóságos útleírásként 

hatnak. A szárazföld és világtengerekről szóló 
rész után (189—195. oldal) 10 leckében tár-

I gyalja a Föld, Hold, Nap és a világrendszerről 
; szükséges tudnivalókat. Természetes, hogy a 
I rajzolás itt sem marad el, amennyiben minden 

egyes földrésznél 1—1 térkép, a csillagászati 



résznél pedig 6 kép magyarázza és állandósítja 
a tanultakat. A rajzoltató-módszer hívei bizo-
nyára örömmel forgatják majd Vaday József-
nek A Földrajztanítás Vezérkönyve című mun-
káját. (Szk.) 

Vezérkönyv iskolai ünnepélyek rendezéséhez. 
Kiváló pedagógusok s az irodalom jeleseinek 
közreműködésével a miniszterileg elrendelt ösz-
szes iskolai ünnepélyek rendezéséhez Ludvigh 
Béla kartársunk egy rég nélkülözött vezérköny-
vet szerkesztett. A vidéki tanítók érezték eddig 
ennek legjobban hiányát, mert bár az ünnepé-
lyek megtartása kötelező, megfelelő választékos 
anyag nem állt rendelkezésükre. E hiánynak 
kitűnően megfelel Ludvigh Béla müve, mely 5 
ünnepélyhez emlékbeszédet, jól összeválogatott, 
részben eredeti száz költeményt és kottára több 
dalt tartalmaz. A müvet több sikerült kép is 
díszíti. Változatos szép betünyomása is kiválik. 
A munkát melegen ajánljuk kartársaink figyel-
mébe. Megrendelhető Ludvigh Bélánál, Üllő (Bpest 
mellett.) Ára 2 K 50 f. (K. K.) 

„Az 1906/7-ik tanévi tananyagbeosztás tel-
jes szövege" címen igen fontos és közérdekű 
munkát bocsátottak sajtó alá Vaday József 
közs. és Szász Ferenc áll. isk. igazg.-tanítók. 
Számot vetve ugyanis ama nehézséggel, melyet 
az új Tanterv szerinti tananyagbeosztás elké-
szítése állít a tanítók elé: Vaday és Szász az 
összes tantárgyak szövegét földolgozták s a külön-
féle iskolák viszonyaihoz alkalmazva kiadták. 
Vaday és Szász műve • a Gyerkes űrlapjaihoz is 
alkalmazható. Megrendelhető : Vaday Józsefnél 
Nagyváradon vagy pedig Szász Ferencnél Simén-
falván 2 K beküldésével. (Postadíj 20 f.) Meg-
jelenik április havában. Bolti ára 3 K lesz. 

Magyar dalok. A napokban jelent meg Klök-
ner Ede kiadásában Buzsinszky László gyóni 
kántortanítónak 3 magyar dala. (1. Ábrándo-
zom . . . 2. Margit-csárdás. .3. Kukoricát fosí-
tanak . . .) Megszerezhető a szerzőnél Gyón és 
Pécsett Domián J. zenemükereskédésében. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: gróf Degenfeld 
Lajos v. b. t. tanácsosnak, aki a sziráki áll. el. 
iskola IV-ik tanterme fölépítéséhez 1800 K 
értékű anyagot adományozott; a losonczi „Ma-
gyar Asztaltársaság11 - nak, amely az ottani sze-
gény tanulók fölruházására 280 K-t adomá-
nyozott ; a budapesti VI. ker. .Jótékony Egylet-
nek, amely a kerületében levő I. és II. számú 
iskolákkal kapcsolatos iskolai napközi otthonok 

részére 500—500, összesen 1000 K-t adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Alexius Péter gertenyesi áll. el. 
népisk. állandó h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá; 
Barna Jenő máramarosszigeti áll. el. népisk. 
állandó h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá ; Bartha 
Erzsébet petőszinyei áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Bodrogi 
Mária nagybocskói áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Brambora 
Karolin magyarremetei áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé; Bruder 
Ilona borsai áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanoda r. tanítónővé ; Boronkay Sándor kún-
ágotai (Urbán-pusztai) áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá; Buttyán János 
beregszói áll. el. népisk. állandó h.-tanítót ugyan-
oda r. tanítóvá; Chorlé Matild temesbuttyini 
áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. 
tanítónővé; Crespi Erzsébet fiumei plassemlakai 
áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. 
tanítónővé ; Cságoly Aranka újszentiváni áll. el. 
népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanító-
nővé ; Cserenyey Erzsébet alsóköröskényi áll. el. 
isk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Dalmartello Mária fiumei (kórház-utcai) áll. el. 
népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanító-
nővé; Deák Piroska batarcsi áll. el. népisk. ál-
landó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Dobray Elemér mezőkászonyi áll. el. népisk. 
állandó h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá; Erődi 
Emma brassói áll. el. népisk. állandó h.-tanító-
nőt ugyanoda r. tanítónővé; Fejér Ilona kézdi-
márkosfalvai áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanoda r. tanítónővé; Ferke Bódog makó-
külterületi (csókás-tanyai) áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá; Ficzere Ilona 
egri áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
oda r. tanítónővé ; Fried Szeréna szőlősvégardói 
áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda 
r. tanítónővé; Gábor Ödön alsódetrehemi áll. 
el. népisk. állandó h.-tanítót ugyanoda r. taní-
tóvá ; Garai Ilona kovászéi áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé; Grób Er-
zsébet szerbittebei áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé; Gyarmati 
Magdolna girálti áll. el. népiskolai állandó 
h.-tanítórff t ugyanoda r. tanítónővé; Győrfy 
Ilona felsőrákosi áll. el. népisk. állandó h.-ta-
nítónőt ugyanoda r. tanítónövé ; Heinrich, Ottilia 
nagyszőlősi áll. el. nípisk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanoda r. tanítónővé ; Ilangody István deszki 
áll. el. népisk. állandó h.-tanítót ugyanoda r. 
tanítóvá; Hlavathy Mária laborcztoi áll. el. 
népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanító-
nővé; Hronyecz Irén szatmárnémeti-külterületi 
áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda 
r. tanítónővé ; Ibrányi Erzsébet nagyági áll. el. . 
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népisfe. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanító-
nővé; Iváncsó Jenő sajkásgyörgyei áll. el. nép-
isk. állandó h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá ; 
Jásper Henrik zichvfalvai áll. el. népisk. állandó 
íi.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá; Jurcsó Irma 
ábrahámfalui áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanoda r. tanítónővé; Jüngling Margit kapos-
vári áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
oda r. tanítónővé ; Kiss Lenke nagyilondai áll. 
el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. 
tanítónővé ; Klein Mária tiszaújlaki áll. el. nép-
isk. állandó li.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Kokas Ilona kucsulátai áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé; Krajnyák 
Miklós havasközi áll. el. népisk. állandó h.-ta-
nítót ugyanoda r. tanítóvá; Lambrecht Pétérné 
szül. Klempay Mária pancsovai (belvárosi) áll. 
el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. 
tanítónővé; Liptay Irén papi áll. el. népisk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé; 
Literáty Mária nagyszőllősi áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé; Lukács 
Zoltán gonezági áll. el. népisk. állandó h.-taní-
tót ugyanoda r. tanítóvá ; Makai Erzsébet élesdi 
áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. 
tanítónővé; Masszy Jolán aranyosmaróti áll. el. 
népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanító-
nővé; Máté Balázs vértesdobozi áll. el. népisk. 
állandó h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá; Máthé 
Lajos izsópaliagai áll. el. népisk. állandó h.-ta-
nítót ugyanoda r. tanítóvá; Medveczky Etelka 
barsberzenczei áll. el. népisk. állandó h.-tanító-
nőt ugyanoda r. tanítónővé ; Meszlényi Janka 
szigetszentmártoni áll. el. népisk. állandó h.-ta-
nítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Mezei Szilárd 
mosnicai áll. el. népisk. állandó h.-tanítót ugyan-
oda r. tanítóvá ; Mitták Erzsébet hrussói áll. 
el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. ta-
nítónővé; Muresán Ida gonczágai áll. el. nép-
isk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Nagyné Józsa Gizella brassói áll. el. népisk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Nemes Ilona magyarpadei áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé; Némethy 
Tihamér felsőstubnyai áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá ; Németh Jolán 
(ozorai áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
oda r. tanítónővé ; Niesz Ferenc törökruszkai 
áll. el. népisk. állandó h.-tanítót ugyanoda r. 
tanítóvá ; Pálfy Ilona lupényi áll. el. népisk. 

. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Pápay Dezső zajkányi áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá ; Pólen Ádám 
ürményházai áll. el. népisk. állandó h.-tanítót 
ugyanoda r. tanítóvá; Polónyi Ilona szolnoki 
(szandaszőlőbeli) áll. el. népisk. állandó h.-ta-
nítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Okolicsányi 
Anna németlipcsei áll. el. népisk. állandó 

h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Ormósi 
Mária nagybocskói áll. el. népisk. állandó 
h. tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Oroszné 
Mono Anna n.-ecsedi áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé; Rabi Er-
zsébet gyöngyösi áll. el. népisk. állandó h.-ta-
nítónőt ugyanoda r. tanítónővé; Puss Valéria 
ópéeskai áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanoda r. tanítónővé; Rácz Róza Ilona 
magyardályai áll. el. népisk. állandó h.-tanító-
nőt ugyanoda r. tanítónővé ; Reményi Lajos 
rácalmási áll. el. népisk. állandó h.-tanítót 
ugyanoda r. tanítóvá ; Schmidt Miklós óteleki 
áll. el. népisk. állandó h.-tanítót ugyanoda r. 
tanítóvá ; özv. Schrött Józsefné jezvini áll. óvó-
nőt és oki. tanítónőt a ferencfalvai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Schwarz Margit bilkei 
áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. 
tanítónővé ; Spaller Ilona siklódi áll. el. népisk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé; 
Sümegi Kálmán pusztaföldvári áll. el. népisk. 
állandó h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá; Szabó 
Gyula nagykolcsi áll. el. népisk. állandó h.-ta-
nítót ugyanoda r. tanítóvá ; Szalay Hedvig 
hibbei áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
oda r. tanítónővé; Szekerke Sándor csongrádi 
(Szenterzsébet-tanyai) áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítót ugyanoda r. tanítóvá ; Szendrey Mar-
git oláhláposbányai áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Szoboszlay 
Kálmán leordinai áll. el. népisk. állandó h.-ta-
nítót ugyanoda r. tanítóvá ; Thiess Frigyes 
kákicsi áll. el. népisk. állandó h.-tanítót ugyan-
oda r. tanítóvá; Varga Emilia egyeki áll. el. 
népisk. állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanító-
nővé ; Vots Gábriella bajesdi áll. el. népisk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Waltinger Dóra nemesvölgyi áll. el. népisk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Wlád Margit bohuniczi áll. el. népisk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Zeyk 
Alexandrin brádi áll. el. népisk. állandó h.-ta-
nítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; Szakáll Erzsébet 
liptóújvári áll. el. népisk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanoda r. tanítónővé; Jovanovics Milorád oki. 
tanítót a csentai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Bogáthy 
Olga pécsújfalusi áll. óvónőt az orosházai áll. 
óvodához; Paiday Róza görgői áll. óvónőt a 
pécsújfalusi áll. óvodához: Pap Jolán ferenc-
falvai áll. el. népisk. tanítónőt a temessági áll. 
el. népisk.-hoz ; Tarkó János szentleányfalvai 
áll. el. népisk. tanítót a nagybecskereki áll. el. 
népisk.-hoz ; Kun Janka zalatnai áll. el. népisk. 
tanítónőt a tőketerebesi áll. el. népisk.-hoz ; Becher 
Ferenc tarfalu-tarújfalvi áll. el. népisk. vándor-
tanítót a czeglédberczeli áll. el. népisk.-hoz ; 
Paunovics Dusán palánki és Paunovics Dusánné 
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iláncsai tanítót, illetve tanítónőt a dubováczi 
közs. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Albertfiné Sipos 
Róza toroczkói közs. munkaképtelen óvónőnek 
évi 320 K-t; őrfi József aradi munkaképtelen 
izr. el. isk. tanítónak évi 560 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Markbreiter Náthán nyug. vittenczi izr. 
tanító özv., szül. Jióth Máriának évi 400 K-t ; 
néh. Hubert Hermann szabadkai nyug. közs. 
kereskedőtan onc-isk. tanító özv., szül. Weis.s Netti-
nek évi 550 K-t ; néh. Kassay Károly bezői 
nyug. ev. ref. tanító özv., szül. Badzé Rozáliá-
nak évi 380 K-t ; néh. Simokovics Rochus sza-
badkai közs. el. isk. tanító özv., szül. Nojcsek 
Juliannának évi 720 K-t; néh. Iváncsó László 
(Bazil) vezérszállási gör. kath. el. isk. tanító 
Jolán és Eugénia szülőtlen kiskorú árváinak 
egyenként 109 K 66 f-t, együtt 219 K 32 f - t ; 
néh. Vécsei Sándor dobozi ev. ref. el. isk.' 
tanító özv., szül. Parra g Zsuzsannának évi 567 
K 50 f-t, Géza, Ferenc, Ilona, Irén és Piroska 
kiskorú árváinak egyenként 94 K 58 f-t, együtt 
472 K 90 f-t, mindössze 10 lO K 40 f - t ; néh. 
Koósz Ferenc nyug. nagyvárdai r. kath. tanító 
özv., szül. Frideczky Karolinnak évi 470 K-t ; 
néh. Karaguly Mihály vámospércsi ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Tóth Teréziának évi 
600 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Új ügyosztály létesült a közoktatásügyi 

minisztériumban: a XIII., a tudományi és iro-
dalmi ügyek ellátására. Főnöke : dr. Szász 
Károly osztálytanácsos, kinek helyére, mint az 
elnöki osztiíly vezetője, Schindler Artúr, minisz-
teri titkár lép. 

— A Magyar Pestalozzi Társaság f. hó 
3-án tartotta meg rendes közgyűlését Havas 
Gyula dr. nyug. tanfelügyelő elnöklésével. Az 
elnöki megnyitó után Hartha Péter társasági 
titkár az országos választmány jelentését ter-
jesztvén elő, világos képet nyújtott a társaság 
tavalyi komoly és céltudatos működéséről, mely 
a magyar nemzeti jellemfejlesztő nevelés nagy 
érdekét szolgálja. Ezután Imre Sándor dr. ko-
lozsvári egyetemi magántanár tartotta székfog-
laló értekezését. Az előadó fölolvasásának első 
részében bemutatta, hogy miként érvényesült a 
nemzeti elem a magyar pedagógiai gondolko-
dásban a XVIII. század közepe óta. Majd Szé-
chenyi gondolatvilágának nemzetnevelő irányát 
tüntette föl előadása második felében. Az elő-
adást megtapsolták. Imrich János újpesti áll. 
el. isk. igazgató székfoglalójában a szülői érte-
kezletek irányelveiről értekezett. Az értekezést 
tetszéssel fogadták. Végül a közgyűlés újra 

megválasztotta az eddigi tisztikart, amelynek 
nevében Havas elnök köszönte meg a meg-
választást. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Toldi Jánís, Tápiószentmárton (tagsági 
díja, új tag) 3 K; Szabó Lipót, Nagyszécsény 
(t. d.) 3 K ; kiskapusi hitelszövetkezet (bek. 
Kajtsa József áll. tanító) 5 K. — 2. Tanítók 
Házára : Toldi János ev. tanító küldeménye 
Tápiószentmártonról (egy farsangi társas össze-
jövetel jövedelméből) 9 K 23 f. Átutaltuk az 
alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Fölhívás és kérelem. Szán-
dékom a magyar el. iskolai nyelvtanítás törté-
netét megírni. Munkám megkönnyebbítése cél-
jából kérem a t. kartársakat, akik a nyelvtanítás 
ügyével akár önálló munkában, akár valamelyik 
folyóirat vagy lap hasábjain értekezés alakjá-
ban foglalkoztak, szíveskedjenek tudtomra adni 
munkáját: vagy dolgozatuk címét, kiadóját, meg-
jelemse helyét és idejét. Akinek egy-egy fölös-
leges példánya van, szíveskedjék azt hozzám 
juttatni. Egyúttal fölkérem a t. kiadókat, hogy 
a kiadásukban megjelent el. isko'ai nyelvtanok 
egy-egy példányát úgy régebbi, mint újabb ki-
adásaikban — az ügy és a maguk jól fölfogott 
érdekében — rendelkezésemre bocsátani szíves-
kedjenek. Tisztelettel Böngérfi János, Buda-
pest, IX. ker. Knézits-u. 17. sz. — Siketnémák 
fölvétele. A siketnémák hevesvármegyei intéze-
tébe 7—12 éves siketnéma gyermekeket vt sznek 
föl. A fölvétel iránt való kérvényeket a „Siket-
némák intézete felügyelőbizottságának Egerbe" 
kell küldeni. Bővebb fölvilágosítást az intézet 
igazgatósága nyújt. 

— Halálozások. Molnár István nagykanizsai 
nyug. esperes-plébános, volt orsz. képviselő és 
szentszéki ülnök, életének 86-ik évében az Urban 
elhunyt. — Sztaurászky János gör. kath. ének-
lésztanító neje Szirtesen elhunyt. Nyolc árvája 
gyászolja. — Tariczky István nyug. róm. kath. 
kántortanító élete 66-ik évében elhunyt Nagy-
szécsényben. — Bud li Elek dési ev. ref. fiú-
iskolái igazgató közhasznú működésének 32-ik 
évében jobblétre szenderült. Áldás emlékükre! 

Tartalom : Szomorú statisztika Péczely József. — 
Lukács György dr. miniszteri működése. — Gyer-
mekvédelem — embervédelem. Vörösváry lielnné. — 
Reformtörekvések a „népiskolai sorozás" alapján. 
Gregus Gyula. — Jelképes (mimikai) számolástanítási 
mód a tanítás alsó fokán. Gi-öregi József — Külföldi 
szemle. — Tanítók tanácsadója. — Szál lóra : A sze-
retet magvetője vagyok . . . (Vers.) Tóth György. — 

; Irodalom. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarorszagi népoktatási 
Intezet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nep- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja-' szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) es az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetés! ár: Egy évre 10 korona, félévre » korona, 
negyedévre 2 korona öí> fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetőst nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiaüóhivaluiliu küldendői.. 

A hirdetések árszabásit. — A páljázati hirdetéseknél min 
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér hxetendó. Az il\ 
módon mindenki ;iltal ldsájjjaíthato hirdetesi díj előre küldendő 
b". K-; I b liirdetvst-kiii-k az^tesz oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sor%l korona. Ezek a díjak is 
előre a kluuótairatalba küldendők. » 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KKB., OSTKOll-UTCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NÏOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

líéziratolia,t nem axioiiilc vissza. 
I 

Az Országos Magyar Szövetség. 
Lapunknak 1903. évi 51-ik számában 

„Két új szövetség" cím alatt megjelent 
cikk fölhívta a „Délvidéki Magyar Köz-
művelődési Egyesület" és az „Országos 
Magyar Szövetség" megalakulására a 
tanítóság figyelmét. 

Az előbbi Szeged székhellyel a Dél-
vidéken teljesít nemzeti irányú kultúr-
missziót, kiegészítve a Felvidéki, Dunán-
túli. Erdélyi Közművelődési Egyletek 
tevékenységi körét, míg az Országos 
Magyar Szövetség ezek s a külföldi ha-
sonló célú, s a maguk szempontjából 
eredményes nemzeti irányú munkássá-
got kifejtő egyletek szerepét akarja, alap-
szabályainak megfelelően, az egész or-
szág területére kiterjesztve betölteni. 
Vagyis, miként „Tájékoztatójá" -ban  
mondja: „. . . arra törekszik, hogy egy 
a haza egész területére kiterjedő társa-
dalmi szervezetet hozzon létre azért, 
hogy abban a magyar értelmiségnek a 
magyar nemzeti állam kiépítésére és 
megvédésére szolgáló sz. ,zórt s vidé-
kenként elszigetelt társadalmi törekvé-
seit egybefoglalja, a társadalmi erőket 
e célra szervezze s azokat tervszerűen 
s egyöntetűen irányítsa." 

A Szövetség két évi működésével 
fényesen bebizonyította, hogy nemcsak 
kitűzte magasztos célját, hanem fokozott 
buzgalommal törekedett is felé, bár még 

csak a kezdet kezdetén van. Hiszen 
ilyen nehéz föladatot csak úgy képes 
megoldani, ha minél több tagja van, 
mert így, tömörített erővel, megosztott 
munkával s erős akarattal biztos győ-
zelemre van kilátása, csak így képes a 
kitűzött cél elé torlódó akadályokat el-
hárítani. 

Ezeket igen jól -tudják a külföldiek, 
különösen a németek, akiknek példája 
adta az eszmét néhai Eszterházy János 
grófnak az Országos Magyar Szövetség 
megalakítására. S hogy ezen külföldiek 
nemcsak tudják, de hazájuk iránti kö-
telességüknek is ismerik egyesülve, közös 
erővel küzdeni, társadalmi téren is, a 
kitűzött cél felé, mutat ja az is, hogy 
bár igen sok hasonló célú egyesületük 
van, mégis mind népes. így, hogy csak 
néhány nálunk is ismertebbet említsek, 
a berlini Alldeutsch szövetség tagjainak 
száma 25.000; a .szintén berlini „All- 
gemein. deutscher Schulverein"-é 48.000, 
a bécsi német Sëhulverein tagjainak 
száma 52.000. -

A tagok számának arányában növek-
szik természetesen egyleti vagyonuk, 
befolyásuk s válik értékesebbé tevékeny-
ségük, mely olyan messze kiható, hogy 
még hazájuk határán túl is képesek, 
saját szempontjukból, eredményes mun-
kát végezni. Pedig Németország nem-
zeti tekintetben is, összetartásban is 
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szilárd, s ha ez ország fiai még társa-
dalmi úton is törekszenek hazájuk, fajuk 
megerősítésére, mennyivel nagyobb kö-
telességünk ez nekünk magyaroknak, 
kiknek, dacára, hogy ellenséges népek 
öveznek, nem az összetartás a legerősebb 
oldalunk. 

Valóban hálát érezhetünk s kell is 
éreznünk az Országos Magyar Szövetség 
korán elhunyt megalapítójának emléke 
iránt, ld fáradságot, költséget nem 
kímélve, gyűjtötte a munkatársakat, 
hogy velük létrehozva e szövetséget, 
teret nyitott mindnyájunknak arra, hogy 
ezen szövetség kebelében, irányítása és 
támogatása mellett a nemzeti érzést s 
az összetartozás tudatát népünk körében, 
társadalmi téren közös s fokozott erővel, 
tehát bizonyosan az eddiginél nagyobb 
sikerrel ápolhassuk, ami mindnyájunk-
nak, nekünk tanítóknak különben amúgy 
is hazafiúi szent kötelességünk. S ha 
egy a célunk, úgy a siker érdekében 
is össze kell fognunk s a Szövetség 
tagjai közé lépnünk, mert csak egye-
sülve s a Szövetséget megerősítve, vár-
hatjuk annak erőteljes támogatását tö-
rekvéseinkben s csak így vagyunk ké-
pesek célunkhoz mind közelebb jutni. 

Bár hazánkban is van számos kisebb-
nagyobb területre kiterjedő hasonló célú 
egyletünk, mégis az egész ország terü-
letére kiterjedő munkásságú Országos 
Magyar Szövetségnek megerősödése foly-
tán beálló hatalmát s az így remélhető 
sikert sokan belátták, s azok, akiknek 
módjukban állott, nemcsak megalakulá-
sát, hanem további, nem reklámokban 
kimerülő, hanem tettekben nyilvánuló 
működését s hatalmas fejlődését meg-
figyelni, azok igyekeztek tagjává is lenni. 
Amit igazol az is, hogy egyes vidékeken, 
ahol alkalma volt a közönségnek a 
Szövetség tevékenységének megismeré-
sére, tömegesen léptek tagjai közé. Pl. 
Budapest maga 2000, Nyitra vármegye 
pedig 1000 taggal szerepel stb. 

így történhetett meg az, hogy rövid 

két évi fönnállása dacára, tagjainak 
száma jóval meghaladja a 4000-et. 

Hogy ily példátlan mértékben emel-
kedik tagjainak száma, abban nagy 
része van annak is, hogy csekély két 
koronában van megállapítva az évi tag-
díj, amelyért a Szövetség folyóiratát is 
megküldi tagjainak. A tagdíj pedig azért 
volt ilyen kis összegben megállapítva, 
nehogy a tagul való belépésnél ez aka-
dályozza meg az Országos Magyar Szö-
vetséget a legszélesebb körökben való 
elterjedésben. 

Gondolom, hogy kartársaim meg tud-
ják becsülni egy ilyen Szövetség értékét, 
azért nem szükséges részletesebb ismer-
tetésébe fognom. Ezen ismeretet úgyis 
módjában lesz mindeniküknek a folyó-
iratból megszerezni, ha tagul lépnek a 
Szövetségbe, azon cél előmozdításáért, 
melyet mi is óhajtunk, amelyért mi is 
küzdünk s amelyet a Szövetségben egye-
sülve, bizonyára hamarabb s könnyebben 
érhetünk el, mint • magunkra hagyatva, 
támogatás s irányítás nélkül. 

Sőt remélem azt, hogy kartársaim 
megismerve közelebbről a Szövetséget, 
terjesztésével fognak többek közt hozzá-
járulni fölvirágoztatásához, megerősíté-
séhez. Ezen tevékenységükhöz szükséges 
bizalmat, támogatást a Szövetség már 
most is megérdemli, s hogy meg fogja 
ezután is érdemelni, arra vezetői, kik 
közéletünk legkiválóbbjainak soraiból 
valók, valamint eddigi tevékenysége is 
kellő biztosítékot nyújt. 

Tevékenységei közül egyet mégis be 
kell mutatnom kart; vsaimnak, hogy ezzel 
a Szövetség munkálkodásáról valamelyes 
képet alkothassanak maguknak. 

Nevezetesen, hogy a magyar nyelv ter-
jesztésében segítségünkre legyen — ame-
lyet hazánk népe között, az egymás 
megértése végett okvetlen a legszélesebb 
körben kell terjesztenünk —- elhatározta, 
hogy egyes községekben, most leginkább 
a nyelvhatárokon s Budapest körül fekvő 
idegennyelvű községekben, a jó maga-
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viseletű és a magyar nyelvben te t t elő-
menetelük folytán érdemes és az illető 
iskolák vezetőitől kijelölt gyermekek 
nevére címezve ingyen küldi a Posa L. 
ismert író szerkesztésében megjelenő 
„Az Én Újságom" című gyermeklapot. 
A kijelölt tanulónak is addig küldi, míg 
csak föltehető róla, hogy sikerrel for-
gathatja. 

így 1904. év október hó J -tői több vár-
megyébe küldi, és pedig a Szövetség 
kimutatása szerint: Hont vármegyébe 620, 
Bars vm. 460, Esztergom vm. 180, 
Nyitra vm. 1070, Pest-Pilis-Solt-Kiskún 
vm. 940, Fehér vm. 970, Szilágy vm. 
490, Bács-Bodrog vm. 750, Bihar vm. 
830, Temes vm/ 690, Tolna vm. 1220, 
összese i 10.000 példányban. 

Ez azonban csak kezdet, amelyet, 
amint a körülmények engedik, az egész 
tervbe vett 100.000 példány szétosztása 
fog követni. 

Ilyen te t t önmagát dicséri s kell, hogy 
elismerésünket, méltán y olásunkat kivívja 
az Országos Magyar Szövetség irányá-
ban. Feleletünk sem lehet erre más, mint 
Gaqyi Ferenc abrudbányai kartársunké, 
aki a küldött lapokat megköszönő leve-
lében többek közt ezt ír ja: „. . . A Szö-
vetség ezen lekötelező szívességót nem 
tudjuk másképen meghálálni, minthogy 
a tanítótestület nevében köszönetünket 
fejezçm ki és egyúttal bejelentem, hogy 
az egész tanítótestület belép rendes tagul 
az Országos Magyar Szövetségbe". 

S valóban, ez a legméltóbb eljárás 
részünkről a Szövetség intézkedéseivel 
szemben, valamint ez egyezik meg azon 
fölhívással is, melyet a Szövetség meg-
alakulását ismertető cikk zárószavaiban 
olvashatunk s amelyet, mivel még eddig 
aránylag nagyon kevés tanítótagja van, 
szükségesnek találok ez alkalommal ismét 
föleleveníteni. 

„Az itt ismertetett szövetséget, ismé-
teljük, nekünk magyar tanítóknak érdek-
lődő figyelmünkbe kell vennünk és 
amennyire módunkban áll, törekvéseiben 

támogatnunk. A magyar tanítóság — fáj-
dalom ! — anyagi gondokkal küzd ugyan 
és szegénységében nagy társadalmi mun-
kát is kell teljesítenie, legtöbbször ingyen ; 
de azért az oly hazafias munkából, mint 
amilyen az imént jelzett, nem vonhatja 
ki magát. 

Tegyük meg mi, tanítók, a kötelessé-
günket addig is, míg mások megteszik 
velünk szemben a kötelességüket. Mert 
ennek is el kell következnie."* 

(Szarvas.) Kürtösi József. 

Társadalom és gyermeknevelési 
otthon. 

Rokonítni és származtatni óhajtom a fogal-
makat. Czáró János a Népt. Lapja f. évi 9. 
számában a „Falusi gyermek-otthonok" címe 
alatt báró I'erényi Zsigmond máramarosi főispán 
kezdeményező fölhívásáról emlékezik meg rokon-
szenvesen. Köszönet érte. Jól esik ezt e helyről 
olvasni. Amiről cikkíró emlékezik: meg.is ala-
kult. Egyszerű viszonyok között, a gyermek-
nevelési otthont, Máramarossziget : Dobonyos 
határrészi elemi iskolája mellé a vármegyei 
közművelődési egyesület szervezte. 

Előzményei ennek a kedvező helyzetbe jutott 
ügynek a következőkbe foglalhatók össze 
rövidesen : 

B. Perényi Zsigmond, amidőn b. Roszner 
Ervin örökét átvette, a közművelődési egyesü-
letben kész alapot talált az elhanyagolt köz-
nevelési állapotok fölsegítésére. Az egyesület 
évenként 12 tanítót jutalmazott száz-száz koroná-
val. Perényi szélesbíteni kívánta az egyesület 
működési körét — az alapszabály és ügyrend 
értelmében. Bekapcsolta a gyermeknevelési otthon 
létesítésének kérdését. Akadtak kételkedők, a 
terv azonban sikerült. A közművelődési egye-

* Tájékozásul tudatom, hogy aki az Országos Ma-
gyar Szövetség (központi iroda: Budapest, VIII. ker., 
Múzeum-körűt 10. sz.) kötelékébe akar lépni, az ezen 
szándékát a tagsági díj beküldésekor az utalványon 
jelentheti be. Célszerű hozzámellékelni még 50 fillért 
a Szövetség kiadásában megjelent Dr. Ajtay József : 
„A. magyarság fejlődése 200 év alatt" című műre. 
Mivel az alapszabályok megkívánják, hogy az új tagot 
egy szövetségi tag jelentse be, ezért a belépni szán-
dékozók a tagdíj beküldésekor, illetve jelentkezéskor 
hivatkozzanak lapunkra. K. J. 

11" 
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sülét a jövő télre folytatni fogja az otthonok 
szervezését. 

Nem lesz talán érdeknélküli, ha fölemlítem, 
hogy a gyermeknevelési otthonok melegkeblü 
barátja : unokája a mártírhalált halt b. Percnyi 
Zsigmondnak. A fiúnak ott van szívében mind 
az a fenköltség, amellyel bírt a nagy Perényi. 
Amáramarosi főispán nagyapja volt az 1848-iki 
köznevelési alaptörvénytervezet bizottsági elő-
adója a főrendi házban. B. Eötvös József a 
törvényjavaslatnak tanácskozás alá vételét kérte 
szépen indokoló beszédben. B. Perényi Zsigmond 
véleménye az volt, hogy a nagyfontosságú 
tárgy vitája halasztassék el békésebb időre, mert 
— úgy vélte — annak életbe léptetéséhez nincs 
remény, minthogy a nemzetnek minden erejét 
a béke és a megzavart rend helyreállítására 
kell fordítani. Es Perényinek bizottsági véle-
ményét fogadták el. A nagy szellemek alkotásai 
nem maradnak a sírban. A nagy Eötvös r.agy 
szívével érez, gondolkozik —- a nagy Perényi 
unokája. Későbbre halasztották a javaslat tár-
gyalását : ebben a tárgyalásban Eötvöst támo-
gatja ma mindenki, aki a nemzeti nevelésügyhöz 
építi, szervezi, gyűjti a legkisebbnek tetsző 
eszközöket. 

Ilyen eszközöknek tekinthetjük a falusi 
gyermeknevelési otthonokat. 

* 

A közgazdaság terén a mult század negyvenes 
éveiben hangzatos szólamok voltak : közteher-
viselés, védvám, testvériség, egyenlőség, szabadság. 
Nem tagadható, voltak Batthyányiak, Wesselé-
nyiek, Eötvösök, Széchényiek, akik előbbre 
valónak hirdették a köznevelést. Azonban ez 
lemaradt a hangzatos szólamok mellől. A lélek-
től megfosztották a testet. Azt mondták: léte-
sülni fog az örökváltság, mert a paraszt maga 
nem győzi a teheremelési, te, nemes, a magad 
pénzével fogod a jobbágyi tartozásokat meg-
váltani. Külkereskedésed csökkenni fog, de a 
belső élénkülni, — amire szükséged van, — az 
drágább lesz, mint eddig, ami eladni valód van, 
azt nem fogják ugyan nagyon keresni, de föl fog 
virágozni a műipar. Hazád már nemcsak tejjel 
és mézzel folyó Kánaán lesz, (ami sohasem volt ; 
mert emberi szorgalom nélkül nem ad kenyeret 
a föld), hanem a védvám és közös teher elve 
fog rajta végig folydogálni Ebből fejlődik ki 
az ország és népének boldogsága. 

Bizony nagy lett a csalódás. Már akkor, 
erre a hazafias fegyverkezésre megadta a választ 

a világ legbölcsebb nemzetének: az angolnak 
egy fia. 

— Barátaim 1 Hazátok a gondviselés által 
igen kitünőleg van megáldva. A boldogulás 
forrásai kínálkoznak, csak föl kell nyitni ajtaját. 
Népeid szorgalomra képetek, magasabb polgáro-
sodásra hivatottak. Politikai összeköttetéstek 
megmentett a keleti barbárságtól. Mindezen 
előnyök dacára el vagytok maradva, szegények 
vagytok. 

Az én angolom itt nem áll meg. Mondja a 
leckét tovább (magyar közviszonyoki ól olvasta). 

— Barátaim ! A gazdagság forrásai nálatok 
be vannak dugulva. Fölnyitására nem tesztek 
semmit. Mulasztásaitok szertelen nagyok. Adó-
redszeretek tele van igazságtalansággal. Társa-
dalmi alakulataitokban sok az ellentmondás. 

— A mezőgazdaság és ipar nálatok alacsony 
fokon állanak, nem is állanak, hanem nincse-
nek. Közlekedési eszközeitekben újabban nagy 
haladást lettetek ugyan, de igazságszolgáltatáso-
tokban több a megtorlás, mint a védekezés 
színezete. A földmíves anyagi és szellemi (értelmi) 
tőke nélkül míveli földjét. A polgári jogok ugyan 
kiszélesbíttettek, de nem érett hozzá a népetek. 
A kézmíves és müiparos osztályt alárendelt 
állapotban tartjátok. 

Közigazgatástok igen tökéletlen egészségi és 
népápolási tekintetben is. A népet célszerű ok-
tatásban nem részesítitek. 

Ezek az okai a ti szegénységeteknek. 
És most, a midőn a Magyar Tudományos 

Akadémia megbízásából „A mai Anglia" című 
könyvet (írta Escott) György Endre magyar 
nyelvre fordította és az Akadémia könyvkiadó 
vállalatának 62. köteteként kiadta, csak most 
láthatjuk be, — az angol nép nagyarányú fej-
lődését látva, — hogy mennyire igaza volt az 
angolnak, aki a föntebbi megszólást osztogatta. 

Az igaz szó még ma sem ment köztudatba. 
Népünk még ma sem érett a szorgalmas, értelmes 
munkára. Polgári jogok és kötelességek gyakor-
lására alig van számottevő népünk, 

A XIX. század negyvenes éveiben hírszárnyára 
kelt : közteherviselés, védvám, szabadság, egyen-
lőség, testvériség stb. lázbaejtő szólamok al-

\ kalmasok voltak a teljes megtévesztésre. 
• Köznevelés kellett első sorban. Ebből a talaj-

ból származhatik minden emberi jog a civilizált 
népek részére. Egészséges közművelődési irányzat 
mellett lehet remélni a mult századbeli álmok 

j valóra válását. Ennek a célnak elérésére erősen 
kell szervezkedni. A legkisebb eszköz sem meg-

I vetendő, mely e cél felé tart. A máramarosi 
társadalom egyszerű fölhívására, új esztendei 
gratuláció megváltás címén, közel ezerháromszáz 
koronát juttatott gyermeknevelési otthonra. Nem 
nagy az adomány, de ha meggondoljuk, hogy 
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ugyanaz az intelligens elem hordozza terhét 
nagyon sok különböző jellegű egyesületnek : meg 
lehetünk elégedve ennyi adakozási készséggel is. 

Szóvá tehetném, hogy milyen iskolák mellé 
valók a gyermeknevelési otthonok? 

Első torban olyan iskolák mellé, mélyeknek 
környékéin kertmunkások laknak három-négy 
kilométernyire az iskolától. 

Erdőmunkások e/t a társadalmi áldozatkész-
séget nem várhatják ennyire. Ilyenek betelepí-
tendők a községekbe a hegyhátakról. A hegy-
vidékekre alapos telepítési rendszer kell. Nem 
kellene azt tűrni, hogy egy-egy község 11 —12 
kilométernyire nyúljon, puskalövésnyi távolságra 
épített házakkal. Ebből nincs haszon. Kár 
azonban sok. Pusztán hevernek a közbeeső 
földek, holott a jó Isten kertnek teremtette. 
Az erdők hegyhátaira széledt rutének, oláhok 
teljes vadságban tengetik életüket, erdőcsonkítá-
sokra adják a fejőket. Ide tehát nem gyermek-
otthon, hanem telepítési rendszer kell. Gyermek-
otthon kell a kultúra alatt álló vidékek lakos-
ságának, mert ezek hasznos munkát végeznek, 
ők ott nem nélkülözhetők. Tehát ilyenek 
az ekeszarvánál dolgozó családok segítésére, 
gyámolítására állítandók. Hasonlóan szüksége 
van reá a tanyarendszert űző mezőgazdasági 
munkásoknak. 

Máramarosban a gyermeknevelési otthon a 
nemzeti nyelv terjesztését, közegészség fölkaro-
lását is szolgálja. A levegő és világosság műve-
letlen népünknél nem jő számításba. Téli idő-
ben a rossz levegőjű és világosság nélküli vis-
kókból ha kivtsszük a gyermekeket: csak ember-
baráti jó cselekedetet végzünk és egészségügyet 
szolgálunk. 

Escott. azt írja előbb említett könyvében, 
hogy Anglia falvaiban sok ezer iskola van. 
Mind csinos új épület, melyet nagy udvar vesz 
körül, tíl van látva mindennel. Esti tanfolyamok 
tartására is alkalmassá van téve. Az iskolaterem 
gyakran gyűlési helye a kerületnek, mint szintén 
jelképe és központja az értelmi fölvilágosodás-
nak. Fájdalom, nálunk sok esetnél az iskolának 
ezeken fölül humanitárius intézetnek is kell lennie. 

(Máramarossziget.J Bö/cényi Dániel. 

Az Országos Paedagógiai könyv-
tár és Tanszermúzeum szervezeti 

szabályzata. 
1. §. Az „Országos Paedagógiai könyvtár és 

Tanszermúzeum" állami intézmény s a vallás-
és közoktatásügyi miniszter főfelügyelete és 
rendelkezése alatt áll, aki az állami költség-
vetés keretében gondoskodik a kettős gyűjte-

mény elhelyezésének, rendszeres fejlesztésének 
és közhasználatra bocsátásának költségeiről. 

Az „ Országos Paedagógiai könyvtár és Tan-
: szermúzeum" székhelye Budapest. Postai szállít-
I mányai portómentesek. Pecsétjében az ország 

koronás címerét használja e körirattal : „ Orsz. 
Paedagógiai könyvtár és Tanszermúzeum 1900. " 

2. §. a) Az Orsz. i 'aedagógiai könyvtár célja, 
hogy a tanüggyel foglalkozóknak a tanulmá-
nyaikhoz szükséges irodalmi segédeszközöket 
rendelkezésükre bocsássa. A könyvtár arra törek-

I szik, hogy elsősorban hazai paedagógiai irodal-
; munkát foglalja magában lehetőleg teljesen, 

a külföldi paedagógiai munkák közül pedig 
azokat, amelyek a magyar viszonyokra vonat-
koztathatók, vagy gyakorlati fontosságuknál és 
maradandó tudományos becsüknél fogva mellőz-
hetetlenek. 

b) Az Orsz. Tanszermúzeum célja egyfelől 
a hazai iskolákban használt tanítási eszközök-
nek és fölszerelési tárgyaknak összegyűjtése, 
kiállítása s hozzáférhetővé tétele a tanulmá-
nyozás számára, másfelől a hazai ipar belevonása 
a tanszerek és iskolafölszerelések készítésébe s 
evégből az illető iparosok tájékoztatása, irá-

; nyitása és támogatása. 
Külföldi tanszerek és eszközök is fölvehetők 

a gyűjteménybe, ha hazai viszonyainkra alkal-
mazhatók vagy egyébképen tanulságosak. 

Az Orsz. Tanszermúzeum ezenfelül iskolai 
fölszerelések és tanszerek ügyében az iskolai 

I hatóságoknak szakvéleményt ad s a vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől engedélyezés céljá-
ból hozzáutalt tanszereket megbírálja. Emellett 
azonban egyes tanszerek engedélyezésére nézve 
saját kezdeményezéséből is tehet javaslatot. 

3. A cél elérésére : 
a) iskolai mintakönyvtárakat és vándorkönyr-

; tárakat szervez az iskolák fokozatai szerint ; 
b) a gyűjtemények mellett olvasó- és dol-

gozószobákat rendez be; 
c) a Tanszermúzeumban őrzött tárgyakról 

ismertető előadásokat rendez ; 
d) megkeresésre szakszerű útbaigazításokat ad ; 
e) a Paedagógiai könyvtárban és Tanszer-

múzeumban elhelyezett könyveket és tanszereket 
a kezelési szabályzat értelmében használatra 
kikölcsönzi ; 

f ) bibliográfiái tájékoztatásokat bocsát közre ; 
g) tanszermúzeumok, paedagógiai könyvtárak 

és gyűjtemények szervezésében közreműködik ; 
h) tanszerkiállításokat rendez. 
4. §. Az Orsz. Paedagógiai könyvtár és Tan-

szermúzeum ügyeit a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől kinevezett elnök, tanács és titkár 
intézi. 

5. Az elnök képviseli az intézetet a vallás-
és közoktatásügyi miniszterrel és más hatósá-
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gokkal szemben ; irányítja és ellenőrzi a titkár 
működését ; vezeti a tanács tárgyalásait, meg-
állapítja az ülések napirendjét és kirendeli a 
szakbizottságokat. 

6. §. A tanács az elnökön és a titkáron 
kívül tíz rendes tagból áll. 

A tanács tagjait három-három évi időtar-
tamra a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nevezi ki. Az intézmény elnöke a tanács elnöke 
is. Alelnökét a maga kebeléből választja. A tit-
kár a tanácsnak hivatalból előadója. 

A tanács mellé a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, a különböző fokú iskolák és szakok 
figyelembe vételével három-három évi időtar-
tamra 24 külső tagot nevez ki, akik elsősorban 
bízatnak meg a szakszerű bírálatokkal. 

7. §. A tanács föladata, hogy az Orsz. Pae-
dagógiai könyvtár és Tanszermúzeum elé kitű-
zött föladat megoldásában közreműködjék; a 
titkár munkásságát irányítsa és őt szakszerű 
tanáccsal támogassa. 

A tanszerek megbírálásán kívül a tanács 
hatáskörébe tartoznak : az Orsz. Paedagógiai 
könyvtár és Tanszermúzeum kezelésére és hasz-
nálatára vonatkozó szabályzatok megállapítása ; 
az évi költségvetés összeállítása és «a költség-
vetés keretében engedélyezett összegek fölhasz-
nálásának meghatározása ; a műk dés pro-
grammjának megállapítása, nevezetesen az ismer-
tető előadások tartására, időleges és vándor-
kiállítások rendezéséi-e s a hazai tanszer és 
iskolafölszerelési ipar fejlesztésére és irányítá-
sára nézve eléje terjesztett javaslatok megvita-
tása ; végül határozathozatal a hozzáutalt szak-
szerű kérdésekben. 

A tanács a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter fölhívására egyes iskolák fölszerelése ügyében ; 
is véleményt mond és a miniszter külön kívá-
natára a megbízott cégek szállítmányainak 
fölülvizsgálásáról gondoskodik, aminek esetleg 
fölmerülő külön költségét a miniszter viseli. 

8. §. A tanács szavazat-többséggel hozza 
határozatait. Érvényes határozat hozatalához 
az elnökön vagy az őt helyettesítő alelnökön 
és titkáron kívül legalább öt tag jelenléte 
szükséges. Ha az elnök vagy a titkár nem ért 
egyet a tanács határozatával, külön véleménye 
döntés végett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez fölterjesztendő. 

A tanács kiadványait az elnök vagy helyet-
tese írja alá. A tanács maga készíti el ügy-
rendjét, mellyel működését részletesen szabályozza. 

A tanács a szükséghez képest külső tagokat, 
esetleg más szakférfiakat is meghívhat üléseire, 
akiket azonban a szavazás joga nem illet meg. 

A tanács rendes és külső tagjai, valamint a 
meghívott szakférfiak az ülésekben való rész-
vétel után ülésdíjban részesülnek. 

9. §. A titkárt a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nevezi ki. Teendőiben való segédkezés 
végett megfelelő irodai személyzet alkalmaztatik. 
A szolgát az elnök fogadja föl és bocsátja el 
a miniszter jóváhagyása mellett. 

A titkár teendői ; 
a ) Személyi és vagyoni felelősség mellett 

kezeli az intézet összes vagyonát ; arról leltárt 
és katalógust vezet ; gondoskodik a gyűjtemé-
nyek célszerű elhelyezéséről, rendben és jókar-
ban tartásáról és használhatóvá tételéről. A 
tanácsnak javaslatot tesz a gyűjtemények gya-
rapítására és továbbfejlesztésére nézve és evégből 
figyelemmel kíséri a szakbavágó hazai és kül-
földi irodalmat és termékeket és a hasonló 
intézetek működését. A kezelési szabályzat 
értelmében kikölcsönzi és nyilvántartja az inté-
zetben elhelyezett könyveket és tanszereket. 
A vándorkönvvtárakat kezeli. 

b) Iskolák fölszerelése és berendezése, valamint 
tanítói- és népkönyvtárak ügyében az intézethez 
érkező megkeresésekre válaszol ; a tanszerek és 
iskolai berendezési tárgyak megszerzése helyéről, 
áráról, didaktikai és gyakorlati értekéről föl-
világosítást ad. Gondoskodik kiválóbb tansze-
reknek és iskolai berendezési tárgyaknak a szak-
sajtóban való megismertetéséről. 

c) A hazai tanszer- és iskola föl szerelési ipar 
fejlesztése és irányítása végett nyilvántartja a 
tanszer- és iskolai berendezéssel foglalkozó hazai 
iparosokat és szakférfiakat, működésüket állan-
dóan figyelemmel kíséri s szakszerű tanács és 
útbaigazítás által helyes irányba tereli. Az itt-
hon még elő nem állított tanszerek és iskola-
fölszerelési tárgyak készítésére alkalmas iparo-
sokat fölkutat és buzdít s minták és szakszerű 
leírások rendelkezésre bocsátása által támogat. 
Gondoskodik a hazai tanszer- és iskolafölszere-
lési iparosoknak a fogyasztókkal való meg-
ismertetéséről s egyáltalában mindent elkövet 
avégett, hogy ezt az ipart fejlessze, verseny-
képess tegye és számára a hazai piacot biz-
tosítsa. 

d) Az intézet pénztárát kezeli, ebből a költ-
ségvetés keretében a szükséges kiadásokat fedezi 
s a pénzkezelésről vagyoni felelősség mellett 
számadással tartozik. Az intézet irodáját vezeti 
és összes adminisztratív ügyeit végzi 

fí) A tanács előadója a hozzátartozó ügyeket 
előkészíti és határozatait végrehajtja. Neveze-
tesen : javaslatot tesz a könyvtár és gyűjtemé-
nyek kezelésére, fejlesztésére és gyarapítására, 
ismertető előadások tartására, időleges és ván-
dorkiállítások rendezésére nézve és a tanács 
határozatához képest ezen ügyekben intézkedik. 
A szakszerű elbírálást igénylő ügyeket és meg-
kereséseket határozathozatal végett a tanács 
elé terjeszti. Javaslatot tesz a hazai tanszer-
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és iskolafölszerelési ipar fejlesztése, ríj tanszerek 
és berendezési tárgyak készítésének meghono-
sítása, megbízások adása és jutalmak kitűzése 
ügyében. Összeállítja és a tanács elé terjeszti 
az intézet évi költségvetését és számadásait. 
Saját működéséről negyedévenként összefoglaló 
jelentésben beszámol : az intézet és a tanács 
működéséről évenként a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter elé terjesztendő jelentést meg-
szerkeszti és a tanács elé terjeszti. A tanács 
üléseiről jegyzőkönyvet vezet s a tanács és a 
bizottságok adminisztratív ügyeit végzi. 

10. §. A tanszerek és iskolafölszerelési tárgyak 
ruegbírálása a tanács főfeladata ; ezt illető el-
járásában a következők adnak irányt : 

1. A tanszerkészítők és kiadók a bírálatot 
kérő folyamodványaikat, a m. kir. adóhivatalnál 
vagy állampénztárnál lefizetett bírálati díjakról 
szóló nyugtatványok melléklésével, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél nyújtják be ; magu-
kat a tanszereket pedig ugyanekkor a tanszer-
múzeumba szállítják be. 

2. Az engedélyezés vagy ajánlás végett be-
mutatott tanszert az elnök egy tanácstag elnök-
lete alatt két külső tagból, vagy esetleg más 
szakférfiakból alkotott szakbizottságnak adja ki 
megbírálás és jelentéstétel végett: A szakbizott-
sági üléseken a titkár hivatalból jelen van. 

A szakbizottsági jelentés hozzácsatolt szak-
vélemények alapján megállapítja, hogy az illető 
tanszer : 

a) megfelel-e amaz iskola céljának, melynek 
szánva van ; 

b) hazai vagy külföldi gyártmány-e (az 
utóbbi csak akkor engedélyezhető, ha megfelelő 
hazai nincs); 

c) megfelel-e a követelményeknek; 
d) mutat-e akár szerkezet, akár kiállítás 

tekintetében haladást a már engedélyezett 
hasonló tanszerekhez képest; 

e) ár tekintetében nem esik- e kifogás alá ; 
f ) a szakbizottságnak afelől is határozottan 

kell nyilatkoznia, hogy a megbírált tanszer 
általánosan mindenfokú iskolák, vagy különle-
gesen mely iskolák használatára engedélyezhető 
vagy ajánlható. 

3. Ha a szakbizottság két bíráló tagjának 
véleménye egyező, a szakbizottság ennek értel-
mében határoz ; ha azonban a vélemények el-
térők, a szakbizottság elnöke dönt s döntő 
szavazatát írásban megokolva a bírálatokhoz 
csatolja. 

A szakbizottság a maga jelentését a sz ik-
bírálatokkal együtt a tanácshoz juttatja, mely 
az ügyet, sürgősség esetén elnökileg további 
tárgyalás nélkül fölterjeszti a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez. 

4. Abban az esetben, ha a szakbizottság a 

tanszer engedélyezését nem javasolja, jelentését 
az elnök az elítélő bírálattal együtt kiadja a 
tanszer benyújtójának, ellenészrevételei megté-
tele végett. Ily alkalommal az ellenbírálat és 
a bírálóknak reá tett észrevételei is fölterjesz-
tetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

5. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
döntése, a tanszer engedélyezése vagy ajánlása 
fölött, lehetőleg a bírálatokkal együtt, a „Hiva-
talos Közlöny "-ben közzététetik. 

11. §. Az engedélyezés általános, ha az összes 
iskolákra, — részleges, ha csak bizonyos fokú 
iskolákra szól. 

12. §. Az engedélyezett vagy ajánlott tan-
szerekről a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
időszakonként az iskolanemek szerint egybe-
állított jegyzéket ad ki, a beszerzési hely és 
ár mellőzésével. 

13. §. Minden iskolai tanszer bírálati díja 
az első bemutatáskor 60 korona. Javítva vagy 
új kiadásban megjelent és engedélyezésért be-
nyújtott tanszerek után, ha már engedélyezve 
voltak, 40 korona bírálati díj fizetendő. 

A tanács fölhívására készített és engedélyezés 
végett benyújtott tanszer bírálatáért díj nem jár. 

14. & A tanács a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletére időnként a már engedé-
lyezett vagy ajánlott tanszereket fölülvizsgálja 
avégből, hogy azok a tudománynak vagy a 
tanterveknek szempontjából nem avultak-e el. 

A bírálati eljárás ez esetben is ugyanaz, 
mint az engedélyezés alkalmával. 

A fölül vizsgálattal megbízott szakférfiakat a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter külön juta-
lomdíjban részesíti. 

15. §. A tanszereknek a fölülvizsgálat által 
javasolt selejtezése fölött a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter határozata dönt. 

16. §. Az engedélyezett vagy ajánlott iskolai 
tanszerek, ha benyújtóik által a bizottság föl-
hívása után 30 nap alatt el nem vitetnek, a 
Tanszermúzeum birtokába jutnak. Ezzel azon-
ban a tanszerek benyújtói nem tarthatnak 
jogot arra, hogy tárgyaik a múzeumban meg 
is őriztessenek. 

17. §. A Tanszermúzeum tárgyai meghatáro-
zott időben díjtalanul közszemlére bocsáttatnak. 

18. §. Szabadalmi- vagy védjeggyel ellátott 
tárgyakról szakszerű rajzok készítése tilos. 

19. §. A Tanszermúzeumban elhelyezett tár-
gyak kikölcsönzésével járó költségek a kölcsön-
vevőt terhelik. 

20. §. A Tanszermúzeum az előre kikötött 
föltételek mellett bármely tanszert elfogad 
kiállításra. 

21. §. A Tanszermúzeumnak ajándékképen 
küldött tárgyak elfogadása vagy el nem foga-
dása fölött a tanács határoz. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11. SZÁM. 

Minden oly esetről, amikor valamely tanszer-
készítő vagy könyvkiadó ilynemű ajánlatát a 
tanács el nem fogadhatja, a vallás- és közok-
tatásügyi miniszterhez indokolt jelentés teendő. 

22. §. A Paedagógiai könyvtárt a tanácstól 
meghatározott időben a tanüggyel foglalkozók 
díjtalanul használhatják. 

23. §. A Paedagógiai könyvtár jegyzékét a 
tanács időközönként kiegészítve, közzéteszi és 
a tanító-egyleteknek kívánságukra díjtalanul 
megküldi. 

24. §. A tanács rendes és külső tagjainak, 
valamint a fölkért szakértőknek tiszteletdíjai a 
következők : 

Az iskolai tanszerek megbírálásáért a bíráló 
kap először benyújtott tanszereknél 30 koronát, 
— már engedélyezett, de utóbb javított tan-
szereknél 20 koronát. 

A tanács üléseiben való részvétel után a 
rendes és külső tagok, valamint a meghívott 
szakférfiak 10—10 korona jelenléti díjat kapnak. 

A Budapesti (hivatalos) Tanító-
testület Jogvédő Bizottsága. 

Tanítóképző-intézeteink vagy egyáltalában 
nem, vagy csupán ehetve gondoskodnak arról, 
hogy a falaik között nevelt ifjúság tüzetesen 
megismerkedjék azoknak a törvényes intézkedé-
seknek csak legfontosabbjaival is, melyek a 
tanítónak nehéz hivatásában a jog és kötelesség 
útjait tisztára megszabják. Az életbe kilépő 
fiatal tanító többnyire teljesen a maga erejére 
van utalva, és sokszor csak keserű tapasztalatok 
árán szerez tudomást oly tételes intézkedések-
ről, melyek legközelebbről érintik létét. Azon-
ban idősebb, pályafutásuk alkonyához ért 
kartársaink sorában is akad nem egy, kinek az 
élet nehéz harcában, a mindennapiért való 
emésztő küzdelemben sem ideje, sem alkalma 
nem nyílott, hogy az időről-időre elszórtan 
mégjelent törvények és a sokszor nehezen hozzá-
férhető utasítások, határozatok és döntvények 
rengetegét bújva, jogait és kötelességeit apróra 
kiböngéssze. De még ha a legmesszebb menő 
tájékozottságot sikerült is megszereznünk e téren, 
vájjon hányunknak jut eszébe az élet delén, 
erőtől d izzadva, egy derűs aggkor reményében, 
hogy feleségünket, gyermekeinket az őket utá-
nunk megillető jogokra és ezek érvényesítésének 
útjaira figyelmeztessük, vagy épen kitanítsuk? 
Föltéve azonban, hogy ezirányban sem terhel 
bennünket a legcsekélyebb mulasztás sem, ki 
biztosít arról, hogy a g-ok útvesztőjében el nem 
tévedtünk, hogy hátramaradottjaink — különö-
sen a gyász és fajdalom első napjaiban — sokszor 
igen fontos körülményről meg nem feledkeznek ? 

De ki győzné elsorolni mindazon eseteket, 
melyeknél a tanítót vagy özvegyét és árváit 
jogsérelem érheti s amely sérelmek legtöbbje 
csak azért nem nyer orvoslást, mivel azok, akik 
elszenvedik, vagy tudomással sem bírnak meg-
rövidülésükről, vagy nem is ismerik azon útakat 
és módokat, melyeken jogaiknak érvényt sze-
rezhetnének ! 

Ezek meggondolása vezette elnökségünket, 
midőn 1905 október havában azzal az indít-
vánnyal lépett az Igazgatótanács elé, hogy oly 
bizottság létesítéséről gondoskodjék, mely — 
összegyűjtve a székesfőváros iskoláira és tanítóira 
vonatkozó összes törvényes intézkedéseket — 
az érdekelt kartársaknak hivatalos állásukból 
kifolyó bármely kötelmeikre és jogaikra nézve 
gyors és megbízható fölvilágosítást adhasson. 

Igazgatótanácsunk magáévá téve az elnökség 
ezen előterjesztését, rögtön hozzá is fogtunk a 
szervezés munkájához. 

Megállapítván a bizottság szervezetét és 
munkakörét, be kellett vallanunk, hogy egy 
tisztán tanító emberekből álló szervezet, ha 
tagjai még oly jártasak is az iskolára és mun-
kásaira vonatkozó törvényes intézkedések út-
vesztőjében, mégis csak műkedvelők- a törvény-
magyarázás és jogszolgáltatás terén. Oly férfiút 
törekedtünk te iát éi-dekkörür.kbe vonni, aki 
hazai törvényeink és jogszabályaink ismeretei-
nek birtokában a bizottság működését irányít-
hassa, munkájának komolyságot és sikert biz-
tosítson. E föladat megoldását nehezítette az a 
körülmény, hogy a Budapesti (hivatalos) Tanító-
testület — tagsági díjat nem szedvén — ily 
célra anyagi eszközökkel nem is rendelkezik. 
Sikerült azonban dr. Révay Zoltán fővárosi 
ügyvéd úr személyében oly lelkes tanügybará-
tot lelnünk, aki pusztán a tanítók iránt érzett 
rokonszenvtől és az ügv iránti lelkesedéstől 
áthatva, minden anyagi ellenszolgált .tás nélkül 
vállalkozott a jogi tanácsadó szerepére. 

El lévén hárítva ez a nehézség is, 1905. évi 
december hó 9-én végre formailag is megala-
kulhatott a Budapesti (hivatalos) Tanítótestület 
„Jogvédő Bizottsága", mely föladatául tűzte 
hogy: 

a) összegyűjti és rendezi a jelenleg érvény-
ben levő és a jövőben kibocsátandó összes tör-
vényes intézkedéseket, melyek a székesfőváros 
iskolaügyére és tanítóira vonatkoznak ; 

b) különös figyelemmel kíséri a székesfővárosi 
tanítók anyagi ellátására, a nyugalomba vonuló 
kartársak, ezek özvegyeinek és árváinak vég-
ellátására vonatkozó határozatokat s amennyi-
ben ezek a tanítóság érdekeit sértenék, jog-
orvoslásról gondoskodik ; 

c) a hozzája forduló kartársakat, ezek özve-
I gyeit és árváit díjmentesen látja el tanáccsal 
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minden oly jogi esetben vagy egyéb ügyekben, 
melyek őket a tanítói állásból kifolyólag érintik 
és jogaik érvényesítésében minden rendelkezésre 
álló eszközzel kezükre jár. 

A „Jogvédő Bizottság" működése kiterjed 
tehát minden oly ügyre, mely az iskolát és 
különösen a tanítót, mint hivatalnokot érinti, 
így a szűkebb értelemben vett iskolai kérdé-
seken kívül fölvilágosítást nyújt, illetve jog-
tanácsosa útján teljesen ingyenes jogi tanácsot 
ad a tanító mindennemű szolgálati ügyében, 
vonatkozzék ez akár az iskola beléletére, akár 
a különböző hatóságokkal vagy szülőkkel szem-
ben fölmerült esetekre ; nemkülönben a tanító 
fegyelmi ügyeiben is fölajánlja szolgálatát. Szá-
mon tartja a tanítók fizetésére, (kor- és egyéb 
pótlékaira) nyugdíjára és adójára vonatkozó 
határozatokat. 

Különös súlyt helyez arra, hogy az özvegyek 
és árvák aZ őket törvényesen megillető ellátá-
sukhoz jussanak. Nemkülönben nyilvántartja a 
tanítók katonai kedvezményeit, az őket és özve-
gyeiket valamint gyermekeiket törvényesen meg-
illető egyéb kedvezményeket stb. stb. 

Hogy az itt fölsoroltakon kívül még mi min-
denre-kell majd figyelmünket kiterjesztenünk, 
azt meg fogja mutatni maga az élet. Mi erő-
sen hiszünk és bízunk ezen újabb alkotásunk 
életrevalóságában ! Szükséges voltának legfénye-
sebb bizonyítéka az a tény, hogy mindjárt az 
első ülésen több ügyet kellett tárgyalnunk és 
azóta már újabb ese eket is jelentettek be a 
bizottság ein ikénél ; pedig kartársainknak még 
csak egy igen csekély töredéke bír tudomással 
e zaj nélkül működő szervezetünkről . . . 

A külföld szervezettebb tanítóságának mái-
régen vannak ilynemű intézményei ; és pedig 
nemcsak országos egyesületek, hanem egyes 
nagyobb váró ok testületei is dicsekedhetnek 
ilyenekkel. így, hogy többet ne említsünk, csak 
Dresden, Leipzig (1900) és Berlin tanítóságára 
hivatkozunk, melv utóbbi már 1836-ban alkotta 
ineg Jogvédő Bizottságát. „Megbecsülhetetlen 
az a jótétemény, melyet egyesületünk ezen intéz-
mény megalkotásával tagjainak nyújt, — írja 
a Berliner Lehrer vérein Jogvédő Bizottságának 
elnöke 1906 február havában. Evek sora óta 
hány kartársnnk adott idején fölvilágosítást, 
hányat óvott meg tanácsával balfogástól, hányat 
sokszor szomorú következményű lépésektől, vagy 
egyéb súlyo> gondoktól!" 

Hisszük, hogy a mi Jogvédő Bizottságunk 
működése épp oly áldásos lesz ! A kartársakon 
múlik, hogy adott esetekben a fölajánlott segít-
séget igénybe vegyék. 

Biztosíthatjuk mindnyájukat, kik ügyes-bajos 
dolgaikban a Jogvédő Bizottsághoz fordulnak, 
hogy azokban a lelkes kartársakban, kik önként 

vállalkoztak a székesfőváros tanítóságának szol-
gálatára, érdekeik legbuzgóbb és leghívebb 
támaszait fogják találni. 

Midőn ezekről örvendező szívvel értesítjük 
mélyen tisztelt pályatársainkat, fölkérjük mind-
nyájukat, hívják föl különösen az özvegyek és 
árvák figyelmét ezen legújabb intézményünkre 
azzal a biztosítással, hogy a Jogvédő Bizott-
ság a legnagyobb szeretettel és odaadással épen 
az ő ügyüket veszi pártfogásába és a. szüksé-
ges írásbeli munkák elvégzését is a legnagyobb 
készséggel magára vállalja. 

Mielőtt e tájékoztató sorainkat befejeznők, 
legyen szabad az ügv érdekében még egy kérést 
intézni mélyen tisztelt kartársainkhoz. 

A Jogvédő Bizottság föladatát természetesen 
csak úgy oldhatja meg teljesen és fönnakadás 
nélkül, ha a kartársak maguk is a legmesszebb 
menő jóakaratú támogatásban részesítik; kérjük 
azért mindazokat, akiknek tudomására jut, hogy 
valamely tanító egyik-másik ügyben, bol és 
miként nyerte el igazát, legyenek szívesek eze-
ket az eseteket az eredeti iratok vagy ezek hü 
másolatának bemutatása mellett a Jogvédő 
Bizottsággal közölni, hogy alkalomadtán az 
így nyert adatokat az ügy érdekében fölhasz-
nálhassuk. 

A Budapesti (hivatalos) Tanítótestület elnök-
sége a Jogvédő Bizottság megalkotásával csak 
az alapszabályaink 2. §-ának e) pontjában föl-
vett ama kötelezettségének tett eleget, hogy 
„védi és gondozza a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekeit". Tegyék meg már most kartársaink 
is kötelességüket és segítsenek magukon, mert 
aki magán segít, azt az Isten is megsegíti! 

A. Jogvédő Bizottsággal való érintkezést 
megkönnyítendő, hivatalos helyiségünket az 
Eötvös-alap elnökségének szívességéből a Fe-
renc József Tanítók Házába (VI 11., Szentkirályi-
utca 47., II. 17) tettük át, ahol hetenként 
szombaton délután 5 és 6 óra között vagy a 
bizottság elnöke vagy más tagja áll a kartár-
sak rendelkezésére. Halasztást nem tűrő í-ürgős 
ügyekben a hét bármely napjának déli órájá-
ban teljes bizalommal forduljanak a bizottság 
elnökéhez, Székely Károly fővárosi tanítóhoz, 
ki ily esetekben magánlakásán (VII., Hernád-
utca 35., 111. 24.) a legszívesebben szolgál föl-
világosítással. (Levélbeli megkereséseknél kérjük 
a viszonválaszra szükséges bélyeg melléklését.) 

Végezetül még egyszer figyelmeztetjük kar-
társainkat, hogy nem csupán a Jogvédő Bizott-
ság, hanem maga dr. Révay Zoltán ügyvéd úr 
is teljesen díjmentesen szolgál tanáccsal, akár a 
bizottság útján fordulnak hozzá, akár szemé-
lyesen keresik föl IV., Váci-utca 56. sz. alatti 
lakásán. Trájtler Károly, elnök. Tóth Kálmán, 
titkár. 
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Ki söpörje az iskolát? 
Kedvelt lapunk f. e'vi 3. számában „Az isko-

lák .tisztogatása és fűtése" cím alatt közölt 
cikkemben reá mutattam azon tarthatatlan álla-
potokra, melyek a falusi iskolák napi tisztoga-
tása körül fönnállanak, t. i. hogy a tantermeket 
legtöbb helyen még ma is az iskolásgyermekek 
söprik, takarítják. Igénytelen soraimnak az volt 
a célja, hogy fölhívjam a közfigyelmet arra 
— az iskolai egészségügyi szempontból fölötte 
fontos — kérdésre, hogy ki söpörje az iskolát? 
másodszor pedig, hogy az országszerte fönnálló 
anomália ellen, végre valahára tegyünk is mái-
valamit. Hiszen az ember, de különösen a 
tanítóember legszebb missziója a tökéletesedésre 
és a tökéletesítésre való törekvés. Ha mi 
— akik közvetlen közelről érdekelve vagyunk — 
összetett kézzel nézzük a rendellenességeket s 
mintegy beletörődünk, belenyugszunk a meg-
levő helyzetbe : fehérholló-számba fog menni 
az az eset, ha valamelyik iskolafönntartó a 
saját kezdeményezéséből változtat az állapoton. 

Pedig ezen változtatni kell ! 
Köztudomású tény, hogy az iskolák tisztán-

tartása dolgában legszebb példával jár elől maga 
az állam, hogy e tekintetben is követendő 
mintaképül szolgáljon más jellegű iskoláknak. 
A legtöbb iskolafönntartó azonban a könnyebb 
végét fogja a dolognak; iskolát építtet ugyan, 
de annak tisztántartásáról nem gondoskodik. 

Már most mi történik ? 
Ha a tanító, a gondjaira bízott tanulókkal 

nem akar a porban és piszokban elveszni, a 
cselédjét (ha ugyan van cselédje), vagy az iskolás-
gyermekeket rendeli ki söpörni, porolni, súrolni, 
meszelni, stb. úgy, amint azt a szükség megkívánja. 

A tisztogatás rendszerint a délutáni tanítási 
órák után történik. A téli időszakban — ami-
kor a söprés legtöbb dolgot ad — 4 órakor 
már alkonyodik Az a szegény gyermek, aki 
idejének jelentékeny részét szellemi munkával 
foglalkozva, sokszor 120 — 150-ed magával volt 
kénytelen az iskolában eltölteni : most testileg-
lelkileg elcsigázva még söpörni is kénytelen. 
Képzeljük el már most, hogy minő tisztogatás 
lehet pl. az osztott iskola azon termeiben, ahol 
az I-ső vagy II. osztályba tartozó 6—7 éves 
gyermekek söpörnek! ahol a 6—8, néha 10 
gyermek számára épített hosszú, nehéz padokat 
helyükből kimozdítani nem lehet. Valljuk meg 
őszintén, hogy nagy önámítás vagy legalább is 
élénk fantázia kell ahhoz, hogy az ilyen tan-
termek tisztaságáról komolyan beszéljünk. 

Eltekintve a felületes gyermekmunka ellen 
fölhozható kifogásoktól : mint élő fölkiáltójel 
előtérbe lép az a nyugtalanító tudat, hogy az 
iskolát seprő gyermekek mindannyiszor ki van-

nak téve annak a veszélynek is, hogy kevésbé 
ellenállóképességű szervezetükbe befészkelődnek 
az inficiált padló porával egyesült betegségcsírák, 
s köztük a mindinkább terjedő tüdővész gyilkos 
bacillusai is. „Tudományosan megállapított dolog, 
hogy a serdülő korban kifejlődésre jutó tuber-
kolozis, az esetek igen nagy számában, a gyer-
mekkorban váló fertőzésre vezethető vissza. " Ha 
már most figyelembe vesszük még azt, hogy a 
fertőző betegségek (tüdővész, trachoma, difteri-
tisz, kanyaró stb.) épen a legszegényebb nép-
rétegekben pusztítanak legjobban : a falusi isko-
lák egészségügyi mizériáinak megszüntetésére 
kétszeres erővel kellene törekednünk. 

Félszeg okoskodás az, hogy a mi tanulóink 
„nem városi úrfiacskák és kisasszonvkák", tehát 
söpörhetik az iskolát. Ez a tétel már az emberi 
jogok alapján is kifogásol ható. Annak a szegény 
falusi gyermeknek épen olyan joga és épen 
olyan nagy szüksége van az egészségre, mint 
annak a városi gyermeknek. 

Eljutottam most már ahhoz a kérdéshez is, 
vájjon kirendelhetjük-e a tanulókat az iskolák 
söprésére, vagy nem? 

Erre a kérdésre a leghatározottabb „nem" -
mel kell felelnem. Még a szülők beleegyezése 
sem adhat erre jogcímet. Meri ellenkezésbe 
jutnánk a tanulók egészsége megóvása iránt 
tartozó kötelességünkkel ; de ellenkezésbe jut-
nánk a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
azon tiltó rendeletével is, melynek idevágó sza-
kasza szintén azt parancsolja, hogy : 

„Nem szabad a söprést és a poroltatást a 
tanulókkal végeztetni".* 

Tehát ki söpörjön? 
Disztingváljunk ! Mi nekünk az iskola ? Az, 

ami a papnak a templom, ami a jegyzőnek a 
községháza. Ki gondoskodik a templom tisztán-
tartásáról ? Az egyház, az eklézsia ; a község-
háza takarításáról pedig a község, mint erkölcsi 
testület. E párhuzamban csúcsosodik ki az 
iskolafönntartónak az iskolával szemben fönn-
álló kötelessége is. 

Igaz ugyan, hogy az ósdi szokások kiküszö-
bölése nehezen megy. De elvégre is nem lehe-
tetlen. Hisz' ma már — hála Istennek — 
minden ambiciózus tanító tényező a saját falu-
jában. Ott meg épen könnyű a helyzet, ahol több 
tanít«! van s a pappal és a jegyzővel egyetértve, 
egymást megbecsülve, vállvetett igyekezettel 
törekednek az iskola színvonalának emelésére. 

Nem kell tehát „beletörődni" a meglevő 
ázsiai állapotokba, hanem okos körültekintéssel 
meg kell kezdeni az akciót, hogy a tantermek 
napi tisztogatását, a legkisebb falusi iskoláknál 

* Ezt az üdvös rendeletet lapunk m. évi 28. száma 
egész terjedelmében közölte. (SzerhJ 
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is, az e célból fölfogadott iskolaseprő szolga 
lássa el. Minden kis faluban akad egy-egy 
olyan szegény özvegyasszony, aki ezt a teen-
dőt mérsékelt díjért elvállalja. Az iskolafönn-
tartókat még a szegénységre való hivatkozás 
sem menti föl az iskolai egészségügy ezen elemi 
követelménye iránt tartozó kötelességük alól. 

Mondanom is fölösleges, hogy a gordiusi 
csomó megoldásában a jelzett miniszteri rende-
let végrehajtásának ellenőrzésével megbízott 
kir. tanfelügyelők jóakaratú támogatása nagy 
segítségünkre fog szolgálni. (Ezzel ezt a vitát 
berekesztjük. Szerk.) 

(Monostorszeg.J Gubitza Kálmán 

Külföldi szemle. 
Érdekes kimutatást közöl a „Pädagogische 

Zeitung" statisztikai mellékletének f. évi 2. 
száma Berlin iskoláiról. Eszerint az 1904. 
iskolaév végével volt Berlinnek 273 községi 
iskolája 4765 osztállyal. Ezekben (az időről 
időre megbízott helyetteseken kívül) 5095 tanerő 
foglalkozott 221.947 gyermek tanításával. A 
tanerők között volt 273 igazgató, 2861 férfi-
és 1631 nőtanító, ezenkívül 330 „szak" tanítónő. 
A tanulók vallásfelekezet szerint következő-
képen oszlottak meg: 197.043 ev., 20.106 kath., 
4119izr., 410 különböző keresztény felekezethez 
tartozó és 269 más vallású. — 1905. évi 
november 1-én fönnállott 280 községi iskola 
4870 osztállyal (közte 105 oszt. a gyenge-
tehétségűek számára). A 280 iskolát látogatta 
111.573 fiú és 113.643 leány, összesen 225.216 
gyermek. Az osztályok között volt 2302 fiú-, 
2344 leány- és 99 vegyesosztály. Külön 125 
osztály a gyengeteheíségűek számára állott 
fönn. 4844 osztálynak volt saját helyisége, 10 
osztály csarnokokban, fizikai stb. termekben 
talált elhelyezést, 16 pedig vándorosztály volt. 
A gyengetehetségüek számára 1904-ben fönn-
állott 105 osztályba jár t 1557 gyermek; az 
osztályok népessége tehát átlag 14'83 tanuló 
volt, kiket 80 férfi- és 25 nőtanító oktatott. 
A tanulók közül az iskolaév folyamán a rendes 
osztályokba visszahelyeztetett 30, a hülyék inté-
zetébe utasíttatott 19, eskór miatt elbocsáttatott 
5, nevelőintézetbe átlépett 23, egyéb okokból (köl-
tözködés stb.) eltávozott 203, felsőbb osztályba 
lépett 292 gyermek. By kisegítő osztályok 37 isko-
lánál állottak fönn; még pedig 10 iskolánál 1—1, 
nyolcnál 2—2, hétnél 3—3, hatnál 4—4, 
háromnál 5—5, kettőnél 6—6 és egynél 7 
osztály. Legelőször 1898-ban állítottak kisegítő 
osztályokat. (22 osztályt 267 gyermekkel.) A 
kath. iskolák száma Berlinben 26. Egy-egy 
községi iskolára jut 17'4 osztály 804 tanulóval. 
A legnagyobb iskolánál volt 26 osztály 1247 

tanulóval, a legkisebbnél 12 osztály 372 
gyermekkel. Egy-egy osztályra jutott átlag 
46*26 tanuló. A községi iskolák fönntartási 
költsége 1904/1905-ben 16,201.529 márkára 
rúgott ; egy-egy gyermek iskoláztatása tehát 
73 márkába került a városnak. Bíróilag meg-
büntettek 263 fiút és 24 leányt; nevelő 
gondozásba adatott 164 fiú és 51 leány. 

Különösen érdekes a kimutatásnak <az a 
része, mely a gyermekek pályaválasztásáról szól. 
így az Í905-. évi húsvéti bevallás szerint 

a) fiúk közül: 
a szülei háznál marad 515 
munkásnak megy 741 
kézmívesnek „ 2.632 
gyári munkásnak megy 89 
technikai iparosnak megy 633 
müiparosnak megy 384 
a földmívelés, kertészet, erdészet terére lép 71 
kereskedelmi pályára lép 659 
vendéglői alkalmazottnak megy . . . 112 
irodai szolgálatba szegődik 335 
szakiskolába lép 127 
magasabb fokú iskolába lép 34 

6.342 
b) a leányok közül: 

a szülei háznál marad 3.701 
idegen háztartás szolgálatába lép . . . 1.130 
gyárba lép . 142 
magán-kézimunka keresetre adja magát 709 
kereskedelmi pályára lép 920 
művészi „ „ . . . . 23 
állami szolgálatba lép 6 
magasabb fokú iskolába lép 115 

6.746 
A tanítók szabadságolásáról (iskolai mulasz-

tásáról) beszélnek a következő számok : 
Az 1903/1904 iskolai évben mulasztott: 

760 ferfitanító összesen 22.595, átlag 29'72 napot ; 
756 nőtanító „ 29.905, „ 39'56 
140 szaktanítónő „ 4.512, „ 32'23 „ 

A mulasztás oka : 
tanító- tanítók- sza

(k- személy-
nőknél nál tíl„Dlto,- zctnél il-noknel talábau 

heveny fertőző betegség . 170 118 33 321 
idült alkati bajok . . . . 33 66 11 110 
idegbetegség 89 170 20 279 
nedvkeringési szervek be-

tegsége . 27 21 — 4'S 
léleTczószervelc betegsége . . 202 264 46 51:.'* 
emésztő szervek betegsége 59 65 9 133 
húgy és egyéb szervek 

betegsége 15 8 1 24 
ízület: bajok 45 48 13 100 
betegség általában . . . 12 10 :! 25 
érzékszervek betegsége . 16 36 2 54 

* Tehát az összes betegségi nemek egy harmada ! 
]gen erős argumentum a tüdőbajos tanítók szanató-
riumának fölállítása mellett. (Szerk.) 
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Gyermekszínházak. 
Korunk a gyermekvédelem jegyében áll. 

A gyermekvédelem érdekében kifejtett törek-
vések az előbbi századba nyúlnak vissza, de 
csak e században kezdték rendszerbe hozni. 
Tudjuk, hogy már Pestalozzi is lelkének lán-
goló hevével s a gyermekekért égő ember-
szerető szívének egész melegével karolta föl a 
gyermekek ügyét, s lehet mondani, hogy ön-
zetlen, nemes törekvéseinek vértanúja lett. Ha-
zánkban is voltak ilyen törekvések. S a kül-
földön és nálunk hányan voltak, akik a 
gyermekek megvédésének és fejlesztéséhek szol-
gálatában álltak. De ezek a törekvések csak 
még különálló jelenségek voltak, még nem 
voltak általánosak. 

Olyan nagy, úgyszólván általános érdeklődés 
sohasem kísérté a gyermekvéde'emre vonatkozó 
törekvéseket, mint ma. Állam és társadalom, 
felekezetek, társulatok és egyesek karöltve szen-
telik erejük és tevékenységük egy részét a 
gyermekvédelemnek. A higiénikus rendelkezések 
az iskolák fölépítésében és fölszerelésében, az 
iskolaorvosok intézménye, menedékházak föl-
állítása, a tanterveknek a gyermek lelki és testi 
egészségének jobban megfelelő elvek szerint 
való összeállítása, a testgyakorlut nyomatékos 
kiemelése, mint a nevelés-tanítás szükségképeni 
kiegészítő része, a kirándulások, stb. mind-
megannyi mozzanatai annak a törekvésnek, 
mely a gyermeket minél alkalmasabbá akarja 
tenni arra, hogy egészséges testtel és ép lélek-
kel felelhessen meg egykori rendeltetésének, 
s mindent el akar kerülni, ami őt természetes 
fejlődésében, testi és lelki erőinek kiművelésé-
ben _ hátráltathatná. 

És mégis, míg szakavatott emberek, művelt-
lelkű laikusok és sz.ilők mindent elkövetnek, 
hogy a gyermekvédelem minden irányban üdvös 
célra vezessen, akár a testi egészség megóvá-
sáról, akár az erkölcsi romlás megakadályozá-
sáról van szó: másrészről oly törekvések 
vetődnek fölszínre, melyek akaratlanul is annak 
ellenkezőjét eredményezhetik. 

Távol akarják tartani a gyermekeket, az 
ifjúságot minden olyan szórakozástól és mulat 
ságtói, melyen a koraérettség, testet sorvasztó 
és lelket hervasztó szele érhetné, aminthogy 
távol is kellene tartani ezektől, hogy az erkölcsi 
romlás nagyon is korán ne kezdje pusztító 

munkáját : ugyanekkor Budapesten gyermek-
színház fölállításáról gondoskodnak, mellyel 
bármily szép és nemes irányzatot kössenek össze, 
csakis a gyermeki lélek koraérettségét eredmé-
nyezheti, s oly gondolatokat, érzelmeket és 
ösztönöket válthat ki az ártatlan gyermeki 
lélekből, melyeknek még sokáig szunnyadniok 
kellett volna. 

Bárkik is írják ezeket a darabokat, sohasem 
ereszkedhetnek le annyira a gyermeki lélekhez, 
hogv ennek valami n veresége legyen azokból ; 
s ha netán tovább megmaradnának a fantasz-
tikus tündérregék mezején, legjobb volna, ha 
már ezek előadásától is megkímélnék a gyer-
mekeket, minthogy képzeletüket fölösleges mó-
don népesítenék be oly alakokkal, melyekre 
semmi szükségük sincs-n. 

Mit tanul a gyermek oly színielőadásokból, 
melyeket bemutatni szándékoznak ? Konvencio-
nális formákat, de szíve, lelke üres marad 
— a legjobb esetben. A rosszabb esetben pedig, 
s ez különösen a kis szereplőkről áll, kikelnek 
lelkéből a rossz démonok : az irigység, a büsz-
keség, a pompakedv, az élvezetvágy, a mula-
tozási ösztön, a fegyelmetlenség, a komoly 
munka s az ártatlan gyermeki játék iránti 
ellenszenv. Aki valaha végign zett dyen gyt-r-
mekelőadást s a régén megfigyelte a szereplő 
s nem szereplő gyermekek lelki állapotát, az e 
sorok írójának igazat fog adni. Sőt még a 
gyermekek szülői is, különösen az nyák, saját-
ságos fölfogásról tesznek tanúságot. Az egyik 
haragszik, mert nézete szerint a címszerepet 
az ő leányának, nem pedig X-né leányának 
vellett volna játszani. Még tovább is vázolhat-
nám ezt a képet, mely saját tapasztalatomból 
szűrődött le. 

Azért kérdem, vájjon M:iire jó az ilyen nagy 
apparátussal, drága költ-égen létesíte t t színház? 
Szüks :ges-e a gyermeket az ilyen kétes értékű, 
habár bizonyára fényes mulatságért ártatlan 
kedvteléseitől, gyermeki szívét és lelkét teljesen 
betöltő kedvteléseitől elvonni ? S ha a 8 éves 
X kisasszony, s a 7 éves Y úrfi már végig-
játszották szerepüket, melyet valószínűleg elég 
nagy lelki kínok között tanultak be, míg végre 
kiállhattak vele a színpadra, vájjon kinek van 
ebből haszna ? Talán a kultúrának használtunk ? 
Talán a művészetnek? Egyiknek sem. De ki-
ragadtuk a gyermeket természetes gyermeki 
érzékéből, melyben oly jól érzi magáit, s mely-
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ben vajha mentül tovább megmaradhatna. 
Vagv a szülőket köteleztük le, mikor gyerme-
küket, akinek fényes ruhája is egy jó csomó 
pénzbe kerül, oda állítottuk a színpadra, s a 
színművészeti szabályok szerint megszólaltattuk ? 
Okos szülő nem is engedi meg, hogy gyerme-
két ilyen kísérletre fölhasználjuk. De nemcsak 
okos szülők vannak, vannak hiúk is, és ez a 
hiúság az, mely sok szülőben elhallgattatja a 
józan ész szavát. 

Haszna, a mi nézetünk szerint, csak magá-
nak a vállalatnak lesz és pedig anyagi haszna, 
mert a nézőtér mindig tele lesz, hiszen sokan, 
kiket nem valami különös érdek köt a válla-
lathoz, meg fogják nézni, hogy miképen mo-
zognak a kedves kicsinyek, s bizonyára nem 
egy lesz a kedves kicsinyek között, kinek fényes 
jövőt foimak jósolni azokon „a deszkákon, me-
lyek a világot jelentik". 

Ne ámítsuk magunkat. Tudjuk az egyén 
életéből, hogy minden vétekért, amit a termé-
szet ellen elkövet, lakolnia kell, mert a termé-
szet ellen elkövetett bűn mindig megbosszulja 
magát. 

A modern kultúrember túlon-túl szenved 
azoknak az igényeknek súlya alatt, melyeket 
az úgynevezett civilizáció iránta támaszt. Sok 
bajt, sok szenvedést, sok betegséget kell kiálta-
nunk e rosszul fölfogott és igen sokszor rosszul 
és félszegen alkalmazott civilizáció miatt. Minek 
a kultúra kinövéseinek dédelgetésével enged-O o 
ményeket tenni olyan irányoknak, melyek nem-
hogy a civilizáció beteges kinövéseit nyesnék 
s ezáltal azokat ártalmatlanná tennék, hanem 
ellenkezőleg azokat tenyésztik és fejlesztik. 

Azt fogják mondani sokan, hogy a főváros-
nak lehet s'.üksége az ilyen intézményre, s hogy 
végre is a fővárosi gyermekeknek is csak egy 
kis töredéke vesz részt ebben ; nem oly vesze-
delmes a dolog. 

Erre azt felelhetem: „Elég! a példa fá j !" 
Ez a példa hovatovább a vidéket is után-

zásra fogja késztetni, amint hogy a vidék 
egyébként is szívesen követi a nagyváros pél-
dáját. Ami pedig azt illeti, hogy a fővárosi 
gyermekeknek is csak egy kis töredéke vesz és 
vehet részt ebben a mulatságban, arra meg azt 
mondom, hogy ezért a töredékért is kár ; ennek 
sem kell, s ennek sem használhat annyit, amennyit 
minden valószínűség szerint árt. 

Az ilyen mulatság a gyermeket szeretetre 
legméltóbb tulajdonságától fosztja meg : a nai-
vitás ól. Hiszen a fővárosban annyi a csatorna, 
melyen át a gyermek erkölcsi romlása tápot 
nyerhet, hogv kár ezeket még eggyel szaporí-
tani. Minek kiragadni a gyermeket gyermekies 
gondolkozásából, mikor emellett érzi magát leg-
jobban. 

Hogy ebben a vázlatos fejtegetésben külö-
nösen az lebeg szemem előtt, hogy a gyerme-
kek morális érzését minden áron meg kell 
vir'deni, az magától értetődik, liy jelenségek 
láttára nem lehet mondani: „A morál nincs 
napirenden", amint azt egv nagy részvénytár-
saság alakuló ülésén Bécsben egy elnök mon-
dotta, amikor egy részvényes a tisztességtelen 
üzletek ellen tiltakozott. Fájlalom! manapság 
minden az üzletre van berendezve, még a na-
gyobbak részére emelt színházak is csak így-úgy 
felelnek meg a valódi kultúra követelményeinek. 
De ha már a magával rendelkező embert nem 
lehet kényszeríteni arra, hogv az alkohollal 
vagy valami más méreggel testi és lelki egész-
ségét tönkre ne tegye, me t ő maga felel arról : 
a gyermeket, óvni és megvéd ni kötelesség, s 
ezért kell tiltakoznunk bármilyen kísérlet ellen, 
mely testi és lelki épségének ártalmára lehetne. 

(Budapest.) Hevesi Mór. 

HIVATALOS RESZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 

az újonnan szervezett „Országos pedagógiai 
könyvtár és Tanszermúzeum "-hoz az első három 
évi ciklusra kinevezte a következőket : 

Eínö ';nek : dr. Vángel Jenő tud.-egyetemi 
magántanárt és állami polgári iskolai tanító-
képző-intézeti rendes tanárt ; titkárnak : Miklós 
Gergely állami tanítóképző-intézeti tanár t ; 
tanácstagoknak: Bittenbinder Miklós állami 
tanítónőképző intézeti tanárt, Gaul Károly áll. 
felső ipariskolai tanárt, Ldd Károly székes-
fővárosi polg. iskolai igazgatót, Komáromy 
Lajos állami Erzsébet-nőiskolái igazgató-tanárt, 
Mosdóssy Imre kir. tanácsos és tanfelügyelőt, 
Petiovácz József róm. kath. elemi és polgári 
iskolai tanítónőképző-intézeti igazgatót, Ilémj 
Ferenc állatni felsőbb leányiskolái igazgatót, 
Ssappán Vilmos kereskedelmi akadémiai igaz-
gatót, Trajtler Károly székesfővárosi elemi 
iskolai igazgatót, és dr. Verédy Károly kir. 
tanácsos és tanfelügyelőt; kültagoknak: Abray 
Lajos felső keresk. isk. igazgatót, Boga Károly 
állami tanítóképző-intézeti igazgatót, Bercez  
Ede állami tanitóképző-intézeti tanárt, Budacker 
Gusztáv Károly ág. ev. tanítóképző-intézeti 
igazgatót, Bökényi Dániel állami elemi iskolai 
igazgatót, Dózsa János áll. iparos szakiskolai 
igazgatót, Guzscenitz Izidor róm. kath. tanító-
képző-intézeti igazgatót, Greizinger Ottó áll. 
polg. iskolai tanárt, Havas Pál áll. elemi isk. 
igazgatót, Józsa Menyhért áll. felsőbb leány-
iskolái tanárt, Karácsony József róm. kath. 
tanítóképző-intézeti igazgatót, Kii s Kálmán 
ev. ref. tanítóképző-intézeti igazgatót, Krammer 
József áll. polg. iskolai igazgatót, Kiss Béla 
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áll. elemi isk. igazgatót, Korma László árva-
házi igazgatót, Lévay István áll. felső keresk. 
iskolai igazgatót, Straub L. Gvula áll. felsőbb O O ' • 
leányiskolái tanárt, Schmidt Boldizsár el. isk. 
igazgatót, Siidy Kapisztrán János elemi iskolai 
igazgatót, Scossa Dez-;ő kir. tanácsos és tan-
felügyelőt, dr. Csernátoni Gyula kir. tanácsos 
és tanfelügyelőt, Urhegyi Alajos állami tanító-
képző-intézeti gyakorlóiskolai tanítót, Wagner 
János állami tanítóképző-intézeti tanárt és 
WolePi'zhy Gyula székesfővárosi polg. iskolai 
tanítót. 

Budapest, 1906 március hó 3. 
A miniszter meghagyásából : 

Szász 
osztálytanácsos, ein. titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: az Agrár-takarék-

pénztár marosvásárhelyi részvénytársaságnak, 
amely az ottani különböző fokú tanintézetek 
számára 780 K-t adományozott ; a Békéscsabai 
nőegyletnek, amely az ottani áll. el. iskola 50 
szegénysorsú tanulóját naponta ebéddel látja 
el ; a marosvásárhelyi takarékpénztár-részvény-
társaságnak, amely az ottani iparostanonc-iskola 
tanulóinak 50, a kereskedőtanonc-iskola tanulói-
nak 50, az el. iskolák szegény tanulóit segél vező-
egyesületnek 100, összesen 200 K-t adomá-
nyozott ; Sátory Miksa gyárosnak, aki a piszkei 
áll. el. iskolába járó szegénysorsú tanulókat 
250 K értékű téliruhával ellátta. 

Kinevezte: ifj. Cseilce Győzőt a XI. fiz. 
oszt. 3. fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmé-
ben megillető személyi pótlékkal torontálvár 
megyei kir. tanfelügvelőségi tollnokká; Kátó 
Dénes oki. tanítót a medgyesi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Fatalifalci Zsigmond kor ondpál-
pataki közs. el. isk. tanítót a parajdi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Fári Erzsébet oki. 
tanítónőt a Csongrád-mindszenti áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Martin Henrik szent-
huberti róm. kath. kántortanítót a sztarcsovai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Gyenesi Gyula 
szentgrót- polgárvárosi róm. kath. tanítót a 
nagyenyedi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Lente 
Miklós poklosteleki áll. el. népisk. tanítót az 
alvinc-borbereki áll. el. népisk.-hoz ; Bágyi Ernő 
alvinc-borbereki áll. el. népisk. tanítót a poklos-
teleki áll. el. népisk.-hoz ; Hajnal Bernát torontál-
vármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot Hajdú 
vármegye kir. tanf'elügyelőségéhez ; Nieka Trifon 
czrepájai áll. el. isk. tanítót a dézsánfalvi áll. 
el. népisk.-hoz ; Pogány István nagyküküllő-
vármegyei és Druiszner György gömör-kishont-
vármegyei kir. tanfelügyelőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Jaezlcovics János 
mezőbándi munkaképtelen áll. el. népisk. tanító-
nak évi 1340 K-t ; Létray István hárskúti munka-
képtelen r. kath. el. isk. tanítónak évi 400 K-t. 

Jóváhagyta : a Szilágyvármegyei Altalános 
Tanítóegyesület alapszabályait f. évi 76.580 sz. 
rendeletével. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
V. M. B.-Borberek. Ha leányát a képzőbe 

fölveszik, akkor a korengedélyt is megadják. 
Oklevelét azonban csak a 18-ik életévének be-
töltése után kaphatja meg. Sz. J. Az illető 
tanítói körök alapszabályait önnek kell ismernie 
s így ön bírálhatja el legilletékesebben, hogy 
melyiknek kebelébe tartozik belépni. — M. J. 
Sopornya. Arra magától is rájöhetett volna, 
hogy a hivatkozott üzenetünk négy heti tan-
folyamot végzett tanítókra vonatkozik, mert 
hiszen a külön szaktanítós gazd. ism.-iskoláknál 
alkalmazott tanítók nem díjat, hanem rendes 
fizet tséélveznek. — Sz. A. Munár. A 12-ik 
életévüket betöltött tanulók, amennyiben még 
a mindennapi iskolát látogatják, nem kötelesek 
egyúttal az ism.-iskolába is beiratkozni. — J. A. 
F. Kelecsény. 1. Ragaszkodjék ahhoz, hogy 
díjlevelében megállapított járandóságait csonkí-
tatlanul megkapja. 2. Az Eötvös-alap által 
nyújtott kedvezményeket sokszor ismertettük. 
Tessék belépni a tagok sorába. — Pestmegyei 
tanítónő. Ha inkognitóját leleplezi, kérdéseire 
készséggel válaszolunk. — M. A. Földeák. 
Kár vita tárgyává tenni még azt is, hogy a 
könyvek megrendeléséből származó percent kit 
illet meg? Fordítanák inkább a nyereséget a 
szegény tanulók részére a szükséges köny-
vek beszerzésére. Különben is a tankönyvek 
• amint ön beismeri, a községi elöljáróság neve 
alatt rendeltettek meg, ennek kell tehát azo-
kat kifizetni s ezt lleti meg a százalék is. — 
P. M. Hajós. 1. A nyug. tanító özvegye az 
özv. segélypénzt férje elhalálozását követő hó 
1-től kapja meg. 2. A 16 éven felüli tanító-
árvák semmiféle segé yezésben nem részesíthetők. 
3. A 48-as honvédek nyugdíja tudomásunk 
szerint nem száll át ezek özvegyeire. — E. Gy. 
Csekeíálva. Méhészeti eszközök engedélyezése-
ért forduljon a község a földmív. miniszté-
riumhoz. — L. I. Szabadka. Ha a tanító 
özvegye férjhez megy és második férje után 
nem kap nyugdíjat, ennek halála után meg-
kapja előbb élvezett gyámpénzét. A férjhezmenő 
özvegy azonban nyilatkozni tartozik aziránt, 
hogy fönntartja-e igényét a rendes segélypénz-
nek esetleg további élvezetére, vagy kívánja-e 
a két évi gyámpénzzel fölérő összeget vég-
kielégítésül. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Mi ni szterváltozás. A király dr. Lukács 

György vallás- és közoktatásügyi minisztert ez 
állásától hü és buzgó szolgálatai elismerésével 
fölmentette s vallás- és közoktatásügyi minisz-
terré Tost Gyula közalapítványi jogügyi igaz-
gatót nevezte ki Az új miniszter f. hó 9-én fog-
lalta el új hivatalát. 

— Lukács Gyórgy búcsúja. Dr. Lukács 
György, volt miniszter f. hó 8-án búcsúzott el 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium tiszt-
viselőitől, akiknek nevében Molnár Viktor 
államtitkár mondott búcsúbeszédet. „Nehéz 
viszonyok között lépett Nagyméltóságod hiva-
talba, mondotta az államtitkár, de e mostoha 
viszonyok ellenére sincs a közművelődésnek 
egyetlen ága sem, amelyet Excellenciád meg 
ne munkált volna. (Igaz ! Ügy van !) Nem 
vagyok én hivatvá arra, hogy fölsoroljam 
mindazokat az alkotásokat, amelyek Excellen-
ciád nevéhez fűződnek ; még kevésbé sorol-
hatom föl azt a számtalan új ösvényt, amelyet 
Excellenciád a magyar közművelődés terén 
vágott. Bármiként legyen is, meg vagyok győ-
ződve arról, hogy jönni fog egy elfogulatlan 
kor, amely é.tékelni fogja Excellenciádnak 
miniszteri működését ej nek igaz érdeme szerint 
és meg vagyok győződve, hogy ez az ítélet 
kedvező, igen^ kedvező lesz «•e működésre nézve. 
(Ügy van! Élénk éljenzés.)" Lukács György 
meghatva köszönte meg a tisztviselők támoga-
tását, s hosszabb beszédet mondott, amelyben 
a maga működéséről így nyilatkozott: „Elér-
tük azt, ebben a sivár időben, amidőn 
minden téren a hátramaradás jelenségeivel 
találkozunk, sikerült nekünk a magyar i emzeti 
kultúrát színvonalon tartani, sőt sikerült a 
kulturális igazgatás minden terén lépést tennünk 
előre. Szolgalatában állottam annak a becsületes 
politikai törekvésnek, amelynek az volt a célja, 
hogy az alkotmányos tényezők között sajná-
latosan kifejlődött ellentéteket békés úton ki-
egyenlítve, a többség soraiból vett kormány 
megalakítását lehetővé tegye. Fájdalom, ez a 
cél nem sikerült. Én tehát távozom. S amidőn 
búcsúzom, hálával és köszönettel kell megemlé-
keznem airól, hogy önöknél mindenkor előzé-
kenységre, odaadó támogatásra, baráti jóindu-
latra találtam." Lukács György ezután egyen-
ként elbúcsúzott a minisztérium tisztviselőitől. 

— Címadományozás. A király a vallás- és 
közoktatásügyi magyar miniszter előterjesztésére 
Qrézló János segédtanfelügyelőnek, a kecske-
méti tanfelügyelőségi kirendeltség vezetőjének 
a tanfelügyelői címet adományozta. — Várhelyi 
György nógrádvármegyei és Török János pest-

pilis-solt-kiskúnvármegyei tanfelügyelőségi toll-
noknak a segédtanfelügyelői címet adományozta. 

— Tost Gyula miniszter f. h í 9-én fog-
lalta el hivatalát, mely alkalommal az egybe-
gyűlt tisztviselői karhoz beszédet intézett. „Az 
állami életben, mondotta a miniszter, a kultu-
rális életben, a közkormányzat terén szünetelés 
egy percig sem állhat be. Gondoskodnunk kell 
tehát, hogy azok az intézmények amelyek már 
megvannak, természetes fejlődésükbén fönnaka-
dást ne szenvedjenek, hogy a fejlődés ellen 
mesterséges gátak és nehézségek ne emeltesse-
nek, sőt hogy e fejlődés természetes és jogos 
követelményei minél nagyobb mértékben kielé-
gítést nyerjenek. Ez lesz egyik főtörekvésem." 
A minisztérium tisztviselőinek nevében Molnár 
Viktor államtitkár biztosította az új minisztert 
a tisztviselők támogatásáról. 

— Az Eötvös-alap választmánya közelebb 
ülést tart, melyen az elnökségnek egy nagy-
szabású akcióra vonatkozó előterjesztéseit fogja, 
tárgyalni. Tervbe van véve, hogy 40.000 füze-
tet nyomatnak, melyekben tagok gyűjtése cél-
jából az Eötvös-alap szervezetét és eddigi 
működését fogják kérdések és feleletek alak-
jában ismertetni. Ezeket a füzeteket a vidéki 
tanítóegyesületek, kir. tanfelügyelőségek és a 
tanítóképző-intézetek útján szándékoznak ter-
jeszteni s az elnökség bízik abban, hogy az 
említett tényezők támogatni fogják őt ember-
baráti munkájában. Még 20.000 tanító van az 
országban, aki nem tagja az alapnak, mely 
pedig csak az esetben lesz képes, jelenlegi 
pénzügyi helyzete megingása nélkül, a két 
Tanítók Házát fönntartani s a gége- és tüdő- -
bajos tanítók szanatóriumát is létesíteni, ha 
kötelékébe minden magyar tanító belép legalább 
3 K évi tagdíjjal. Nyomatnának még 10 —15.000 
kisebb terjedelmű füzetet, amelyeket a vidéki 
tanítóegyesületek közvetítésével a nagy közön-
ség közt terjesztenének. Az elnökség reméli) 
hogy vidéki kartársaink e tekintetben sem 
fogják közreműködésüket megtagadni, neveze-
tesen, hogy készséggel fognak eljárni a takarék-
pénztáraknál és hitelszövetkezeteknél, amelyek-
nél elég a figyelmet az Eötvös-alap emberbaráti 
működésére fölhívni, hogy a tiszta haszonból 
alapunk javára is juttassanak valamit, mint 
ahogy egyes pénzintézetek már is juttatnak. 
Vidéki Icartársaink buzgóságától függ, hogy 
alapunk már a közéi jövőben fólvirágozzék s 
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hogy orsz. osztóbizottságunk augusztusban egyet-
len egy folyamodót se bocsásson el üres kézzel. 

— Engedélyezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter Gyerkes Mihály székely-
udvarhelyi községi el. iskolai igazgató-tanító 
által szerkesztett tananyagbeosztási és órarend 
nyomtatványokat az elemi népiskolák haszná-
latára 3813 sz. a. engedélyezte. 

— A gyermektanulmány ügye egy főúri 
estélyen. Gróf Teleki Sándor az újonnan meg-
alakult Gyermektanulmányi Társaság elnöke, 
a közművelődés és a közoktatás ügyeinek lelkes 
barátja és buzgó munkása, abból a célból, hogy 
a főúri körökben a magyar gyermektanulmá-
nyozás iránti érdeklődést 'fölébressze, házához 
tudományos estélyre hívta össze a főváros 
arisztokrata hölgyeit s a gyermektanulmány 
ügyének mívelőit. Az estélyen részt vettek töb-
bek között : gróf Tisza Istvánné, báró Rad-
vánszky Béláné, Pálffy-Daun hercegné, gróf 
Károlyi Istvánné, gróf Hall er Ferencné, Lónyay 
grófné, Hampd Józsefné. Pulszky Polixéna és 
még számosan. Ott voltak továbbá : dr. Ber-
zeviczy Albert a M. T. A. elnöke; Náray-Szabó 
Sándor osztálytanácsos, a Gyermektanulmányi 
Társaság egyik ein .ke; dr. Ranschburg Pál, a 
társaság kísérleti paidológiai osztályának elnöke ; 
Nagy László, a társaság ügyvivő alelnöke és 
Neményi Imre osztálytanácsos. A társaság tagjait 
a házigazda és a háziasszony magyaros vendég-
szeretettel fogadták. Az estélyen először gróf 
Teleki Sándor ismertette a gyermektanulmányozás 
ügyének mai állapotát hazánkban és fejtegette 
az újabb nevelési irányokat. A modern nevelés 
alapjául a természettudományokat jelölte meg. 
A nevelők legfontosabb föladatai a nevelés 
munkájában a természet tanulmányozása, a kézi-
munka-oktatás, a/, egyéni nevelés s ezekkel kap-

- csolatosau a gyermektanulmányozás. Ezután 
Ranschburg Pál dr. tartott nagyérdekü előadást 
a tanulás módszeréről. Ismertette a szellemi 
munka természetét, a tanulást, mint bizonyos 
idegenergia és szellemi munka eredményét, 
azokat a kísérleteket, amelyeket fölfogó kéjíes-
ség különböző típusainak s ennek alapján a 
tanulás egyes nemeinek megállapítására haj-
tottak végre és vázolta mind a tanítók, mind 
a szülök föladatát a gyermek tanulásának elő-
mozdításában és irányításában. A közönség 
mindvégig feszült figyelemmel hallgatta az 
érdekes előadást és utána élénk eszmecsere fej-
lődött ki az előadott témáról és általában a 
gyermek nevelésről. 

— Népinívelés. E cím alatt új pedagógiai 
havi folyóirat indult, meg Bárczy István és 
Weszely Ödön szerkesztésében. Az első füzet, 
mint kettős szám, 11 íven jelent meg s való-
ságos kötet, telve a legértékesebb tartalommal. 

E gazdag tartalomról lehetetlen röviden képet 
adni. Kiváló tudósok (Fináczy Ernő, Kármán 
Mór, Riedl Frigyes), jeles írók (Gárdonyi Géza, 
Ambrus Zoltán, Benedek Elek) s a szakemberek 
egész sora (Teleki Sándor gróf, Náray Szabó 
Sándor, Kriesch Aladár, Hajós Lajos dr., Nagy 
László, Sztojanovits Jenő, Guttenberg stb.) írt 
cikket. A cikkek mellett különösen értékessé 
teszi a 'olyóiratot a sok rovat, melyben a szer-
zők minden külföldi és hazai pedagógiai ese-
ményről és kérdésről alaposan és szakszerűen 
tájékoztatják az olvasót. A folyóirat felöleli a 
kisdedóvást, népiskolát, polgári iskolát, tovább-
képző iskolákat, a tanítóképzést és felnőtt nép 
müvelését. Ilyen magas színvonalon álló folyó-
irat még nem volt irodalmunkban. A Franklin-
Társulat a külső kiállításról is fényesen gon-
doskodott. Előfizetési ára e gazdag tartalonhoz 
és művészi kiállításhoz képest mérsékelt. Fél-
évre 10 K, pedagógusoknak és jegyzőknek 8 K. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1906. 
év január havában belügyminiszteri engdelem-
mel a következő tanítók magyarosították meg 
nevüket: 1. Kinder István siklósi róm. kath. 
tanító Jávor-ra. 2. Hart Flóris székesfővárosi 
községi elemi leányiskolái vezetőtanító Hargi-
tai-ra. 3. Petrasovics Miklós nagyszénási tanító 
Pálmai-ra. (T. S.) 

— Rövid h i rek . A zernesti dalkör, melyet 
Becker János áll. isk. igazgató kezdeményezett 
s mint karnagy már 3 éve vezet, jutalmat 
szavazott meg karmesterének, aki azonban nem 
fogadta el a megszavazott jntalomdíjut, hanem 
arra kérte a dalkör közgyűlését, hogy szavaz-
zon meg az Eötvös-alapnak egy bizonyos ösz-
szeget. A dalkör erre 50 K-t küldött be az 
alap pénztárához, kérve, hogy Recknr János 
nevére egy részesjegyet küldjenek, ami meg is 
történt. A dalkör igéri, hogy az Eötvös-alap-
ról jövőben sem fog megfeledkezni. — Hajnal 
cím alatt „diákutazások és versek" tartalommal 
Mátrai Ferenc ráczkevei tanító Ferenc Béla 
néven egy kötetet ad ki, mely 2 K-ért a szer-
zőnél rendelhető meg. 

— Halálozás. Varga Soma nyug. tanító 
Miskolczon élete 68-ik évében elhunyt. Áldás 
emlékére ! 

Sartalom: Az Országos Magyar Szövetség. Kürtösi 
József — Társadalom és gyermeknevelési otthon. 
Ttőkényi Dániel. — Az Országos Paedagógiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum szervezeti szabályzata. — A Budapesti 
(hiv.) Tanítótestület Jogvédő Bizottsága. — Ki söpörje 
az iskolát? Gubitza Kálmán. Külföldi szemle. — 
Sziinóra : Gyermekszinházak. Hevesi Mór. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 19U6. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési ár: í g y évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre^ előfizetést nem fogadunk tl. — kz előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEß., OSTKOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézira tokat nem adunk: vissza. 

A tanítóképzés reformja. 
Negyedfél évtized nagy idő és így 

nincs mit csodálni rajta, hogy nép-
oktatási intézményeink sorra kinőnek 
az 1868-ban megalkotott népoktatási 
törvény keretéből. A törvény holt betű; 
az iskolai intézményekben pedig pezsgő 
élet lüktet és ennélfogva alá vannak 
vetve a változásnak és a fejlődés tör-
vényének. A gyakorlati élet leront min-
den út jában álló akadályt és csak az 
olyarí' intézménynek ismeri el létjogo-
sultságát, mely az ő követelményeihez 
alkalmazkodik. 

A tabula rasa-n létesült 1868. évi 
> XXXVIII. t.-cikk még mai napig is 

.érintetlenül áll ugyan, de az idők folya-
mán, a szükséghez képest, a törvény 
végrehajtása tárgyában száz számra adat-
tak ki minden ágazatban módosító,magya-
rázó, sőt igen gyakran a korábbi intézke-
déseket hatályon kívül helyező rendeletek. 

Legsúlyosabban azonban az intézetek 
a törvénynek ama rendelkezéseit érez-
ték, melyek a belső szervezetre, a belső 
élet irányítására és kialakulására vonat-
koztak ; mert épen e rei delkezések, 
melyek valósággal nyűgöztél az egyes 
intézményeket fejlődésükben, a harminc-
nyolc év előtti állapotban változatlanul 
hagyattak, ami kiapadhatatlan forrása 
lett a szakkörök részéről mind sűrűbben 
fölhangzó panaszoknak. 

E bajnak orvoslása lebegett közokta-
; tásügyi kormányunk szeme előtt, midőn 

a népoktatási intézmények belső szerve-
! zetére vonatkozó reformot az egész vo-
; nalon elhatározta. így keletkezett a 

polgári iskolák gondnoksági és iskola-
I széki utasításainak módosítása; így az 
; elemi népiskolák gondnokságának és 
i iskolaszékének új szabályzata; a tanító-

képző-intézeteknek új rendtartási és 
képesítő-vizsgálati szabályzata ; a kir. 
tanfelügyelőség utasításainak módosítása ; 
az ú j Tanterv a népiskolák számára s  
csak nejn rég jelent meg a tanítóképző-
intézeti tanárok képesítésére és vizsgá-
lataira vonatkozó új szabályzat. 

Ez utóbbit nemcsak azért tar t juk 
valamennyi között a legfigyelemremél-
tóbbnak, mert a tanítóképzés egész nép-
oktatásügyünknek, minden kétségen fölül, 
legfontosabb ágazata, hanem a benne 
foglalt újítások miatt is, valamint ama 
szellemnél fogva, mely az egész munká-
latot átlengi. 

Ami a „Szabályzatban" foglalt újítá-
sokat illeti, csak a legüdvösebb eredményt 
várhatjuk azoktól. Mert harmincnyolc 
év tapasztalata és a külföldi hasonló 
intézményeknek a mi viszonyainkhoz is 
alkalmazható legéletrevalóbb irányelvei 
vannak bennük értékesítve. A jövő 
tanítóképzésnek legfényesebb sikereit 
azonban nem a szóvá tet t új „Szabály-
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zat"-tól reméljük, hanem attól a körül-
ménytől, hogy a tanítóképző-intézeti 
tanárok e „Szabályzat" érvényesítésénél 
mily mértékben fogják megérteni, meg-
szívlelni és megvalósítani a kifejezésre 
jutott elveket és irányeszméket. 

Midőn Bismarck mintegy négy évtized 
előtt azzal a klasszikus kijelentéssel tisz-
telte meg a német tanítókat, hogy ők 
verték meg a franciákat, akkor bizo-
nyára nemcsak arra a tényre gondolt, 
hogy a németek tájékozottabbak voltak 
Franciaország földrajzában, mint maguk 
a franciák, hanem az a körülmény adta 
ajkára a föntebbi nyilatkozatot, hogy a 
német tanítók szilárd erkölcsi alapon, 
lángoló hazaszeretettől, egészséges becs-
vágytól, tántoríthatatlan kötelességtu-
dástól áthatot t önfeláldozó nemzedéket 
neveltek hazájuknak. 

Mivel pedig senkitől sem lehet köve-
telni, vagy várni, hogy másnak azt adja, 
ami önmagának sincs, azért egyik el-
engedhetetlen föladata a képzőintézeti 
tanároknak, hogy a „magyar néptanító 
eszményképét" oltsák be a tanítójelöl-
tek fogékony ifjú lelkébe. 

Ennél magasztosabb és lélekemelőbb 
célt a tanítóképzés elé tűzni nem lehet. 
Az a jelölt, aki az intézetből kilépve, 
a magyar néptanító eszményképét a 
gyakorlati életben megvalósítja, az egy-
szersmind meg fogja valósítani növen-
dékeiben, a jövő nemzedékben a magyar 
embernek az eszményképét is: nevelni fog 
a saját képmására egy elfogultságtól 
szabad, fölvilágosodott, nyíltszívű, munka-
szerető, önérzetes, hazafias lelkű, erköl-
csileg és fizikailag alaposan fegyelmezett 
nemzedéket. 

Minél nyomasztóbb az idők járása s 
minél súlyosabban nehezedik lelkünkre 
a jövő gondja, annál felelősségteljesebben 
hárul reánk ama föladat, hogy nemze-
déket nemzedék után individuális sza-
badságra neveljünk, mely végcélját a 
társadalmi kötelességérzetben találja. 
Kétszeresen jogosult napjainkban han-

goztatni ama régi kötelességet, hogy a 
humanitás jegyében alapvető módon 
munkálkodjunk népünk műveltségének 
és társadalmi életének kialakulásán s 
társuljon e közérdekű munkához minden 
nemes erő, hogy a nemzet egyetemének 
boldogságában mindenki megelégedett-
ségnek s jólétnek örvendjen. 

De e magas hivatás azt szabja fölté-
telül, hogy a néptanítók a lehető leg-
magasabb fokú kiképzéssel lépjenek 
pályájukra; mert aki nevelni akar, első 
sorban önmagának is neveltnek és 
fegyelmezettnek kell lennie ; s ki oktatni 
akar, annak képzettnek kell lennie. 
Kedv és buzgalom, kötelességtudat és 
szorgalom elengedhetetlen föltétel mind-
azoknak, kik szellemi téren munkálkod-
nak, de üdvös ós áldásos eredmény 
csak ott várható, hol a jelzett tulajdon-
ságok széles látkörű tudományosságon, 
művészi érzéken ós átszűrődött bölcs 
belátáson alapszanak. 

És minél komolyabban veszik majd 
jövőben az ifjúságképzést, s minél köze-
lebb jutnak majd a nagy Fichte és Stein 
magasztos gondolatai a nemzeti nép-
oktatásról a megvalósuláshoz, annál na-
gyobb lesz a törekvés az egységes és 
hasonrangú kiképzésére mindazoknak, 
kikre a gyermekekkel a nemzet jövőjét 
bízzák. Minden tanítóra nézve tehát föl-
tétlenül szükséges, hogy művelt lelkű 
egyéniség legyen, ki lelkesül hivatásáért, 
mélyreható életfilozófiával és világnézet-
tel bírjon és nagy készültsége legyen 
a tanítandó tárgyakban, oly módon, 
hogy tudjon leereszkedni kicsiny tanít-
ványaihoz s atyailag bánjék velük. S 
épen ebben kellene minden oktatónak, 
a kisdedóvótól kezdve föl a főiskolai 
tanárig a nevelő-oktatás ideálját látnia. 

Csak helyeselni tudjuk teliát, hogy a 
„Szabályzat" a képzőintézeti tanárok 
kvalitására is nagy súlyt helyez és hang-
súlyozva kiemeli, hogy nevelési eljárásuk 
legfőképen abban nyerjen kifejezést, 
hogy a jelölt az életbe kilépve mint 
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tanító, mint ember és mint honpolgár 
egyaránt kifogástalanul állhassa meg 
helyét. 

Szenvedélyes hivatásérzetet plántáljon 
a képzőintézet növendékeinek lelkébe, 
ha tanítót és nemcsak tanító-mester-
embert akar belőlük nevelni. Szoktassák 
a leendő tanítót öntevékenységre, önálló 
gondolkozásra, gondos megfigyelésre és 
az ismeretek vonzó közlése által szítsák 
föl tudásvágyát egy egész életre, nehogy 
— amint ma igen sűrűn megtörténik — 
mindenkorra sutba dobja könyveit, mi-
helyt az iskola porát lerázta. Emellett 
azonban a gyakorlati élet követelményei 
iránt is fogékonnyá kell őt tenni, mert 
a jó tanító áldása lehet nemcsak köz-
ségének, hanem egy egész vidéknek, ha 
helyes irányban befolyásolja a lakos-
ságnak gondolkozását és cselekedeteit. 
A hivatása magaslatán álló tanítónál ez 
a befolyásolás és irányítás nem szorít-
kozhatik csupán csak elméleti térre, 
hanem kiterjed az anyagiakra is, a gaz-
dálkodásnak, valamint a munkanélküli 
időnek célszerű és észszerű kihasználása 
által. Szerencsésebb nemzeteknél bámu-
latbaejtő csodákat mívelnek a tanítók 
e tekintetben és kétségtelen, hogy a mi 
népünk és országunk is közgazdasági 
tekintetben más képet mutatna, ha min-
den tanítói állomáson hivatott ember 
volna. 

A képzőintézetbe való belépésnek 
első napjától arra kell nevelni a leendő 
tanítót, hogy érezze hivatását, hogy át-
értse rendeltetését, hogy nemes ideáliz-
mussal szentelje életét a nagy nemzeti 
eszme szolgálatiinak. A mai tanító-
nemzedék nem kis része elcsüggedve lép 
a tanítói pályára; fáradt, még mielőtt 
munkához fogott volna és kedv nélkül 
végzett munkáján nincsen Isten áldása. 

A tanítóképző-intézeti tanári testület-
nek összműködése, minden egyes tanár-
nak tevékenysége olyan legyen, hogy 
az a jelölteknek lelkesítő, buzdító pél-
dául szolgálhasson, hogy követésre méltó 

irányító szövétnek gyanánt világítson 
jövendő életpályájuk útjaira ; hogy belőle 
kötelességtudást és kötelességteljesítést, 
kitartást, lelkesedést és nemes fölbuz-
dulást tanulhassanak. Ezt várjuk a képző-
intézeti tanároktól, akikre méltán alkal-
mazhatók e mély tartalmú biblikus sza-
vak: „A gyümölcseiken fogjátok őket 
megismerni !" 

(Rimaszombat) Schlosz Lajos. 

Helyi emlékek és hagyományok. 
Az Országos Történelmi Társulat közgyűlé-

sén egyik kultuszminísztériumi főhivatalnokunk 
ajkáról csak nem oly rég keserű kifakadásokat 
hallottam a történelmi érzék hanyatlásáról. 
Ezek az élénk visszhanggal kísért, fájdalom, 
nagyon is igaz reflexiók eleveníték föl lelkem-
ben a Nagy-Alföld ősi emlékeinek nyomozga-
tása közben szerzett kevésbé vigasztaló észlele-
teimet. Amekkora örömmel tölté el lelkemet az 
arany kalásszal ékeskedő rónaság példás meg-
munkálásában annyi szívóssággal fáradozó jó 
népünknek a külföld legműveltebb tájain sem 
észlelhető leleményessége, öntudatossága, higgadt 
ítélkezési képessége : épp akkora, sőt valósággal 
nagyobb mértékben elszomorított másfelől, hogy 
történeti hagyományainkkal szemben épen itt, 
az ország szívében, valóságos egykedvű közöm-
bösséget kelle tapasztalnom. A Tiszaháton, a 
honfoglalás véráztatta Duna—Tiszaliöz diadal-
mas csatamezőin engem meg-megvillanó lidérc-
fényként hónapokig tovacsalogató őskori sánc-
maradványokat, a honfoglaló ősök által is biz-
tosan megszállott földvárakat tudakolva, igazán 
meg kelle döbbennem itt-ott a helyi tradíciók 
elhalványulása fölött. A Csongrád megye nevé-
vel büszkélkedő ősi név tulajdonosául szolgált, 
de a Tisza, Kőrös szabályozás áldozatául esett 
Csernagrádhoz még Sövényházi) Antal polgári 
iskolai igazgató helyi tájékozottsága segítségé-
vel is alig kaptunk biztos kalauzt egy szenve-
délyes lapi vadász személyében. És egy hatal-
mas sáncműröl melyet pedig Ordóárrk néven 
alig 100 esztendővel ezelőtt Horváth Péter 
jászberényi gimnáziumi igazgató a jászkúnok 
eredetéről és privilégiumairól írt könyvében 
térképvázlatával egyenesen Csongrád és Félegy-
hiíza környékére jelzett, annak nyilvánvaló 
tanuságául: hogy az akkori nemzedéknek biz-
tos tudomása is vala arról, xigy el tudtak feled-
kezni a derék kun utódok, hogy nem csupán 
a bevándorlással megsokasodott föld népe; de 
bizony az intelligencia is vállig ámulgatott 
vállalkozásom képtelenségén s egy teremtett 

12* 
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lélek tudója sem akadt Csongrádtól le Halasig 
a további részleteiben a mai vasútak töltésénél 
jóval tekintélyesebb fóldhányásnak, olyannyira, 
hogy Félegyházán pár tanártársam : Csokan 
Lajos, Pocs Kálmán és a város Ráth Györgyje-
ként múzeumi könyvtári gyűjtésével jótékonykodó 
Puky József nyug. miniszteri tanácsos, a nagy 
Halason pedig ahol épen a jászkúnok mono-
graphusa : Gyárfás István lakozott, Gáál Lajos 
nyug. tanár lelkes közreműködése nélkül egész 
heti fáradozásom kárba vesz vala. 

Bármennyit írjunk is a török pusztítások 
számlájára ebből a nagy feledékenységből, mégis 
kellemetlenül érintett, hogy az Árpádok annyi 
szép emieke, az ősi monostorok megszentelt 
helyei, a hozzájuk fűződő magasztos tradíciók-
kal annyira kitörlődhettek épen a színmagyar-
ság emlékezetéből, hogy a jászság népe minden 
hadi emlékét a cseheknek képes tulajdonítani s 
még az intelligencia históriai véghatára is egy-
egy Boldogasszony-kápolnával záródik, vagy 
legföljebb „Csörsz", „Csesz" avagy é] en „Cseh" 
királyság vezet, „aki akkor sanyargatta a népet, 
mikor a csehek ezen a földön uralkodtak". 

Mennyivel tisztultabb históriai fölfogással 
találkozunk akár a fölvidék, akár az erdélyi 
részek hegyvidékem. A török, tatár pusztítástól 
sújtott s a faji keveredés többszörös metamor-
fózisait sínylő völgyek fölött porladozó vár-
romok százados emlékeztetői még az idegen-
ajkú népet is lelkesíteni tudó nagy eseményeknek. 
Az Erdély déli tájain uralkodó szent hagyomány, 
mely a magyarság mellett a románoknál is 
nemzeti hőssé avatja a törökverő Hunyadi Jánost, 
igen sokat érthetővé tesz a hazaszeretet sajátos 
misztériumaiból. Milyen nagy szerencse ezeken 
a végeken, hogy ahol csak egy vakondtúrásnyi 
váracska elébukkan, ahhoz hazaszeretetre lelke-
sítő hősmondákat kapcsolgat rendesen a néphit. 
Ezeknek a magukban nem mindig jelentékeny 
váromladékoknak s azokhoz fűződő tradíciók-
nak vajmi nagy része van a föld rögével küz-
ködő székelység egészséges, józan világnézet, 
példabesze'dszerü szülőföld szeretetében, mely 
csak végső szükség idején s akkor is a vissza-
térés édes gondolatával nyithat útat e kevés 
áldást osztogató szirtes tájakon a kivándorlás 
csábjainak. 

Ha azonban a zivataros századok rombolásai 
s a tudatlanság vandalizmusa a hazaszeretetnek 
és honpolgári lelkesedésnek emez örök és ki-
meríthetetlen kútfejéül szolgáló történeti emlé-
keket a nemzeti dicsőség alkotásait az Alföldön 
annyira el tudták tüntetni, hogy a kutató szak-
ember gyakorlott szemei is nehéz utánjárással 
ismerhetik föl a folyvást halványuló gyér nyo-
mokat: itt igazán kétszeres kötelesség hárul 
az iskolára s annak leikéül emlegetett jó taní-

tókra. A legújabb népiskolai tantervi utasítás-
nak poétikus érzéssel megkoncipiált történet-
tanítási szakaszában a történettanítás első s 
mondhatnók legfőbb ethikai céljául kitűzött 
nemzeti érzés s hazaszeretet ápolását csak annyi-
ban érhetjük el, amennyiben képesek vagyunk 
tanítványaink lelkébe a történeti érzékét átplán-
tálni, mely nélkül a nemzeti műveltség fejlő-
déséből, nemzeti önállóságunk, alkotmányossá-
gunk fejlődési küzdelmeiből kínálkozó tanulsá-
gok sem alakulhatnak ki s még olyan ékesszólás 
sem képes meggyőződéssé érlelni azt a nemzeti 
szempontból igen nagybecsű tanulságot, hogy a 
jelen nemzedék osztályrészébe jutott jogrend 
a szabadság és művelődés áldásaival együtt a 
mult idők nehéz küzdelmeinek eredményét ké-
pezi. S ha a nemzeti hősök élettörténetének 
ragyogó példáival lángralobbantott kegyelettel 
edződik be a gyermeki szívbe az az erős faj-
szeretet és nemzeti ambició, mely a polgári 
erények éltetője szokott lenni, mennyivel haté-
konyabban munkálhatjuk ezt a népnevelés 
magasztos ethikai föladataiban is kimagasló 
szempontul szolgáló elhivatást a szerencsés helyi 
vonatkozásokból kiválasztható s így növendé-
keink fogékonyságát sokszorosan nemesítő pél-
dák alkalmazásával ! 

De a zsenge nemzedék lelkesedését leghaté-
konyabban fokozó helyi momentumok kiváloga-
tásában pusztán az itt-ott kínálkozó tradíciókra 
a jászsági példából láthatólag a gondos tanító 
alig támaszkodhatik, sőt néha rendelkezé-
sére jutó alkalmi müvek (minő pl. Árokszállás 
felületes millénniumi emlékfüzete), tudákos kró-
nikák szolgai- fölhasználásával sem érheti be, 
mert a jóravaló értelmes tanítónak elengedhe-
tetlen föladata — amint a miniszteri Utasítás 
is megszabja — a történeti igazság keresése és 
terjesztése. Ennek dacára a jól megválasztott 
s a nemzeti lelkesedésnek kedvező hagyomá-
nyoknak még tévedéseik mellett is semmivel 
sem pótolható nevelő hatását értékesíthetjük 
nemcsupán a serdülő nemzedéknél, de a köz-
ségi egyesületekben sorba ejtendő szabad elő-
adások, fölolvasások útján a felnőtteknél is. 
Ügy vagyunk az ilyen tradíciókkal, mint én 
valék valami 12 esztendő előtt, Udvar hely-
megye akkori alispánja : Ugrón János kérdésével 
szemben, a jRifai-erdőben Attila nejének: Rékának 
sírkő véül nézett hatalmas mészsziklával, melyet 
a vármegye kavicsszállítója igen előnyösen érté-
kesíthet vala vállalatánál. Erre nézve tehát, 
mint a vármegye monográfiája őskori részére 
fölkért szakértő, a jelenlegi főispánnak azt 

i véleményeztem: hogy ámbátor Rika-Reka pata-
i kot jelentő szláv szó s így Attila egyik nejére sem 
j vonatkozhatík, minthogy azonban a székelység 

nemzeti öntudatát nagyranövesztő hagyománnyal 
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áll kapcsolatban a szikla regéje s így a járó-
kelők lelkét üdvösen foglalkoztatja, további 
kíméletet érdemel az a szikla. 

Így a pragmatikus történetírástól eltérő tra-
dícióknak is megvan a maga becse a népiskolai 
tanításnál. De az ambiciózus tanító ne érje be 
a sokszor önmagukat megcáfoló mondák ködös 
világával s tanítási buzgalma keresse a kritikai 
igazságok forrásait is, vonakodván azonban attól, 
hogy a forrástanulmányoknak a népiskola naiv 
atmoszférájába be nem illő száraz igazságaival 
megzavarja a gyermeki kedély vidám derűjét 
s a nemes elhatározásokra, hazafiúi áldozat-
készségre való buzdítás helyett a kishitűség 
elriasztó komorságát idézze föl növendékeiben. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Budapest.) Téglás Gábor. 

Ai iparostanonc-oktatás reformja 
(Hozzászólás.) 

Dénes Károly tanfelügyelő e becses lapok 
f. évi 4-ik számában fönti ügyben igen életre-
való s érdekes eszmékkel áll elő. Az oly igen 
szükségessé vált reformot azonban nemcsak az 
iparostanoncok oktatására, hanem azok neve-
lésére is ki kellene terjeszteni, mert e kettő 
szoros kapcsolatban van egymással. Az ú j tör-
vény készítésénél figyelembe kellene venni tehát 
a tanonc házi nevelését is, minek folytán szi-
gorú kötelességévé tétetnék a mesternek, hogy 
tanoncával a házi fegyelem szigora megtartása 
mellett is humánusan bánjon, cselédszámba ne 
tartsa, nevelje úgy mint saját gyermekét, töre-
kedjék arra, hogy a tanonc testileg-lelkileg 
kifogástalanul fejlődjék, oktassa őt jóra s ér-
deklődjék az iskolában tett előmeneteléről s 
magaviseletéről s egyes mulasztás esetén kor-
holja vagy büntesse meg őt. 

A mester s inasa közti viszonyt is sokkal 
intenzívebbé kellene szabályozni, úgyszintén a 
mesternek a tanoncával szemben kötelező 
oktató és nevelői ^járása fölötti felügyeletet is 
biztosabb alapra kellene fektetni. 

A községi elöljáróság mellé szervezendő volna 
egy ipari bizottság, amelynek szoros kötelessé-
gévé tétetnék, hogy az iparostanoncokat lehe-
tőleg mennél többször s mennél gyakrabban 
mestereik házánál látogassák meg s a tanonc 
haladásáról, elhelyezéséről, esetleg kihallgatás 
útján a bánásmódról személyes tapasztalatot 
szerezzen; mulasztás esetén pedig azonnal s a 
legszigorúbban intézkednék. 

Szabályozandó volna továbbá az iparostanonc 
munkaideje is. Napi 6—7 óránál többet ne 
dolgozzék, mert a huzamosabb ülés s különö-
sen az esti órákban való foglalkozás testi erejét 
nagyon is igénybe veszi s szervezetének fejlő-

dését, amely amúgy is a silány táplálkozás miatt 
gátolva van, még inkább hátráltatja. Legyen 
azonkívül déli pihenője is. 

Ha napi munkáját elvégzi, mosakodjék meg 
s szoktassa őt a mestere tisztaságra, mert ennek 
végrehajtása pénzébe nem kerül. 

Mielőtt a gyermek valamely ipari pályára 
lépne, szükség volna, hogy orvosilag megvizs-
gáltassák is s testi fejlettségéhez s egészségéhez 
mérten választana magának iparágat. Hogy a 
tüdővész olyannyira terjed, egyik oka az élet-
pálya helytelen megválasztásában is kereshető. 
Különösen szól ez az iparosokra nézve. A gyönge 
szervezet, vagy esetleg a betegségtől megtámadt, 
avagy hajlandósággal bíró test a nehéz munkát 
nem tudja elviselni s nem csoda, ha rövid idő 
múlva azután fölmondja a szolgálatot. A vizs-
gáló orvosnak érintkezésbe kellene lépni a tanonc 
szüleivel s azok családi, illetőleg egészségi kö-
rülményeit ki kellene kutatnia s ezáltal szerzett 
adatok alapján volna köteles az iparágat a 
tanoncnak javasolni. Fajunk megerősítése, fej-
lesztése, jövőnk megszilárdítása ügyében is 
tekintettel kellene mindezekre lennünk. 

Az iparososztály művelését leginkább az 
segítené elő, hogy bizonyos előképzettség nélkül 
iparostanoncnak senki sem volna fölvehető. Ren-
deltessék el, hogy iparostanonc csak az lehet, 
aki legalább a népiskola hat osztályát kielégítő 
sikerrel elvégezte. Ezáltal a népiskola is eleget 
tenne igazi rendeltetésének s úgyszintén a tan-
kötelezettség is a törvényszabta medrébe kerül-
hetne. Hogy sok gyermek csaknem oktatás 
nélkül marad s néha az iskola felé sem néz, 
vagy pedig minden tudás, előképzettség nélkül 
lép az ipari pályára, annak a szülő az oka. 
A legtöbb szülő gyermeke oktatásával semmit 
sem törődik, a bírságpénzek elkerülése végett 
némelyik kénytelen-kelletlen elküldi ugyan gyer-
mekét az iskolába, de oktatásában nem segíti 
elő, haladásával nem törődik, hisz' ha a kellő 
kort elérte, majd odaadja inasnak, ott pedig 
nem kérik számon, vájjon tud-e valamit, végzett-e 
valamiféle iskolát, fő, hogy cselédszámba tud-
jon majd dolgozni. Ha a föntemlített előkép-
zettség megköveteltetnék s a legszigorúbban 
betartatnék, a legutolsó földmíves is törődnék 
gyermeke taníttatásával, mert rá volna utalva. 
A hat elemit végzett iparostanonccal természe-
tesen könnyebben lehetne boldogulni az iparos-
tanonc-iskolában is s ez utóbbi intézet is a 
maga voltaképeni hivatásának élhetne. íme, a 
népiskola teljes befejezésének szigorításával 
mennyi előny s mily gyors haladás szár-
maznék. 

A községi elöljáróság mellé szervezendő ipar-
bizottság hatásköréhez tartoznék, ho^y a tanon-
cot orvosilag megvizsgáltatná, előképzettségéről 
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iskolai bizonyítvány alapján tudomást szerezne 
s a fölvételt jóváhagyná. Minden gyermek pedig, 
aki a követelt előképzettséget igazolni nem 
tudja, elutasíttatnék. 

Ily körülmények között könnyebb és sikere-
sebb lenne az iparostanoncok oktatása is s 
biztos alapját vethetnők meg ezáltal az iparos-
osztály további művelődésének is. 

Nagyon természetes, hogy az esti tanítás 
helyett célszerűbb lenne a délutáni s a délelőtti 
oktatás. Ha oktatni akarjuk az iparostanon-
cokat, legyen annak eredménye is s akkor fog-
lalkozzunk velük, amikor testileg nincsenek el-
csigázva s amikor az előadottakat megérthetik s 
fölfoghatják. Az esti oktatással eredményt elérni 
képtelenség. Azt meg egyáltalán nem tudnám 
elképzelni, hogy a tanonc, ha hetenként néhány 
délutánt műhelyén kívül tölt, a megállapított 
tanonc-évek elmultával mesterségét nem tudná 
teljesen elsajátítani. 

Ha az iparostanoncok oktatását s nevelését 
gyökeresen akarjuk reformálni, gondolom, szi-
gorú tekintettel kell lennünk az elmondot-
takra is. 

(Máramarossziget.J Dezső lÁpót. 

Jobbadán János kérvényt ír. 
(Befejező közlemény.) 

Jobbadán : Jó reggelt kívánok tanító úr mind 
közönségesen ! Tanító : Jó reggelt neked is, 
kedves fiam ! No, mi hír Czinkotán ? Hány hét 
ott a világ ? J. Hát, kérem alásan, mint más 
közönséges helyen : mával is kevesebb. T. Írtál-e 
azóta levelet ? J. í r tam bizony, még pedig ren-
deset. T. Es kinek írtál ? J. A Guta (Gutmann) 
jeges zsidónak Budapestre. T. És hogy kerültél 
te földmíves fiú létedre a jégbe? J. Hát, hogy 
a dolognak nagy feneket ne kerítsek, iédes 
apám kis gazdálkodása mellett jeget is aszal 
télen és azt el szokta nyáron adni Budapesten. 
Az idén a jég irányában épen a Guta zsidó 
kereste föl iédes apámat levélben, hogy ő venné 
meg a jeget, ha az ára nem volna valami 
borsos. T. Es te erre a megkeresésre válaszoltál ? 
J. Igen. T. De olyan punktumosan, mint ahogyan 
tanultad ? J. Aszondom. T. Hogy tudod te azt ? 
J. Mert iédes apám is azt mondta rá, hogy ez 
már : böki. De ha nem neheztelne meg a tanító 
úr, megest megkörnyékezném egy alázatos ké-
réssel. 'T. No, csak ki vele ! J. Hát kérem 
»lásan, hogy egyik szavamat a másikba ne 
öltsem, a Guta zsidó azt mondta iédes apám-
nak, hogy ilyen ésszel, már hogy mint az enyém, 
kár volna paraszti állapotban maradnom, hanem, 
hogy tovább tanulnék. Igen ám, csakhogy a 
• ó t hanyattfekve is ki lehet mondani : ilyen 
ári cifraságra nekünk nincsen pénzünk. Erre a 

Guta zsidó azt mondta, hogy ez a legkevesebb. 
A közoktatási miniszter úr épen most hirdet 
egy 400 koronás pályázatot szegény, jó maga-
viseletű és szorgalmas első gimnáziális tanulók 
részére. Azt én elnyerhetném. Mert hát, hogy 
köztünk legyen mondva, falú teljék vele: jó 
tanuló is volnék. J ó van. De azt is mondják, 
hogy ezért folyamodni is kell ám. En pedig 
ezt az írást még híréből sem ismerem. T. De 
megismerheted ? J. Igen. T. Ha megismerheted : 
meg is ismered. Azok után, amiket eddig tanul-
tál : könnyű is lesz megismerned. Ezzel a pályá-
zatot átvettem Jobbadántól. A pályázat szövege 
ez vol t : 

„Pályázat. Az x-i állami gimnázium első 
osztályú tanulói részére néhai Kerekes András 
által tett 400 koronás alapítványra pályázat 
hirdettetik. Pályázhat minden jó magaviseletű, 
szorgalmas, a IV. elemi osztályt kitűnő sikerrel 
elvégzett református tanuló. A pályázathoz csa-
tolandó : 1. Szegénységi bizonyítvány. 2. Kereszt-
levél. 3. Az elemi iskola IV. osztályú bizonyít-
ványa. A folyamodvány és mellékletei bélyeg-
mentesek. A pályázat lejárta 1905 június hó 
15-ike. 

Kelt Budapesten, 1905. évi május hó 15. 
A vall.- és közöld, m. Mr. minisztérium. 

T. A miniszteri állás nagy állás, nagy méltóság. 
Ha nagy méltóság, azért a kérvényben milyen 
megszólítás dukálna neki? J. Ügy gondolom: 
„Nagyméltóságú úr." T. Folyamodványodban, 
kérvényedben rögvest neki rontanál kérésednek ? 
J. Nem. T. Miért ? J. Mert a levélírásnál tanultuk, 
hogy az ember nem liba, hogy rögvest beússzék 
a tóba. T. Tehát mit csinálnánk először ? J. Úgy 
vélem, hogy, mint a levélnél, egy kis bevezetés 
itt sem ártana. T. Es a bevezetés ugyan mi 
lehetne? J. Talán az, hogy pályázat lett hir-
detve. T. Nagyon helyes. Mert a kérvénynek 
mindenben a pályázathoz kell simulnia. Igen, 
de ez az üdvösségre édeskevés. A te eszed 
szerint azért micsoda mehetne még bele ? J. Ha 
nem vétenék az illem ellen, talán az, hogy 
szegény is vagyok, református is vagyok, jó 
tanuló is vagyok. T. De neked ezt holmi szíre-
szóra nem hiszik el. Azért ezeket bizonyítani 
is kell. Ugyan mit gondolsz: mivel? J. Abban 
a gondolatban vagyok, hogy talán szegénységi 
bizonyítvánnyal, keresztlevéllel és iskolai bizo-
nyítvánnyal. T. Ugy van és nem másképen. 
Tehát ki fogod venni Czinkota elöljáróságától 
szegénységi bizonyítványodat, a tisztelendő úrtól 
keresztleveledet és én kiadom a IV. elemi osz-
tályról bizonyítványodat. Ezeket mind hozzá-
mellékeljük kérvényedhez. Mivel hozzámellé-
kel jük: milyen részei lesznek ezek kérvényednek ? 
J. Nem tudom, jól találom-e ki, ha azt mon-
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dom, hogy: mellékletei. T. Okos és értelmes 
gyerek vagy. Ámde a miniszter nagy úr. Amel-
lett sok is a dolga. Tehát sem kedve, sem ideje 
nincsen arra, hogy a te kérvényedhez csatolt 
mellékletekben kotorásszon és keresgéljen. Azért 
megkívánja a figyelem, a miniszter iránti mély 
tisztelet, hogy az egyes mellékleteket mi neki 
valamivel külsőleg is megjelöljük. De hát hogy ? 
J. (Elgondolkodva.) ? T. Hát úgy fiam. hogy 
a szegénységi bizonyítvány külsejére ráírjuk ezt 
a betűt: Aj, a keresztlevélre: B), az iskolai 
bizonyítványra : C). És ezeket a betűket úgy a 
bevezető rész soraiba, mint a bevezetés illető 
részei mellett a kérvény szabadon hagyott szé-
lére tájékoztatóul oldalvást is kitesszük. Hogy 
ezt mi módon kell csinálni, majd meg fogod 
látni, ha a folyamodványodat írjuk. Ha így 
fogunk eljárni, a kérvényben rend lesz. Ekképp 
a miniszter őnagyméltóságának sem kell majd 
sokat keresgélni. Ezzel tisztában lévén, most 
kérdem, hogy a levélben a bevezető rész után 
mi jön ? J. Á tárgy. T. Hát talán itt is ? J. Ügy 
gondolom. T. És ugyan mi volna itt a kérvény 
tárgya ? J. Hogy a nagyméltóságú miniszter úr 
a 400 koronát nekem adja és ne másnak. 
T. Kérnéd ezt ? J. Másképp nem is lehet. T. Hát 
itt a tárgy tulajdonképen kérés? J. Igen. T. És 
talán ezért is hívják azt az írást, amelyet írni 
fogunk, kérvénynek ? J. Ügy vélekedem. T. A 
levélnél mi jött a tárgy után ? J . A berekesztés. 
T. Mit gondolsz, itt mi ? J. Azt hiszem, hogy 
itt is csak a'. T. És aztán mit írnál a be-
rekesztésbe? J. Ezt már, akárhogy töröm is 
rajta a fejem, nem tudom kitalálni. T. Nem 
találnád jónak, hogy még egyszer ajánlanád 
ügyedet a nagyméltóságú miniszter úr kegyel-
mébe ? J. De bizony az jó volna. T. Ha jó 
volna : akkor ez is jön bele. A levélben azután 
milyen rész van? J. Keltezés. T. És azután? 
J. Aláírás. T. És itt ? J. Úgy sejtem, hogy itt 
is csak a'. T. És ezzel vége volna a kérvény-
nek? J. Vége. 

T. Most még valamit kérdek. J. Ne is tessék 
magát fárasztani, úgyis tudom, hogy mi lesz a'. 
T. Ugyan mi ? J. Hát az, hogy olyan részek-
ből áll-e a kérvény, mint a levél ? T. Honnan 
sejted te ezt ? J. Hát onnan, hogy épen olyan 
részek iránt tetszett kérdéseket föltenni, mint 
a levélnél. Meg aztán, hogy a részek itt is épen 
azok, mint egy akkurátos levélnél. T. Igazságod 
van. De azért mégis kérdek valamit. A levelet 
lehet-e egyszerű levélpapirosra írni? J. Lehet. 
Mert hát miért is árulnák a bótba a levél-
papirost, ha nem ezért. T. De a folyamodványt 
nem szabad levélpapirosra írni, hanem egész 
árkusra, még pedig arra is finomra. Azonföiül, 
ami a levélnél sok esetben nem szükséges, a 
kérvényben az írás mellett jobbra is, balra is, 

alul is, fölül is bizonyos nagyságú széleket kell 
hagyni. Ezeket a széleket úgy hívják, hogy 
„tisztelet-szél". A kérvény tárgyát pedig a be-
vezető és berekesztő soroknál valamivel beljebb 
írjuk, hogy így az, akinek a folyamodvány a 
kezébe kerül, rögtön ráakadjon a kérelemre. 
Mit gondolsz,hosszúnak vagy rövidnek kell-e lenni 
a folyamodványnak ? J. ? T. Ha igen rövid 
volna : meg lehetne-e írni teljes szépségében a 
folyamodványt ? J. Nem. T. Hátha igen hosszú 
volna : nem lenne-e fárasztó az olvasása ? J . Igen. 
T. Terjedelmére tehát milyennek kell lenni a 
folyamodványnak ? J. Se nem igen rövidnek, se 
nem igen hosszúnak. T. Általában leginkább 
megfelel a kérvény vagy folyamodvány terje-
delmi kellékének, ha az az első oldalra lefér. 
De ha az első oldalra nem férne, akkor a foly-
tatást sohasem a második oldalra, hanem a 
harmadikra kell írni. Így kívánja ezt a rend és 
az illedelem. Ezt jegyezd meg jól ! 

T. Még egyet. A levélírásnál a levélpapiros 
tisztán hagyott hátsó oldalára fölírtad azt, hogy 
ki írja a levelet, kihez írja és miért írja ? J. Nem. 
T. A kérvénynél ezt oda kell írni. A folya-
modványt, t. i. mikor már annak belső része 
készen van : hosszában kettéhajtjuk. Az így két 
részre hajtott folyamodvány felső részére jön 
az, hogy kihez szól és kitől ered a folyamod-
vány. Az alsó részre pedig jön a kérelem meg-
jelölése és a mellékleteknek a jegyei. Egyébként 
jegyezd meg, hogy a folyamodványt sok esetben 
személyesen is átnyújthatjuk annak, akit illet. 
De kopertába is tehetjük és postán is elküld-
hetjük, mint a levelet. 

T. Ezután a magyarázat után hozzáfoghatunk 
folyamodványod megírásához. Te magad fogod 
fogalmazni. Én csak, ahol fölakadsz : ott foglak 
igazítani. Jobbadán egy nagyot sóhajtva leül 
és ír, úgy, ahogyan az becsületes egyszerűséggel 
itt következik: 

Nagyméltóságú Miniszter úr ! 
A nagyméltóságú Minisztérium részéről 

néhai Kerekes András által az x-i gimná-
zium első oszt. szegény tanulói számára tett 
alapítványra pályázat hirdettetvén : vagyok 
bátor erre vonatkozólag pályázatomat én 
is alázattal benyújtani. A pályázati föl-
tételeknek eleget teendő : mély tisztelettel 

A) idecsatolom A) alatt szegénységi bizo-
B) nyítványomat, B) alatt keresztlevelemet 
CJ és C) alatt iskolai bizonyítványomat. 

Ezeknek alapján azzal az alázatos ké-
réssel járulok a nagyméltóságú Miniszter 
úr magas színe elé, hogy engemet a neve-
zett alapítványban részesíteni kegyelmesen 
méltóztassék. 



8 NÉPTANÍTÓK L A P J A . 1 0 . SZÁM. 

Alázatos kérelmemet megújítva, marad-
tam mély tisztelettel 

Czinkotán, 1905. évi május hó 15. 
a nagyméltóságú Miniszter úrnak 

alázatos szolgája : 

Jobbadán János, 

IV. el. oszt. végzett tanuló. 

A folyamodvány címzése : 

A 
Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. Minisztériumhoz 
intézett 

alázatos kérvénye : 

Jobbadán János 
IV. elemi osztályt végzett 

czinkotai lakosnak, 

(A folyamodvány törése.) 

melyben a Kerekes András féle 
alapítványért esedezik. 

A), B), Cj alatti mellékletekkel. 

Ez készen lévén : a kérvényt kópertába tettúki 
meg is címeztük, postára is tettük. S mi lett 
az eredmény? Az, hogy Jobbadán kérelme tel-
jesült. Szegény majd kiugrott a bőréből örömé-
ben. Mielőtt elhagyott volna, fáradozásaimért 
hálás köszönetét fejezte ki. Aztán búcsúzott. De 
az elválás fájdalmában annyira meg volt hatva, 
hogy a zokogástól nem tudott szólani sem. 

Most a gimnáziumban van és tovább fino-
modik. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Egv tüdő vészterjesztő rossz 
szokás ellen. 

A „Természettudományi Közlöny" régebbi 
évfolyamait olvasgatva, a jeles magyar tudós-
nak, Hennán Ottónak, aki munkásságával a 

magyar nemzetet örök hálára kötelezte maga 
iránt, a többi között az 1899. évről „Egy 
tippantás" című cikke azt a gondolatot adta 
nekem: talán nem volna haszon nélküli, ha 
ama cikk közegészségi intenciói e lap útján a 
tanítóság munkakörébe átvíve, a tanítók aszta-
lára eljutnának. A híres tudós említett cikké-
ben egyebek mellett a tüdővésznek a kézből-
kézbe jutó tárgyak megnválazása révén való 
terjedését, a terjedés eseteit sorolja föl. Bár az 
iskoláról nem szól, mégis a cikkben végig vo-
nuló elv és irány minket tanítással foglalkozó-
kat úgy is mint az iskolai, tanítói, ifjúsági és 
népkönyvtárak tagjait és vezetőit többszörösen 
érdekel. 

Az orvosok meggyőző állítása szerint több 
betegségnek s ezek között a legveszedelmesebb-o o o 
nek, a tüdővésznek nagymérvű terjedését a 
köpködés segíti elő. Az iskola ez ellen az 
1897. évi 72.370. sz. a. kelt körrendelettel 
kiadott mintatervek és építkezési utasításoknak 
az iskolai egészségügyre vonatkozó részében a 
védekezésre megfelelő utasítást kapott. Azonban 
mivel „a tüdővészt a betegektől eredő nyál 
terjeszti, mely fölszáradva alkotó részeit finom 
por alakjában mintegy szárnyra bocsátja", köz-
egészségi tekintetből éber figyelmet érdemel 
tőlünk az, hogy a köpködésen kívül az iskolá-
ban az a fönnebb említett nyálazó szokás milyen 
mértekben van meg és miképen csökkenthető. 

Elemi és többi iskoláinkban is elterjedt szokás, 
hogy a tanulók a könyvnek leveleit megnyála-
zott ujjal fordítják épen úgy, amint „a villa-
moson a kocsivezető egyet jót nyelint mutató-, 
legtöbbször középujján is, hogy a felső je-
gyet leseperhesse". Tagadhatatlan, hogy a 
könyvnek ilyen forgatása folytán fertőzés tör-
ténhetik. Sokkal veszedelmesebbek azonban e 
szokásnak a következményei akkor, ha arra 
gondolunk, hogy az iskolai, tanulói, ifjúsági 
és népkönyvtárak, ifjúsági egyletek kebt léhez 
tartozó olvasókörök, kaszinók e szokás által 
valósággal fertőzött bacillustelepek lesznek s 
terjesztik azt a borzasztó betegséget, mely az 
időről-időre megjelenő statisztikai adatok szerint 
rengeteg áldozatot kíván az emberiségből s így 
a magyar nemzetből is. E szokás különben olyan 
általános s e részben az emberek óvatossága 
annyira fölületes, — amit közelebbről is láttam 
egy társaskör olvasószobájában, — hogy 10 
ember közül 6 ugyanilyen módon uíjainak a 
megnyálazásával fordítja a kézből-kézbe jutó 
lapokat. Az óvatosságbeli fölületességet e rész-
ben nem régen figyeltem meg egy olyan hiva-
talban, ahol a hivatalos iratokat minden érdek-
lődő megtekintheti s azok évente 1000 és 1000 
kézben fordulnak meg. 

E csaknem általános rossz szokással szemben 
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az iskolának kötelessége van. Ez a kötelesség 
abból áll, liogy az iskolába járó kisebb-nagyobb 
gyermekeket szoktassuk le arról, hogy könyveik 
írásfüzeteik forgatása közben ujjaikat megnyá-
lazzák. Arra, hogy erről leszokjanak, nem kell 
egyéb a mi jó példánkon kívül, c.-ak az, hogy 
állandóan figyelmeztessük őket, hogy ezt ne 
tegyék. Ha így erről a betegségterjesztő eljá-
rásról leszoktatjuk tanítványainkat, az a sok 
eset, melyet a neves tudós a különböző foglal-
kozású emberek megfigyeléséből fölemlít, az 
újabb nemzedéknél nem log előfordulni s egyet-
len rossz szokásnak elmaradása a közegészség-
nek javulását viszi előbb. Akkor még a többi 
ragályos betegségek is szűkebb korlátok között 
maradhatnak talán, mint ma. 

Egyik lelkész jóakaróm közel 20 évvel ezelőtt, 
mikor nála poharazás közben arról volt szó, 
hogy a megtöltött poharak közül ki melyikből 
ivott, azt mondta: „Figyelje meg a poharát 
mindenkor s a századik ember után se igyék". 
Ez a reminiszcencia tanulságos. Ha nem is annyira 
közvetlenül, mint a szájtól-szájhoz kerülő pohár, 
de mindenesetre fer őzök azok a könyvek, 
amelyeket bizonyos betegségben levők a szájuk-
ban megnedvesített ujjal forgatnak. Gondoljunk 
azokra a kölcsönkönyvtári könyukre, melyeket 
annyian hordanak ki beteghez tartozó család-
tagok is és sokszor maga a beteg, talán épen 
tüdővészes olvas, s a szájában megnedvesített 
ujjal forgatja leveleit és belátjuk, hogy a rossz 
szokásnak kiküszöbölése megérd, mii azt a kevés 
figyelmet, amelyet reá kell. fordítanunk. 

A szájból való ujjmegnedvesítésről különben 
esztétikai szempontból is le kell szoktatnunk 
növendékeinket. 

(Nagybánya.) Székely Árpád. 

Külföldi szemle. 
Olaszország. Tudvalevő dolog, hogy az analfa-

béták száma meglehetősen nagy Olaszországban. 
Hogy az írni és olvasni tudók száma fokoza-
tosan gvarapodhassék, az ol isz kormány a mult 
év julius havában az ismétló-tanfolyamok szá-
mát szaporította. Háromezer új esti tanfolyamot 
nyittatott s erre a célra félmillió lírát vetett ki. 
1902/3-ban volt Olaszországban 5116 esti 
iskola 174.252 tanulóval. A félsziget középső 
tartományaiban volt legkevesebb ilyen tanfolyam, 
innen is került ki a legtöbb analfabéta. Míg 
egész. Olaszországot számítva a lakosság 36%-a 
analfabéta; ez az arány a középső tartomá-
nyokra nézve 60—66Vo, sőt.Kalabriára 69— 
81° o. A kormánynak nagy akadályokkal kell 
megküzdenie, hogy a tartományokat a még oly 
elemi fokú oktatás hasznáról fölvilágosítsa. 
Hiszen voltak olyan községek, melyek — habár 

lakosaik több mint 50%-a analfabéta — nem 
akarták megengedni a továbbképző esti tan-
folyamok megnyitását. De nagyjában jóakarattal 
fogadták a törvényt s voltak olyan községek is, 
melyek még több esti tanfolyamot kértek, mint 
amennyit ez idő szerint nyithattak. 

* 

Egyiptomi tanítónöképzó-intézetek. Egy angol 
folyóirat a „Contemporary Rewiew" utolsó szá-
mainak egyikében érdekes dolgokat közöl a 
kairói tanítónőképző-intézetekről, melyek két 
esztendő óta állanak fönn s melyekben a jobb 
osztályok 14—20 éves leányait tanítónőkké 
képezik. Két-három ilyen intézetben a növen-
dékek bennlakók. Itt európai nők tanítanak. 
De ez iskolákban férfitanítók is vannak s a fiatal 
mohammedán nők fátyol nélkül jelennek meg. 
A látogató nagy világos terembe lép, melynek 
ablakai a kertre nyílnak, mintegy 20 leányt 
talál nagyon Ízléses iskolai öltönyben, előttük 
a fiatal seikh (okleveles tanító) hosszú selyem 
öltönyben, fején a turbánnal. Az iskolaszoba 
bútorzatát s tanszereit illetőleg teljesen európai 
mintára van berendezve. Minden leáoynak külön 
asztala van, megvannak a szükséges táblák, 
mappák st'>. Az írás arabs. A tanító tökélete-
sen uralkodik növendékein ; a legváratlanabb 
látogató sem hozza a tanítót vagy a növendé-
keket zavarba. Üdvözletül fejét meghajtja s a 
tanítás tovább halad, s egyetlen egy növendék 
sem tekint kíváncsian a szokatlan európai 
emberre. Ha valamit helyesen, vagy jobban 
tudnak, mint az épen felelő társnő, épúgy 
emelik föl barna kezöket, mint nálunk a 
tanulók fehér kezöket. Magától értetődik, 
hogy — mint minden egyiptomi állami isko-
lában — itt is a koránt tanítják ; s a kert egyik 
sz 'gletében egy kis berendezett mecset áll, 
ahová mindegyik leány naponként háromszor 
vonul vissza csendes imára. A tanítónőképzővel 
háztartási és kertészeti iskola van egybekötve. 
A képzőből eddig tanítónő nem került ki, mert 
csak rövid idő óta áll fönn, de egy egyiptomi 
hölgy már működik Kairóban mint tanítónő 
nyilvános iskolában. Ez Amina Hafiz Aghrabi 
kisasszony, az egyiptomi tanügyi minisztérium 
egy hivatalnokának leánya, aki 1901 őszétől 
fogva három éven át egy londoni tanítónő-
képzőben tanult s most az úgynevezett Abbos-
leányiskolában, egy kairói nyilvános felsőbb 

állami iskolában működik. 
* 

Románia. A román népiskolák — ott pri-
máriskoláknak nevezik — városi és falusi isko-
lákra oszlanak. Az előbbiekben az iskolaidő 
négy, az utóbbiakban öt év. A tantárgyak egész-
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ben véve ugyanazok, mint nálunk is. A tanítás 
törvényesen kötelező ; de a törvényt különösen 
a vidéken nagyon hiányosan hajtják végre. 
Ma már a legtöbb kis helységben is vannak 
iskolák, sok tanítói állás azonban tanítók hiánya 
miatt nincs betöltve. Egy falusi tanító kezdő 
fizetése a mi pénzünk szerint 960 kor. s az 
ötéves korpótlékokkal 1728 K-ig emelkedik. 
A városi tanítók fizetése 34—40%-kai nagyobb, 
de szolgálati lakásuk nincs s lakbérösszeget sem 
kapnak. Az összes iskolaügyek az egész országra 
nézve egységesen vannak szabályozva. Az iskola-
fölügyelet kizárólag szakférfiakra van bízva. 
Románia adminisztratív tekintetben 32 prefektu-
rai kerületre oszlik, minden ilyen kerület iskolái 
egy revizor alatt állanak, ki rendesen akadémiai-
lag képzett tanár. Minden prefekturai kerület 
körülbelül 10 községi keiületre oszlik, a községi 
kerület iskolái élén egy kitűnően képesített 
tanító áll mint fölügyelő. Ezenkívül miniszteri 
fölügyelők revideálják az iskolákat. — Ez idő 
szerint 5 „normál"-iskola áll fönn. Ezek az 
iskolák a mi képzőinknek felelnek meg. Ezek-
nek az iskoláknak tanítási terve annyiban tér 
el a mi tanítóképző-intézeti tantervünktől, hogy 
kiváló figyelemben részesülnek a matematika 
és fizika, vegytan, növénytan, állattan és ásvány-
tan. Ez iskolák kizárólag internátusok. A nor-
máliskolák tanulóinak meglehetősen széles ter-
jedelmű gazdasági ismereteket is kell szerezniük. 
Az országban termesztett különféle termékek 
tenyésztését az intézetekhez tartozó földeken 
gyakorlatilag is tanulják. A krajovai normál-
iskola mellett istállók is vannak, melyek marha-
állománya jelenleg csekély. Vannak különféle 
mezőgazdasági gépek is. A selyemtenyésztést 
is gyakorlatilag tanulják. A képesítő vizsgálat 
után a tanulók ideiglenesen falusi iskolákban 
nyernek alkalmazást. Három évi ideiglenes 
működés után a jelölt leteszi második vizsgá-
latát s ez végleges kineveztetésre jogosítja. 
További három év után leteheti a városi tanítói 
vizsgálatot (itt egy modern nyelvet : németet 
vagy franciát is követelnek). E vizsgálatnak 
előföltétele az, hogy a jelölt egy általános böl-
csészeti tételről tudományos értekezést nyújt be. 

IRODALOM. 
Dai Nippon. (Nagy Japán.) Irta Barátosi 

Balog Benedek. Japánban járt kartársunk három 
kötetre tervezett nagy munkájának első része, 
mely útirajzokat tartalmaz, 103 képpel illusz-
trálva gyönyörű kiállításban megjelent. A szerző 
közvetetlenül szerzett tapasztalatait a közvetet-
lenség hangján mondja el ebben az érdekes 
kötetben. Az első részben szépen írja le útját 
Budapesttől Wladiwostokig. Ismerteti a külön-

böző népfajokat és népszokásokat, leírja a 
wladiwostoki életet és bemutat egy koreai 
falut. A második rész Japánt ismerteti. Érde-
kesen beszél a japán szokásokról, iparról, művé-
szetről, színházról, vallásról és a mi minket 
közelebbről érdekel, a japán nevelésügyről és 
iskolákról. Ebből a részből megértjük azt a 
bámulatos haladást, melyet Japán az utóbbi 
félszázadban tett. A harmadik részben, melynek 
címe: „Haza felé", Kinán, Hátsó- és Elő-Indián 
keresztül törtéi t visszatérését írja le. A könyv 
stílusa könnyed, tartalma tanulságos. Melegen 
ajánljuk kartársaink figyelmébe. Kapható a 
szerzőnél (Nagydiófa-utcai polg. iskola), vagy 
Lampel Róbert könyvkereskedésében. A három 
kötetes mű bolti ára 36 K lesz, de tanítók, 
ha a szerzőnél rendelik meg, kötetenként 5 K 
előfizetési árban kapják. 

A család, egyház, állam jogai és kötelességei 
a tanítás és nevelés terén. Irta : Sarma: ágh 
Géza. A budapesti kir. tud. egyetem hittani 
karától 2000 korona díjjal jutalmazott pályamű. 
Ez a 2 kötetre terjedő, terjedelmes mű — 
illetékes bírálat szerint — „az iskolakérdést 
összes vonatkozásaiban" a lehető legszélesebb 
alapon és keretek között valóságos hivatott-
sággal tárgyalja ; az idevonatkozó hazai és 
külföldi irodalmat a kitűzött tétel minél ala-
posabb kifejtésére és megvilágosítására fölhasz-
nálja ; a kérdést szabatosan alakított tételekben 
a dolog mélyére ható bölcseleti fölfogással 
rendszerben földolgozva a részletekig kifejti, 
minden oldalról megvilágítja ; ügyesen csopor-
tosított bizonyítékok és adatok egész halmazá-
val vitatja be s ahol csak szükséges, kimerítően 
cáfolja az ellenvetéseket és érveket". A kitűnő 
munka eredeti kutatás és ítélet gyümölcse, 
szép stílusban megírva. A két kötet ára a 
szerzőnél (Nyitrán, kath. főgimnázium) rendel-
hető meg bérmentve 6 K 50 fillérért. 

Megjelentek: A magyar népetimológia. írta 
Nádai Pál ; ára 1 K. As ikes ragozás története. 
írta Simonyi Zsigmond ; ára 1 K. Az előbbi a 
Nyelvészeti Füzetek 27., az utóbbi azok 28. 
száma. Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-társ. 
kiadása. — Daloskönyv. I. füzet. Elemi nép-
iskolák I., II. és III. osztálya számára. Az új 
tanítástervek alapján Kelemen Antal és Vető 
Károly közreműködésével kiadja Újlaki Géza, 
a dallamokat sajtó alá_ rendezte Mihácsek Vil-
mos oki. énektanitó. Ára 40 f. Megrendelhető 

; a kiadónál : Győr., Megyeház-u. 6. — Közgaz-
1 dasági föladatok. Irta Koffler Károly dr. ; ára 

50 f. A Magyar Gazdaszövetség kiadványa. 
! (Kilián Frigyes bizománya, Budapest.) 
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A fonomimika hódítása falun. 
Újév napján reggel korán történt ez a S z e n -

zációs eset a mi falunkban, a tulajdon mes-
terünkkel. Ott voltam én is, ahol beszélték. 
Ugy láttam, mint most, tehát bátran leírhatom. 
Lefolyt pedig úgy, amint alább következik. 
(Ha egy kissé későn kerül is újságba, nem baj.) 

— Kopp-kopp ! 
— N a . . . ? Ki az ? — mondja a mester. 
— En vagyok, kérem alássan. 
— Mit hozott? 
— Semmit, kérem alássan. 
— Semmit ? Na hát azt csak vigye máshova. 

Mit dörömbérez rajtam ilyen korán ? Még fek-
szem, jöjjön nyolc órakor ! 

— Na igenis, kérem alássan. 
— Nyolc órakor aztán beállít hozzám egy 

fotografálni való magyar. 
— Egészségére váljék az éjszakai nyugoda-

lom ! Adja Isten, hogy tisztelt mester úr még 
több számos esztendőkben is megérhesse az 
újesztendő napját kedves családjával és hozzá-
tartozóival mindközönségesen friss egészségben ! 
Ha pedig ez árnyékvilágból 

— Elszólíttatnék, (folytatom én, a mester), 
— tegye feiére kéenek a fényes koronát J. föl-
séges Úristen ez újesztendőben, kívánom tiszta 
szívemből ! 

— Na igenis, kérem alássan ; mester úr okos 
ember, még a gondolatomat is hogy eltalálja. 

— De hát nem látja kée, hogy se feleségem, 
se családom, aztán maga azokat is köszönti. 

— Na igenis, szokás szerint, majd lesz kérem 
alássan. 

— Hm ! . . . Hát mit hajszol ? 
— Egy kis panaszom van, kérem alássan. 

- No-no ! Hát csak elő vele ! 
— Hát — kérem alássan, szómmal ne vét-

sek — a gyerekem már két hónapja jár isko-
lába; tetszik tudni: „mindenszentek" után (nov. 1.) 
adtam be, aztán még most sem tud semmit. 
Mindig csak pipát, patkót, lajtorját, meg kígyót 
pingál. 

— Hát ez nagyon természetes. Ha „kis-
asszonykor" (szept. 8.) adta volna be, most 
már néhány betűt is ismerne. Ez egészen rendén 
van. Ennek így kell lenni. így írják ezt elő 
Gyertyánfiv, Bárány, Gönczy, Nagy László, 
Schmidt Boldizsár és a többi. 

— Hát, kérem alássan, nem ösmerem ezeket 

az urakat, bizonyosan vidékiek lesznek. De én 
idevalósi vagyok, hiszen tetszik ismerni. Aztán, 
kérem alássan, sokan mondták, hogy mester úr 
már két hónapja folyton csak bolondságokra 
tanítja az ábécés gyerekeket, amint hogy igaz 
is. Hát iszen — szómmal ne vétsek — ostort, 
széket, asztalt pingálni otthon is megtanulhat-
nak, ezért nem kellene nekik mindennap kétszer 
is az iskolába fáradni ilyen hidegben. 

— Kée ehhez nem ért, kée csak vakargassa 
otthon a marháit. Szántani tudhat, megengedem, 
de már az én mesterségemben kée ne kotnye-
leskedjék ! 

— Na igenis, kérem alássan. De hát az öreg 
plébános-koma is azt mondta, hogy mester úr 
nagyon furcsán tanít ; hogy el tetszett maradni 
a világtól. Most már januárius elseje van és 
a kezdő gyerekek nem tudnak semmit ; igenis, 
ezt mondta a plébános-koma. Hát aztán mikor 
tanulnak meg olvasni az istenadták ? A plébá-
nos-koma, aki tizenkét oskolát végzett ember, 
azt mondta, hogy az ő idejében olyan „lefel" 
tanítás sohasem volt e's ehol van, mégis papi 
ember lett belőle. Csakugyan furcsa is az, kérem 
alássan, hogy mester úr már két hónapja egyre 
azt mondogatja a kicsinyeknek : le, fel, kereken 
be, kereken ki : Aztán mind olyan répás-rétes 
formákat visznek haza a gyerekek a tábláikon. 
Hát igaz is. Es kérem alássan, csak tessék szá-
mítani: november-decemberben tanulják a „le-
felt", szent György napkor meg már kimarad-
nak marhákat őrizni, hát akkor olvasni mikor 
tanulnak meg ? Pedig a plébános-koma is azt 
mondta, hogy az ujoncgyerekeknek a mai 
világban 4—5 hónap alatt muszáj megtanulni 
olvasni is, írni is. Mert most újmódi tanítás 
van, „fonyóiniskás" tanítás. A városban is 
„mimikás-könyv"-ből tanítanak. A városi ábé-
cés gyerekek karácsonyra már mind olvastak is. 
Bent is van az újságban ; nem tetszett olvasni ? 
Tanítson maga is az új módi szerint ! Csak ért 
hozzá talán, hiszen fiatalember. 

— Tudja kée ! Kée ne beszéljen nekem ! 
A plébánosnak pedig mondja meg, én üzenem, 
hogy ő sem igen értheti a maga mesterségét, 
mert maholnap már aranymisés pap lesz és a 
miséket mégis a könyvből olvassa. 

— Na igenis, kérem alássan. Isten áldja meg 
a mester urat! Aztán a Jancsi fiamat csak 
tessék jól megferhelezni. Nem sajnálom ám ! 
Ne búsuljon, ha a füleit kitépi is, azért én nem 
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fogok ám „odább" menni. Csépelje meg, kérem 
alássan! Tudom, hogy a gyerek rémítő rossz, 
otthon sem bírunk vele. De aztán meg is tanítsa 
ám ! Isten megáldja a mester urat ! 

— Isten áldjon meg — szép maszk! 
Amint az atyafi betette maga után az ajtót, 

össze-vissza gondoltam mindent. Úgy félig, de 
talán egészen is _ — aligha igaza nincs az én 
magyaromnak. Üsse a kő azt a fonomimikát ! 
Még bizony meg kell tanulnom nekem Í3. Hja, 
h ja ! Hát annyi bizonyos, hogy a „lefel""taní-
tással és a régi írva-olvasással itt falun, ahol 
hat hónap tulajdonképpen a tanév, ennyi idő 
alatt bizony nem tudom elvégezni az ábécét. 
Ez okok miatt az első osztályban roppant össze-
torlódtak a gyerekek. Vannak háromévesek is. 
A pap és a többi helyi tanhatóságom. Es 
okvetlen kedvében kell járni a methodikával 
a parasztomnak is. Hát csak hadd jöjjön az a 
„fonyómiska !" Hanem aztán lássák ám szívesen, 
amikora gyerekek tergyegetnek, rángatóznak! 
Bizonyosan rémüldözve kiált föl majd egyik-
másik szüle : mi lelt, mi bánt szívem virága ? 
Talán a görcs báni ja kezedet, imádott Jankóm? — 
De mindegy. Helyi tanhatóságom parancsol. 
Én pedig engedelmeskedem. Ügy van. Hadd 
jöjjön hát csak az a Czukrász-könvv ! 

* 

Hm, hm ! Tisztelt tulajdon mester urunk ! 
Épen úgy tetszik nyilatkozni a fonomimikáról, 
akár csak dr. Csengery János uram. Azonban 
tessék előbb megismerni, aztán belékóstolni és 
megízlelni. Hogy aztán mi lesz ? Az lesz, hogy 
Czukrász Rózát a saját tanítóegyesületükben 
ön — dísztagul fogja ajánlani. 

Héztolli M. 

A z éli ura m bátyáin elmélyedései . 
Nemrégiben egy rövidke cikk jelent meg 

egyik kedvelt tanügyi lapunk szépirodalmi ro-
vatában. íródott pedig ez a kis elmefuttatás 
arról, hogy némely emberek mennyire képesek 
elmélyedni, ha valamely dolog fölött gondola-
taikat megállítják. 

Tudom én azt, hogy az én kedves uram-
bátyámtól nem akart az rosszakaratú eljárás 
lenni, hogy az ő János komájának elmélyedé-
seit leleplezze. Dehát meg keli látni az ember-
nek a maga szemében is a szálkát, no ! Mert hát 
az én V . . . . urambátyám is sfcokott ám el-
mélyedésekbe esni. Némelykor igen is furcsa 
elmélyedésekbe. Vagyis hasonlók az ő elmélye-
dései azokhoz, amilyeneknek leleplezésével az ő 
Jancsi komáját a közvélemény előtt — meg-
cirógatta. 

Lássuk csak, milyenek is voltak az ő elmé-
lyedései : 

Hát, kántor is ő kegyelme. Még pedig olyan 
kántor, aki a megholtakat rígmusos búcsúzta-
tóval szokta ez árnyékvilágból, utolsó meg-
állapodási helyükön, mielőtt földdel béfedetné-
nek, elríkattatni. Régóta folytatja már ezt a 
mesterséget. A falubéli temetésekkor nem is 
volt még semmi fönnakadása. Hanem, úgy-e, 
hogy járt a kacsotai pusztán ? Ennek pedig a 
mélységes elmélyedés ám az oka. Bizony, egye-
dül csak az ! 

Nagy gondot fordított a búcsúztató meg-
írására. Idegen hely, megszólhatják az embert. 
Ügy összecsengtek a rímek, mintha csak a 
darányi két harangot húzta volna Faragó István 
uram, a dékán ! 

A pusztáról bejött a kocsi. Gyorsan felöltö-
zött (már amennyire az elmélyedés engedte) s 
a búcsúztatót a belső zsebbe csúsztatva, el-
indultak. 

Dehát uramfia ! mikor a búcsúztatásra került 
a sor, úgy-e, mi történt? Fölteszi az okulárét, 
megköszörüli a torkát és a gyászos gyülekezet 
nagy ámulatára csak ennyit tudott elrebegni : 

— Tyhü! hiszen ez a Feri gyerek irkája! 
Mert hát nagy elmélyedésében az asztalról 

a búcsúztató helyett az irkát találta fölvenni 
s azt csúsztatta a zsebébe. 

Hanem meg is fogadta, hogy nem mélyed el 
többet, mert hát azt a két koronát nagyon 
sajnálta, ami a búcsúztatásért járt volna. 

Hát még aztán az Istók kovács esete! 
Egy szép szerdai délutánon künn heverész-

tünk a szőlődombon (mert hát hiába, hegynek 
sehogysem nevezhető, a darányi szőlősgazdák 
nagy bosszúságára) és épen arról folyt a be-
széd, vájjon lesz-e annyi termés az ősszel, 
hogy nem kell a savanyú „butéliá"-ra csúfság-
ból ráfanyalodni? 

Hát egyszer csak: 
— Ha! Halott van, mert csöndítenek, — 

mondám én. 
— Feri, szaladj a Reiternéhoz s hozz két 

üveg sört ! Majd kitelik az a stólából, — így 
az urambátyám. 

A sör megjött, meg is ittuk. 
Hanem mikor hazafé jártunkban elébünk áll 

a dékán s szól imígyen: möghótt ám szögény. 
Mögmondtam az este, hogy nem viszi tovább. 

Lgy-e, milyen haragosan kérdezte : 
— Az Istók? 
— A' há, a Kis Geciék Istókjuk, a kovács. 

— Isten mögáldja kigyelmetöket. 
Persze, hogy a dékán — aki egyúttal halott-

kém is — már az este jelentette, hogy az 
Istók halálán van. Dehát az az elmélyedés. 

Mert hát ez az Istók a falunak egyetlen 
pápistája volt és az én urambátyámnak régi 
ellensége. Nem csoda tehát, ha így kiáltott föl : 
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— A gazember, még halála után is be- ! 
csapott ! 

Istókot pedig eltemette a szuloki tanító. De j 
azért a sör kifizetődött ám — másik stólából. 

(Baranya-Rózsafa.) Kozmu Sándor. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : Csics G vala szol-
noki áll. főgimnáziumi tanárnak azon alkalom-
ból, hogy természetrajzi gyűjteményét a szolnoki 
áll. polg. leányiskolának ajándékozta; a „dévai 
szegény tanulókat segélyz • egyesületnek", amely 
az ottani szegény tanulók fölruházására 514 K-t 
adományozott; a budapesti „Csütörtöki Asztal-
társaságnak", mely Budapest X. ker. szegény-
sorsú tanulóinak fölruházására 493 K-t adomá-
nyozott; a szabadalmazott osztrák-magyar áll.-
vasutak igazgatóságának, amely a resiczabányai 
áll. el. isk. szegénysorsú tanulóinak fölruházá-
sára 1000 K értékű ruhaneműt adományozott ; 
a „Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnak", mely 
a szegedi közs. népisk. szegénysorsú tanulóinak 
fölruházására 400 K-t adományozott; a „Ferenc-
városi Jótékony Egyesületnek", amely Budapest 
IX. ker. szegénysorsú tanulóinak fölruházására 
1200 K-t adományozott; báró Hornig Károly 
veszprémi püspöknek, aki a veszprémi Irgalmas 
Nővérek elemi iskolájának kibővítésére 30.000, 
az ugyanottani Angol kisasszonyok tanintéze-
tének kibővítésére 16.000, összesen 46.000 K-t 
adományozott. 

Kinevezte: Plavsity Emilia oki. tanítónőt 
a ferdinándfalvi közs el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kollmann Mihály oki. tanítót a fehértemplomi 
közs. el. isk. r. tanítóvá ; Duka Gizella állandó 
helyettes oki. tanítónőt a tavarnai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Csiky Gabriella nagy-
sinki állandó helyettes oki. kisdedóvónőt az 
ugyanottani állami kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Krémer 
Aranka segesvári áll. óvónőt a kőhalmi áll. 
óvodához ; Dudits Miklós nógrádvármegyei kir. 
tanfelügyelőség! tollnokot a mosonvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez; Szurmay Ilona ora-
viezabányai áll. el. isk. tanítónőt a németbog-
sáni áll. el. isk.-hoz ; Márk Gizella kőhalmi áll. 
kisdedóvónőt a segesvári áll. kisdedóvodához ; 
Krompaszky Ede krompachi áll. el. isk. tanítót 
a benedekfalvai áll. el. isk.-hoz; Simon Ferenc 
bibarcfalvai áll. el. isk. tanítót a naszódi áll. 
el. isk.-hoz ; Wirsz József vriczkói áll. el. isk. 
tanítót a torontálszécsányi áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Tigris Elek szervestyi közs. isk. r. tanítót. 

Hatályon kívül helyezte : Paulay Róza 
áll. kisdedóvónőnek Tornagörgöről Péchujfalura 
való áthelyezése tárgyában folyó évi 16.015. 
sz. a. kiadott rendeletét. 

Nyugdíjat utalványozott: Takács István 
uszódi munkaképtelennek talált ró:n. kath. el. 
isk. tanító részére évi 560 K-t ; Franc.ek 
Károlyné szül. Bálint Zenóbia tápéi munka-
képtelennek talált róm. kath. tanítónő részére 
évi 460 K-t ; Glega István dezseri róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 560 K-t ; Banciu János 
felsővisti munkaképtelen gör. kel. tanítónak 
évi 540 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Csecskedi Károly lázári-i ev. ref. el. isk. 
tanító Károly, Lajos és Emma* nevű kkorú 
árváinak egyenként 123 K-t, együtt 369 K- t ; 
néh. Czibak József hilibi nyug. róm. kath. el. 
népisk. tanító özv., szül. Szász Apollóniának 
évi 300 K-t és öt kiskorú árvájának pedig 
összesen 250 K-t ; néh. Valdinger Mihály ba-
konvszentiváni nyug. róm. kath. tanító özv., 
szül. Gruber Annának évi 300 K-t ; néh. Simon 
József felsőrajki nyug. róm. kath. el. isk. tanító 
özv.. szül. Belkényi Annának évi 424 K-t és 
Emilia kiskorú árvájának pedig 70 K 66 f - t ; 
néh. Záboji Gusztáv kiskőrösi ág. hitv. ev. el. 
isk. tanító özv., szül. Kuszka Juliannának évi 
576 K-t; néh. Lukács Ferenc balázsfalvi áll. 
el. népisk tanító özv., szül. Ilöny Ilonának évi 
640 K-t, Margit, Hona, Mária és Anna kiskorú 
árváinak egyenként 106 K 66 f-t, együtt 
426 K 64 f-t, mindössze 1066 K 64 f-t - néh 
Kovács Ferenc peselneki nyug. áll. el. népisk. 
tanító özv., szül. Balázs Annának évi 600 K-t 
és két kiskorú árvája részére pedig összesen 
200 K-t; néh. Szabó Antal mezőkövesdi róm. 
kath. el. iskolai tanító Gyula nevű kiskorú 
árvája részére 154 K-t; néh. Hipp Szilárd 
nyug. petniki tanító özv., szül. Krassován Anná-
nak évi 300 K-t ; néh. Bars ín Miklós brassói 
nyug. gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. Gaitán 
Reveicanak évi 672 K-t, 3 kiskorú árvája 
részére pedig össeesen 336 K-t ; néh. Halász 
Imre volt belényesi ev. ref. tanító özv., szül. 
Lakatos Emma részére évi 500 K-t, Imre, 
Géza, Mária és József nevű kiskorú árvái ré-
szére egyenként 83 K 33 fillért, együtt 333 K 

32 f-t, mindössze 833 K 32 f-t ; néh. Szawíszlóné 
Heller Sarolta aranyosgyéresi áll. el isk. tanítónő 
Lenke nevű kiskorú árvája részére 153 K 
33 f-t ; néh. Lieber Imre németpalkonyai nyug. 
róm. kath. el. isk. tanító özvegye, szül. Homung 
Zsófiának évi 628 K-t; néh. Bradas Milán 
dobriczai nyug. közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Tabak Ilonának évi 360 K-t ; néh. Hauptmann 
Imre nyug. komáromi tanító özv., szül. Hitrich 
Idának évi 640 K-t ; néh. Mezei László mező-
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nagycsányi áll. el. isk. volt tanító özv., szül. 
Fejér Ágnesnek évi 660 K-t, Erzsébet, Anna 
és László nevű kisk. árváinak egyenkint 110 K-t, 
együtt 330 K-t, mindössze 990 K-t; néh. Kozák 
István nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Gábris Idának évi 595 K-t. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Ernyei László volt czeglédi közs. tanító 
Mária nevű árvájának a hódmezővásárhelyibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
F. M. Sándorháza. Annak az intézetnek 

rendtartását nem ismerjük s ennélfogva 
föltett kérdéseire sem adhatunk választ. — 
1000. 1. A " terményeknek azon váltságára 
hajtható be, mint aminő egyenérték a javadalmi 
jegyzőkönyvben megállapíttatott. 2. Állami 
tanítói kinevezés iránti kérvényének nem tud-
tunk nyomára akadni ; különben is ne folya-
modjék közvetlenül, hanem pályázat útján. Az 
államsegély 109.024/905. sz. a. tárgyaltatik. — 
R. M. tiomás. Az a külföldi tanító, akinek 
a közelebbi címét mi nem ismerjük, német-
országi kartársaihoz intézi azt a kérelmet. — 
M. I. Herencsény. Önnek igaza van, de a 
bírálatnak is abban a lapban kellene meg-
jelennie, ahol az a javaslat közzététetett. — 
N. K. Sáromberke. Szilágyi Béla antikvárius, 
IV., Károly-körút. — L. A. Olyan alkalmi 
beszédet maga a tanító is készíthet ; egyéb-
iránt megjelent ilyen Ludvigh Béla Magyarok 
csillaga c. vezérkönyvében, mely 2 K-ért ren-
delhető meg a szerzőnél Üllőn (Pest m.) — 
Sz. F. Pereszteg. A fölhívást nem közölhet-
jük, mert az esetleges válaszokra nincs terünk. 
Tanácsunk azonban ez: az illető a meghívást 
ne fogadja él, de az el nem fogadást oly for-
mában adja tudtul, amely nem lehet sértő. — 
I. L. Keselymezö. Más lapban megjelent cikkek-
kel mi nem polemizálunk; ellenészrevételeit szíves-
kedjék az illető lap szerkesztőségének beküldeni.— 
P. B. A.-Szakállas. Köteles. — E. E. Nyitrán. 
Hogy volt-e 1905 óta ott üresedés, azt mi nem 
tudjuk. A kérvényre 1 K bélyeget kell tenni. — 
G. E. Dunapentele. Azért, mivel községi kép-
viselőnek választották, tanítói kötelességét pon-
tosan kell teljesítenie s ha a képviselőtestületi ülés 
a tanítással összeesik, ez utóbbit kell tel-
jesítenie, lévén ön első sorban tanító. — 
S. Y. G. F. Jelenleg Szolnok-Doboka vár-
megye kir. tanfelügyelője. — B. I. Megyer. 
1. Követelje a pályázati hirdetmény szigora betar-
tását. 2. A tandíjak és a nyugdíjjárulék beszedése 
az iskolafönntartó kötelessége. 3. A díjlevél, ille-
tőleg a pályázati hirdetmény szerint kérheti. —. 
Tudakozódó. 1. A belépés idejétől kezdve 
számítják ugyan, de nyugdíjazás alkalmával 

kérheti annak a néhány hónapnak a beszámí-
tását és rendesen meg is adják. 2. Ha kine-
vezik szeptemberben, elfoglalhatja az állást. — 
F. I. Egervár. 1. A tanító köztisztviselő. 2. 
Az államsegélyt tanévre utalványozzák ki. — 
K. L. Baksa. A szünidők betartására nézve 
irányadó az Utasítás. — 0. B. Szerecseny. 
1. Az adónemek különfélék s így az ön általános-
ságban föltett kérdésére határozott választ nem 
adhatunk. 2. Ezt önöknek kell megállapítani. — 
H. F. Káty. Csak nem régen közöltük, hogy 
az új Tanterv az összes állami és községi 
elemi iskolákra kötelező. Azzal, hogy vala-
mely községi iskola nem tisztán magyar tan-
nyelvű, az iskola jellege nem változik. — 
2 Xi- Törvény szerint az illetők kilépésük után még 
5 évig kötelesek azokat a járandóságokat fizetni. 
A velünk közölt végzésnél fogva követelheti. — 
B. G. Liptó. Ha a kir. tanfelügyelőség enge-
délyt ad, a vizsgálatot leteheti. J. 1. B. 
Mi sem ismerünk olyan passió-játékot. — 
C. Gy. Kere. Nem ismervén a helyi viszo-
nyokat, kérdésére nem tudunk válaszolni. — 
K. Gy. Alsóucsa. Az új Tanterv alapján két-
ség kívül készülnek új tankönyvek, de azokról 
mi is csak megjelenésük után veszünk tudomást, 
amikor lapunkban is regisztráljuk. Eddig ilyen 
új könyveket még nem küldtek be hozzánk. — 
C. G. Me (Íves. 1. Nyugdíjjogosultságát csak annak 
a polgári évnek kezdetétől fogva számítják, ame-
lyik évben fölvételre jelentkezik, de az 1892. évi 
37.290. sz. Utasítás szerint eddigi szolgálati éveit 
is beszámítják, ha ezért folyamodik s ha az ösz-
szes járulékokat és a késedelmi kamatokat befizeti. 
2. Az Eötvös-alapba úgy léphet be „legköny-
nyebben", ha 3 korona tagsági díjat küld be 
ily címen : Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — 
Társulati. A járásbíróság ítélete az idézett 
törvénynek megfelelő, de az írt megfölebbez-
heti, mert nem lehetetlen, hogy a felsőbb 
bíróság másként magyarázza a törvényt. — 
Kisalföldi. 1. Az utazási költség megtérítése 
magánszerződés jellegű s így kikötésekkel él-
hetnek, csak az a helytelen, hogy ezekkel 
utólag állanak elő s így nézetünk szerint nem 
is köteles azokét elfogadni. 2. Tudtunkkal : nem. 
3. Iskolai ünnep napja s így szabad nap. 4. 
Forduljon a névmagyarosító-társaság elnökéhez, 
Bpest, I., Attila-körút 85. 5. Küldjön be 3 K 
évi tagsági díjat ily címen : Tanítók Eötvös-alapja, 
Budapest s ezzel a rendes tagok sorába iktatják. — 
R. J. Szentmihály. A keresetadóról részletes 
tájékozást nyújt a Tanítók Tanácsadója c. út-
mutató könyv legújabb (IV.) kiadásának 201—-
204. oldalain. (A Tanítók Tanácsadóját lapunk 
szerkesztőségében lehet megrendelni, kötött 
példány ára 3 K, postaköltségre 20, illetőleg 
ajánlott küldésre 45 fillér melléklendő). — 
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„Felföldi." Ont is csak a Tanítók Tanácsadójára 
utalhatjuk, melynek minden iskola könyvtárában 
meg kell lenni, amennyiben lehetetlen itt ismé-
telnünk mindazt, ami a nyugdíjügyre vonatkozik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap választmánya f. hó 

17-én ülést tartott, mely alkalommal elnöki 
előterjesztésre a következő határozatokat hozta : 
az Eötvös-alapnak kérdések és feleletek alak-
jában megírt ismertetését 40.000 példányban 
kinyomatja és a tanítóság közt elterjeszti s 
egyben fölkéri a kir. tanfelügyelő urakat, akik 
eddig is mindig készséggel támogatták az alapot 
emberbaráti nemes munkájában, hogy ez ismer-
tető füzetekre alkalmas módon hívják föl a 
tanítók figyelmét. Az Eötvös-alap elnöksége 
reméli, hogy a kir. tanfelügyelő urak ezúttal 
sem fogják közreműködésüket megtagadni s így 
nem lesz az országban tanító, aki alaposan 
meg ne ismerhetné orsz. segélyegyesületünk 
szervezetét s eddigi működését. A választmány 
határozata alapján a tanítóképző-intézeti igaz-
gatóságokat is fölkéri az elnökség, hogy ez 
ismertető füzetek egy-egy példányát a tanítói 
oklevéllel együtt adják át a végzett tanító-
jelölteknek. Elhatározta továbbá a választmány, 
hogy egy kisebb terjedelmű ismertető füzetet 
is nyomat 10.000 példányban, melyeknek ter-
jesztésére a vidéki tanítóegyesületeket kéri föl. 
A vidéki egyesületek küldöttségileg adnák át 
e füzeteket a takarékpénztárak és hitelszövet-
kezetek igazgatóságainak, a jótékony hagyo-
mányokra való tekintettel az ügyvédi és köz-
jegyzői kamaráknak stb. Örömmel jelentette 
az elnök, hogy ez a nagy akció, amilyenhez 
hasonlót eddig még nem fejtett ki az Eötvös-
alap, orsz. segélyegyesületünk pénztárát egy 
fillérrel sem fogja terhelni, amennyiben az 
1200 koronát meghaladó költségek fódözését 
azok a vállalatok é,s intézmények ajánlották 
föl, amelyek az Eötvös-alap céljaira jövedelmez-
nek. Elhatározta végül a választmány, hogy a 
közgyűlésnek a tanítók sorából 500 képviselő 
választását fogja ajánlani, akik az Eötvös-alapot 
működési helyükön, illetőleg körzetükben kép-
viselnék, a központtal közvetlen összeköttetés-
ben állanának s ahol még nincsenek, az 
Eötvös-alap helyi bizottságait is megalakítanák. 

A választmány e határozatai alkalmasak arra, 
hogy Eötvös-alapunk rövid időn belül hatal-
masan föllendüljön, föltéve természetesen, hogy 
a kir. tanfelügyelő urak, a tanítóképző-intézetek, 
a vidéki tanítóegyesületek és a megválasztandó 
képviselők egyaránt támogatják a központi 
vezetőséget, mely lankadatlan tevékenységet 
fejt ki. 

— Orsz. Kath. Tanítói Árvaház létesítésén 
fáradozik az orsz. kath. tanítói segélyalap 
elnöksége. Az árvaház Esztergomban fog épülni, 

j ahol a város képviselőtestülete ingyenes telket 
adományozott a nemes célra. Az épület tervei-

' nek elkészítését Ihuszmann Alajos műegyetemi 
tanár díjtalanul vállalta magára. Az árvaház 
alapja több mint százezer koronával rendelkezik 
eddig. Ez az összeg azonban a magasztos célú 
intézmény létesítéséhez még távolról sem elég-
séges s e/.ért a segélyalap középponti bizottsága 
az árvaház érdekében a nemes szivekhez fordul. 
Nyitva állanak azok mindig, ha emberbaráti 
célok jelennek meg ajtaik előtt. „Kérjük ennél-
fogva, olvassuk a fölhívásban, a ^főtisztelendő 
papságot, hogy a Kath. Tanítói Árvaház léte-
sítésének szándékát ismert nemeskeblűségével 
fölkarolni és nagylelkű adományaival támo-
gatni kegyeskedjék. Kérjük a m. t. tanítói kart, 
hogy az árvaház létesítését saját ügyének 
tekinteni és lehetőleg előmozdítani szíveskedjék. 
Néhány koronát kellene csak minden kath. 
tanféruúnak áldoznia, hogy az árvaház alapja 
jelentékenyen növekedjék, az intézet létesüljön 
és rendeltetésének megfelelhessen ! Kéljük a 
kath. tanügy minden nemes érzésű barátját, 
hogv a Kath. Tanítói Árvaház eszméjét hat-
hatós pártfogásában és kegyes támogatá-

: sában részesíteni méltóztassék. Az adományok 
! dr. Walter Gyula p. prelátus, kanonokhoz, az 
! „Országos Kath. Tanítói Segélyalap" elnökéhez 
I küldendők Esztergomba. 

I — György Aladár síremlékére, melynek 
fölállításán a Kisdednevélők Orsz. Egyesülete 
fáradozik, az Eötvös-alap választmánya f. hó 
17-iki ülésében 100 koronát szavazott meg. 

— Tanfelügyelői jubileum. Trencsén vár-
! megve általános tanítótestülete Kosztka Mihály 

kir. tan., tanfelügyelői ek a vármegye területén 
I való tíz éves jubileuma és a legfelsőbb helyről 

ért kitüntetése alkalmából, a trencséni tanítói 
internátusban f. hó 8-án díszközgyűlést tartott. 
A vármegye tanítósága önzetlen szeretetének 
és ragaszkodásának szép tanújelét adta ez 

; alkalommal is, amidőn a magyar nemzeti ne'p-
; oktatás egyik érdemes munkását ak tiszteletére 
I tartott gyűlésen oly nagy számban megjelent. 
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Az ünnepelt a hozzáintézett beszédek után 
megköszönte e majdnem teljesen nemzetiségi 
vármegye területén működő tanítóknak, külö-
nösen a magyar remzeti nevelés terén kifejtett 
ügybuzgalmát s fölkérte munkatársait arra, 
hogy hazafias irányú működé.-ében továbbra is 
az eddigi készséggel támogassák s neki ezután 
is segítségére legyenek. A díszközgyűlés után 
az ünnepelt tiszteletére barket volt. 

— A Wodiáner-díjjal a M. Tud. Akadémia 
Sinka Lajos ev. ref. tanítót, az ev. ref. tanítók 
orsz. egyesületének elnökét és Tomcsányiné 
Gzukrász Róza mátyásföldi állami tanítónőt 
tüntette ki. A bizottság referense Trajtler Károly 
igazgató-tanító, a Budapesti Tanítótestület el-
nöke volt. 

— Megjutalmazott tanítók. A F. M. K. E. 
zólyomvármegyei választmánya a magyar nyelv 
sikeres tanításának megjutalmazásául 50—50 
korona jutalomban részesítette a következő 
tanítókat és tanítónőket : Dornt zky István 
herencsvölgyi r. kath. tanítót ; Ujj György 
alsótöröki állami tanítót; özv. Moczkovcsák 
Jánosné besztercebányai ev. tanítónőt ; Szopkó 
József alsószabadi r. kath. tanítót; Skóda János 
óhegyi r. kath. tanítót; Mika Károly szász-
pelsőci róm. kath. tanítót és ifj. Fuchs Pál 
mátyásfalvai evang. tanítót. 

— A Tanítók Háza gyulája, melyet Reis-
ner Emánuel gyáros, aki új gépeket szerzett 
be, kifogástalan minőségben gyártat, ismét 
230 koronát jövedelmezett az Eötvös-alapnak. 
Az alap elnöksége a most már kitűnő gyárt-
mányra újra fölhívja a kartársak figyelmét, 
kérve őket, hogy terjesszék a Tanítók Háza 
gyufáját, hogy orsz. segélyegyesületünk jöve-
delme ezen a réven is gyarapodjék. 

— Magyar Iskolai Dalok című, népisko-
láknak, illetőleg néptanítóknak szánt dalgyűj-
teményére hirdet előfizetést Zöld Károly fő-
városi tanító. Lesz benne 220 magyar nóta, 
osztályonként, illetőleg kétosztályonként csopor-
tosítva, ilyformán: 70 db az I. és II., 80 drb 
a III. és IV., 70 drb az V. és VI. oszt. szá-
mára. „Könyvemet, mondja előf. fölhívásában 
a szerző, nem a gyermekek, hanem a tanítók 
és óvónők kezébe szántam ; számoltam azzal, 
hogy t. kartársaim legtöbbje szívesen veszi, ha 
kész kíséretet is kap minden dalhoz s ezért 
gyűjteményemet úgy nyomatom, hogy igen 
könnyű, de azért lehetőleg kifogástalan har-
monium-kíséretet adok minden számhoz. A dalok 
túlnyomó része olyan, amely a nép ajkán szü-
letett; elenyésző csekély számú az olyan, amelyik 

nem népdal; szövegeim nem „iskolai tankölte-
mények", hanem az ifjúsági irodalom remekei-
ből válogattam azokat össze." A mű előfizetési 
ára 5 korona. Későbbi ára 6 korona. Az elő-
fizetés vagy megrendelés f. éri március 20-ig 
Zöld Károly, székesfőv. osztálytanítóhoz (II., 
Margit-rakpart 53., fszint 3.) küldendő. 

— Rövid hírek. Jótékony ifjúsági ettély. 
Március hó 10-én a belényesi állami polgári 
leányiskola minden tekintetben igen sikerült 
színielőadást rendezett teljes estét betöltő mű-
sorral. A közönség nagy megelégedéssel s azzal 
a tudattal távozott az előadásról, hogy a belé-
nyesi még csak 3 éves polgári leányiskola szak-
képzett s ügyes vezetők kezében halad szépen 
a fejlődés útján, s úgy a szülők, mint a jelen-
volt vendégek elismerésükkel tüntették ki 
Dittler Ida igazgatónőt s a vele fáradozó tan-
testületet. Különben a sikert legjobban az 
mutatja, hogy 200 koronán fölül folyt be 
jövedelem az ifjúsági könyvtár számára. — 
A Kolozsvári Tanítók Hunyadi Házának ifjú-
sága hangversennyel egybekötött mulatságot 
rendez tt, mely az Eötvös-alapnál teendő ala-
pítványra 311 K-t jövedelmezett. — A Taní-
tók Háza igazgatótanácsába a M. T. Orsz. Bizott-
sága Földes Géza polg. isk. igazgatót küldötte 
ki, amit az Eötvös-alap f. hó 17-iki választ-
mányi ülése tudomásul vett. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába eddig 650-en iratkoztak 
be, ami a rövid időt tekintve szép sikernek 
mondható. Ismételten fölhívjuk kartársaink 
figyelmét erre a hasznos s általuk kívánt intéz-
ményre. 

— Halálozások. Andrasovszky Ferenc felső-
vadászi róm. kath. kántortanító e hó 11-én 
hirtelen elhunyt életének 46., buzgó tanítós-
kodásának 26. és boldog házasságának 25. évé-
ben. — JBiró Sándor róm. kath. iskolai igaz-
gatótanító folyó hó 8-án elhunyt. — Marton 
József nagy-németegyházi róm. kath. népisk. 
tanító, életének 58., tanítói működésének 38. 
évében meghalt. — Pázmány Gyuláné, szül. 
Paulini Karola székelykevei áll. tanítónő élete 
28., boldog házasságának 9V évében március 
14-én váratlanul elhunyt. Áldás emlékükön! 

Tartalom: A tanítóképzés reformja. Schlosz Lajos.— 
Helyi emlékek és hagyományok. Téglás Gábor. —• 
Az iparostanonc-oktatás reformja. Dezső Lipót. — 
Jobbadán János kérvényt ír. Szabó Kálmán. — Egy 
tüdővészterjesztő rossz szokás ellen. Székely Árpád — 
Külföldi szemle. — Irodalom. — Sz i inóra; A fono-
mimika hódítása falun. Réztolli M. Az én uram-
bátyám elmélyedései. Kozma Sándor. — Hi-atalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, e l emi , fe lső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek e g y példányban i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes kir. tanfe lügye lő által l á t tamozot t 
községi elölj árósági b izonyí tvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez küldendők. A he lység (a m e g y e meg-
jelölésével) é s az u t o l s ó pósta v i lágosan kiirandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre & korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l k e v e s e b b 
időre e lőf izetés t n e m fogadunk el . — Az előfizetési p é n z e k a 
kiadó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása. — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i által k iszámítható hirdetés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d i j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEB., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB. , ISKOLA-TÉB S. 

Kéziratokat; n e m a d.U. n Is: vissza. 

Hitelszövetkezetek az Eötvös-
alapért. 

Hogy a szövetkezeti szellem erősödik 
és liogy sok tekintetben feltűnő szép 
eredményekkel találkozunk a gyakorlati 
életben, ez jórészben azoknak a falusi 
apostoloknak az érdeme, akik mint ta-
nítók működnek ugyan, de azért a nép 
jólétén munkálkodva, vezetői a külön-
féle, hasznos célokat szolgáló szövetke-
zeti intézményeknek is. 

Magyarországon a szövetkezeteknek 
fele hitelszövetkezet. Ezeknek legtöbbje 
pedig az Országos Központi Hitelszövet-
kezet kötelékébe tartozik. Ez alkalom-
mal reá óhajtunk mutatni arra a nagy 
munkásságra, amelyet ezek az áldásos 
szövetkezetek és központi kötelékük egy 
év leforgása alatt kifejte 

A központi hitelszöve nem arra 
törekszik csupán, hogy tagjai Ju. . gényeit 
kielégítse. Tovább m r gy ennél. Arra is 
ügyel, hogy a kapót1 pé - a jólét for-
rásait nyissa meg és ne a szükségnél-
küli adósságcsinálás eszközévé váljék. 
Erre kívüle egyetlen pénzintézet sem 
fordít gondot, épen azért a tanítók, akik 
az életben annyi önzetlen tevékenységet 
fejtenek ki, kell, hogy az eddiginél is 
szorosabb kapcsolatot teremtsenek a 
maguk érdeke és a szövetkezeteknek 
különösen ezen hitelügyet szolgáló és 
takarékosságot fejlesztő fajtája között. 

Az Országos Központi Hitelszövetke-
zet munkálkodásának nagy arányára 
élénk bizonyítékot szolgáltatnak a kö-
vetkező adatok. A mult év folyamán, 
az ingatlan fele értékéig adandó kölcsö-
nöket illetőleg, megszavaztak 1119 ilyen 
kölcsönt 1,668.938 korona értékben. Az 
elmúlt őszön ezenkívül a kisemberek 
dolgát nagyon előresegítő újítást léptet-
tek életbe. Szövetkezve egy másik or-
szágos szövetkezettel, a Kisbirtokosok 
Földhitelintézetével, a központ az ingat-
lan értékének egészen hetvenöt száza-
lékáig menő kölcsönöket is engedélyez, 
amellyel lehetővé tette, hogy kisgazdák 
terhes adósságaikat könnyebbekre vál-
toztathassák át és hogy földet is sze-
rezhessenek, ha erre alkalmas mód kí-
nálkozik. Az első három hónap alatt 
355 ilyen kölcsönt szavaztak meg 
1,546.700 korona értékben. 

Hogy milyen széles rétegeket vonz 
magához a központi hitelszövetkezet, 
ennek bizonyságául szolgál az, hogy a 
mult év végén 1814 szövetkezet műkö-
dött szárnyai alatt, amelyeknek volt 
összesen 453.929 tagjuk 839.718 üzlet-
résszel 41,293.471 korona értékben. 
Ebből a hatalmas összegből már tényleg 
befizettek a szövetkezeti tagok 23,440.167 
koronát és a gyűjtött tartalékok összege 
3,468.293 koronára emelkedett. így a szö-
vetkezetek vagyona közel 27 millió kor. 
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A központi hitelszövetkezet szövet-
kezeteinek legnagyobb része a mező-
gazdaság szolgálatában áll. De azért 
kisebb számmal vannak iparos szövet-
kezetek is. Tagjaik száma úgy 26 ezerre 
tehető. Ezenkívül a gazdasági szövetke-
zetekben is van még körülbelül 20 ezer 
iparos. Ezzel szemben azonban a mező-
gazdálkodásból élő szövetkezeti tagok 
száma meghaladja a négyszázezeret. 

Váltók és kötelezvények alapján 62 
millió koronával tartoztak az év végén 
a központnak a szövetkezetek. Hogy 
micsoda nagy munka folyik a központ-
nál, erre nézve elég megemlíteni, hogy 
1905-ben281.758darab váltót 78,714.776 
kor. és 88.412 kötelezvényt 11,186.424 
korona értékben számítoltak le. Vissz-
leszámítoltak 205.158 váltót 61,822.571 
korona értékben. 

A hitelszövetkezetek bölcsője Pest 
vármegye volt. I t t manapság 124, So-
mogyban 108, Torontálban 107, Temes-
ben 84, Máramarosban ós Nyitrában 60 
szövetkezet működik. Sok az olyan vár-
megye még, ahol a hitelszövetkezetek 
száma 30—50 között ingadozik. 

Az utolsó esztendő gyarapodása élénk 
bizonyítéka annak, hogy a szövetkezeti 
szellem erősödése fokozatos és mindig 
előbbre törő. A központ kötelékébe tar-
tozó szövetkezetek száma egy év alatt 
72-vel, a tagok száma 47.000-rel, az 
üzletrészeké 72.000-rel, az üzletrészek 
értéke közel 4 millió koronával növe-
kedett meg, a takarékbetét több mint 
6 millióval. 

Számos szövetkezet már egészen át-
alakította a falu gondolkozásmódját és 
ott, ahol azelőtt a békétlenkedés volt 
napirenden, most a csöndes és megelé-
gedett tevékenység folyik. És ha tekin-
tetbe vesszük azt, hogy a Szent István 
koronája alá tartozó 13.000 község 45 
százalékában ismerik már nemcsak el-
méletben, hanem gyakorlatban is azokat 
a módokat, melyek mellett . a hitel-
uzsora legkönnyebben kiírtható, belát-

hatjuk, hogy milyen fontos az Orszá-
gos Központi Hitelszövetkezet önzetlen 
alapon álló működése. 

A hitelszövetkezetek legtöbbje mái-
elég erős arra, hogy nemcsak tagjai ér-
dekében, hanem távolabb eső dolgok, 
a közcél szolgálatában álló intézmények 
iránt is megfelelő érdeklődést tanúsítsa-
nak. Teszik is ezt! Egy tüdőbeteg sza-
natórium fölállítása segélyére rövid idő 
alatt több ezer koronát gyűjtöttek. És 
ez a gyűjtés még most is folyik. 

A tanítóságnak egyik büszkesége az 
Eötvös-alap. Apró összegek gyűjtésével 
keletkezett ez. Sok tekintetben hasonló 
a szövetkezők munkájához. A tanítóknak 
nem kerülne nagy megerőltetésbe, de 
úgy az eszmének, valamint saját intéz-
ményüknek az Eötvös-alapnak is nagy 
hasznára válnék az a néhány szó, 
amellyel arra kellene, hogy fölhívják a 
szövetkezetek figyelmét, hogy a tiszta 
jövedelemből évenként néhány koronát 
juttassanak az Eötvös-alapnak. 

Szép célt szolgálna ez a támogatás 
és a szövetkezés is csak nyerne újabb 
és tevékeny apostolokat. Az életbe ki-
kerülő ifjak, akik a támogatásban ré-
szesültek, szórnák a magot, és gondoz-
nák a palántát, hogy nagyra, erősre. 
növekedjék. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

Inasotthoii. 
Föld kiveti magából, ég be nem fogadja; 

valóságos Mohamed koporsója : ez a szegény 
mesterinas! Az ú j kor ú j szellemet vitt a mű-
helybe is. A mesterből főnök le t t ; a legény 
segéddé vedlett s az inas nevet méltatlanko-
dással utasítja vissza a mai modern kor tanonca. 
Pedig mintha szebb, jobb idők jártak volna 
akkor a tanoncra, mikor még az avult inas 
névre hallgatott ; mintha akkor a mester és 
hozzátartozói családtagnak tekintették volna 
attól a perctől, hogy beszegődött; mintha . . . 
a fürdővel a gyermeket is kiöntöttük volna az 
utcára. Mert ma az utcáé a mesterinas. Hogy 
holnap kié lesz, kinek a hatása alá kerül, attól 
függ, hogy ki szedi föl az utca sarából. A ke-
zek már megmozdultak, a karok már kinyúltak ; 
áldására vagy romlására-e az iparos ifjúságnak 
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és a jövő társadalmának : keze válogatja és a 
cél, melyért e kezek megmozdultak. Szeretném, 
ha e kezek között ott látnám az iskoláét, a 
tanítóét is, mert az ő keze nyomán csak áldás 
fakadhat : áldás az ifjúságra, áldás a társada-
lomra és áldás saját magunkra. 

Ne hagyjátok azért, kedves kartársaim, a 
mesterinasokat továbbra is az utcán, ahova 
tudatlanság és szűkkeblűség kitaszították ; ne 
engedjétek át őket a rút önérdeknek és hazafiat-
lanságnak, hanem gyűjtsétek magatok köré; ölel-
jétek kebletekre az emberszeretet és gyöngédség 
minden jelével; gyújtsatok lelkükben fényt a 
tudás fáklyájával és öntsétek szívökbe a haza-
szeretet szent lángját, akkor nem lesz okunk 
többé oly panaszra, aminőre egyesek mostaná-
ban e lapok hasábjain fakadtak ! 

— De hogyan ? 
— Úgy, ahogy Kiss lldebert, a Budapest, 

YI. ker., Kazinczy-utcai szabószakirányú iparos-
tanonciskola lelkes igazgatója, aki „ Inasotthon" -
ában vasárnaponként maga köré gyűjti a veze-
tése alatt álló iskola iparos ifjúságát és lankadást 
nem ismerő buzgósággal iparkodik őket a jónak, 
szépnek és nemesnek megnyerni és megtartani. 
Egy szép napon kihirdette az inasoknak, hogy 
ezentúl minden vasárnap délután 3-tól 6-ig 
nyitva áll számukra az iskola ; akinek ideje 
engedi és különben is van kedve, eljöhet : szó-
rakozásukról majd gondoskodik. Azoknak, akik 
olvasgatni szeretnek, tovább képezni óhajtják 
magukat, olvasószobát bocsát rendelkezésükre, 
ahol kiki tetszése szerint olvashatja a különféle 
ifjúsági folyóiratokat vagy az iskolai könyvtár 
egyéb műveit. A játékszobában válogathatnak 
a különbnél különb társas játékokban. Akinek 
a testgyakorlatban telik gyönyörűsége, nyitva 
előtte a tornaterem, ahol kellő felügyelet mel-
lett kedvére szórakozhatik. S hogy a dal ked-
velői is megtaláliák a maguk igényeinek kielé-
gítését, a testület két tagja vállalkozott, hogy 
fölváltva megtanítja őket a legszebb magyar 
dalokra. A megjelenés senkire sem kötelező ; 
csak az jön el, aki akar és addig jár föl, 
ameddig jól érzi itt magát. Kötelező szabály 
csak egy van : művelt ifjakhoz illő tisztességes 
magaviselet. 

Nosza, lett erre sürgés-forgás. A „szocialis-
ták" — mert ilyenek is voltak szép számmal 
az intézet ifjúsága között — „elvtársaik" érde-
keinek veszélyeztetését látták ebben. Összesúg-
tak tehát és kiadták a jelszót, hogy ez merény-
let az iparostanoncok szabadsága ellen ; hogy 
ez elsikkasztása a vasárnap délutánnak ; hogy 
csak azért akarják őket ideédesgetni, hogy ezzel 
útját egyengessék a vasárnap délutáni hitokta-
tásnak stb. 

Azonban beköszöntött az első vasárnap dél-

után és vele az ifjak akkora számban, hogy 
magának az eszme leglelkesebb bajnokának, az 
igazgatónak is minden várakozását messze meg-
haladta. S azóta a látogatók száma nem hogy 
csökkent volna, hanem még egyre emelkedik. 
Azok pedig, akik eleinte féltették a maguk és 
társaik szabadságát, szép csendesen szintén ide-
pártoltak, jeléül annak, hogy szellemi igényeik 
itt inkább találnak kielégítésre, mint másutt. 
Mert a Kazinczy-utcai „Inasotthon" vezére igen 
helyes tapintattal ott ragadta meg az ifjúságot, 
ahol legfogékonyabb. A már említett intézke-
déseken kívül gondoskodott, hogy időről-időre 
valamennyiüket érdeklő előadásokat hallgathas-
sanak. így beszéltek előttük a testület egyes 
tagjai a munkás és munkaadó viszonyáról, a 
munkás és munkaadó egymás iránt való köteles-
ségeiről, a szeretetről, Mátyás királyról stb.-ről. 
Az ifjúság önképzésének előmozdítására ezen-
kívül a saját kebelükben megalakult dalkör 
közreműködésével hazafias szavalatokkal egybe-
kötött színielőadásokat rendeztek, melyeken a 
tanulók hozzátartozóin kívül a mesterek és az 
ipartestület tagjai is megjelentek. 

Hogy mindezek a tanulóifjúság szellemi és 
erkölcsi életére nem maradtak hatás nélkül, 
elgondolható. Az a hálás ragaszkodás, az a 
benső bizalom, mellyel vezéreik, tanítóik iránt 
viseltetnek, nem kis mértékben abból az érint-
kezésből fakadt, mely az „Otthon"-ban tanítót 
és tanítványt közelebb hozott egymáshoz. S 
talán nem járunk messze az igazságtól, midőn 
azt, hogy a négyszázat meghaladó tanuló-
ifjúság soraiban alitç egy-kettő akad, akit ke-
ményebb szóval kell megróni vagy épen meg-
dorgálni, némi részben szintén az „Inasotthon" 
hatásának tulajdoníthatjuk. Hol is kínálkoznék 
kedvezőbb alkalom lelkükhöz férni, mint szóra-
kozásaik közben, amikor minden feltűnés nélkül 
közéjük vegyülhetünk és kinek-kinek saját 
egyénisége szerint beszélhetünk szívére ? 

Azonban a mesterekre sem maradhat hatás 
nélkül az iskolának ez a ténykedése, aminek 
legékesebb bizonyítéka a Budapesti Férfiszabók 
Ipartestületének folyó évi január hó 23-án a 
Kazinczy-utcai iparos-tanonciskola igazgatójához 
intézett levele, melyből a következőket idézzük : 
„A Budapesti Férfiszabók Ipartestülete mult 
havi előljárósági ülésén értesült csak arról, 
hogy Tekintetességed tanoncaink lelki és szel-
lemi művelése céljából rendkívüli intézkedéseket 
foganatosított azáltal, hogy ezeknek vasárnapi 
szünidejét kellemessé tegye és őket hajlandósá-
guknál fogva a rossz útra bőven kínálkozó 
alkalomtól elvonja." Miután jegyzőkönyvi kö-
szönetüket fejezik ki azért „a meg nem hálál-
ható szívességért, mellyel a tanoncokat tartó 
mesterek" az igazgatónak tartoznak, ötven ko-
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rónát utalványoznak az intézmény céljaira. 
Ötven korona nem nagy összeg, ebben az eset-
ben azonban névértéket messze fölülmúló jelen-
tősége van : az iskola munkájának megbecsülése, 
erkölcsi és szellemi hatásának elismerése a mes-
terek részéről. 

Nem áltatom magamat azzal és kartársaim-
mal sem akarom elhitetni, hogy mindez egye-
dül az „Ina-otthon" érdeme. Távolról sem ! 
Része van bizony ebben az iskola szellemének 
is : a becsülettel végzett munkának és a tanulók-
kal való emberséges bánásmódnak, mely az inas 
önérzetének, önbecsülésének emelésében nyilvá-
nul. A szóban forgó iskolánál a többi között 
pl. szokásban van az is, hogy a tanító a föl-
szabaduló inashoz tanulótársai jelenlétében né-
hány buzdító szót intéz és a jómagaviseletűek-
kel, megbecsülése jeléül, kezet is szorít a 
végleges búcsúzásnál. Ez némelyek előtt talán j 
kicsinyeskedő külsőség színében tűnik föl, annak 
az inasnak azonban oly fölemelő, oly megtisz-
telő, megbecsülésre méltó dolog, amelyet illet-
len viselkedéssel eljátszani a világért sem akarna 
csak egy is. 

Ámbár nem tartozik szorosan tárgyamhoz és 
cikkemmel nem akarok hozzászólni az „Ipar-
oktatás reformja" kérdéshez, nem tudok ellent-
állni a kísértésnek, hogy meg ne írjam, miké-
pen figyelmezteti és neveli iskolánk az inast a 
tisztaságra. Sikerült ugyanis a tanítótestületnek 
néhány fürdőigazgatóságot meggyőzni arról, hogy 
a saját érdekében cselekszik, ha az iskolának a 
tisztaság iránti érzék fölkeltéséhen és ápolásában 
kezére járva, ingyen-jegyeket bocsát a mester-
inasok rendelkezésére. Ezekből a jegyekből 
azután időről-időre, kellő tapintattal, jut ta t az 
osztályfőnök tanítványainak egyet, úgy, hogy 
aki kapja, megtisztelve, a többi pedig serkentve 
érzi magát a tisztaság ápolására. Ez természe-
tesen csak ott utánozható, ahol fürdőintézet és 
az ügyért lelkesedő fürdőigazgatóság van; 
„Inasotthon" azonban kevés jóakarattal minde-
nütt szervezhető. 

Ajánlom ez ügyet kartársaim szíves figyel-
mébe. 

(Budapest.) Székely Károly 

Helyi emlékek és hagyományok. 
— Befejező közlemény. — 

Óhajtanám és javaslatom tehát oda irányul, 
hogy mindazon községekben, melyek nem ren-
delkeznek a kritika tűzpróbáján átment meg-
bízható vidéki monográfiává!, mert fájdalom, 
még a millenniumi számos termékből sem min-
denik érdemelte meg a nyomdafestéket, akkor 
igyekezzenek volt tanáraiktól, a királyi tan-
fel ügyelőségtől mindenekelőtt útbaigazítást sze-

rezni. Ha ez sem vezetne célhoz, aminthogy az 
illetőktől nem is lehet idevonatkozó otthonos-
ságot követelni : akkor kisértsék meg szépszámú 
szaktársulataink s a Magyar Tud. Akadémia 
lelkesebb tagjainál bekopogtatni. Nehezen megy, 
de azért minden vidéknek akad egy-egy ügybuzgó 
barátja tudósaink között, aki a jószándékú kér-
dezősködést nem fogja zaklató okvetetlenkedés-
nek minősítni. A helyi muzeumok vidéki tör-
ténelmi, természettudományi egyesületek egyik 
alapszabályszeríí föladatát a lokális történelmi, 
földismereti kutatás képezvén, ahol e társulatok 
vezetőiben megvan a kellő lelkesedés és hivatás-
érzet : ott a népiskolai történettanításnál tanterv-
szerüleg megkövetelt vonatkozások összeállításá-
ban biztos támogatásra is számíthat minden is-
kola. A Hunyadmegyei Történelmi Régészeti Tár-
sulat nagytudományú elnöke : a — fajdalom — 
idő előtt elhalálozott gróf Kuun Géza a tanítók 
érdeklődésére akkora súlyt helyezett, hogy az ily 
irányban serénykedő tanítókkal személyes érintke-
zést tartott s például Orosz Endrét, az apahidai áll. 
iskolának Erdély prehistoriája körül kiváló érde-
mekkel bíró tanítóját, ki szalóniasan épen nem 
utazhatott Hunyad megyében, ismeretlenül is ven-
dégül hívatta általam s előkelő vendégeinek ki-
tüntetőleg bemutatva, további kitartásra buzdítá. 
Es a nemes gróf gyöngéd gondoskodása messzibbre 
is kiterjedt s intencióit követve, én és tanár-
társaim nem egyszer tartottunk tájékoztató 
előadásokat a megyei tanítóság összejövetelein 
s Hunyadmegye minden kulturális központját 
fölkerestük ilyen vándorgyűlésekkel, melyeken 
a tanítóságnak a gróf előzékenységéből mindig 
elsősorban kijutott. A Dácia fővárosa : Sar-
nuregethusa romjain a hátszegvidéki Yárhélyen 
rendezett ásatásaimhoz a gróf úr utasítása sze-
rint a közel vidékről több érdeklődő tanítót 
hívtam meg s Hunyadmegye különböző részei-
ben, éveken át megismételt kutatásaim rende-
sen szünidőkre esvén, sok derék tanítót számít-
hatók útitársamul, kik közül akárhányan iro-
dalmilag is értékesítik tapasztalataikat s többen, 
mint Donhova Gábor kaláni igazgató-tanító, 
Aquae római pagus felirata gyűjtésében, Nagy 
Miklós igazgató, Petrozsény körül tanítványaik 
útján eszközöltetett régiséggyüjtéssel is emlí-
tésre méltó szolgálatokat hoztak a tudománynak 
s a járási körök gyűlésein az iskola környékéről 
begyűjtendő leletek segédeszközül való haszná-
latát már akkor szorgalmazták, amikor ezt a 
tantervi követelmények nem ismerték s még 
tanügyi hatóságaink sem igen méltányolták. 
Hunyadmegye nem egy prehistorikus sőt római 
és középkori telepének fölfedezéséhez segített ez a 
szoros kapcsolat s Torma Zsófia nagybecsű tordosi 
telepét is egy igénytelen falusi kántortanító : 

! Vén András uram érdeklődésével fedezhette föl. 
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Ha olyan kiváló szakíróvá nem is kvalifiká-
lódhattak ezek a derék tanítók, aminőnek 
Millecker Bódogot, Versecz város múzeumának 
megteremtőjét és ismert nevű igazgatóját tisz-
telhetjük, aki mellesleg fehértemplemi rövid 
működésének is becses emlékét hagyá a városi 
múzeumban, azért a mult idők hagyományaiért 
lelkesülő és fáradni kész tanítókkal erdélyszerte 
le az Al-Dunáig, sőt a Tisza-Duna közén is, 
bőviben vala szerencsém érintkezni. Egy negyed-
századnál régibb múltra terjedő nagyobb arányú 
régészet-történelmi búvárlataim során azt tapasz-
talom mindenfelé, hogy a tanítóságban lappangó 
készség és tevékenységi vágy érvényesüléséhez 
csakis a kedvező alkalom, a lelkesítő példa és 
ösztönzés hiányzik. Hány helyen történt, hogy 
a megjelenésem hallatára kísérőmül szegődött 
tanító az egy-két órára tervezett patrizálásba 
annyira belemelegedett, hogy a Jókai Mór humo-
ros leírásában a mendikánsokról és vándor-
diákokról mesterileg megrajzolt nélkülözések 
legrafináltabb fajtáit jó kedvvel napokig képes 
vala az érdekes emlékek láthatása kedvéért 
megosztani, helyesebben átszenvedni velem. Az 
olyan tanító sem ritkaság már, a minő Téglás 
István vala, aki évekig velem utazva egész 
múzeumot gjüj tö t t s jegyzőkönyveket rajzolt 
tele vidékének históriai terre észeti nevezetes-
ségeiről, sőt az 1885-iki kiállításra az erdélyi 
népművészetről két albumot vala képes be-
szolgáltatni. 

Amidőn tehát örömmel üdvözlöm a minisz-
teri Utasításnak különösen a történettanításra, 
mint összes művelődésünk fundamentumára 
állami és nemzeti életünk legfőbb csőforrására 
s esztétikai és erkölcsi nevelésünk legmélyre-
hatóbb emeltyűjére vonatkozó talpraesett, gya-
korlati útbaigazításokat, mint a nemzeti mult 
búvára s a helyi vonatkozások sokszor félre-
ismert szószolója különös elismeréssel adózom 
a tervezőknek s a népnevelési ügyosztály zseni-
ális vezetőjének, a tanítóság által is nagyra-
becsült Halász Ferenc miniszt. tanácsosnak 
azért, hogy a történettanítás segédeszközeit 
behatóbban részletezve a helyi emlékek és 
mondák gondos fölhasználását a történeti érdek-
lődés ápolására kategorikusan megkövetelik. 
A nélkülözhetetlen történeti képekről a minisz-
térium gondoskodik s csak az volna kívánatos, 
hogy azokat minden iskola meg is kaphassa. 
A térképekkel is elvagyunk valahogy, habár 
ezekkel is sok kifogásolni valóm volna. A tör-
téneti jelenetek, régi fegyverek, szerszámok, vise-
letek képeivel már nehezebben megy a dolog, 
mert az efajta illusztrált kiadások a népiskolákra 
szinte hozzáférhetetlenül drágák. Az ügyes tanító 
ugyan másolatokban saját, vagy arra képes 
társa rajzaiban szerzi meg a jellemzőbb fegy-

ver- és viselet-mutatványokat. A csataképek 
ilyetén pótlása azonban alig lehetséges. Itt tehát 
olcsóbb gyűjteményes munkákat kellene besze-
rezni és pedig Szilágyi Sándor millennáris 
Magyarország történetét, mely antikváriusi úton 
tetemesen jutányossá vált. A Baróthy-Ribary 
történet is szép illusztrációkat tartalmaz s ha a 
szegény gyermekek fölruházására, karácsony-
fájára akadnak Mecenások, vagy estélyeket 
rendelhet természetesen a tanítók hathatós 
közreműködésével, az értelmiség, ám ez a cél 
is áll oly közel az iskolához, hogy megtalálja 
okkal-móddal a maga társadalmi forrásait is 
ott, hol a tanító népszerűségével igazán hatni 
tud. Végső szükség esetében és a jobb alka-
lom elkövetkeztéig segítsen a tanító képes 
árjegyzékeink, előkelőbb kiadóink hirdetéseinek 
falrafüggesztésével. Annak idején, mikor még 
a művészeti oktatás föl sem tünt vala a közép-
iskolák hivatalos programjában, az akkoriban 
nagyon is szegényes viszonyok közt fejledezett 
dévai reáliskola kezdő igazgatójaként propria 
motu az illető tanárral megkezdvén a műtör-
ténelemnek a szabadkézi rajzzal való tanítta-
tását, ilyen árjegyzéki mutatványokból a Kon-
versations Lexikonok próbafüzeteiből s képes 
lapok kivágott illusz!rációiból olyan szemléltető 
tanmenetet állítottunk össze, mely, habár egy 
árva fittyingbe sein került, esztendőkig pótol-
hatta az iskolára hozzáférhetetlen drága szak-
munkák hiányát. Egyébként hazai tipikus 
régiségek egészen hü másolatait igen jutányos 
árban megrendelhetjük a nemzeti múzeum 
régiségtáránál Budapesten. Földtani mutatvá-
nyokat a hazai bányákon kívül a m. kir. föld-
tani intézet igazgatóságától (Budapest, Stefánia 
út) is kieszközölhet a törekvő tanító, főleg a 
népiskolákra elégséges kisebb kollekciókban. 

Különös elismerést érdemel tehát a miniszteri 
tantervi Utasítás a régiségek, helyi történeti 
emlékek fölkeresésére adott direktívájával. (Or-
szágos közoktatási tanács nyomtatványai 1905 
II. rész, 148. lapján.) 

Am a jó tanítót eddig sem kellett ilyesmire 
buzdítani ; de nagyon is elsőrendű föladat, hogy 
az iskola környékének régészettörténeti leleteit 
ne csak ötletszerűleg s amikor jónak látszik 
emlegessék ; hanem erről évről-évre múlhatat-
lanul föl is keressék, sőt gyűjtögessék. És pedig 
keresse a tanító azokat növendékeivel olyan 
előre kipuhatolt helyeken, ahol növendékei is 
leletekhez jutván, biztosan átélvezhetik az ilyen 
gyűjtés és fölfedezés boldogító érzését. Az ilyen 
növendékek nem szorulnak aztán újból tanítói 
buzdításra, mert vonzani fogja őket az újság 
ingere, a találhatás öröme s csakis a tanító 
további tapintatától függ, hogy ez a fölbuz-
dulás ne váljék gyorsan hamvadó szalmatűzzé 
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s minél szebben gyümölcsözhessen, megőrzendő 
leletek alakjában az iskolai szertár javára is. 

De a helyi történeti emlékek gyűjtése, keresése 
és kerestetése ne szorítkozzék ám egyetlen 
esztendő rövid és múlékony hatású tartamára ! 
Annak évről évre soha nem lankadó frisseséggel 
meg kell újulnia, miként ez élő természetnek. 
Csakhogy ez az iskolai gyűjtés pontos lelőhely 
és időrendi-lajstromával képezze aztán az iskola 
egyik ékességét s a tanító büszkeségét is ! 

S a történeti emlékek mellett a helyi mondák 
gondos gyűjtése és tervszerű alkalmazása szintén 
hathatósan élesztik nemcsak a történeti érdek-
lődést, de a lokális patriotizmust s azzal együtt 
a nemzeti önérzetet, fajszeretetet is. Csakhogy 
e tekintetben valóban finom érzékkel kell ki-
válogatnunk mindazt, ami a történeti érdeklődés 
fokozásával, a történet megkedveltetésére is 
előnyösnek ígérkezik s népünk naiv gondolko-
zásának is megfelelvén, a történeti valóságtól 
sem távozik oly messzire, hogy a történet 
szellemét és alakulásának fázisait, legalább 
nagyjában vissza ne tükrözhesse. 

Hogy azonban a miniszteri Utasításban fog-
lalt helyes elvek és módszertani ujjmutatások 
annál gyümölcsözőbb valóságként szolgálhassák 
a nép milliók rétegeiben nemzeti művelődésünk 
és államiságunk érdekeit, részemről kívánatosnak 
látnám a tanfelügyelők útján ez üdvös eszmék 
intenzív megvalósulását és egyöntetű fejlesztését 
még a következőkkel is biztosíttatni és hatályo-
sabbá tétetni: 

1. A kir. tanfelügyelők, kik közül amúgy is 
akárhányan mint dr. Yerédy Károly, Sebesztha 
Károly, dr. Csernátony Gyula, dr. Tergina 
Gyula, dr. Petri Mór, dr. Vértesy Gyula, Kozma 
Ferenc, Téglás István, dr. Wekerle László, 
Deák Lajos, dr. Szabó Mihály, Dudás Gyula, 
irodalmi tevékenységükkel is szolgálják ezt az 
irányt, lehető rövidre szabott záros határidő 
alatt kívánjanak részletes írásbeli jelentést az 
egyes községek határában, környékében fölmerült 
vagy most is létező történeti, régészeti emlékek-
ről, kő- vagy földvárakról, a történettanításnál 
fölhasználható mondákról és természeti neveze-
tességekről. Ezen leírásokkal kapcsolatosan ki 
volna fejtendő az is: hol? ki? mit dolgozott 
föl a község emlékeiről, nevezetességeiről? s 
hogy a tanítás során volt-e azokra tekintettel 
idáig is az iskola ? 

2. Jelentés volna kérendő, ahol az még idáig 
nem történt, arról is: rendelkezik-e az iskola 
helyi leleteiből, törtérleti, régiségi vagy termé-
szeti gyűjteménnyel ? vagy ilyenek nem létében 
legalább képekben, hü másolatokban meg-
szerezte-e az iskola ami határából vagy a 
növendékek ismeretkörébe vágó nagyobb vidéké-
ről jellemző és figyelemre méltó? 

3 Ha az iskola székhelye nélkülözné a szó-
banforgó történeti emlékek, természeti ado-
mányok bármelyikét is, van-e a környéken 
legalább olyan pont, ahova könnyű szerrel el-
jutva a tanító egy vagy több évközi kirándu-
lással pótolhatná az iskola székhelyének a 
történeti érzék és természeti megfigyelés céljaira 
bebizonyult szegénységét ? 

4. Ha nagy vidékeken mutatkoznék a 3. 
pontban említett történeti vagy természeti 
mostohaság s a tanítók ismeretkörén is kívül-
eső távolságból lehetne csupán analógiákat 
szerezni, hasson oda a kir. tanfelügyelő, hogy 
legalább a tanítóegyleti közgyűléseken időnként 
alkalmas szakemberek lehetőleg vetített képekkel, 
vagy legalább jó illusztrációkkal kísért előadá-
saiból tájékozódliassék a megyebéli tanítóság 
azokról a közeleső emlékekről, természeti képző-
désekről, melyeknek fölemlítésével, képekben 
való szemléltetésével, a történettanítás eleven-
ségét, vonzóerejét és lelkesítő hatását fokozni 
lehetne. 

5. Ahol a népnevelés ügyéért lelkesülő, ál-
dozatkész szaktudósokkal is dicsekedhetik a 
tankerület, igyekezzék a kir. tanfelügyelő azokat 
múzeumi szemléltetésre vagy épen a megyebeli 
tanítóság okulására szolgáló rövid, velős vezér-
könyvek megírására — ha szükséges még a 
tanító-egyesületek pénztára terhére is meg-
nyerni. 

6. A helyi gyűjtések eredményét, azok pontos 
lajstromoztatását, leírását s a helyi vonatkozások 
érvényesítését látogatásai alkalmával tegye kiüön 
is vizsgálat tárgyává a kir. tanfélügyelő s föl-
merülhető jutalmazásoknál, segélyeknél, előlép-
tetéseknél az illető tanítónak ebbeli lelkes tevé-
kenysége szolgáljon a társadalmi, közéleti és 
közgazdasági téren kifejtett sikeres buzgólkodásá-
val első sorbeli ajánlatára. 

7. Épen azért a minősítési táblázatban is 
ajánlatosnak látnám külön pont alá fölvétetni 
a tanítók ilynemű tevékenységét, megjegyezvén 
azonban félreértések kikerülhetése végett azt is, 
ahol ilynemű munkálkodásra tér és alkalom 
nem kínálkozik. 

8. Az egyes iskolákra a helyi tanmenettel, 
de attól elkülönített pont gyanánt kidolgozott 
lokális és vidéki történetrégészeti emlékek, 
mondák tovább érvényesítését tanítóváltozás 
esetében egyenesen tegye elengedhetetlen köte-
lességévé a kir. tanfelügyelő úgy az ideiglenes 
helyettesítőnek, mint az utódnak is, különösen 
hangsúlyozván: hogy ez olyan elengedhetetlen 
tantervi követelmény, melynek végrehajtása nem 
függhet egyes tanítók egyéni hajlandóságától 
s azt elengedhetetlenül teljesíteni kell minden-
kinek. 

9. Hogy a történettanítás eme szelleme a 
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nép- és műköltészetből, valamint az irodalom-
történetből értékesíthető termékeket elsősorban 
érvényesítendőkül követeli s azt minden külön 
ráutalás nélkül önkéntes kötelessége a tanítói 
karnak fölhasználni, az szinte magától értetődik 

10. Végül a kir. tanfelügyelőnek hivatalos 
körutazása közben szintén bő alkalma kínálkozván 
a helyi emlékek, hagyományok megfigyelésére, 
ha ő maga elfoglaltsága miatt nem terjeszked-
hetnék is ki azok behatóbb vizsgálatára, ismer-
tetésére, legalább ráutaló jegyzeteivel igyekezzék 
könnyíteni ellenőrző föladatát és tanítóinak e 
nemű hivatali kötelességét és munkásságát. 

Egészben sok üdvös tanítási eredményt, s 
főleg a mi államalakulásunk egyik legfőbb 
rugójául bizonyult, de épen a török kiűzetése 
után fölfrissített alföldi nagy helységeinknél 
szunyadozó történeti érzék fokozásában is nagy 
hatást várunk a miniszteri utasítások emez 
általunk itt behatóbban érintett fejezetétől. 
Hogy a szépen kigondolt s mesterileg meg-
fogalmazott utasítások nem maradnak irott 
malasztnak, arról Halász Ferenc miniszteri 
tanácsos mindenre kiterjedő vezérlő szelleme 
mellett az ő példáján lelkesülő tanfelügyelői 
vezérkar heroikus önfeláldozó tevékenysége s a 
nemzeti kultúra előbbrevitelében az ország 
hálájára máris nagy igénnyel bíró tanítóság 
hazafias lelkesedése után kétségünk alig forog-
hat fenn. 

(Budapest.) Téyláa Gábor. 

A jelképes (mimikái) számolás-
tanításról. 

— JHtozzásKÓlásolc. — 
A beérkezett cikkekből úgy látjuk, hogy a 

tárgy teljesen ki van merítve. A vitát tehát 
berekesztjük. Tehetjük ezt annyival inkább, mert 
azokból az alapos hozzászólásokból, melyeket 
eddig is közreadtunk, mindenki megalkothatta 
e tárgyban a maga véleményét. Azzal a ki-
jelentéssel, hogy ebben a dologban újabb cik-
keket nem fogadunk el, adjuk a kezünknél 
levő hozzászólásokból még a következőket: 

Lup János, felsőcsertesi kartársunk elhiszi, 
hogy a városi iskolának fölösleges ez a mód-
szer, de nem az a falusinak, különösen az ide-
genajkúnak, mert a városi gyermek értelmi 
fejlettsége „angyal a falusihoz viszonyítva". 
Csikós módszerében nem látja megsértve azt a 
pedagógiai elvet, hogy a tanítás igaz legyen, 
mert „az 5 fogalma és mennyiségekkel való 
jelzésénél a kutya lábai és farkának f 1 hasz-
nálása alkalmával csak mint végtagokat gon-
dolja avagy képzeli és mímeli az a kis gyer-
mek és nem mint két vagy több különböző 

jelet vagy dolgot". A tudomány és tanítás 
szabad. 

A tanító haladjon a korral s minden újat 
vizsgáljon meg behatóan s csak azután alkal-
mazza, ha általánosan el lett fogadva. Csikós 
módszere pályadíjat nyert, tehát némileg elfo-
gadott mű. Minek törekedjünk, ha pályadíjat 
nyert munkánk háttérbe szorul ? ! 

Diesterweg semmi olyat nem ad a gyermek-
nek, ami sem a fej tisztaságának, sem a kedély 
melegségének, sem az akaraterőnek nem hasz-
nál. Csikós eljárása elég érdekes, szemléletinek 
pedig nagyon is szemléleti, s a nyelvképesség 
erősítésére, főleg idegenajkú növendékek között 
a számjelzéssel kimondandó moadókával nagyon 
is alkalmas. A kedélyre is befolyással van, mert 
az akaratot serkenti s mintegy önkéntelenül 
kényszeríti munkásságra a gyermeket. A mun-
kásságra vezetésnél pedig a gyermek hajlama 
az irányadó ; a mímelésre a gyermek ösztön-
szerűleg hajlandó. A jelképes számolás a gyer-
mek saját szemléletét és tapasztalatát ragadja 
meg s fejleszti. A tanító sokkal kevesebbet 
beszél, ami szintén egyik előnye ennek a mód-
szernek. A jelképes tanítás a tanuló természetes 
fejlődésmenetéhez, fölfogó erejéhez és munka-
képességéhez mért, mert kerüli a sok elvont okta-
tást, ami a számolásban előfordul. A jelképes 
számolástanításnál bőven van alkalmunk a szem-
léltetésre, amelynek egyik főeszköze a rajz. 
A mimikai számolásnál a rajz elkerülhetetlen, 
mint a módszer részletezésében világosan ki van 
tüntetve. A jelképes számolás tanításban arra 
törekszik a föltaláló, hogy minél összefüggőbb, 
tömörebb legyen a tanítás a gyermek fejlődés-
menetével párhuzamosan, miáltal a gyermeki 
tudat egysége biztosíttatik. E módszer a tanuló 
saját szemléletéről, az emberről, állatról halad 
az iskolaszerű szemléltetésre, az elvont számokra, 
tehát a közelebbiről a távolabbira, az egyszerű-
ről az összetettre, a könnyűről a nehézre. A 
mimikálásra való visszaemlékezéssel, főleg ide-
genajkú növendékek között, a tanítás eredmé-
nyének tartóssága állandóbbá válik, mert a 
mímelés folytonos ismétlésével a rideg számok 
maradandóbb nyomot hagynak a gyermeki lélek 
ben, ezzel célja már el van érve. 

{'erényi József újszászi kartársunk közokta-
tásunkban óriási hibának tartja azt, hogy kon-

; zervatív gondolkozású tanítók egész serege van 
az országban, kik minden újításnak halálos 

I ellenségei és lapokban megjelent szemelvények-
I bői merítve hoznak egyes tanügyi kérdésekben 
I bírálatot, anélkül, hogy fáradságot vennének 

maguknak, annak tüzetes, beható tanulmányo-
zására. Ha helytelenséget, látszólagos vagy 
valóságos logikátlanságot látnak, a gordiusi 
csomót úgy oldják meg, hogy az egész dolgot 
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sutba dobják. Azt hiszi, hogy Tanti úr is e 
konzervativek közé tartozik. A teória nagyon 
szép, helyes, igaz dolog lehet, de rácáfol a 
köznapi élet, a mindennapi gyakorlat. 

Tanfi úr a tanítóképzői megfigyeléseiből szűri 
le azon következtetéseit, hogy ott, a képzőben 
kevés gyermekkel 10 havi tanidő mellett meg 
volt a kellő eredmény, nagyon valószinű. Ha-
nem próbálja meg 100 — 120 gyermekkel az 
alföldi iskolákban, ahol 140—145 a tanítási 
napok száma. Aztán a képző városban van, hol 
a fogalomkör tágabb, hol a szülők foglalkoznak 
gyermekeikkel stb. Nagyon is szükségét érezzük 
tehát egy újabb módszernek, mely hatásában 
gyorsabb, eredményében tökéletesebb. 

Fogalomzavar Csikós módszerében már azért 
sem lehet, mert soha sem vesz el a kutya 
4 lábából és 1 farkából p. o. 2 lábat, hanem 
mindig egynemű dolgot, ujjakból ujjakat. Tehát 
fogalomzavar épp oly kevéssé származhatik 
ebből, mint abból, hogy. a gyermek az általa 
bürökből, bodzából készített szekér elé fadarab-
kákat fog s rámondja, hogy azok ökrök, holott 
tudja, hogy csak fadarabkák azok. E példa is 
mutatja, hogy ferde képzeteket ráfogással maga 
a gyermek is alkot, anélkül, hogy az lelki 
életére, gondolkozására legcsekélyebb romboló 
hatással is volna. Ha annyira szőrszálhasogatók 
akarunk lenni, akkor p. o. térképet sohasem 
adhatnánk a gyermek kezébe, mert hisz az is 
csak ráfogás, hogy az a piros vonal határ, a 
karika város, falu, az a barna mázolás hegy stb. 
Ezen elv mellett minden meséskönyvet tűzre kell 
vetni, mert telve van logikátlansággal, ráfogással. 

Csikós módszerében a szemképeknek grafikai 
előállítása, a kézjelek, valamint a számok jelzé-
sére szolgáló kismondatok („Egy áll." „Kettő 
jár." „Három biceg.") együvé tartozása nagyon 
is alkalmas arra, hogy a gyermek a szám-
mennyiséget percipiálni képes legyen. Főleg a 
hétnek tanításától kezdve, talán még Tanfi 
úr kritikájával szemben is megállja helyét e 
módszer. 

Bérezi Mór n.-gályi tanító szintén a jelképes 
(mimikai) számolástanítás mellett nyilatkozik. 
A számolástanítás módszerének javítására célzó 
törekvést — úgymond — el sem tudtuk már 
képzelni máskép, mint egy újabb számgép 
„föltalálásával", s ime, egy egészen új útat és 
módot tár föl előttünk ez a módszertani munka, 
melynek nyomán kevesebb fáradsággal és mégis 
biztosabban jutunk célunkhoz. Ha a tanítással 
foglalkozók közül valakinek, úgy a gyógypeda-
gógia terén működő tanítóknak kell kiváló 
módszerészeknek lenniük. A népiskola legjelesebb 
munkásait találjuk itt, élükön Klis Lajossal, 
volt temesvári népiskolai tanító, jelenleg buda-
pesti gyógypedagógiai tanítóképző-intézeti igaz-

gatóval. Az ő lapjuk legutóbbi száma a követ-
kezőket írja a jelképes számolástanítási mód-
szerről: „Ezen teljesen új és eredeti számolás-
tanítási módszer a gyakorlatban született s lélek-
tani alapokon nyugszik. A pszicholog tantételét a 
gyakorlat embere érvényre juttatta, szentesítette. 
A magyar tanítóság a számolástanítás mód-
szerében nincs mögötte a művelt nemzetek 
tanítóinak, ezzel az új módszerrel pedig bizo-
nyára a magyar pedagógia t'og ú j hányt jelölni, 
melyen haladniok kell mindazokt ak, akik az 
elemi iskolai számolástanítás módszerét az alap-
fokon továbbfejleszteni kívánják." Papp József, 
a soproni tanítóképző-intézet jeles igazgatója, 
az Evang. Népiskola szerkesztője az új mód-
szert érdemesnek tartotta arra, hogy -lapjában 
leközölje a vezérkönyv egész első, 13 oldalnyi 
részét. A csongrádvármegyei tanítóegyesület 
pedig 150 K jutalomban részesítette az úttörő 
munkát. „Ezek előrebocsátása után — írja — 
eddigi tapasztalatomat mondom el röviden a mód-
szerről. Ezelőtt öt héttel,* a jelképes módszer át-
tanulmányozása után, osztályomban (I. oszt.) az 
ú j módszer szerint egészen elejéről kezdtem a 
számok betanítását, amely munka kis tanítvá-
nyaimnál játékszerű kedvtelést, berniem pedig 
bizonyos jóleső megelégedést és örömet keltett, 
látván munkám eredményes voltát. Ma a 9-es 
számkörben tanítok s bátran mondhatom, alig 
van tanulóm, ki ezen számkörben a jelképek 
segélyével el ne tudna igazodni." 

Kovács Miklós berhidai tanító szerint „e mód-
szer élénkséget, fürgeséget hoz a tanításba, a 
gyermek figyelmét jobban magához vonja, mint 
a számológép. Erélyt, bátorságot ad a gyer-
meknek, az önbizalom úgyszólván lelkének föl-
színén úszik: hó, hiszen azt csak tudom, hogy 
a kutyának hány lába van." 

A módszer nehézkessége azonban, hogy nem 
egynevüekkel számolnánk. Igaz, hogy lehetne 
végtagoknak is mondani a kutya lábait és far-
kát, de a gyerek bizonyos, hogy vagy mégis 
csak lábnak mondaná a lábat, vagy pedig nem 
tudná elgondolni, hogy miért vannak a kutyá-
nak az iskolában végtagjai, holott az utcán 
lábain szaladgál. Az pedig, hogy az ujjakra 
visszük át nevezetileg is a számolást és azokon 
mutatjuk a míveleteket, fölöslegessé teszi a 
kutyát. Azután a kutya futásának mímélése 
nehézkes, mivel itt nem tagmozdulatokkal szem-
léltetünk, mint az írva-olvastatási fonomimikánál, 
hanem az ujjaknak fáradságos tomáztatásával. 

E módszer erőtlen ahhoz, hogy önállóan mível-
tessék. A régibb methódus mellett segítő lehet és 
talán tökéletesülhet is, de mimikás számtanítás 
önálló módszerré soha ki nem alakulhat." 

* E sorok 1906 február 28-áról vannak keltezve. 
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Mencsey Károly, Csáktornyáról már sokkal 
határozottabban foglal állást a jelképes szá-
molástanítás ellen, amidőn így nyilatkozik : 
„Tanfi úrral én is kénytelen vagyok azt mon-
dani, liogy Cs. urat az írva- olvasásnál részben 
használt fonomimika vezette tévútra. A szá-
molástanításnál nemde a mennyiséget kell szem-
léltetni, liogy arról magának a tanuló fogalmat 
alkothasson, hogy azután elvontan is képes 
legyen a különféle számviszonyításokon eliga-
zodni. Hátha most már a számtanítás legalsó 
fokán az egyet akarják szemléltetni, hogyan 
kössem én ezt össze a sánta koldus képével ? 
Mert csak képről lehet szó. Mi van azon a 
képen egy? Egy kép? Mert a gyermek leg-
először azt nézi egynek. Vagy egy ember vagy 
a mankója, mert lába bizony kettő van. És 
minek az a kép, mikor az sohasem pótolhatja 
a valóságban meglevő tárgyakat. Már csak 
könnyebben rávezethető a gyermek az egy 
mennyiségének fölfogására, ha minden kétséget 
kizárólag meggyőződik, hogy az iskolában a 
kályha egy, az ajtó egy, az asztal egy, a szék 
egy, a tábla egy, stb. A kettő szemléltetésénél 
pedig a természet az emberi testet a legreme-
kebb szemléltetőeszközökkel szerelte föl. Ott 
van a két láb, a két kéz, a két szem és fül. 
Minek oda a lépkedő katona két lába, aki a 
képen épen nem lépked. Ott van azután leg-
természetesebb és legkitűnőbb, mert leghajlé-
konyabb taneszköz minden emberi testen a tíz 
ujj. A tizes rendszer legremekebb alapja. Miért 
mímelje a gyermek a három ujjával a sánta 
kutya bicegését s minek neki oda a kutya 
lábait képzelni, ahol a maga ujjait látja ? 
Talán a 3 újj is 3, nemcsak a 3 kutyaláb ? 
Miért alkosson magának a tanuló az ötről 
fogalmat 2—2 kutyaláb és egy fark segélyével, 
mikor a képzelt kutyalábakat és farkat mindig 
az ujjak helyettesítik? Mikor a számok viszo-
nyításánál Cs. úr mindig ujjakkal bizonyít? 
Minek ilyent erőltetni? Minek a sánta kutyát 
bicegtetni s az éplábút meg ide-oda futtatni, 
mikor voltaképen 3 ujjhoz hozzámutatunk 
még 4-et s lesz 7 vagy a 7-ből elveszünk 
3 ujjat s marad 4 ujj és nem kutyaláb. Nem 
tudom fölfogni, miért jelképezze a láthatatlan 
kutyalábat a látható uj ? Minek bizonyítsam, 
liogy 2 X 2 = 4 a két kéz 2 - 2 tipegő ujjával, 
jelképezvén két masírozó katona lábait, mikor 
2 tanuló ragyogó szempárja is 2 X 2 = 4 s e 
szempár előttünk van, nevet, örül, ha helyesen 
felel a kérdésre. I)e nem folytatom, mert semmi 
sem áll tőlem távolabb, mint Cs. úr fáradságos 
munkájának kisebbítése, aki jóakaratú kísérle-
tezéseért ezt épen nem érdemli. A dologban 
csak Cs. úr elhibázott lépése sajnálatos, mert 
minek erőltetni mimikával valaminek megérte-

tését, mikor természetes úton sokkal könnyebben 
érhetünk célt ? Módszerének jogosultságát azon-
ban Cs. úr abban keresi, hogy a gyermek 
könnyen, játszea tanul. Nézzünk egyszer mái-
szemébe ennek a játszva tanulásnak, mert ez 
most már valóságos mánia, valóságos pedagógiai 
járvány. Az élet az emberrel épen nem játszik, 
hanem komoly kötelességeket ró reá s nem 
kérdezi, van-e kedve ezt vagy azt tenni? Az 
iskola az életnek nevel, korán kell tehát a gyer-
meket arra szoktatni, hogy köteksséget teljesít 
midőn tanul, munkát végez és nem játs/.ik, mert 
a korához mért munkát a gyermektől is meg 
kell követelni, hogy a kötelesség teljesítésének 
érzete benne kifejlődjék. Ne nézze tehát a 
tanuló a munkát játéknak, mert bizony, ha a 
munkát zsenge korában meg nem szokja, meg 
nem szereti, ha a kötelesség teljesítésének érzete 
benne ki nem fejlődik, meglett korában is a 
dolognak csak a könnyebb végét fogja keresni. 

Minden javul, fejlődik; kell, hogy a módszer 
is javuljon. Tegye ez a javuló módszer a 
tanulónak természetes módon és így könnyen 
megérthetővé, amire tanítjuk, de azért a tanulás 
maradjon meg munkának s ne legyen játék." 

Zimann Ede ochtinai kartársunk nem elé-
gedett meg a lapunkban közölt ismertetéssel 
és bírálattal, hanem meghozatta Csikós Gyula 
könyvét, hogy ebből magából alkosson magának 
véleményt a jelképes számolástanítás mód-
szeréről : Azonban e könyv áttanulmányozása 
még a lapunkban megjelent elítélő bírálatunk-
nál is jobban meggyőzte öt arról, hogy az 
egész nem egyéb egy logikátlan, téves^ tanté-
telre alapított meddő kísérletezésnél." Állítása 
bizonyítására közli a módszer rövid vázlatát, 
melyből olvasóink már ismerik az utcasarkon 
kéregető féllábú koldust, a defilirozó katonát, 
a 3 lábon bicegő, majd 4 lábon futkosó és 
végül farkát is csóváló kutyát. „A 6-tól 10-ig 
terjedő számkör ismertetésében — mondja a 
cikkíró — a szerzőnek nincs már szüksége sem 
koldusra, sem kutyára, hogy ezeket az njjakkal 
megjelenítse, hanem csak ökrökre, illetve ökrös 
fogatra és minden alkalommal annyi ujjat 
mutat föl, ahány ökörre van szüksége. Ezek 
igénybevételével a 6-tól 10-ig terjedő mennyi-
ségeket oly könnyen szállítja a tanulók agyába, 
akár a szénásszekeret a pajtába és kijelenti, 
hogy azért szemléltet csak egy tárgyon, mivel 
a fogalom így könnyebben, biztosabban vésődik 
be. Ezen állításával a szerző a helyes pedagó-
giai elveket fejtetőre állította s aki követi, az 
a helyesen kombináló elmét is megzavarja. A 
számfogalmak abstrahálása a sok tárgyszemlé-
letet föltételezi. Csodálkozva Láttam ilyen kité-
teleket: egy krajcár meg bárom az öt 
fillér. Ezek bizonyára csak nyomtatási hibák, 
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mert nem tehetem föl, hogy képzett tanító 
ilyen képtelenségeket tanítson. 

Tekintve azt, hogy az 1-től 10-ig terjedő 
számkör is nertetésénél mintegy 1200 számké-
pet, számviszonyt különböztethetünk meg ; kér-
dem: lehetséges-e ezen halmaz képeket míme-
léssel megjeleníteni ? S aki ebbe fog, nem laby-
rintusba juttatja-e a kis ártatlanokat? 

Grafikai számképei is époly szerencsétlenül 
vannak megválogatva, A 7 számképét pl. így 
állítja össze: Ember legyen — és nem 
gyermek — aki e képről a vonalak megolva-
sjísa nélkül a 7-et rögtön fölismeri. Ennél a 
tartlivonal csoportosítás (III JI) sokkal átte-
kinthetőbb. 

Hozzászólását ekkép fejezi be: Ügy vélem, 
komoly munka megérdemli az alapos bírálatot. 
Meg vagyok győződve, hogy a tiszteletreméltó 
Alföldi Tanító-Egyesület számos tagja szintén 
meg tudta volna világítani a hibás és homályos 
tantételeket. Miért nem tet te? Azért, hogy itt 
is, mint sok más egyesület kebelében, egy 
igen veszedelmes kór dívik, amely abban nyil-
vánul, hogy álszeretetből, álszerénységből gyön-
géden, hogy ne mondjam fölületesen bírálnak, 
nehogy a szerző sértve érezze magát. 

Szabó Ferenc budapesti kartársunk vélemé-
nye szerint az új módszer a 2-nél nagyobb 
száramennyiséget, mint a kis tanuló által át 
nem tekinthető sokaságot, 2, .3 kisebb, áttekint-
hető mennyiségben adja a tanuló elé. Erre 
eddig is törekedett nem egy módszerész, de nem 
tudták megvalósítani úgy, amint ez a jelképes 
módszernek sikerült. Az ú j módszer kétféle 
úton törekszik elérni célját: a) jelképek (mimi-
kák) által, b) számképek (grafikus képek) által. 
A jelképes számolás tárgyszámolás ; és pedig 
a gyermek cselekvési vágyát, játszásra való 
hajlamát kielégítő és élénk képzeletének tápot 
nyújtó, szóval : a gyermek természetének meg-
felelő tárgy számolás. Az ú j módszerben kifeje-
zésre jutott eszme számolástanításunk előbb-
vitelére alkalmas, s remélhető, hogy a módszer 
mindinkább tökéletesbülni fog. Alsófokú szá-
molástanításunkhoz írott módszertani könyvünk 
alig néhány van, új eszmét, új irányt tartal-
mazó meg egyáltalán nincs ; új eszmék újabb, 
helyesebb eszméket szülhetnek. Csikós kartár-
sunk munkája megérdemli, hogy vele köze-
lebbről megismerkedjünk. 

Yégül adjuk dr Ében Mihály nagykőrösi 
plébános cikkét, aki így szól a jelképes taní-
tásról : Minden törekvést helyeslek a tanítás 
megkönnyítésére. De hogy ebben nagyon el 
volnánk maradva, az ellen hivatkozom Vezér-
könyvem következő soraira : A tárgyszámok 
sokfélesége nem teszi a gyermeket jó, számolóvá ; 
ellenben a gyöngébbek kedvéért okvetlen szük-

séges a számokat bizonyos tárgyakhoz kötni, 
melyek a számviszonyok szemlélésére alkal-
masak és mindig kéznél vannak. Ilyenek : 
számgépem, melynek 9 korongja hármasával 
színezett (mert nem 2, hanem 3 az alap-
sokaság), az ujjak (egy kézen van 1 hüvelyk-
ujjam, 2 szélső ujjam, 3 belső ujjam, 4 tenyér-
ujjam, stb.), az óraszámok; aztán „Három 
levele van a, három levele van az epernek", 
„Hét csillagból áll a göncöl szekere", „Látott-e 
már 1 lovon hét patkót ?" A galamb, macska, 
légy és pók lábai. Négy és 8 oldalú ábra. Az 
iskola, a kocka 8 sarka. Kilences Matyi, teke-
és malomjáték, Boon-féle számképek számgépem 
váltóján stb 

Ezekből válogathat kiki Ízlése szerint. Nem 
is ebben a hiány ! Hanem sokan nem is akarják 
a tanítást könnyíteni (hadd szokja meg a 
nyomorúságot, mint az egyszeri kópé, kit előre 
megnadrágoltak) ; mások rohannak a 20 felé, 
nem törődve azzal, hogy a gyönge lábúak már 
4—5-nél megbotlanak és elmaradnak ; mások 
meg semmivel sem törődnek. 

Külföldi szemle. 
Kényes kérdés. Már e lapokban is szó volt 

arról a mozgalomról, mely Németországban 
mind nagyobb arányokat ölt, s melyet e ki-
fejezéssel jelölnek „sexuális pedagógia", s melyet 
szabad vita tárgyává tettek politikai és peda-
gógiai lapokban, tanítóegyesületekben s első 
sorban női gyűlésekben. Németországban, ahol 
mindent olyan alapos tudományossággal tárgyal-
nak, nem maradhatott ki a reakció sem és 
nagyon helyesen, amint a következő rövid fej-
tegetésből kitűnik. A „Die deutsche Schule" II. 
füzetében e dologra vonatkozólag a következő-
ket olvassuk: „Szexuális pedagógia tényleg lehet. 
Orvosi részről a világba lépő fiatal emberek s 
a házasulok számára követelték. Itt bizonyos 
higiénikus fölvilágosításokról volt szó, melyekre 
a szellemileg és erkölcsileg egészséges ember-
nek ugyan szüksége nincs, de melyek alkalmas 
időben és hivatott emberek részéről nem is árta-
nak. De amit a mostani mozgalom követel, 
tudvalevőleg a zsenge emberimagzat származása 
és fejlődése titokszerü eljárásának iskolai tárgya-
lása. Arról vau szó, hogy az apa és anya 
szemérmét kitakarják, hogy semiűiféle titok ne 
legyen a világban. Állítólag erkölcsi veszélyek-
nek akarják ezzel útját állani, a 18. század 
filantrópjai ugyanezt akarták. De mindkét 
mozgalom koruk szülöttje volt. Ma épúgy mint 
akkor, a nemi ösztönöket irodalmilag az oltárra 
helyezték. Ma épúgy, mint akkor, egészségtelen 
nemi izgalomban van a népesség nagy része, 
amely izgalmat bizonyos általános kultúrállapo-
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tok okozzák, melyek között a növekvő anyagi 
jólét a legmérvadóbb, s melyet pénzsóvár és 
tetszést hajhászó irodalmárok gyümölcsöztetnek 
s ezáltal tovább terjesztenek. Itt van a ,, Sexuális 
pedagógiának" is eredete. Az ő férfi és női 
képviselői aligha tudatában vannak annak, 
különben sokkal kevesebbet beszélnének a dolog-
ról. A 18. században a „szexuális izgalom" csak 
a felsőbb körökben terjedt el, a szélesebb nép-
rétegek szegénységben és munkában töltötték 
napjaikat s divatregény nem került hozzájnk, 
ma már ez az állapot mélyen belehatolt népünk 
életébe. Jólét és műveltség már nemcsak a 
szűkebb felső rétegnek előjoga. Evvel pedig a 
kultúrmérgek népmérgekké válnak. Hogy kicsi, 
már magukban véve meddő, terméketlen rétegek 
elhalnak, egy életerős népnél nem nagy szerepet 
játszik. De hogyha egész osztályok romolnak 
meg elkorcsosító befolyásoktól, akkor az mái-
életkérdés a népre nézve. És ily pillanatokban 
nem szabad kuruzslókra bízni az orvosi gyakor-
latot, kiket magukat is öntudatlanul hajt a 
méreggel való foglalkozás ösztöne. Némely női 
gyülekezetben azt a benyomást nyeri az ember, 
mintha a tárgyalásokon szereplő nők puszta 
kedvtelésből a nemi dolgok iránt, amely pedig 
gyakorlatilag hatáskörükön kívül esik, tennék 
nyilvános megbeszélés tárgyává az ifjúság 
szexuális fölvilágosítását. 

A természet még a szexuális élet részesei előtt 
is eltakarja azt. Fátyol takarja az alakulásban 
levő életet s mindazt, ami vele egybefügg, 
melyet az erkölcs és tanítás fanatikusai is csak 
akkor emelhetnek föl, ha a szükség parancsolólag 
követeli. Mikor következik be ez a pillanat az 
iskolai életben, azt csak a tanító, ki a reá 
bízott ifjúsággal él, döntheti el, de tanterv azt 
elő nem írhatja. A pedagógiai téren a leg-
kegyetlenebb eltévelyedések egyike, ezekre a 
tanításokra is, amint ez nemrég egy tanítónő 
részéről történt, tantervet készíteni. 

Minden olyan kísérlet, mely az egyéni peda-
gógiához tartozó dolgokat általános érvényű 
pedagógiai rendszerbe akar beleilleszteni, azon 
az elvi tévedésen alapszik, hogy minden, ami 
emberi, az embernek tanítandó is, és az iskola 
az egyetlen kultúraközvetítő intézet. Ha ez 
valóban így volna, ha minden, amit az emberek 
tudnak, éreznek és cselekesznek, a nevelők 
tudatos közlésén alapulna, az emberi kultúra 
csakhamar kihalna. Az emberiség szellemi életé-
nek legnagyobb részét is a természetnek ön-
magától bugyogó forrásából meríti, s a házi 
és iskolai pedagógiának csak a természet talaján 
termőt kell fokoznia és szabályoznia. Ezernyi 
helyen, ahol a csendes, komoly anya- és tanító-
természet tanít , nekünk embereknek félre 
kell állnunk s működésében nem szabad aka-

dályoznunk. Persze ha szentségtelen kezek akar-
nak belenyúlni Isten tiszta kertjébe, akkor szülők 
és tanítók álljanak védőleg a veszélyeztetett 
gyermek elé. Mikor, alkalmas időben-e, korán 
vagy későn, azt senki sem taníthatja és hatá-
rozhatja meg. Itt kezdődik az a pedagógia, 
melyet nem lehet tanulni és tanulmányozni, 
hanem csak csendben <'s az ifjúsággal való oly 
érintkezéssel lehet gyakorolni, melyet a szeretet 
megszentelt." (Ezt a kérdést a minap nálunk 
is fejtegették, még pedig nagyon különös módon. 
Szerk.) 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: a Csurgói Sze-
gényeket Segítő Egyesületnek, mely szegénysorsú 
el. isk. tanulóknak 326 K értékű ruhaneműt 
adományozott. 

Kinevezte: Andrei Draghina oki. tanítónőt 
a temesmiklósi közs. el. isk.-hoz tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Pornói 
Róza sopornyai áll. óvónőt a taksonyi áll. óvo-
dához ; Sternád Kornélia pomázi áll. óvónőt a 
budakeszi áll. óvodához ; Ungerné Kaiser Amália 
budakeszi áll. óvónőt a pomázi áll. óvodához. 
Pesthy Jenőné békásmegyeri áll. óvónőt a 
budakalászi áll. óvodához ; Pless János őssii 
áll. el. isk. tanítót a nyírábrányi áll. el. isk.-hoz ; 
Pivinger Ilona budakalászi áll. óvónőt a békás-
megyeri áll. óvodához ; Plessné Szilágyi Mária 
nagybáródi áll. óvónőt a nyírábrányi áll. óvodá-
hoz ; Jürkéné Peres Róza nyírábrányi áll. óvónőt 
a nagybáródi áll. óvodához. 

Szolgálattételre rendelte: Tompa Menyhért 
ideiglenesen nyugdíjazva volt, munkaképessé 
vált áll. el. isk. tanítót a gerendkeresztúri áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítói minőségben. 

Jóváhagyta : az Egri Főegyházmegyei Róm. 
kath. Tanítóegyesület módosított alapszabályait. 

Segély-, ill . gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Kassig Ferenc nádasdi r. kath. tanító özv., 
szül. Kanits Jusztinnak évi 593 K-t, Jusztin 
nevű kisk. árvája részére 98 K 83 f-t, mndössze 
691 K 83 f - t ; néh. Mondok Sándor pélyi ny. 
r. kath. el. isk. tanító özv., szül. Hirschmann 
Natáliának évi 531 K-t ; néh. Moroay Gyula 

nagymihályi r. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Hadek Máriának évi 300 K-t, Gyula és László 
nevű kisk. árvái részére egyenként 50 K-t, 
együtt 100 K-t, mindössze 400 K-t ; néh. Teo-
telekán Miklós pányiki nyug. gör. kel. el. isk. 
tanító özv., szül. Kofztca Katalinnak évi 300 K-t 
és egy kiskorú árvájának 50 K-t ; néh. Miski 
Károly nagypaládi ev. ref. tanító özv., szül. 
Melegh Máriának évi 460 K-t. 
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Uránia Tudományos Egyesület. 
Az Uránia Tudományos Egyesület, melynek 

élén, mint ügyvezető elnök Molnár Viktor köz-
oktatásügyi államtitkár áll, a mult héten tar-
totta evi közgyűlését. 

Ez a tudományos egyesületünk néhány év 
alatt jelentékeny sikert ért el s ha nem éri be 
az eddigi eredménnyel, hanem mind előre 
törekszik, élő szervezetévé válik a magyar mű-
veltségnek, mint ahogy Molnár Viktor gazdag 
tartalmú és előkelő formájú elnöki megnyitója 
ígérte, akkor nemzeti hivatás és fényes jövő 
várakozik rá. Ez az elnöki megnyitó egyébként is 
rászolgál épen napjainkban a közönség érdeklődé-
sére. Évek óta nincs módjában a törvényhozás-
nak, hogy a költségvetés nyugodt és részletes 
tárgyalása kapcsán hozzászóljon a kor haladá-
sával egyre fejlődő, alakuló iskola életbevágó 
problémáihoz. Annál odaadóbb figyelmet köve-
tel minden olyan társadalmi szervezet, amely az 
érdeklődés ez égető hiányának pótlásáról gon-
doskodik. S amidőn a magyar kultuszminiszté-
rium államtitkára, mint egy egész országra 
kiterjeszkedő közművelődési egyesület vezetője, 
kijelenti, hogy egyesülete vállalkozik e nehéz, 
de nemes és hálás föladatra, akkor nyilatkoza-
tának méltó jogon tulajdonítunk legalább is 
kultúrpolitikai jelentőséget. A beszéd, mellyel 
Molnár Viktor a közgyűlést megnyitotta, főbb 
részeiben a következő : 

„ Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
hetedik közgyűlése alkalmából szívesen üdvöz-
löm önöket. Rövid vonásokban ugyan, de vilá-
gosan és félreérthetetlenül vázolni akarom ma 
azt a föladatot, melyet egyesületünk a többi 
magyar közművelődési társulatok és intézmé-
nyek sorában, immár eredményes munkásságát 
számbavéve, teljesít és mindinkább teljesíteni 
hivatott és köteles. 

A modern demokratikus államfölfogás, mely 
az egyéni munka tiszteletén alapul, nem ismer 
többé kiváltságot. Korunk a közműveltség te-
kintetében sem tűr oly elzárkózást, mely válasz-
falat állíthat egy haza polgárai közt. Nem a 
kevesek nagy tudása, nem valamely felső réteg 
elszigetelt viselkedése jellemzi a nép lelki emel-
kedettségét, hanem a sokaságnak, a tömegnek 
magatartása a mindennapi élet munkájában, 
valamint a népmozgalmak áradatában. 

A köz műveltségének fokmérőjéül rendszerint 

az írni-olvasni tudók százalékszáma szolgál; 
növekedésével mérlegeli a statisztika a közmű-
velődés emelkedését. Ez a fokmérő azonban ma 
már nem talál : elavult. 

Az írás és olvasás kérdésének elterjedése 
irányadó lehet a közműveltség mérlegelésére oly 
körben és fokon, ahol bizonyos értelmi tartalék 
megőrzése, állandó hagyomány átörökítése a 
művelődés egyedüli célja. Nyugati műveltségünk 
köreiben azonban a mérlegelés ezen módja 
mindinkább elveszti mutatóképességét. 

Az ú j műveltségmérőnek, melyre európai 
civilizációnk rászorul, szerény véleményem sze-
rint két irányban kellene pontos fölvilágosítást 
nyújtania. Az egyik a művelődés alapvető mun-
kájára vonatkozik. Föl kell deríteni, mennyiben 
tudott a közoktatásügy, iskolai rendszerében, 
hozzásimulni a világverseny irányában fejlődő 
társadalom gyakorlati követeléséhez. Azonban 
az iskola mellett és kivüle nem kevésbé fontos 
a tájékozódás a körül, mennyiben rendelkezik 
valamely társadalom oly művelődési eszközök-
kel, melyek nem pusztán, mint az iskola, ha-
gyományok és közmeggyőződések ápolására 
vannak utalva, hanem a folytonos, szünetet 
nem engedő haladásnak állnak szolgálatában. 
A mai kor embere nem elégedhetik meg a mű-
veltségnek az iskolában mért szűk készletével 
és nem nyughatik meg a szaktudós elszige-
telő egyoldalúságában. Ma minden egyesnek 
bőviben kell tájékozódnia az ismeretek egész 
komplexumában, mely a nemzetek versengő 
küzdelmében hathatósabb segítség lehet a fegy-
veres erőnél. S nem elég, hogy megszerzésére 
tálán a népnek csak felsőbb osztályai, vagy 
egyes vezetői törekedjenek. Ma nemcsak kívá-
natos, de szükséges, hogy a tudás összefűződő 
szövedékébe mélyebb belátással bírjon minden 
jóravaló kereskedő, minden ügyes iparos és 
minden valamennyire öntudatos gazdaember. 

Ilynemű szempontok, a közműveltség nagy 
szükségleteinek átérzése volt oka, amiért a mi 
egyesületünk —• az Uránia — megalakult. 
Abban a meggyőződésben, hogy múlhatatlan 
föladatot teljesít, hogy hézagpótló hivatást 
szolgál, állott az iskolák mellé és a közműve-
lődési intézetek közé. Az Uránia munkásságára 
szükség volt és van e hazában, ahol még írni 
és olvasni se tud mindenki, de szükség van 
főleg ismeretterjesztő tevékenységére nálunk 
azért is, mert fogyatékos tanügyi szervezetünk-
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ben nem igen juthattak még kellő érvényesü-
lésre korunk oly kívánalmai, melyeket az újabb, 
mindinkább terjedő nemzetközi vonatkozások 
szabnak minden müveit nép elé. 

Nem csekély előnye a szemléltető oktatásnak 
azonfelül — amire különösen törekedtünk — 
esztétikai nevelő hatása. Gyönyörűen festett, 
elsőrendű művészek által készült képeink, me-
lyeket a vászonra vetítünk, tagadhatatlanul 
gyarapítják a fogékonyságot a művészi alkotá-
sok iránt, s különösen a magyar középosztály-
ban és ifjúságban, mely eddigelé ilynemű hatá-
sok nélkül műérzékben igen szűkölködött, a 
gyakorlati művészpolitikának rakjuk le alapjait, 
megkönnyítjük a művészetek népszerűsítését. 

Ily sikerek talán jogosan és szükségszerüleg 
arra indítanak bennünket, hogy az Uránia Tu-
dományos Egyesületnek az általános műveltség 
szempontjából vezető szerepet szánjunk a jövőre 
nézve hazánk közművelődési egyesületei és tár-
sulatai között. 

A közművelődés egészében, gazdag tartalmá-
ban benne foglaltatik a jövendő nemzedék elő-
készítése produktív munkára, a népünkben rejlő 
minden erőnek fölszabadítása, minden képesség-
nek harmonikus fejlesztése ; benne van az iskolai 
oktatásnak dús, sokágú, nemesítő hatása, de azon-
felül hozzájárul magyar alapon műveltségünknek 
a nemzetközi mérték szerinti fölemelése és sok 
irányban talán még előbb magyarságunk teljes 
mértékben való kifejtése. 

Ily nagy fö.'adatú munkásság irányítására 
csak szervezett erő vállalkozhatik. Szükséges 
hozza kétségkívül az állam hatalmi tekintélye ; 
reméljük, hogy alkotmányos kereteiben nem-
sokára visszanyeri újra akcióképességét. Nem 
lehet el a törvényhozás részvéte nélkül ; hisszük, 
hogy politikai gondjai mellett lesz érzéke és 
marad ideje is a nemzeti lélek ez égető kér-
dései számára. Kívánatos a fölvilágosult sajtó 
közreműködése, hogy ébren tartsa a társadalom 
figyelmét a fölmerülő problémák bonyodalmai 
körül. De legfontosabb magának a társadalom-
nak célszerű szervezkedése a végső elemzésben 
tulajdonkép ráháramló föladatok megoldására. 

Ebben az irányban tárul elém ez Uránia-
JCgyesület hivatása és vezető tiszte. Az Uránia 
a közművelődési egyesületek sorában ma az 
egyetlen társadalmi szervezet, mely az egész 
országra (sőt még a -külföldre is) kiterjeszti 
működését, amely a legszorosabb összeköttetést 
tartja fönn a külföld közművelődési, társadalmi 
és gazdasági áramlataival is, azok kölcsönhatá-
sában keresi a nemzeti műveltség gyarapítására 
értékesíthető elemeket -r az Uránia az egyetlen 
hazai szervezet, amely el nem zárkózik a müveit 
élet egyetlenegy ága, a tudás és ismeret egy 
iránya, a mesterség és művészet egy köre elöl 

sem. Az a lelkesítő hitem, hogy minél nagyobb 
célokat tüzünk magunk elé, annál erősebbek is 
leszünk megvalósításukra, és bíztató reményem, 
hogy a nemzet elismerésében, a közvélemény 
támogatásában meg fogjuk találni fáradozásaink 
legszebb jutalmát. " 

A zajos tapssal és nagy lelkesedéssel foga-
dott elnöki megnyitó után Klupathy Jenő dr. 
főtitkár terjesztette elő az Uránia-Egyesület 
1905. évi működéséről szóló jelentését, amely 
az egyesület sokágú tevékenységéről, a főváros-
ban, vidéken és külföldön való térhódításáról 
tett örvendetes bizonyságot. Az egyesület a 
munkások közt, a nemzetiségi vidéken és ide-
gen országokban való szereplésével egyszerre 
teljesítette kultúrális és hazafias hivatását. 
Mészáros Károly dr. a pénztári jelentést olvasta 
föl, amelyet a közgyűlés szintén elfogadott. 
Az elhalt György Aladárnak, az egyesület ellen-
őrének helyét Böngérfi Jánossal, a lemondott 
Cseike Győző pénztárosét Mészáros Károly di\-
ral töltötte be a közgyűlés. Az elnökség har-
madik tagjául Lukács György, volt kultusz-
minisztert, tiszteleti taggá kitűnő buzgalmáért 
Bertha Ilonát választották meg. 

Erődi Béla udvari tanácsos, főigazgató indít-
ványozza, hogy Molnár Viktornak a jelentések-
ből kiderülő nagy erkölcsi és anyagi sikerért 
mondjon a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet. 
Ezt a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

Az elnök jelentést tett az Uránia-műkereske-
dés állapotáról, beterjesztette javaslatát György 
Aladár és Kisfaludi Lipthay Sándor emlékeze-
tének a jegyzőkönyvben való kegyeletes meg-
örökítésére s ezzel a közgyűlés véget ért. 

I R O D A L O M . 
Zemplén vármegye monográfiája. A „Magyar-

ország vármegyéi és városai" című országos 
monografia keretében Borovszky Samu dr., a 
Magyar Tud. Akadémia tagja szerkesztésében 
megjelenő vármegyei monografiík közül most 
hagyta el a sajtót Zemplén vármegye mono-
gráfiájának vaskos kötete. E vállalat keretében 
ez a tizedik kötet, mely az eddig megjelent kö-
tetek között egyike a legterjedelmesebbeknek és 
legtartalmasabbaknak. Tisztán a szövegrésze közel 
hatszáz lapot foglal el, az ábrái pedig 78 
mümellékletet, melyeken háromszáznál több 
illusztráció található. Ezeken kívül még öt szín-
nyomatú képet és egy térképet tartalmaz e 
nagy munka zemplénvármegyei kötete. A 14 
lapra terjedő előszó méltó e nagy múltú vár-
megyéhez és kiváló szerzőjéhez : gróf ^.ndrássy 
Gyulához. E munka hézagot pótol és a leg-
messzebb menő támogatást érdemli meg. A 
szép kiállítás költséges voltát tekintve, az ára 
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is olcsó, mert egy-egy kötet ára díszkötésben, 
bérmentve, csupán 16 korona, de csak az egész 
munka megrendelése esetén, míg egyes, külön 
kötetek ára 20 korona. A munka, valamint 
egyes kötetei megrendelhetők a „Magyarország 
Vármegyéi és Városai" kiadóhivatalában, Bu-
dapesten, VII., Almássy-tér 2. sz. és azonkívül 
minden könyvkereskedésben. 

Megjelentek : Jönnek a szocialisták ; írta Adár 
deák; ára 20 f. (Pátria r.-társ., IX., Ullői-út 25.) — 
Az eu:- népiskolai vallástanítás módszertana. Ta-
nítóképző-intézetek növendékei és ev. tanítók 
számára írta Baffay _ Sándor áll. tanítóképző-
intézeti vallástanár. Ára 60 f ; Ivókai Lajos (IV., 
Károly-utca 1.) kiadása. — Néhány szó a 
Munkács egyházmegyei gör. kath. iskolák igaz-
gatóihoz és tanítói karához. A népiskolai új 
Tanterv alkalmából írta Matyaczkó Tivadar 
kanonok, e. m. főtanfelügyelő. Unió könyv-
nyomda r.-társ. Ungvár. — Köszöntő versek. 
El. iskolás gyermekek számára írta Bomhányi 
Sándor. Ára 30 f. Budapest, Elek Lipót könyv-
nyomdája. — A Szent István-társulat kiadásá-
ban : Sejanus. Történeti dráma 5 fölvonásban. 
Irta Lemoyne, átdolgozta Cassián; ára 70 f. 
Egetverő hegy. Elbeszélések a Tátra vidékéről; 
írta Tarczai György ; ára 1 K. — Tanítók 
törvénye. (Törvénytervezet.) M. T. Orsz. Bizott-
ságának kiadása ; ára 1 K. — Még néhány észre-
vétel az új Tantervhez. írta Léderer Ábrahám. — 
Ciprus-ág. Vallásos színjáték a húsvéti ünne-
pekre. írta Jósv >y Gábor poroszlói kántortanító. 
(10—12 személy által előadható passió-játék.) 
Buzárovits Gusztáv kiadása, Esztergom ; ára 60 f' 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Többeknek. Beküldött kéziratokról ebben a 

rovatban nem nyilatkozhatunk ; aki választ óhajt, 
szíveskedjék megcímzett lev.-lapot mellékelni. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk. Bizonyít-
ványokat, jegyzőkönyveket stb. ne tessék mellé-
kelni, mert azoknak sem visszaküldésére, sem 
megőrzésére nem vállalkozhatunk. Hirdetések 
díja és szövege a kiadóhivatalhoz (I., Vár, 
Iskola-tér 3. sz.) küldendő ; elmaradt lappéldá-
nyokat szintén a kiadóhivatalnál kell meg-
reklamálni legfölebb __ két héten belül. — 
M. M. Sülelnieű. 1. Ön azt kérdi, hogy „a 
tanítóképző-intézet II. kurzusa (talán osztálya ?) 
a középiskola melyik osztályával egyenlő?" 
Egyikkel sem, mert az egyiknek is, másiknak 
is más a föladata és más a tanterve. 2. Polg. 
iskolai tanítóképző-intézeti magánvizsgálati en-
gedélyt csak „jeles" (legfölebb „jó") tanítói 
oklevél alapján lehet kapni. — L. K. A taní-
tók katonaügyéről részletes fölvilágosításokat 

talál a Tanítók Tanácsadója című útmutató 
könyv nemrég megjelent IV-ik kiadásának 
115—139-ik oldalain; ugyanott a szükséges 
iratmintákat is megtalálja. — T. E. Bilja. A 
miniszter csütörtök délután 4 órakor szokott 
fogadni ; jelentkezni aznap délelőtt kell. — 
H. I. Szentpéterfá. Az Uránia kiadó-
hivatala : VI. kerület Aradi-utca 14. sz. — 
Ii. L. Gy.-Dongó. A törvény megállapítja. a 
tanítói fizetés minimumát (600 K fizetés, tisz-
tességes, legalább 2 szobából álló lakás, 7< 
hold kert), ezen alul „alkudozni" nem lehet. 
Alig hihetjük, hogy akadna tanító, aki az 
iskolaföntartóval „alkuba" bocsátkoznék. — 
M. K. Mindszentkálla. A Wechselmann-féle 
alapítvány kamataiért csak akkor lehet folya-
modni, ha pályázatot írnak ki. Jelenleg, tud-
tunkkal, nincs üres hely. Ha pályázatot hir-
detnek, azt lapunk is közölni fogja — 
B. J. Apahida. Arra a kérdésre, hogy melyik 
a „legjobb" tanítóegyesület, nem tudunk vála-
szolni. Az Orsz. Biz.-nak csak testületek (egyesü-
letek) lehetnek a tagjai. On a Kolozsmegyei Ált. 
Tanítóegyesületnek lehet tagja: az eléggé „jó". — 
J. J. Pápa. A külön szaktanítós gazd. ism.-
iskolák a községek hozzájárulásával létesülnek 
s ennélfogva valószínű, hogy a kiképeztetési idő 
lejárta után, legkésőbb a következő év elejéig, 
az oklevelet nyert szaktanítók alkalmazást 
nyernek. Folyamodványát annak idején nyújtsa 
be a min.-hoz. -— F. M. Zalabér. 1. Ha hit-
községe a tanulók csekély létszáma miatt az 
iskolát beszünteti, az iskolafönntartó köteles 
volna önnek egy évi fizetését kiszolgáltatni, 
föltéve természetesen, hogy ezen időn belül 
álláshoz nem jut ; ha pedig ez lehetővé nem 
válnék, jelenlegi nyugdíjigényének megfelelő 
eltartási illetményt kellene az iskolafönntartónak 
biztosítania addig, míg állást nem kap. 2. Tes-
sék a kirovásért folyamodni, mi okmányait 
nem ismerjük s egynehány szóból nem lehet 
megállapítani azt, hogy mennyiben van igaza 
a hitközségnek. — R. G. Az átutalás iránt 
kellően megokolt folyamodványt nyújtson be 
az illető a min.-hoz. — Hitoktató. Várja be 
a költségvetés megállapítását. Ha a gondnokság 
föl is vette a költségvetésbe a kilométerpénzt, 
az még nem jelenti azt, hogy a min. utalvá-
nyozni fogja. — A. E. Hirip. Lehet a dolog-
ban tévedés is. De miért fordul ön hozzánk, 
ahelyett, hogy a tflőség útján kémé az ügy 
rendezését a min.-tól ? — P. J. Kásád. 1. Ha 
az iskolaszék határozatát sérelmesnek találja, 
fölebbezze azt meg az egyh. főhatóságnál. 
Nézetünk szerint a tanító az iskola jellegére 
való tekintet nélkül még abban az esetben is 
köteles az ismétlősöket oktatni, ha az iskola-
fönntartó ezért külön díjat nem biztosított. 
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2. Tessék a beszedéssel megbízott egyéntől 
követelni a hátralékosok kimutatását. 3. Sür-
gesse meg a tflőség útján. — F. L. Vám-
falu. A nagyhéten nem lesz kihallgatás. Je-
lentkezni aznap kell. A másikat áttettük a 
kiadóhivatalhoz. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Wodiáner-díjjal kitüntetett tanítók. 

Lapunk m. számában röviden már megírtuk, hogy 
az akadémia az ezer-ezer koronás Wodiáner-
féle díjat, amelyet évenként az ország két 
érdemes tanítójának ítélnek, az idén Stnka 
Lajos krassói ev. ref. tanítónak és Tomcsányiné 
Csukrász Róza mátyásföldi tanítónőnek adta. 
Sinka Lajos krassói ev. ref. tanító a magyar 
népoktatás régi, kipróbált bajnoka. Egy ember-
öltőn át működött a rögös pályán lankadatlan 
buzgalommal s nemzedékek áldják szerető szívét. 
Emellett mind egyházának ügyeiben, mind a 
tanítói közéletben is tevékeny munkásságot 
fejtett ki, és a szakirodalom terén is kivette a 
maga részét. Tomcsányiné Czukrász Róza nevé-
hez fűződik az írás-olvasás tanításának utóbbi 
tízéves korszaka. 0 volt ugyanis az, aki a 
francia Grosselin fölvetett eszméjét a magyar 
népoktatás viszonyaihoz átalakította s az úgy-
nevezett fonomimikai tanító módszert hazánk-
ban meghonosította. Tomcsányiné egyébként 
kitünű tanítónő s jelesen kezeli a tollat. Taní-
tói vezérkönyve és ábécés könyve nagyon el-
terjedt. 

— A Budapesti (Hivatalos) Tanítótestü-
let f. hó 25.-én Tr aj tier Károly elnöklete alatt 
tartotta meg ezidei közgyűlését, melyen Verédy 
Károly dr.-ral az élén a székesfőváros kir. tan-
felügyelői kara is megjelent. Verédy Károly dr., 
a székesfőváros kir. tanfelügyelője, mélyreható 
megfigyelésről tanúskodó beszámolóban közölte 
a főváros tanítóságával azokat a tapasztalatokat, 
melyeket ő és a székesfővárosi kir. tanfelügyelőség 
tagjai iskolalátogatásaik alkalmával szereztek. 
Érdekes és gyakori helyesléssel kísért előadásá-
ban különösen a fővárosi iskolák rendtartásával, 
tanulmányi előhaladásával és fegyelemtartásával 
foglalkozott. Szakszerű fejtegetéseit mindvégig 
osztatlan figyelemmel kísérte a szép számú 
hallgatóság, mely végül lelkes éljenzéssel és 
tapssal jutalmazta az előadót az iskola és 
tanítóság mélységes szeretetéről és nagyrabecsü-
léséről tanúskodó tanulmányáért. Utána Tóth I 
Kálmán olvasta föl titkári jelentését, mely a |, 

testület mult évi sáfárkodásáról számol be. Ennek, 
valamint a pénztár állapotáról szóló jelentésnek 
tudomásul vétele után a közgyűlés tagjai lelkes 
hangulatban oszlottak szét. 

— A Magyar Gyermektanulmányi Tár-
saság megalakulván, fölhívást intézett a peda-
gógusokhoz és a közönséghez. „A Gyermek-
tanulmányi Bizottságnak, olvassuk e fölhívásban, 
mindeddig egyesületi szervezete nem volt, ez 
csak egy nagyobb értekezletből kiküldött és 
ideiglenesen szervezett Bizottságként működött. 
Azonban ma már e Bizottság működésének föl-
adatai olyannyira megnövekedtek és fölszapo-
rodtak s a közönségben és a szakkörökben is 
országszerte annyira fölébredt az érdeklődés a 
gyermektanulmányozás ügye iránt, hogy a 
Bizottság biztos alapon álló egyesületi szervezet 
nélkül céljait elérni nem tudja. A Gyermek-
tanulmányi Bizottság ennélfogva az 1906 
februárban tartott ülésen kimondotta, hogy 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság név alatt 
egyesületté alakul át s mint ilyen fogja a 
gyermektanulmányozás ügyét tovább művelni, 
országosan szervezni, szakosztályokat, köröket 
alakítani, gyermektanulmányi könyvtárt beren-
dezni, folyóiratot és műveket kiadni, egyszóval 
a gyermektanulmányozás ügyének hazánkban 
szélesebb keretet és mélyebb alapot adni. Erre 
a munkára, ezen föladatok megoldására hívjuk 
föl tisztelettel a szülőket, pedagógusokat, orvo-
sokat s mindazokat, akiket a gyermeknevelés és 
tanulmányozás kérdései mélyebben foglalkoztat-
nak, akik a gyermek szeretetére és megismerésére 
kívánják alapítani a jövendő kor pedagógiáját. 
Kérjük Önöket, tisztelt Kartársaink és Polgár-
társaink, hogy csatlakozzanak hozzánk, támo-
gassanak minket, az édes gyermekeink jövendő 
boldogulását, a nemzetünk javát előkészítő nemes 
és hasznos munkában ! A kormányhoz jóváhagyás 
végett fölterjesztett alapszabályainkból kiemel-
jük, hogy a rendes tagság évi díja 4 K, amelyért 
a rendes tagsággal járó jogok élvezetén kívül 
a tagok a társulat által kiadandó folyóiratot 
kapják. A tagsági jelentkezések Nagy László 
ügyvivő alelnökhöz (Budapest, VIII., Üllői-út 
16 b), a tagsági díjak pedig dr. Perényi József 
pénztároshoz (Budapest, VII., Damjanich-utca 
51.) küldendők." A fölhívást a többi közt alá-
írták : gróf Teleki Sándor elnök, dr. Bárczy 
István székesfővárosi tanácsnok, társelnök, és 
dr. Náray-Szabó Sándor min. osztálytanácsos, 
társelnök. 

— A budapesti tanítók segítő-egyesülete 
március 23-án tartotta Verédy Károly dr. elnök-
lésével rendes évi közgyűlését. Az egyesület 
zajtalan, áldásos tevékenységet fejt ki ; 33 évi 
fönnállása óta 134.000 koronát fordított jóté-
konycélra s a lefolyt évben 2700 koronát osz-
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tott ki ösztöndíj címen, 8000 koronát fizetett 
ki elhunyt tagjai hátramaradottjainak és közel 
1000 koronát nyújtott segítség címén. Vagyona 
ma már a 200.000 koronát meghaladja. A 
közgyűlés elhatározta egy betegsegítő-egyesület 
létesítését. 

— Jubileum. A budafoki tanítói járáskör 
választmánya f. hó 22-én Budafokon tartott 
ülésén Frank Ferenc igazgatót 30 éves tanítói 
jubileuma alkalmából lelkes ovációban részesí-
tette. Húbay Antal elnök a jubiláns sikeres 
tanítói működését s társadalmi téren kifejtett 
sokoldalú tevékenységét szép szavakban mél-
tatta,- átnyújtván neki a budafoki kartársak 
ajándékát, egy díszes írókészletet. Az ülésen — 
az ünnepelt iránti tiszteletből — csaknem az 
egész járáskör tanítósága s a község értelmi-
ségének színe-java volt jelen. A vármegye kii-, 
tanf.-je külön leiratban üdvözölte a jubilánst. 

— Tanítók budai Társasköre. A budai 
tanítók társaskört létesítettek, mely a m. héten 
tartotta első közgyűlését Hajós Mihály alelnök 
elnöklésével. Tiszteletbeli taggá megválasztották 
Péterfy Sándor kir. tanácsost. Ezután Ispánovics 
Sándor, a Finnországban tanulmányúton volt 
tanító olvasott föl a finn társadalmi viszonyok-
ról. Majd Szőcs Elek dr., a tabáni iskolaszék 
elnöke lelkes szavakkal ajánlotta a tanítók és 
a jelenlevő hölgyközönség figyelmébe a magyar 
ipar pártolását. Fojt István, Szebeny Antal dr., 
Ujváry Béla és Bárány Zsigmond fölszólalása 
után a közgyűlés véget ért. 

— Gyermekek baleset ellen való bizto-
sítása. A „Nemzeti" baleset-biztosító r.-társa-
ság, melynek a tanítóság iránt tanúsított elő-
zékenysége tette lehetővé az Eötvös-alap 
temetkezési segély osztályán ak életbeléptetését, 
mint már egy ízben röviden érintettük, a gyer-
mekeknek baleset ellen való biztosításával is 
foglalkozik. Mivel a közoktatásügyi minisztérium 
a tanítóknak a biztosítások közvetítésével való 
foglalkozást megengedte, fölhívjuk kartársaink 
figyelmét arra, hogy eme kedvezményből kifo-
lyólag elsősorban a nevelésünkre bízott gyer-
mekekről gondoskodunk azáltal, ha a szülőkkel 
a gyermek-balesethiztosítást megismertetjük és 
ezen, minden tekintetben üdvös intézményt 
tőlünk telhetőleg terjesztjük, mit annál is inkább 
tehetünk, mert a díjak oly csekélyek, hogy a 
biztosítás megkötése a szülőket alig terheli és 
mivel a befizetett díjak tudvalevőleg minden 
körülmények közt, akár éri baleset a biztosított 
gyermeket, akár nem, sőt tekintet néikül arra, 
kap-e kártérítést vagy nem, visszatéríttetnek, 
még a takarékoskodás jellegével is bír. Minden 
tanító, minden általa szerzett biztosítás után a 
„Nemzeti"-tői jutalékban részesül, miáltal a 
nemes cél előmozdítása mellett, még önmaga 

is némi mellékjövedelemre tehet szert, ameny-
nyiben jutalék nemcsak az első évben, hanem 
a biztosítás tartama alatt, vagyis mindaddig, 
míg a díjfizetés teljesíttetik, tehát hosszú évek 
során át folyósíttatik. Figyelmeztetjük tehát 
kartársainkat, hogy a gyermek-balesetbiztosítás 
iránt érdeklődni szíveskedjenek és forduljanak 
a „Nemzeti" baleset-biztosító részvény-társaság-
hoz (Budapest, VII., Erzsébet-körút 13. sz.), ahol 
a legmesszebbmenő előzékenység mellett a szük-
séges fölvilágosításokat megkapják. 

— Rövid hírek. Új állások a fővárosnál. 
A főv. közokt. bizottságban e héten történt 
meg az előterjesztés az újonnan szervezendő 
állások dolgában. 9 óvónői, 64 elemi iskolai 
tanítói és tanítónői, 20 polgári iskolai tanítói 
és tanítónői, 1 polgári iskola-igazgatói, 6 keres-
kedelmi iskolai tanári és 1 felsőbb leányiskolái 
tanszéket terveznek, amihez a bizottság hozzá-
járult. Vidéki kartársaink tájékoztatására meg-
jegyezzük, hogy megválasztásra majdnem ki-
zárólag a megbízott tanítóknak van kilátásuk, 
ilyen pedig több van, mint amennyi új állást 
szerveznek. A pályázati hirdetés a Fővárosi 
Közlönyben jelenik meg, alkalmasint április 
havában. — A Mária Dorottya-Egyesület Csáky 
Albinné grófné elnöklésével választmányi ülést 
tartott. Elhatározták, hogy György Aladár 
nevének emlékezetére korlátlan nagyságú ala-
pítványt létesítenek, melynek kamatai a Tanító-
nők Otthonának javára szolgálnak. A Zene-
kedvelők-Egyesülete e hónap 25-én tartott 
hangversenyének tiszta jövedelmét az egyesület 
javára ajánlta föl. A közgyűlést április 22-én 
tartják meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-alapra: 
Marosán János, Patóháza (tiszteletdíjából) 1 K 
80 f ; Beney Antul, Kis-Királyhegyes (részes-
jegyére) 6 K ; Várkapusi hitelszövetkezet (Kaj-
tsa József állami tanító közvetítésével) 5 K ; 
Schnitzer Janka, Felső-Szúcs (tags, díja, új 
tag) 3 K. Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Halálozások. Kopaiz Sándor törökszent-
miklósi tanító életének 61., tanítóskodásának 
38. évében elhunyt. — Mayer Endre pozsonyi 
ny. tanító élete 67. évében elhunyt. — Vhrl 
Józsa a pozsonyi tanítónőképző-mtézet ny. igaz-
gatója Budapesten, életének 80. évében jobblétre 
szenderült. Áldás emlékükön! 

T a r t a l o m : Hitelszövetkezetek az Eötvös-alapért. 
Cséplő Ernő. — Inasotthon. Székely Károly. — Helyi 
emlékek és hagyományok. Téglás Gábor. — A jel-
képes számolástanításról. (Hozzászólások.) — Külföldi 
szemle. — Hivatalos rész. — Sziinóra: Uránia Tud. 
Egyesület. —- Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
intézet , tehát az ö s s z e s óvodák, e lemi, fe l ső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése iránt i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l l e t ékes kir. tanfe lügyelő által lát tamozott 
községi elölj árósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tősegéhez küldendők. A h é l y s é g (a megye meg-
je lö lésével ) és az uto l só pos ta világosan ki irandó. 

Előflz'etésk ár : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
n e g y e d é v ^ *2 korona 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évné l kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el . — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

À h irdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n köz lés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k i számítható h irdetés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
EU DA PEST, U . KEK., OSTKOM-UTCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB. , ISKOLA-TÉB S. 

Kéziratokat nem acluiilt vissza. 

Népies előadások. 
Hazánk bun a szociális kérdések aktua-

litása nem hagyhatja pihenni a tanító-
ságot sem. Ellenkezőleg, kutatnia kell, 
hogy ezek közül, melyekben lehet ő a 
segítő kéz, azaz, melyiket viheti dűlőre ? 

Nézetem szerint legnagyobb áldás 
abban a tanítói tevékenységben van, 
amit az irányban fejt ki, hogy a vasár-
napi korcsmázásról leszoktatja a népet, 
illetve elvonja. Ennek a jótékonyságát 
nem kell ecsetelnem, de igenis érinte-
nem kell azt, hogy mi ennek a módja. 

Mi lenne más, mint a vasárnapi szóra-
koztatás? És mi lehet e szórakoztatás? 
A tanító részéről elsősorban népies 
előadások tartása. 

E kérdéssel nem először hozakodom 
elő kartársaimnak. És mégis szükséges-
nek tartom írni róla, mert el akarok 
számolni 8 évi ilyen munkásságomról. 
Távol van tőlem a hiúság. Egy eszmény, 
egy boldog érzés ösztönöz arra, hogy 
megírjam ezt a multat ; az az eszmény 
ösztönöz, mely vezetett arra, hogy 8 
éven át szórakoztassam, javítsam, báto-
rítsam ós tanítsam azt a népet, mely 
a szegedi árvíz után hajlék alanná, ha-
zátlanná lett és majdnem elzüllött a 
saját hazájában. Fájdalom! másutt is 
vannak szomorú viszonyok. 

Mikor idejöttem Temesvárra, láttam, 
hogy iskolánkat magyar munkások gyer-

mekei látogatják; láttam, hogy Temes-
vár népe közt ezek a legelhanyagoltab-
bak. A többi népnek van templomi és 
ifjúsági dalköre, azok gyermekeiből lesz-
nek az irodaszolgák, a levélhordók, az 
iparosok, és soknak a gyermekéből ta-
nult ember is. 

Az én népem fiai pedig nemzedékről 
nemzedékre kubikosok és kocsisok lesz-
nek, így lépnek az apjuk örökébe. Föl-
jajdult a szívem, éreztem, hogy valamit 
mégis tenni kell. Evégből első gondom 
volt, hogy összehívjam őket, nem a 
korcsmába, — Isten őrizzen, hogy ott 
találkozzam velük ! — hanem az isko-
lába. 

Volt egy századosnak mondható nem-
zeti színű lobogónk és ezt egy vasárnap 
kitettem az iskola kapujára. Az ott el-
menők kérdezték, hogy mi lesz itt? E 
kérdésre én és a falra kitett írás, azt 
feleltük, hogy délután 5 órakor jöjje-
nek ide! 

El is jöttek sokan. Itt kitártam előt-
tük a szívemet, kimondottam a vélemé-
nyemet és programot adtam a jövőre. 

A nép rokonszenvvel, de nem teljes 
bizalommal fogadott. Igaz, hogy nagyon 
sok volt közte a részeg ember. Ám azért 
csak jöttek. Én pedig olvastam nekik 
és beszéltem. Jö t t a második tél. Ekkor 
már mind köszöntek nekem az utcán is. 
A második télen máy ^, városi hatóság 
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is támogatott. Adott rendőrt, fát, világí-
tást. Azután kiküldötte az előadásaimra 
egy-egy előkelő megbízottját. Nevezete-
sen : a főszámvevőt, egy kereskedelmi 
tanácsost stb. Az év végén megszava-
zott egy szerény jutalmat is. A harmadik j 
évben már hívtam előadókat az örvösök, 
tanárok ós tanítótársaim közül. 

Miért? Talán mindenki tudja azt, 
hogy így változatosabb, érdekesebb is 
az előadás, sőt értékesebb is. Már ez 
időben segítője és támogatója lett ügyünk-
nek egy országgyűlési képviselő is: Stei-
ner Ferenc. Ugyanezen időben alakult 
meg a „Nemzeti Szövetség" és ez már 
kezdette jutalmazni az előadókat. A dolog 
jól ment. A rendőrnek sohasem akadt 
dolga és a korcsmárosok már kezdettek 
haragudni rám. De a nép bizalma és 
ragaszkodása irányomban nőttön nőtt. 

A negyedik évben nyitottam egy nép-
könyvtárt a „Nemzeti Szövetség" adomá-
nyából a saját lakásomon. Ezt később 
átvette a város. Most egy nagyszerű 
„Népotthon"-hun van elhelyezve és ma 
már 7—8000 könyvet adok ki egy 
télen belőle. 

Az ötödik, hatodik és hetedik évben 
nem igen jöttek előadók. Ennek követ-
keztében az én vállaimra nehezedett az 
a nagy föladat, hogy 15 — 17 előadást 
kellett tartani egy télen. Mégsem futot-
tam meg. Pedig részint időm hiánya, 
részint a kimerülés okoztak nehézsé-
geket. De nemcsak előadásokat tartot-
tam, mást is tettem. Vittem őket inség-
munkát kérni, telepítési kérést adtunk 
be a polgármesternek. 

Bizony mondom, hogy midőn kitava-
szodott, kettős örömmel és hálával üd-
vözöltem a napsugárt, részben mert túl 
voltam a nagy föladaton és részben, 
mert reményeltem, hogy az új napfény 
visszaadja elveszített erőmet. 

Végül jött a nyolcadik, a most lefolyt 
év, melyet március 11-én zártunk le. 
Ez új korszakot jelent e működésem 
történetében. Ez évben Temesvár szab. 

kir. város akaratából ós segélyezése mel-
lett az úgynevezett: „Munltds-Lyceum"-ot 
alkotta meg a tanárok és más tudósod 
köre, olyanformán, hogy a kör tagjai 
tar tanak 10 előadást a munkásoknak, 
én mint az „Otthon" vezetője teljesítem 
a házigazda szerepét, valamint a tízen 
felüli előadásokat is én tartom meg. 
Az ige testté lőn, az előadó tanárok 
remek sikerrel, óriási érdeklődés mellett 
megtartották előadásaikat. Névszerint a 
következők tar to t tak: dr. Simonyi Béla 
a magyar történelem, dr. Schill Fülöp 
a magyar irodalom, dr. Szigeti Henrik 
az egészségtan, Torday Lajos a termé-
szettudomány, dr. Berkeszy István a 
régészettan köréből; Krémer Frigyes 
tanító a városi vetítőgépen mutatta 
be Palesztinát, Schwarcz Alajos tanító 
Magyarország régi várairól olvasott föl. 
Mező Dániel tar tot t ötöt : A népköl-
tészet és bölcselete, A gyermek a költé-
szetben, A meteorokról, Selyemhernyó-
tenyésztés, A város lakáspolitikájáról, 
tekintettel a munkáslakások leendő épít-
tetésére. 

Március 11-én ünnepéllyel zártuk be 
az idényt, melyen már e nép gyerme-

I keiből alakult „Ifjúsági Egyesület" énekelt 
; és szavalt. Ez idény volt az a bíztató jel, 
j mely reményt nyújt arra. hogy a jövő 
I idények közönsége szintén nagy lesz ós 
I annak szellemi igénye kielégítést nye-

rend. En a sikert és a missziót abban 
látom, hogy a közönség évről évre nő. 

Az én sikeremet és boldogságomat 
pedig abban találom, hogy megtanultam 
beszélni a néppel, megismertem bajait, 
gondolkodását, erényeit. Erényei közt 
első az, hogy rendíthetetlenül hazaszerető, 
fáradhatatlan munkás. 

Bajai közt a legnagyobb az, hogy 
még mindig sötétben él. Életükben a fáj-
dalmas az, hogy azok, akik verbuválják 
valamire, mindig megadóztatják. 

Fáradságomra pedig az a remény-
sugár támadt, hogy Temesvár szab. kir. 
város nagylelkűsége folytán, talán nem-
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sokára, saját otthonukba költözhetnek 
n magyar munkások, kinek-kinek saját 
háza . lesz, melynek terhét 10 év alatt 
törleszti le. Ez a remény őket is rend-
kívüli örömmel tölti el. engem azzal a 
tudattal ós érzéssel, hogy: itt az ígéret 
földje. 

Kar társak ! A kitartó munkálkodásnak 
mindenütt lesz valamelyes, sőt néha cso-
dás sikere. Kezdjétek meg e munkát, 
mely a népre jót áraszt, rátok pedig ki-
számíthatatlan értékű érdemet, melynek 
jutalma el nem maradhat. Legékesebben 
bizonyítja ezt Temesvár példája, mellyel 
örök emléket állított saját magának, 
követendő irányt hazánk többi váro-
sainak. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

A mesterinas-iskola bajai. 
Bizony légió ezeknek a száma ! Csak nem-

rég jelent meg e lap hasábjain egy cikk, mely 
velük foglalkozik s ajánl is egy és más orvos-
lást, és pedig úgy, hogy számbaveszi a jelen 
nehézségeit, mert hiszen kénytelen vele. így 
bizony radikális gyógyító szereket nem is 
ajánlhat. 

A megoldás igen egyszerű volna a nyolc-
osztályú népiskolával, vagyis nyolc évi kötelező 
népoktatással. Ézen iskolának felső négy osz-
tálya praktikus irányú volna ; tehát a falvakban 
a földmívelés, állattenyésztés, háziipar, egyszó-
val az őstermelés ismeretkörében mozogna, míg 
a városokban kézmű- és gépipari, valamint 
kereskedelmi ismereteket nyújtana a megkíván-
tató általános műveltség mellett. 

igy hát-a mesterinas- vagy a horribilis nevű 
iparostanonc-iskolákra tulajdonképen nem is 
volna szükség. Az inasévek ugyan a törvény 
értelmében már a tizenkettedik év betöltésével 
kezdődhetnek meg, de a tizenhárom, tizennégy 
éves korban inaskodni kezdő fiúk is épúgy, ha 
nem jobban elsajátítják mesterségüket, mint 
az egy-két évvel korábban inassorba lépők ; 
sőt vannak mesterségek, melyek — főleg a 
gyengébb szervezetűekre nézve — ilyen korban 
még ártalmasok is. 

Másrészt arra való a slöjd-, vagyis kézügyes-
ségi oktatás, hogy megvesse a kézműipar alap-
ját. Sajnos, nálunk ez még csak elvétve tör-
ténik, ami roppant mulasztás, ha meggondoljuk, 
mennyire elmaradtunk ipar tekintetében csak 
a szomszédos Ausztria mögött is s mily foko-
zott munkára van szükség, ha iparunkat az 

önálló vámterülettel járó átmeneti nehézségek 
leküzdéséig fejleszteni akarjuk. 

De számoljunk a mai viszonyokkal ! A mes-
terinas-iskolai oktatásnak úgy, amint ma van, 
legnagyobb akadályai : az előképzettség hiányos 
volta, az esti oktatás, a mellékesen alkalmazott 
tanerők és az oktatási eszközök. Vegyük ezeket 
sorba ! 

A mesterinasok előképzettsége, amint azt sok 
évi személyes tapasztalatból tudom, igen sok 
esetben valóban kritikán aluli. Tény ugyan, 
hogy a helyzet e tekintetben lassan javul. 
Ismétlem, csak lassan, úgy hogy a megkíván-
tató színvonaltól még jó messze vagyunk. I t t 
mindenekelőtt ki kell mondani, hogy mester-
inasnak csak az a tanuló vehető föl, aki a 
szabályszerű hat elemi osztályt tényleg elvégezte. 
Ma még ugyanis se szeri, se száma a három-
négy osztályt végzetteknek. Vannak azonban 
oly városi elemi fiúiskolák, melyek ma is csak 
négyosztályúak, tekintettel az ottlevő polgári 
és középiskolákra. Ámde az utóbbiakba való 
járás már nem kötelező s így megtörténik, hogy 
számos fiú az ötödik és hatodik évet tanulás 
helyett csavargással tölti s így azt is elfelejti, 
amit az első négy osztályban tanult. By álla-
potban veszi át azután a mesterinas-iskola, 
mely a két elmulasztott évet mai szervezete 
mellett természetesen távolról sem pótolhatja. 

Az esti oktatás a középkorba való kínzás. 
Ügy a humanizmus, mint az oktatás célja 
érdekében föltétlenül nappalivá változtatandó. 
Valóban érthetetlen, hogy ez a .XX. században 
egy kultúrállamban lehetséges. Értelmes, humá-
nus iparos a támogatás ily módját vissza kell, 
hogy utasítsa. Segítsék a kisiparost bármi 
más módon ; arra valók a nyersanyag- és 
gépbeszerzési, raktár-, árúcsarnok-, műhely-, 
hitel- s egyéb szövetkezetek. Vegyék kezükbe 
ezen akciókat az iparkamarák, serkentsék, ok-
tassák ki az ipartestületeket, de ne zsarolják 
ki a fiatal iparosnemzedék anyagi és szellemi 
erejét. A termőföld kizsarolása, a rablógazda-
ság ellen könyvtárakat írnak össze s a nemzet 
legdrágább — s a közel jövőben tényleg ez 
lesz a „legdrágább" — kincsével senki sem 
törődik ! 

Az oktatásnak a mesterinas-iskolában legké-
sőbb délutáni három és öt óra között kellene 
történnie. A városokban amúgy is több tanító 
működik, az órákat tehát be lehet osztani úgy, 
hogy a mindennnapi oktatásban fönnakadás 
ne történjék. A modern tudomány kiderítette, 
hogy a testi elfáradást követő szellemi mun-
kának és viszont koránt sincs rekreáló hatása, 
így akarták beszőni a középiskolákba a torna-
órákat, míg végre is eljutottak a — játék-
délutánokig. 

14* 
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Ezzel összefügg az oktatási személyzet kér-
dése. Hogy az oktatást egy tanító végezze, 
szerintem keresztül nem vihető. A mesterinas-
iskolai oktatás tudvalevőleg a legnehezebb fajta 
tanítás; azzá teszik a fegyelmezés nehézségei, 
amiket tetemesen fokoz az esti tanítási idő. 
Ezt egy ember nem sokáig bírná ki s nem is 
vállalkoznék rá. Az ipariskolai oktatással meg-
bízott tanítók erejük megfeszítésével dolgoznak, 
de a kellő siker elmaradása az itt vázolt hát-
ráltató körülményekben rejlik. 

Az oktatási eszközök fölöttébb hiányosak, 
többnyire más iskoláktól kölcsönzöttek. Leg-
főképen meg nem felelők a kézikönyvek. A 
Mártonffy-Trajtler-féle olvasókönyvek újabban 
sokat javultak ugyan, de még mindig nem 
számolnak eléggé sem a tanulók előképzett-
ségével, sem a praktikus követelményekkel. 
Ennek is elsősorban ezen iskola tanítási terve 
az oka, mely praktikumnak kevés, elméletnek 
rossz. Legnagyobb baja, hogy nincs szerves 
összefüggésben az elemi iskolával, vagyis nincs 
meg benne a fokozatosság. 

Normális tanügyi viszonyok mellett ott kel-
lene kezdődnie, ahol az elemi iskola hatodik 
osztálya végződik. így azonban számba kellene 
vennie a három és négy osztályt végzett tanulók 
előképzettségét, de meg a hat osztályt végzet-
teknél is elemi oktatásunk számtalan akadályát ; 
mindenekfölött pedig az élet praktikus köve-
telményeit ; így többek közt a nemzetiségi 
vidékekről kikerülő tanulók magyamyelvi tu-
dását. 

(BeszterczebányaJ Podhrudszley Lajos. 

Az i f j . könyvtár idegenajkú 
iskolában. 

Az idegenajkú iskolában működő tanító leg-
fárasztóbb, de egyszersmind legnemesebb mun-
kája : növendékeivel a zengzetes magyar nyelvet 
elsajátíttatni. 

Azonban a nemzetiséglakta terület belsejében 
levő községek tanulói amint az iskola porát 
lerázták lábukról, az élet folyamán legnagyobb-
részt tökéletesen elfelejtik az elemi iskolában 
már elsajátított magyar nyelvet. Elfelejtik, mert 
vagy soha, vagy csak nagyon ritkán jutnak 
abba a helyzetbe, hogy tudásuknak hasznát 
vehetnék, hogy magukat a magyar beszédben 
gyakorolhatnák. 

Az idegenajkú iskola növendéke, kivált falu-
helyen kizárólag a tanterem belsejében, tanító-
jával szemben érvényesíti magyar nyelvbeni 
készségét. Otthon szülői, rokonai és ismerősei 
körében rá sem gondol, anyanyelvén társalog. 
Nem is tehet egyebet. A kivel dolga akad, 

az nem érti a magyar szót, pedig hozzátartozói 
s ezt gyakran tapasztaljuk, — büszkék a gyer-
meknek nyelvtudományára. 

Ezen állapotokon eddig többnyire úgy igye-
keztünk segíteni, hogy megkértük a papot, 
jegyzőt, postamestert stb. tárgyaljon a hozzája 
fordulóval magyar nyelven, de bármint érté-
keljük is ezen támogatást, az bizony kevés a 
nagy célhoz. 

Midőn tanügyi kormányunk az ifj. könyv-
tárak szaporítását elhatározta, amidőn ilyenek-
kel az állami iskolákat kivétel nélkül ellátta, 
nagyot lendített az előbb vázolt állapotok javí-
tásán. A könyvtárak főcélja ugyan magyar 
népünk szellemi látókörének tágítása, ismeret-
körének nagyobbítása, de e mellett egyúttal 
rúgójává válhatik a magyar nyelv minél széle-
sebb körben való terjedésének is. Az ifj. könyv-
tár lesz az a híd, mely az iskolában szerzett 
magyar nyelvet átviszi az életbe. 

Ha a gyermek megkedveli a magyar könyv 
olvasását, lesz valakije, kivel a tanterem falain 
kívül is magyar nyelven társaloghat, lesz vala-
kije, ki hozzá magyarul szól, ki nyelvtudását 
állandóan ébren tartja, szókincsét gyarapítja, 
nyelvérzékét finomítja, nyelvkészségét fokozza. 
Nem kell félnünk, hogy növendékünk felejt, 
sőt bizton remélhetjük, hogy haladni fog, csu-
pán arra legyen gondunk, hogy olvasmányából 
ki ne fogyjon. Ez utóbbi már nem az ifjúsági, 
hanem a népkönyvtárak dolga, melyeket az 
előbbiekkel párhuzamosan fölállítani mulhatlan 
föladat. 

A fentiekből folyik, hogy az ifj. könyvtár 
akkor áll igazán a magyar nyelv szolgálatában, 
ha növendékeinkkel az olvasást megkedveltet-
nünk sikerül. Meg kell tehát mindenekelőtt 
azon módjkat ismernünk, melyekkel a gyer-
meket a könyvek olvasására rábírhatjuk. 

Az olvasás megkedveltetésének főtényezője 
az olvasmány érdekes volta, hogy az a gyer-
mek érdeklődését és figyelmét teljesen lekösse. 

Vegyük alapul a gyermek naiv lelkületét 
s látjuk, hogy legszívesebben hallgatják és 
olvassák a meséket. Mindnyájunknak föltűnhe-
tett már, mily élvezettel olvassa a gyermek 
„A szarka és a vadgalamb", „A hólyag, szalma-
szál és a tüzes üszök" stb. című olvasmányokat 
és mily közönyös „A kő", „Az ég, az idő" 
című olvasmányok (Gáspár J. II. olv.) iránt. 

Az iskolában ezen olvasmányok között nem 
teszünk különbséget, úgy tárgyaljuk, ahogy 
egymásután következnek, minthogy a mi célunk 
ott nemcsak a kedély nemesítése, hanem a 
gépies és értelmes olvasás gyakorlása ; nemcsak 
a magyar nyelv tanítása, hanem ismeretterjesz-
tés is. De az ifj. könyvtár használatánál ránk 
nézve az ismeretterjesztés — legalább egyelőre — 
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háttérbe szorul és pedig az elérendő cél, az 
olvasás megkedveltetése érdekében. A gyermek 
kezébe az első fokon tehát csak neki élvezetet 
nyújtó könyvet adunk s ez : a mese. 

Az ismeretterjesztő könyvek háttérbe szorítá-
sával semmi kárt sem csinálunk. Ismereteket a 
tanítás íilkalmával napról-napra nyujtunk tanít-
ványainknak, sőt, kivált idegenajkú iskolában, 
hol a nyelvvel is küzdünk, a gyermek azokkal 
teljes mértékben meg van terhelve és utóvégre 
is nem tudósokat akarunk nevelni. Mi lerakjuk 
az alapot, annak további kiépítése az élet dolga, 
no meg a könyveké, melyek — ha mesékkel 
is sikerült megkedveltetnünk — terjesztik majd 
az ismereteket. És kerüljön az ismeretterjesztő 
könyv bár három évvel később növendékünk 
kezébe, de saját kívánatára, többet merít belőle, 
mintha mától kezdve tukmálnók rá erőszakkal. 

Az olvasmány azonban érdekes csak akkor 
lehet, ha azt megértjük. 

Lehet az olvasmány a legszebb mese, ha a 
gyermek annak alapgondolatát, menetét meg 
nem érti, ha az abban előforduló kifejezések 
nagyobb részével tisztában nincs: azt kedvvel 
nem olvashatja és merőben céltalan lenne ilyen-
kor könyvet adni a kezébe. Ha mégis rákény-
szerítjük ilyenkor a gyermeket az olvasásra, azt 
legfeljebb meggyíilöltetjük vele. Olvasmányt 
csak akkor adjunk a gyermek kezébe, ha biz-
tosak vagyunk benne, hogy a magyar beszéd-
ben már annyira jártas, hogy olvasmányát 
bizonyos könnyűséggel képes megérteni. 

Bármilyen buzgalommal, bármilyen kitűnő 
módszerrel tanítsuk a magyar beszédet: két-
három évre okvetlenül szükségünk van, míg 
a gyermeket a magyar nyelv titkaiba bevezet-
jük. Könyvet tehát a negyedik, nagyon ked-
vező viszonyok között (osztott iskolában) a har-
madik osztályban adhatunk a gyermeknek, 
soha nem feledve, hogy az ifj. könyvtár csupán 
egyik eszköze a magyar beszéd maradandóvá 
tételének, de nem eszköze a tulajdonképeni 
tanításnak. Célja csak a szókincs fokozatos 
gyarapítása és a nyelvérzék finomítása. 

Magyar nyelvi tanításunk soha olyan kime-
rítő nem lehet, hogy a különben már magya-
rul beszélő növendékünk olvasmányában itt-ott 
egy-egy szón vagy kifejezésen meg ne akadjon. 
Ezt részben megelőzendők a gyermeknek adott 
minden egyes olvasmányt előbb magunk olva-
sunk át (a min. utasítás is elrendeli így) s már 
előre közöljük vele a rá nézve ismeretlen ki-
fejezések helyes értelmét s egyúttal biztatjuk 
is, jegyezze ki a meg nem értetteket s kérjen 
tőlünk fölvilágosítást. Épen ezzel van hivatva 
az ifj. könyvtár támogatni tanításunkat. 

Az olvasási hajlamot azzal is fokozzuk, ha 
a tanulónak alkalmat adunk az olvasottakat 

másokkal is közölni. A gyermek nem szereti 
véka alá rejteni tudományát. Fölhívjuk őket, 
mondják el esténkint szülőiknek vagy testvé-
reiknek az olvasottakat és hébe-korba magunk-
nak mondatjuk el dióhéjban. Néha házi fölad-
vánvul vagy a csendes foglalkozás tárgyául 
adjuk a tanuló tetszése szerint kiválasztott 
olvasmány rövid leírását. Ezekből győződünk 
meg róla, vájjon a gyermek tényleg olvasta és 
megértette-e könyvét, behatóbb figyelemmel vagy 
fölületesen olvas-e? Másrészt a gyermek észre-
veszi, hogy érdeklődünk munkája iránt s ez 
csak buzdítólag hathat további tevékenységére. 
Érdeklődésünk azonban ne lépjen túl bizonyos 
határt, nehogy az nyaggatássá fajuljon, amikor 
is olvasási vágy ébresztése helyett, azt vele 
meggyülőltetnők. A tanító irányítsa, segítse 
növendékét a könyvtár használatánál, de soha 
ne erőltesse. 

Az ifj. könyvtár tehát nem könnyít tulajdon-
képen a magyar nyelv tanításánál a tanító eddigi 
munkáján, már azért sem, mivel a magyar 
beszéd tanítása a legintenzívebben az első és 
második osztályban folyik, hol a könyvtárnak 
semmi hasznát sem vehetjük. A felsőbb osz-
tályokban a tanító föladata a gyermekeket 
minél nagyobb szókincs birtokába juttatni, 
nyelvkészségüket minél jobban növelni s épen 
ebben tehet az ifj. könyvtár megbecsülhetetlen 
szolgálatokat, ha annak használatát megked-
veltetnünk sikerült. 

Az ifj. könyvtár hatása a maga egészében 
azonban nem az iskolában, hanem az életben 
érvényesül s mint ilyen valóban áldásos és 
hézagpótló intézménynek fog bizonyulni nagy 
örömére a hazafias tanítói karnak, mely mind-
eddig vérző szívvel volt kénytelen tétlenül nézni, 
hogy testét-lelkét ölő munkája az élet zajába 
bocsátott gyermeknél többnyire feledésbe merül. 

(Morovnó.J Frimmel J. 

A inunk a szeretetre való nevelés 
módja. 

Mikor az unokám 3 éves lett, foglalkozásra 
vágyott. Anyja nem tudta, mivel foglalkoztassa 
egész napon ; óvodába nem küldhette, mert 
ott, ahol lakik, nincs óvoda. Hozzám fordult : 
„Atyám, adj tanácsot!" Mentem a Kerepesi-
útra az Athenaeum-ba, megvettem Láng Mihály-
nak a munkaszeretetre való nevelés módja című 
könyvét, elküldtem leányomnak, írván: „Taná-
csom : Ezt a könyvet olvasd, tanulmányozd és 
kövesd, hiszem, hogy hasznodra válik." 

Három hónap leteltével beszámolót küldött 
a leányom. Parádés gyermekszobát mái- nem 
tarthat gyermekének, műhely lett a gyermek-
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szoba; homok, kavics, agyag, papír foglalják el 
a gyorsan megunt játékszerek helyét, a gyermek- j 
szoba jellege hanyatlott, azonban Dezső lejlődik; I 
jókedvű, jóétvágyú, tudnivágyó és szeret dol- j 
gozni ; ha megesik néha-néha, hogy valamely ; 
teljesíthetetlen kívánság dacossá teszi, a munka j 
azonnal megszelídíti, elfelejteti kívánságát. 
Dezső a munka által találékony lett ; maga is 
alkot, teremt olyan dolgokat, amiket nem is 
mutattak neki ; de — azt állítja a leányom — 
hogy ő maga is találékonnyá lett ; százféle 
dolog elvégzésének módja alakult ki elméjében 
és most már nem fél, hogy kifogy a munkából, 
mert Láng könyvének épen az a kiváló tulaj-
donsága, hogy az embert megtanítja, miként 
szeresse ő maga is a munkát és miként szeret-
tesse meg másokkal. 

Leányom beszámolója és a későbbeni személyes 
tapasztalataim meggyőztek arról, hogy jó tanácsot 
adtam, mikor Láng Mihály művét ajánlottam. 
Fölbátorodva a sikeren, másnak is ajánlottam 
a könyvet. Ugyanis, mikor Fiúméba utaztam, 
egy régi kartársammal találkoztam Dombo-
várott ; ott a vonatrendezés sok időt kíván, hát 
elbeszélgettünk. Buzgó tanító az én kedves 
kartársam, azért szörnyen bántja, hogy a gyer-
mekek nem haladnak eléggé, nem az ő kedve 
szerint fejlődnek. 

„Magyarázok, szemléltetek nemcsak azon 
eszközökkel, melyeket a fölöttes hatóságom bocsát 
rendelkezésemre, hanem magam is kigondolok 
és szerzek hozzá ; de azért az eredménnyel még 
sem vagyok teljesen megelégedve." 

„Talán túlzottak a követeléseid?" 
„Nem hinném, csak annyit kívánok, amennyit 

minden fokon az illető osztály tanulójától jó 
lélekkel elvárhatunk." 

„Akkor talán — no, de nem akarok én 
neked tanácsokat adni." 

„De miért nem? Ezt rosszul teszed; annak, 
akinek a tapasztalata beigazolta eljárása helyes-
ségét, szinte kötelessége, hogy másokkal is 
közölje. Ugyanazon hazának neveled te is 
tanítványaidat, amelyiknek én nevelem." 

„Igazad van, de akkor engedd meg, hogy 
teljes őszinteséggel beszéljek veled, — azt hiszem, 
hogy tanításodban rejlik a hiba." 

„Ez a Salzmann-féle elmélet, — Salzmann 
mondta, hogy a tanítványok hibáinak okát ön-
magában keresse a tanító." 

„Pedig nekem nem a Salzmann-féle elmélet 
járt az elmémben, mikor én azt a kijelentést 
tettem. Magyar pedagógus nézete, fölfogása, 
elve forgott eszemben. Csudálatos jelenség ! Ha 
csak 1868-tól számítjuk is mostan való nép-
iskolai rendszerünket, akkor is már 38 év mult 
el, hogy magyar iskolatörvény, magyar tanítási 
rend alapján tanítunk, és ezen 38 év alatt nem 1 

találkozott volna magyar tanító ember, akit 
hivatása szeretete gondolkodásra, gondolkodása 
pedig a tanítás helyes elveinek megtalálására 
vitt volna ? " 

„Tanügyirodalmunk idegen termékek átülte-
tése, szakmunkáink javarészt fordítások, én 
akkor inkább olvasom az eredetit, ha olcsón 
jutok hozzá." 

„A fordítás és átültetés nem válik tanügy-
irodalmunknak kárári; ne felejtsd, hogy nem 
adatott minden tanítónak akármily idegen 
nyelvű művet eredetiben olvashatni, — de vét-
kezel tanügyünk iránt, ha be nem ismered, 
hogy vannak már önálló tanügyi íróink is. 
Ismered-e Láng Mihálynak „ A munkaszeretetre 
való nevelés módja" című munkáját?" 

„A Néptanítók Lapjában oDastaai róla." 
„Hja barátom, az nem elég, ba csak róla 

olvastál, belőle kell olvasnod, tanulmányoznod 
kell és biztosítalak, nem fogcd megbánn : ha 
a nevezett műben kifejezett elveket és gyakor-
lati útmutatásokat követni fogod, biztosítalak, 
hogy többé nem fogsz panaszkodni, meg leszel 
elégedve tanítványaiddal; tanításod szilárd alapon 
nyugszik ; megingathatatlan sziklára építsz, a 
te munkád sikeresebb, a tanítványok munkája 
eredményesebb leszen ; te a munkádat könnyeb-
ben, tanítványaid a munkájukat híresebben 
végzik." 

„De nem futja ám, hogy én minden könyvet 
megszerezzek. " 

„No lám, hová jutottunk, — te tanácsot 
kértél, én legjobb tudásom szerint adtam, most 
az egész ügyet elütöd azért a nyomorult összeg-
ért, melybe az a könyv kerül. Kérdezd meg 
az orvostól, ha szaklapjában egy kitűnő orvosi 
müvet ismertetnek, vájjon nem fog-e sietni, 
hogy azt megszerezze?" 

„Az orvosnak van jövedelme, a tanítónak 
nincs !" 

„Ezt sem vonom kétségbe, — csakhogv az 
orvos az ő jövedelméhez képest sok és drága 
müveket szerez be, holott a tanítónak talán 
egy esztendőben egyszer kellene 4—5 koronát 
valamely jóravaló pedagógiai műre kiadnia, — 
annyit csak áldozhat lelkiismerete megnyugta-
tására." 

„Igen, ti fővárosiak könnyen adhattok ilyes-
féle jó tanácsot, nektek szép jövedelmetek van, — 
most is kéjutazáson vagy, Fiúméba mégy, onnan 
talán Rómába." 

Már erre nem adhattam választ, mert be-
szállásra csöngettek. Siettem, — de a va-úti 
fülkében még nagyon sokáig töprengtem 
azon, miképen juthatnának tanítóink a jó 
szakművekhez. Nem lehetne-e minden iskola-
fönntartó közeget arra bírni, hogy tanítói könyv-
tárral is szerelje föl az iskolát ? Hisz épen 
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azért nem fejlődhetik kellőképen a pedagógiai j 
szakirodalom, mivel a kiadók tudják, hogy a 
tanítók nem vehetnek szakmüveket. Pedig hány 
becses önálló magyar munkával gazdagodnék 
irodalmunk, lia módját ejtenék, hogy azok ne 
heverjenek a kiadók lomtárában. Es hány tan .'tó 
tapossa évtizedeken át ugyanazt a göröngyös 
útat, melyre tanítása kezdetén lépett ! Nincs 
tanácsadója, nincs jó vezi rkönyve. Ennek a 
nmcs-nek, a keserű levét isszák meg a tanít-
ványok. És Láng müvei annál inkább érdemlik 
meg a pártolást, mert ő azt írta le, amit a | 
gyakorlatban keresztülvitt. Mi sokan voltunk j 
nála és láttuk, hogy nála szó; és tett, elmélet ! 
és gyakorlat fedik egymást. 0 abban a könyv-
ben, melyet én itt dicsérek, egyetlenegy szót 
sem ír, melyet az iskolában meg nem valósít-
hatnánk. Sorra veszi a népiskola összes tanítási 
tárgyait és mindegyiknél megmutatja, hol? és 
mikor ? és miképen köthetjük össze a munkával 
és miféle munká/al jár az illető tanítási tárgy. 

Ne higyje ám valaki, hogy én fölcsaptam 
Láng Mihály lantosának ; semmi közöm a 
személyhez. De mert én is barátja vagyok a 
munkálkodó tanításnak, de mert én is meg-
győződtem arról, hogy minden tanításnak csak 
akkor van haszna, becse és értéke, ha azt 
a gyermek földolgozta, — ez pedagógiai ki-
fejezés, — földolgozta a szó valóságos értelmé-
ben, azért merem ajánlani, azért kardoskodom 
mellettük. 

A munkaszeretetre való nevelés nemzeti érdek, 
de ez nem frázis ám, hanem nagy igazság. 
Nemzetünk jobbléte érdekében cselekszünk, ha 
a magyar gyermekeket munkaszeretetre tanítjuk. 

(Budapest.) Schön József. 

Az erdélyrészi tanító-egyesületek 
szövetsége. 

Több, mint egy évtizedes vitatkozás, töpren-
gés"és ellenkezés dacára 1906. évi április 10-én 
értekezletre gyűlnek az erdélyrészi vármegyék 
tanítóegyesületeinek kiküldöttei Kolozsvárra, 
hogy ott megállapodjanak egy alapszabály-ter-
vezet nyomán, melyet a kolozsmegyei tankerületi 
tanítótestület vezetősége dolgozott ki : a O o 
módozatok felől, melyek szerint a szövetkezés 
szükséges is. 

Nem lesznek képviselve mind az erdélyrészi 
tanítóegyésületek ezen értekezleten. Csak 
8—9-en csatlakoztak. 

De vájjon mit akar az erdélyrészi tanítók 
szövetsége ? 

Erős falanksszá tömöríteni az erdélyrészi 
magyarság legerősebb támaszaivá vált megyei 
tanítóegyesületeket, hogy amit egyenként, 

szétszórt n. anyagi erő hiányában, lokális 
akadályok ellenére el nem értek, ki nem vihet-
tek — együtt valósítsák meg; erős falanksszá 
tömöríteni a tanítóegyesületeket, hogy e 
hazarész legerősebb kultúrközpontjában immár, 
hála Isten, áldásosán működő Tanítók Háza 
mellé még olyan közalkotásokat létesítsen, 
minőkre idővel az erdélyrészi össztanítóság 
bizonnyal rászorul és olyan közszellemet hono-
sítson meg, mely nemesen imponáló, hazafias 
erejével, értékének súlyával képes legyen föl-
emelni a legkisebb falusi iskolát s ennek leg-
szerényebb mindenesét — a tanítót a magyar 
nemzeti hivatás magaslatára. 

Ma egyenként, szétszórtan erőtelenkedünk ; 
a legjobb akarat is elsorvad az ellenhatások 
tüzében, anélkül, hogy tudomásunk lenne róla, 
erőtelenségében támogatást, elhagyatottságában 
vigasztalást,szegénységében segítséget vihettünk 
volna neki és a kezébe tett kulturális ügynek. 
Sóhajtozunk a s í r ján. . . 

Azt mondják az ellenlábasok, nem kell erre 
szövetkezés, van nekünk máris elég szervünk, 
csak nem használjuk ki . . . 
• Első pillanatra igazuk lehet. De csak első 
pillanatra s csak azok előtt, akik az erdélyi 
viszonyokat nem ismerik. 

Egészen máskép beszélnek azok, akik bele-
látnak a mi küzdelmes életünkbe. Mert azok 
tudják, hogy az erdélyi részek egy veszedel-
mesen körülfont sziget, hol lépésről lépésre, 
nehéz gonddal kell bevennünk újra minden 
kis területet a magyarság számára. Az erdélyi 
részek sokhelyt bezárult magyar iskolái, el-
némult harangjai, rommá lett templomai, má-
sod-harmadrendű filiálévá vedlett anyaegyházai 
már lég nem nyújtanak támogatást a románság 
közé veszett magyarságnak: román fajtöbb-
ségüvé váltak azok a községek is, ahol egy-
két-három évtizeddel előbb még a magyar fa j 
dominált. 

Egy-egy ilyen helyre bevinni és ott meg-
erősíteni újra a magyar iskolát ; segíteni, 
szükséghez képest megvédeni az agyarkodással 
fenyegetett magyar tanítót ; erejének kifej-
téséhez anyagi és erkölcsi segélyforrásokhoz 
juttatni őt; bevonni a szövetségbe minden tanító 
egyesületet s latba vetni az előőrsök tapasztalatai-
val, információival felszínre került sürgős 
javaslatokat és terveket; bejárni sorban ex-
ponáltabb területeinket ; keresni a békés barát-
ság, honpolgári közösség és egyetértés alkal-
mai t ; meggyőzni az ellenfeleket törekvésünk 

: jogosultságáról : a kitűzött céllal mind-mind 
! olyan tér, melyre a szövetségnek rá kell 
I lépnie. 

Mert ugyan ki gondolhatna bensőbben, jobb 
akarattal ezekre az emberekre és kérdésekre, 
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mint a tanítók szervezete ? Mások egyébbel 
vannak elfoglalva, de megérteni sem képesek 
ezeket a dolgokat. A támogatás szükségét sem 
érzik. 

S akkor? Mi lesz? 
A rombolás, nemzeti gyengülés tar t tovább, 

fokozatosan sodorván bennünket az örvény felé. 
Az erdélyrészi szövetség létjogosultságát 

csökkenteni igyekeznek sokan azzal is, hogy 
van ehhez hasonló, méreteiben sokkal nagyobb, 
tehát kultúrképesebb szervünk: az Országos 
Bizottság. 

Az erdélyrészi tanítóegyesületek szövetsége 
nem vág elébe az Országos Bizottságnak. Külön 
exponált terület speciális érdekei védelmére 
alakul, de sem szervezetében, sem fontos hatás-
körében nem gyöngíti az Országos Bizottságot. 
Sőt tagjai sorába állván, a maga területéről 
gyűjtött s földolgozott munkaanyaggal erősíti 
az Országos Bizottságot. 

Hogy az erdélyrészi tanítóegyesületek szövet-
sége céljai s/am ára tagjaitól új — bár nem 
nagy — áldozatokat vár és kér, az természetes. 
De hát, ha tudjuk, hogy az eddigi áldozatok-
kal minden jóakarat és erőlködés dacára sem 
értünk el óhajtott eredményeket, szabad-e meg-
bírható újabb áldozatoktól visszariadnunk, lia 
ezáltal célunkhoz akarunk közelebb jutni ? 

Nem! 
Az érdél}részi szervezet tanácskozás alapján 

közös megállapodással alakul és indul útjára. 
Módja lesz, szabad, sőt szükséges mindenkinek 
tapasztalatai szerint munkatervén javítani. De 
épen most, a kezdet kezdetén, nem szabad 
idegenkedni, félreállani. 

Jöjjön el hát minden erdélyrészi tanítóegyesü-
let az április 10-iki gyűlésre. Fejtse ki esetleges 
aggodalmait is élőszóval, amikor módjában 
lesz vagy meggyőzni, vagy meggyőzetni. Ám 
egyéni akaratunkat alá kell rendelni a köz-
érdeknek. Nem volnánk igazi magyarok, ha 
meg nem tennők. 

(Marosvásárhely.) Máthé József. 

Részletek és eszmecserék az 
190017. évi tananyagbeosztásból. 
Egy kartársam, akivel gyakori beszélgetést 

folytatok s természetesen mindig iskolai dol-
gokról, a minap azzal a nem épen meglepő 
hírrel állott elő, hogy az 1906/7-ik évi tan-
anyagbeosztással foglalkozik s már van is belőle 
valamicske. 

A közügy érdekében megnyertem beleegye-
zését ahhoz, hogy a köztünk kifejlődött eszme-
cserét a „Néptanítók Lapjában" leírjam és 
hozzáfűzzem azon dolgozatomat, mellyel az ö 

foglalkozásának a szóbanforgó tananyagbeosz-
tásnál új irányt adtam. 

Beletekintve a kartárs dolgozatába, azt az 
észrevételt kockáztattam, hogy : „Ugyebár, ez 
csak előmunkálat ? 

Csodálkozva nézett rám, és azt kérdezte, 
hogy mi hiányt találok benne. 

— Vegyünk elő — szólt -— egy részletet, 
pl. a számtant. (A II. osztály tananyagáról 
volt szó.) 

íme, a számtani anyagbeosztás. 
S bemutatta a következő munkálatot : 

1 — 4. hét (szeptember) az I. osztályban ta- -
nultiik ismétlése. 

5 - 9 . „ (október) 1—30-ig. 
10—14. „ (november) 1 —40-ig. 
15—19. „ (december) 1 — 50-ig. 
20—24. „ (január) 1—60-ig. 
25 — 29. „ (február) 1—70-ig. 
30—34. „ (március) 1 —80-ig. 
35—38. „ (április) 1 —100-ig. 
Május—június. Ismétlés, romai számok, mérté-
kek, pénznemek, az idő fölosztása, fejbeli szá-
molással. A kiszámított föladatok eredményének 
leírása. (Egyéb semmi.) 

íme, a II. osztály tananyagbeosztása, szóról 
szóra. (Efféle kivitelben voltak „beosztva" a 
többi tantárgyak is.) 

Kartársam reménykedve kérdezte, hogy : 
„Nincs-e ebben meg minden?" 

„Majdnem minden itt van, — szóltam — és 
mégis mindez semmi! 

— Lesz szíves végre megnevezni, hogy 
tulajdonképen mi hiányt talál ebben a mun-
kálatban? — provokált a kartárs. 

— Örömest, hiszen épen az a szándékom. 
Hát. kedves kartársam, nem látom én ebben 
sehol az új Tanterv és Utasítás szellemét. 

— Az Utasítás szellemét ? Hát Ön azt 
kívánja, hogy én „szellemet" öntsek a kétszer-
kettőbe ? 

— Mindenesetre! Sőt nem is én, hanem 
maga az Utasítás kívánja, mely maga is zse-
niális módon beleönti az égés/, tan rnyagba a 
modern tanítás „szellemét"; mi volna tehá 
természetesebb, mint hogy a tanítótól is ugyan, 
ezt kívánja, sőt még többet, amiknek kar 
társ úr, úgy látom, egyáltalában nem tett eleget-

— Volna-e szíves nekem egy kis prelekciót. 
tartani az Utasítás efféle kívánalmairól? 

— Azonnal megteszem, de, hogy átértettem-e 
e tárgyról az On fölfogását, erre nézve legyen 
szíves előbb meghallgatni. 

Tehát Ön, ugyebár, ígv gondolkozott : „tizedik 
hét 1—35-ig." 'Vagy „ 1 0 — l l . hét 1— 40-ig" : 
ez megmond mindent annak, aki érti, hogy miről 
van szó. Ez megmondja, hogy Ön egytől negy-
venig dolgozik osztályában. Ön diplomás ta-
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nító, tehát tisztában van a számtani módszer-
tannal, sőt azt gyakorlatilag érvényesíteni is 
szokta. Aki tehát az On tananyagbeosztását a 
kezébe veszi, tartozik !föltenni, hogy On kellő 
fokozatosságban, a müveleteknek alkalmazott 
és tiszta számokkal való földolgozásával, a 
szemléltetés bealkalmazásával, a gyakorlatok és 
ismétlések szakszerű keresztülvitelével viszi ke-
resztül az 1— 40-ig való számtanítást. Ügy-e, 
így gondolja ? 

— Hát ez természtes! 
— No jó, legyen természetes. Persze akkor 

az is természetes volna, ha On a II. osztály 
számtani anyagbeosztását így készítené el : 
„ 1—38 hét : Az egytől negyvenig terjedő szám-
kor módi s eres és gyakorlati földolgozása". Akkor 
ennyi is elég volna, hiszen az Ön igazgatója, 
tanfelügyelője és minisztere kötelesek föltenni, 
hogy On, mint diplomás tanító, a megjelölt 
munkakörben kellő módszerességgel fog mo-
zogni. 

Kartársam nagyot hallgatott, ami előttem 
azt jelentette, hogy ilyenformán áll a dolog. 
Én pedig így fol\ tattam : 

— Lássa, kedves kartársam, ebben Önnek sok 
laikus ember igazat adna, mert látszólag úgy 
áll a dolog, de aki az új Tantervet és Utasí-
tást átolvasta, annak szellemét és irányát a 
tananyagbeosztásban kifejezni kívánja az így 
szól Önhöz : 

A föntebb idézett, dtílt betűvel nyo mtatott 
aláhúzott két sor csak a címét adja azon mun-
kálatnak, amelybe a II. osztály számtani anyag-
beobztását be Icell foglalni ! 

Tegyük föl ezek után, kedves kartársam, hogy 
én vagyok az Utasítás és mint ilyen beszélek 
Önhöz. 

— Ez érdekes lesz. Halljuk ! 
— Ügy-e érdekes, hát pedig Ön ezt nem 

inost hallja először. A mult óv őszén, mikor 
Ön ezt a vaskos kötetet először végigolvasta, ez 
a kötet így beszélgetett Önhöz: 

— „Lássa, kedves tanító úr, végre mégis 
megérkeztem Önhöz. Ne nézzen rám olyan szi-
gorúan, legyünk jó barátok. Lássa, én vagyok az 
első modern alapon fölépült Tanterv Magyar-
országon. Új szellemet, pedagógiát, humaniz-
must, pozitív irányt hozok a népiskolának, ön-
álló munkakört, szabad fölfogást, testületi szel-
lemet a tanítóságnak. De kívánalmam is van 
tanító final szemben. Nem sok, de nem is 
kevés. Az Ön személyes intelligenciájának és 
képzettségének megfelelő csupán. Először is azt 
fogom Öntől kívánni, hogy előre foglalkozzék 
osztályának vagy osztályainak tananyagával, 
készítsen munkatervet magának s öntse belé 
azt a szellemet és irányt, amely rajtam keresz-
tülvonul. 

— „Megvallom, igénybe fogom Ont venni, s 
ha netalán a képezdében tanult tanmódszerek 
egyik-másik részletére már gyöngébben emlé-
keznék, ebbeli készségét föl fogom újítani, mert 
főcélom, hogy a tanítás színvonala minden 
tekintetben emelkedjék. Eszerint a tananyag-
beosztásban nem csupán az anyaghalmaz föl-
sorolását várom tanító úrtól, hanem azt is, 
hogy módszertani gyakorlottságát és pedagógiai 
tudását abba beleöntse, abból kiéreztesse, sőt 
határozott alakba formálja." 

íme, kedves kartársam, így beszélt Önliöz a 
Tanterv s erre valószínű, hogy ön így gondol-
kozott : 

— A tananyagbeosztásba nem foglalhatok 
! be módszeres leckemintákat, még kevésbé dol-

gozhatom föl leckemintákban az egész tananya-
j got, tehát egyszerűen megjelölöm az anyag 
; körét és terjedelmét. 

Hát ez az én nézetem szerint is, az Utasítás 
szelleme szerint is kevés. 

Igaz, hogy nem adhatunk leckem'nta-soroza-
tot, hiszen ez a Vezérkönyvek föladata, nem a 
tananyagbeosztásé, de mindenesetre olyan anyag-
beosztást kell adnia minden tanítónak, amely 

; az ő módszeres fóldulgozásmenetét föltüntesse. 
I Kísértsük meg tehát az Ön vázlatszerű 

tananyagbeosztástervét kipótolni olyanformán, 
mintha húst adnánk a csontokra, hogy az Ön 
számtani anyagcsontváza az élő és szerves ala-
kot öltse föl, azon alakét, melyben az Ltasítás 
leikéinek kell lakoznia. 

Mindenekelőtt tegyük előre azt, amit Ön 
j záradékul foglal oda s fejezzük ki így : 

— „A tanulók írásban dolgozott számtani 
munkát ebben az évben nem végeznek, csakis 

; a fejben kiszámított eredményeket írják le a 
következő típusok szerint a f'ejbeli gyakorlatok 
után, pl. : 

Számlálás (vagy mint némelyek nevezik, 
számsorok képzése) előre, kettesével : 2, 4, 6, 8, 

j 10 stb., vagy 1, 3, 5, 7. 11 stb. 
Számlálás letelé vagy vissza, kettesével : 30, 

28, 26 stb. vagy 29, 27, 25 stb. 
Hozzáadás. Például ezt a fejbeli föladatot, 

hogy 20 libához mennyi kell, hogy 22 legyen, 
így tesszük írásba : 20 —|— . . . . = 22. 

i Elvétél. PJ. (fejből) végy el 24 dinnyéből 
annyit, hogv 21 maradjon. Ez írásban így fest : 

! 24 — , . . . = 21. 
(Mindezek gyakorlandók tiszta számokkal is.) 
Összehasonlítás. (Szintén alkalmazott és azután 

! tiszta számokkal.) Pl. mennyivel több 26 a 
í 21-nél? Ezt így tesszük föl : 26 > 21 = . . . . 

Vagy: Mennyivel kevesebb 21 a 28-nál? Ezt 
így tesszük föl : 21 2 8 ' = . . . 

Vagy: Melyik szám nagyobb 5-tel 21-nél? 
. Ezt így tesszük föl: . . . . 21 = 5 . 
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Vagy: Melyik számnál kevesebb 7-tel a 21 ? 
Ezt így tesszük föl: 21 . . . . = 7. 

Összeadás. (Szintén a fejbeli alkalmazott föl-
adatok után.) PL mennyi 15 meg I l- ? Ezt így 
tesszük föl: 1 5 + 1 4 — . . . . Vagy: 25 = 
21 + . . . . Vagy: 2 9 = 2 1 + 4 + . ' . . . 

Kivonás. Pi. ha 29-ből 7-et elveszek, mennyi 
marad ? Ezt így tesszük föl : 29 — 7 = . . . . 

Vagy: Mennyit kell 29-böl elvenni, hogy 21 
maradjon? Pl. 29 — , . . . = 21. 

Az összeadás és kivonás kombinációja. Pl. 
2 1 + 8 — 5 = . . . . Vagy: 2 9 = 2 5 + 1 0 — . . . . 

Szorzás. Pl. mennvi 5 X 5 ? Ezt így tesszük 
föl : 5 X 5 = . . . . 

Vagy : Hányszor kell venni 6-ot, hogy 24 
legyen ? Ezt így tesszük föl : 6 X . • • • = 24. 

Vagy: Mennyit kel) 8-szor venni, hogy 24 
legyen ? Ezt így tesszük föl : . . . . X 8 = 24. 

A:' os:tás mint. szétbontás. PL ha 27-et három-
felé veszek, mennyi jut egy részre? Ezt így 
teszem föl : 2 7 : 3 = . . . . 

Vagy: Hányfelé kell osztani a 27-et, hogy 
9 jusson egy részre. Ezt így teszem föl: 27 : 
. . . . = 9. 

Az osztás mint bennfoglalás. Pl. hányszor 
találom meg a 9-et a 27-ben. Ezt így teszem 
föl: 27 :9 = . . . . 

Vagy: Melyik szám az, amelyikből 9 jut 
egy részre, ha 3 felé osztom. Ezt így teszem 
föl: . . . . : 3 = 9." 

Ha tehát On a tananyagbeosztásnál föltiin-
teti azt, hogy: 

1. A számlálást (számsorok képzését fel- és 
lefelé). 

2. A hozzáadást. 
3. Az elvételt. 
4. Az összehasonlítást. 
5. Az összeadás alakjait. 
6. A kivonást. 
7. Az összeadás és kivonás kombinált gya-

korlatait. 
8. A szorzást a szorzat, szorzó és szorzandó 

keresésével. 
9. A szétbontó osztást. 
10. A bennfoglaló osztást a 20—30-ig vagy 

más számkörben végzendő munkák közé oda-
érti és ennek fejbeli és írásbeli keresztülvitelé-
hez gyakorlati tervezete van, mely szerint a 
számkörben mozogni fog : akkor anyagbeosztá-
sába belevitte az Utasítás szellemét s bizony-
ságot tett arról, hogy számtanmódszertani 
tudását a gyakorlatba belevinni képes. Mert 
mondjuk ki őszintén, hogy az új Tanterv ilyen 
öntudatos, szakszerű és modern eljáráshoz köti 
a tanítás gyakorlati eredményeit. 

Helyezkedjünk tehát erre az alapra. 
(Nagyváradj f 'uday Jósnef. 

ISM A T A L O S RÉSZ. 
valliis- és közoktatásügyi m. icir. rr.i i ter : 
Kinevezte: Jnrchescn György oki. tanítót a 

jabloniezai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 
Jelen minőségében áthelyezte: Kávássy 

• József nyírábrányi áll. el. isk. tanítót az őssii 
\ áll el. isk.-hoz. 

Végkielégítést utalványozott: OéreczVilma 
mezőcsáthi közs. kisdedóvónőnek 760 K-t egy-

I szersmindenkorra ; Libertinyi Pál betléri munka-
képtelen ág. h. ev. el. isk. tanítónak 944 K-t. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
• néh. ifj. Nagy Ferenc szegedi közs. el. isk. tanító 

özv, szül. Major Etelkának évi 680 K-t, Gizella és 
Anna nevű kisk. árváinak egyenkint 113 K 33 f-t, 
együtt 226 K 66 f-t, mindössze 906 K 66 f-t ; 

I néh. Bárdy Imre nyug. r. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Kucsera Erzsébetnek évi 300 K-t; 
néh. Stahl József nyug. r. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Brunner Vilmának évi 505 K-t, egy 
kisk. árvájának pedig 84 K 16 f-t ; néh. Puta-
nich István volt hradeki r. kath. e1. isk. tanító 
özv., szül. Zrotal Karolinnak évi 363 K-t. 
néh. Bajkovics Jánosné szül. Milits Mária új-
vidéki gör. kel. szerb el. isk. tanítónő Danica 
nevű kisk. árvájának évi 153 K 33 f-t ; néh. 
Bányász János volt viesápapáti-i közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Perczely Annának évi 500 K-t; 
néh. Bay Ferenc tiszabecsi nyug. ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Hady Juliannának évi 
384 K-t, 2 kisk. árvájának összesen 128 K-t; 
néh. Gottlieb Márk ungvári nyug. izr. el. isk, 
tanító özv., szül. Pollák Debórának évi 600 K-t, 
két kisk. árvájának pedig összesen 200 K-t ; 
néh. mgor György csipkereki r. kath. el. isk. 
tanít< 5zv., szül. Major Zsófiának évi 400 K-t ; 
néh. ikolajevics János mehalai nyug. g. kel. 
roma el. isk. tanító özv., szül. Zsivancsi's 
Emil inak évi 652 K-t ; néh. Kalocsay Rudolf 
tiszaór 'ényi r. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Mészár Juliannának évi 432 K-t. 

Jóváhagyta : a kaposvári államilag segélye-
zett közs. polg. leányiskola ifjúsági önképző- és 
segítőegyesületének alapszabályait f. évi. 2960. 
számú rendelettel. 

= Az Orsz. Gyermekvédő-Liga május 
26-ki gyermeknapján rendezi három napra ter-
jedő nemzetközi gyermekvédő-kongresszusát, 
amelyen az összes kultúrállamok képviseltetik 
magukat. A kongresszus befejeztével a liga 
nagyszabású kirándulásra hívja meg a külföldi 
vendégeket. Ugyancsak e napon nyílik meg a 
Gyermekvédő - Liga protektorátusa alatt az 
országos gyermekjáték-kiállítás, a városligeti 
Iparcsarnokban. 
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Irodalom 
Nagy magyarolt élete. Benedek Elek, aki már 

egy sereg kisebb munkán kívül a Magyar 
Mese- és Mondavilág hatalmas köteteivel és 
Hazánk történetével ajándékozta meg a magyar 
ifjúságot, ismét nagyszabású irodalmi vállal-
kozásba fogott. A Nagy magyarok élete ez, 
melynek első kötete most hagyta el a sajtót. 
Az első kötetet még négy fogja követni, de 
már ez az egy is világosan állítja elénk a célt, 
amit Benedek Elek maga elé tűzött. Benedek 
itt is az maradt, ami előbbi műveiben volt. 
Sohasem „ereszkedett le" gügyögve az ifjú-
sághoz, hanem világos, érthető beszéddel emelte 
magához. Sohasem moralizált, sohasem engedte, 
hogy az olvasó keresztüllásson a mű erkölcsi 
célzatán, — s az ilyen írásokból árad aztán az 
önkénytelen, sohasem tolakodó morál. Ebben a 
könyvben fenyegette talán leginkább az a 
veszedelem az írót, hogy moralizálnia kell : és 
itt kerülte el a legnagyobb művészettel. Ezek-
ből a történetekből prédikálás nélkül tanulja 
meg a fiatal olvasó a haza szeretetét, az önzet-
lenség, bátorság tiszteletét. És pedig nem is 
„ad usum delphini" kiélezett, regényes mázba 
burkolt történetekből. Benedek, a mesemondó, 
ebben a könyvben csak imitt-amott szólaltatja 
meg a népnek egy-egy alakról fönnmaradt, jel-
lemző meséjét — mint mesét ; ahol azonban 
ő beszél, ott csak a gondolkozó, tisztánlátó 
törtenetíró szólal meg. Alapos, de egyszermind 
színes korképet rajzol minden ember köré ; 
mindet a maga idejének viszonyai, gondolatai 
és emberei között mutatja be ; nem kíméli 
gyöngéiket sem : embereket rajzol és nem fél-
isteneket. Nem titkolja el, hogy a szigetvári 
hős életének nagy része önző, kapzsi birtok-
harácsolásban telt el ; annál szebbnek látjuk 
önzetlen, hősi halálát, mely emlékét nemcsak 
megtisztította, de glóriával vonta be. És még 
sok példát mondhatnánk arra, hogy Benedek 
nem abban látja müve célját, hogy a nemzeti 
önérzetet kellemesen érintő, történeti munká-
inkban is megtűrt kegyes hazugságokat újra 
elmondja. Igazságot akar írni minden sorában. 
Egy nagyon érthető és helyes koncessziót tesz 
a néphagyománynak: Attilát beveszi a nagy 
magyarok sorába, mint időrendben legelsőt. 
Végtére, ebben az egy dologban mondjon 
akármit a tudomány: Attila azzal, hogy ezer 

éven keresztül táplálékot adott a nemzeti ön-
érzetnék, megérdemelte utólag a nagy magyar 
nevet. E vázlatos ismertetéshez még csak két 
megjegyzést kell csatolnunk : a mű tervéből 
látjuk, hogy Benedek nemcsak királyokkal, had-
vezérekkel törődött, hanem legelső sorban az 
irodalom, költészet, tudomány nagy embereivel. 
A nagy királyok sora különben Mátyással le 
is záródik . . . A másik megjegyzés voltaképen 
fölösleges. Benedek Elek nyelvéről, stílusáról 
nem kell újra elmondanunk, hogy szépség, 
tiszta magyarság, fordulatosság, természetes 
hang tekintetében a legelsők közé tartozik. — 
A könyvet, melynek most megjelent kötete 
Attila, Árpád, Szent István, Szent László, 
Könyves Kálmán, IV. Béla, Nagy Lajos, 
Hunyadi János, Mátyás király, Werbőczi István, 
Zrinyi Miklós — a szigetvári hős, — Tinódi 
Sebestyén, Balassa Bálint és Báthory István 
életrajzát tartalmazza, az Athenaeum rendkívül 
szépen állította ki. Ara kötve 6 korona. 

Töretlen úton. Regény. Irta : Havas István, 
Budapest. (Singer és Wolfner kiadása.) Ára: 
2 korona. Havas István új könyvének anyaga 
egy falusi tanítónak szerény, de fordulatokban 
mégis változatos élete ; kora: az 1848-iki moz-
galmas időszak. Cselekményének is ez a kerete. 
És ez szolgáltatja egyszersmind a regény hősé-
nek a sorsához azt a regényes ütközőpontot, 
melynél fogva az eredeti kitűzött céljától el-
löketvén : egy más, szerényebb, de az eredeti 
céllal értékben mindenesetre vetélkedő pályára 
szoríttatik. A regény meséje különben röviden 
a következő : Egy fiú árvaságra jut. Nincs 
más támasza, csak az ég. Keserű, kietlen árya-
ságában egy jólelkű tanára könyörül meg rajta : 
magához veszi és taníttatja. A fiú eközben 
18 éves lesz. És a gimnázium 6. osztályát járja 
Ekkor zúg végig az országon a forradalom, 
mint egy romboló fergeteg. A fiú pártfogó 
tanárával és társaival beáll a „félistenek" közé: 

I honvédnek. Harcol és megsebesül. Eszméletlen 
állapotban kerül egy jegyzői házhoz, ahol ápol-
ják, becézgetik. A jegyzőnek három cseperedő 

I leánya van. Az ifjú ezeknek gondozó keze alatt 
; fölépül. De mert fél az elárultatástól, otthagyja 

a kedves, szerető hajlékot. Nem használ semmi 
i kérlelő marasztalás. Mielőtt azonban elhagyná 

szerető ápolóit, a középső leány: Milka elibe 
teszi kisded könyvét, hogy írna abba bele egy 
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emlékverset. A fiatalember egy hangulatos ver-
set jegyez az emlékkönyvbe. Aztán bujdosni 
megy. Eközben baráttá lesz. A klastromból 
ki-kijár a közeli falvakba, alamizsnát gyűjteni 
a szerzet részére. Ilyen kirándulás alkalmával 
ismerkedik meg egy falusi pap házánál ennek 
rokonával: a szelídlelkü Liviával. A" lány iránt 
forró szerelemre gyúlad s úgy találja, hogy a 
baráti öltöny szűk neki. Mert testét és leikét 
világi érzések dagasztják. Ezért leveti a kor-
látozó szerzetesi ruhát és falusi tanító lesz. 
Az elhagyott falut (Töretlen út) ahol minden 
ember csupa analfabéta, úgy szellemi, mint 
anyagi tekintetben újraalkotja, megtanítván 
az ifjú nemzedéket az alapvető ismeretekre, 
Isten- és hazaszeretetre. Magát a falut pedig 
a helyes gazdálkodásra. Itt meg .is háza-
sodik. Elveszi Liviát, kitől 4 gyermeke szüle-
tik. Akik azonban háládatlanok lesznek iránta. 
Felesége, hosszú szenvedés után meghal. 
A tanító vígasztalhatatlan. De hát az idő a 
legjobb orvos. És ha sokszor nem is hegeszti 
be egészen a kapott sebeket, de a fájdalmat 
csillapítja. Bár elhalt feleségének jósága, áldott 
képe mindig szeme előtt lebeg, mindazonáltal 
a* szokatlan, sivár magányosság, az életnek terhe 
azt követeli tőle, hogy azt valakivel megossza, 
mert így az elviselhetőbbé lesz. Nemsokára 
meg is találja életének ezt az ríj osztályosát. A 
véletlen ugyanis összehozza annak a jegyzőnek 
a leányával, akinél harci sebeiből kiépült — 
Milkával. Milka már 30 éves. Tehát korra épen 
hozzáillő a tanítóhoz. Azonfölül szabad is. 
Mert még mindig leány. A mult emlékeinél 
fölmelegedve, eg j másba szeretnek és egymáséi 
lesznek. Idők folyásával gyermekeik is születnek. 
Ezeknek írja az almafa -tövében, őszülő fejjel, 
hajlott korral, megtépett egészséggel, de lelkének 
mindvégig megőrzött harmóniájával azokat a 
sorokat, amelyek a regény lapjait kitöltik. — A 
regény, tekintve, hogy egy egyszerű falusi tanító 
életét beszéli el, mozzanatokban gazdagnak is 
mondható. Főérdeme az, hogy csupa szín és 
az író hazafias fölbuzdulásának lángjával bilin-
cseli le lelkünket. Kellemes, érdekes olvasmány. 

Szabó Kálmán. 

Az írás anyaga a népiskolában. Vezérkönyv 
az írás tanításához. Az új miniszteri Tanterv 
nyomán írta : Bodnár János közs. isk. tanító, 
Nagyváradon. Széljegyzetekre alkalmas kiadás. 
Ara 1 kor. 60 fillér. Minden jog fönntartva. 
Nagyvárad, 1906. Kiadja Sebő Imre. — Az 
„Újvilág" fölfedezésének történetéből tudjuk, 
hogy minél jobban közeledett Kolumbus a vélt 
Nyugatindia partjaihoz, annál több jelenségével 
találkozott annak, hogy a szárazföld már nem 
lehet messze. Hasonló jelenséget tapasztalunk 

most, hogy az „Ujtanterv" világa felé vitor-
lázunk. Minél jobban közeledik az .1906/1907. 
iskolaév, amellyel az új Tanterv életbe lép, 
annál több olyan kézi- és vezérkönyv kerül 
piacra, mely azt hirdeti magáról, hogy „az 
ú j Tanterv nyomán" készült. Az előttünk fekvő 
könyv is ezzel a jelszóval kopogtat és kér be-
bocsátást a tanító könyvesházába. Nem tart 
akadémikus magyarázatokat sehol, hogy ezt így 
kell, hogy azt meg úgy kell; azért kell, ezért 
kell, — mondja könyvéhez írt előszavában a 
szerző, — hiszen úgyis tudjuk azt mindnyá-
jan : mit, hogyan és miért kell : azért vagyunk 
tanítók. Egy pár fogást azonban, amelyre a 
gyakorlat tanított, nem tartottam fölöslegesnek 
bevenni a könyvbe. Csupán az írás anyagát 
foglalta teliát össze ebbe a 85 oldalra terjedő 

j kis kötetkébe, mellyel a tanító munkáját meg-
' könnyíteni óhajtja. Az egész anyagot négy 

részben, négy szempontból tárgyalja: szépírás, 
helyesírás, nyelvtani dolgozatok és fogalmazás 
címen, minden osztály anyagát külön-külön 
is megjelölve. Aki az írástanítás anyagának 
összeválogatásával nem akar vesződni és a meg-

; szokott kerékvágásban óhajt tovább haladni, 
megtalálja e könyvben, amit keres. (Szk.) 

\ Megjelentek : Háztartástan. I. rész : Kerté-
szet. Gazd. ismétlő-leányiskolák számára írta 
Mózes Imre, miskolczi közs. tanító. Ara 1 K. — 

j Aranyos napok. Az ifjúság számára írta Kalász 
Benedek. Ára 2 Kor. 40 fill. (Lampel R. 

' könyvkereskedése.) — A Nyelvészeti füzetek 
sorozatában : Geleji Katona István Magyar 
Grammatikátskája. — Ugyanebben a gyűjte-
ményben még két új füzet jelent meg. Böször-
ményi Gézától : A jánosfalvi nyelvjárás (Bihar 
megye keleti részének elszigetelt magyarsága), 
és Teleky Istvántól : A tárgyeset használata 
Arany Jánosnál (mondattani értekezés). Áruk 
egy-egy kor. 

Mire ügyel jünk az új név válasz-
tásánál. 

Az új név választásánál ügyelni kell arra? 
hogy az a tisztultabb nyelvérzésnek megfeleljen, 
hogy kifogástalan magyar legyen és hogy senki 
érdekét ne sértse. Legyen az ú j név rövid, jó-
hangzású, magyaros, szép és könnyen kiejthető 
még idegeneknek is. Feltűnőbb és történeti ne-
vezetességű nevek fölvétele minden körülmények 
közt kerülendő. Legyen az új név olyan, hogy 
az első kiejtésre mindenki tudja, hogy az ma-
gyar név; az oly név, mely se hús, se hal, 
vagy amely ha akarom fehér, ha akarom fekete, 
szintén kerülendő. Tévedések elkerülése végett 
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azonban a nagyon gyakori nevek, mint Kis, 
Nagy, Fehér, Fekete, Kovács, Molnár, Szabó, 
Varga stb. nem ajánlhatók; hasonlóképen nem 
a keresztnevek, melyek könnyen fölcserélhetők 
és lefordíthatok. Végre saját érdekében cselek-
szik mindenki, ha jelesebb, még életben levő 
családok nevének fölvételét kerüli, nehogy ez-
által magának, úgyszintén a régi név viselőinek 
kellemetlenséget okozzon. Különben is a tiszte-
letérzés parancsolja, hogy pl. Batthyány- ra, 
Hunyadi ra, Rákóczi-ra, Széchenyi-re stb. ne-
vekre ne magyarosítsa nevét senki sem pedig 
az oly nevekre, melyek méltóság- vagy nemzet-
ségnevek, mint Bánfi, Vajdafi, Abafi, Ostfi. stb. 

Sokan abban a téves véleményben vannak, 
hogy az „y" végbetű a neveknél nemességet 
jelez, pedig tévednek, mert az csak legföljebb 
egy régebbi nevet jelent és azt sem mindig. 
Különben is az erdélyrészi vármegyékben a 
nemesség mindig „i" végbetűt használt és nevét 
most is, helyesen, így írja. Példának a Teleki és 
Béldi grófok neveit hozhatjuk föl, kik most is 
„i"-vel írják nevüket, de „i" betűvel írandók 
a Hunyadi és Rákóczi nevek is. Beteges kép-
zelődés tehát azoktól és nem is vall jóhiszemű-
ségre, kik a régebben dívó h lvesírás szerint 
akarják nevüket magyarosítani. 

Az új név választásánál következő pontok 
figyelembevételét ajánljuk : 

1. Ki hol született, az illető városnak, köz-
ségnek, pusztának, telepnek, dűlőnek, uraduloin-
nak, majornak, csárdának, gyártelepnek és 
általában helynek a neve után — amennyiben 
az magyar hangzású — tegyen egy ,,i" betűt 
és kifogástalan magyar neve lesz. Ilyen nevek : 
Aradi, Békési, Csabai, Diószegi, Érdi, Füredi, 
Gömöri, Haraszti, Ipolyi, Jánosi, Karcagi, 
Lendvai, Monori. Némedi, Oroszi, Perhádi, Rom-
hányi, Selmeci, Túri, Urai, Vári, Zagori stb. 
Magyarország helységnévtára oly nagymennyi-
ségű eredeti, jó magyar hangzású helynevet 
tartalmaz, hogy annak használata új nevek 
választásánál mindenkinek melegen a jánlható. 

2. Iparos vagy kereskedő leghelyesebben cse-
lekszik, ha egyszerűen foglalkozásáról nevezi el 
magát. Ilyen nevek lehetnek : Ács, Asztalos, 
Bányász, Borbély, Cserepes, Csipkés, Dobos, 
Dudás, Ernyős, Erszényes, Faragó, Festő, 
Gelencsér, Gyertyás, Hajós, Halász, Intő, Ihász, 
Juhász, Javító, Kőmíves, Kalapos, Lakatos, 
Leveles, Mester, Mészáros, Nyerges, Nyíró, Oltó, 
Ostoros, Posztós, Puskás, Révész, Rojtos, Sütő, 
Szűcs, Tímár, Takács, Udvaros, Utas, Vadász, 
Vedres ; Boltos, Csaplár, Itcés, Kalmár, Köblös, 
Lisztes, Pénzes, Szatócs, Szattyános, Tőzsér, 
Tárnok, Vadas stb. 

3. Az értelmességi osztályhoz tartozók külön-
leges foglalkozásuk szerint is választhatják ne-

vüket. Ilyenek : Bajnok, Csatlós, Fegyveres, 
! Hadnagy, Hajdú, Harczos, író, Kardhordó, 

Katona, Kántor, Lándzsás, Pap, Pattantyús, 
I Pánczélos, Poroszló, Tanító, Tiszt, Toborzó, 
J Tizedes, Várnagy, Várőr, Vezér, Zászlós, Zsol-
j dos stb. 

4. Az őstermelés, halászat, vadászat, erdészet, 
bányászat stb., mezei, erdei, kerti, réti stb. fog-

I lalkozás különféle nemei és ágai nagymennyi-
1 ségü jóhangzású magyar nevet szolgáltatnak. 

Ilyenek : Arató, Cserkész, Csősz, Cséplő, Derítő, 
Erdész, Földész, Gazda, Gulyás, Hajtó, íjász, 
Kenyeres, Kaszás, Kertész, Majoros, Szedő, 

! Szemző, Szántó, Vető stb. 
5. Ki őseinek nemzetiségét legalább nevében 

akarja megtartani és késő unokáinak fönntar-
tani, legyen : Avar, Bajor, Bolgár, Cserkesz, 
Dalmát, Dán, Horvát, Hún, Gör.ig, Jász, Ivún, 
Labanc, Lengyel, Magyar, Német, Olasz, Orosz, 
Örmény, Oláh, Palóc, Porosz, Rutén, Szász, 
Székely, Tatár, Tót, Vend stb. 

i Aki szőke, vehet föl Szőke nevet, a barna 
; Barnát. Aki kedvesnek érzi magát, vegyen 
I föl Kedves, aki kellemes—Kellemes, a nemes— 
j Nemes, a boldog —Boldog nevet és így tovább. 
I így adhat magának valaki: Aranyos, Buzgó, 
i Bánó, Csöndes, Csínos, Dicső, Elmés, Hasznos, 
I Jámbor, Takaros, Termetes stb. nevet. Lehet 
j valakinek a neve Barát, Beszédes, Derék, Dol-
I gos, Fürge, Heves, Ifjú, Jeles, Jó, Öreg, Os, 
! Virág, Vitéz stb. 
I 7. A természetvilág három országából is 
j választhat bárki nevet magának. így lehet: 
I Csóka, Daru, Farkas, Fürj, Holló, Rigó, Róka, 

Sas, Sólyom, Szarvas; Árpa, Búza, Rózsa, Fenyő ; 
Acél, Arany. Réz, Vas stb. 

8. A vezetéknevét születése napjának, az év-
szaknak, hegynek, völgynek, időszaknak, víznek, 
tónak stb.-nek a nevéről is választhatja az 
ember, pl. Szerda, Péntek, Tavasz, Nyár, Északi, 
Déli, Harmat, Szél, Kárpáti, Vágvölgyi. Tisza, 
Balaton, Maros, Kőrös stb. 

9. Abban se tehet senki kifogást, ha valaki 
Első, Hármas, Négyes névvel és ezekhez hason-
lóan nevezi magát. 

10. Neve magvaros lesz, ha valaki az s, as, 
es, ös főnévképzőkkel, vagy az ó, ő ígenév-
képzők segítségével új nevet alkot magának, 
így lehet kérni igéből Kérő, mérniből Mérő, 
védeniből Védő, dönteniből Döntő, vagy pedig : 
Acélos, Boros, Cserjés, Dinnyés, Egres, Füves, 
Fenyves, Gyökeres, Hegyes, Járatos, Kardos, 
Lombos, Madarász, Nótás, Pártos, Peres, Rendes, 
Sodros, Szabados, Tölgyes, Tüskés, Ugrós, 
Vermes, Zajos stb. 

11. Viselt nevének egyszerű fordítása által 
is juthat ú j magyar névhez, ha az illető név 
megfelelő magyar hangzással bír. így lehet 



1 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13. SZÁM. 

Schmied-bői Kovács, Wagner- böl Bognár, 
Drechsler-bői Esztergályos, Schnitzer-ből Fa-
ragó, Weber-bői Takács stb. Figyelni kell azon-
ban az idegenből fordított névnél arra, hogy 
az illető úgy válassza meg nevét, hogy annak 
hallatára ne mindjárt az jusson eszébe az em-
bernek, hogy idegenből fordított névvel van 
dolga. Az ilyen nevek rosszabbak az eredetinél, 
mert sem nem magyarok, sem nem németek. 
Az ilyen nevek, mint Mayerfi, Mánfí, Keszlerfi 
stb. egy csöppel sem jobbak, mintha azt mon-
daná valaki, hogy a neve: Deutschi, Ofeni stb. 
Inkább maradjon Buchbergernek, mint Könyv-
hegyi, mert bizony miért tagadnánk, de úgy 
van biz az, hogy Könyvhegyi név hallatára 
mindjárt a Buchberger név jut eszünkbe. Ez a 
név csak az esetben volna jogos, ha valahol 
hazánkban Könyvhegy nevű község vagy hegy 
volna, ami tudtunkkal azonban nincs. De 
Ankerschmied-ből se legyen Vasmacskakovácsi 
és Ellenbogenból sem Ivönyöki, mivel akkor 
jobb, ha a Mayer Mayernek, Keszler pedig 
Keszlernek marad. 

12. Jókai, Jósika, Eötvös, Kemény stb. 
regényíróink, Petőfi, Arany, Vörösmarty stb. 
költőink, Katona, Szigligeti, Szigeti, Csiky, 
Dóczi, Rákosi, Tóth stb. színműíróink, Horvát, 
Szalay, Varga stb. történetíróink és általában 
íróink műveiben annyi a jó- és széphangzású, 
eredeti és képzett magyar név, hogy azokból 
bátran és bőven lehet választani. Ilyenek : 
Bátori. Béldi, Bárcai, Cserei, Kapuvári, Kár-
páti, Madocsai, Perényi, Simonyi, Szécsi, Szent-
irmai, Telegdi, Újlaki, Várdai, Zólyomi. 

A névválasztás módozatait kimeríteni ^ nem 
szándékozunk ; itt csupán rámutatni akartunk 
a főbbekre, melyek követését helyesnek tartjuk 
és ajánljuk. Az egyéni ízlés itt is sokféle s azt 
a név megválasztásánál nehéz eltalálni. A határt 
is bajos megjelölni, meddig terjedhet a régi 
nevek tiszteletbentartása; ennél főkép a tapin-
tat határoz. Legjobban cselekszik az, ki ú j 
nevet akar fölvenni, ha tapasztalt egyének vé-
leményét kikéri. Célunk nem lehet a névvál-
toztatás, hanem a névmagyarosítás. Minden 
nemzet törekvése fiait név után megismerni, 
illetve magáénak vallani. A név tekintetében is 
rövidséget szenvedünk mi magyarok, amennyi-
ben ha irodalmunk, tudományunk, művészetünk 
valamely jelesének idegen hangzású neve van, 
bizony legtöbbször nem is tekintik magyarnak, 
pedig minden ily eset érzékeny veszteség kul-
túránk külföldi hírét illetőleg. Épen ezért vesz 
a külföld oly lassan és nehezen tudomást rólunk. 
A névmagyarosítás politikai és nemzeti életünk 
oly terén mozog, melyen aggodalom nélkül sza-
badon dolgozhatunk. Legtöbbet pedig hazánk 
magyar nemzetisége megóvására és terjesztésére 

a tanítóság tehet, mely a gyermeknek mái-
zsenge korában a névmagyarosítás iránti ked-
vet és hajlamot szívébe csöpögtetheti. 

(Budapest.) Telkes Simon. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
W. K. N.-Űjfalu. A kivetést jogosnak tartjuk) 

mert az nem bír közs. pótadó jellegével. — 
H. F. B. Az áll. tanítók javadalmazását, figye-
lemmel az 1904. évi I. t.-c.-re, lapunk hasábjain 
már számtalanszor ismertettük. Ennek dacára 
ön mégis azt kérdi, hogy megilleti-e önt a 
2000 K fizetés ? Micsoda alapon akarja ezt 
kérelmezni, holott a hivatkozott t.-cikkel bizto-
sított legmagasabb személyi pótlékot is már 
bizonnyal megkapta ? — E. L. B.-Szentmárton. 
A kéményseprési díjra vonatkozólag nem lévén 
törvényes intézkedés : megegyezés tárgya. — 
Mihálygerge. 1. Olyan esetet nem ismerünk. 
2. Áll imosítás alkalmával az 5% iskolai adót 
és az épület karbantartását kötik ki. A tanító-
kat az állam fizeti. — D. N. Lszentniiklós. 
Legjobb lesz, ha az igazgató-tanító szerintünk 
önkényes eljárását a tantestületi ülésen föl-
vetik, vagy az isk.-székkel megismertetik. — 
S. J. Szatina. Korpótléki államsegélyért bár-
mikor folyamodhatnak. — T. K. L Pályáz-
hatik, meg is választhatják s csak az a „kelle-
metlensége" lehet, hogy a nyugdíjintézetnél a 
megszakítást igazolnia kell. — St, M. Somorja. 
I. A lakbér fölemelését csak „kérheti", de nem 
„követelheti". 2. Ezt az iskolaszékkel egyet-
értve kell elintézni. — K. S. 1. Méltányos, 
hogy a hitközség volt tanítóját fölmentse az 
iskolai adózás alól. 2. Nem ismerünk olyan 
„intézményt". — Sz. S. Kordéháza. A tanító 
özvegye és árvái az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
140. §-a szerint a halálozás napjától számított 
V2 évig az egész fizetést és lakást élvezik. — 
F. J. Kisszokond. 1. A helybelieknek nem 
köteles napidíjat adni. 2. Nem tudjuk. 3. A kir. 
tfiőség útján kell kérni. 4. Nem tudjuk, de azt 
hisszük, hogy, ha szükség van rá, megadják. — 
Sz. Kálmán. Fiiss. A Tanítók Tanácsadója 
szerkesztőségünkben rendelhető meg ; ára kötve 
3 K, ajánlott küldésre 45 f melléklendő. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Molnár Viktor ünneplése. Családias 

ünneplés keretében állított a m. héten emléket az 
Uránia Szinbáz igazg.-tanácsa és fel.-biz. Molnár 
Viktor államtitkárnak amaz érdemeiért, me-
lyeket az intézet megalapítása és fölvirágozta-
tása körül szerzett. Az igazgatóság ifj. Herpka 
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Károly iparmüv. iskolai tanárral XVII. századbeli 
magyar stílusban remekművű aranyserleget 
mintáztatott s e serleg fölavatására az Országos 
Kaszinó külön termében lakomáira gyűlt egybe. 
Az ünnepi beszédet Eró'di Béla dr. udvari 
tanácsos mondotta, ki rámutatva a szinbáz 
kulturális működésének elvitathatatlan ered-
ményeire, köszöntötte Molnár Viktort, kinek 
ernyedetlen és önzetlen fáradozása juttatta el 
a legnehezebb válságokon és küzdelmeken 
keresztül az Urániát arra a színvonalra, melyen 
ma áll. Beszédének végén a teljes számban 
megjelent vezetőség nevében kimondotta, hogy 
ezentúl minden évben, az intézet fönnmaradásáig, 
egy meghatározott napon gyűljön egybe az 
igazgatóság és felügyelő-bizottság és Molnár 
Viktorra köszöntsék a serleget. Molnár Viktor 
meghatottan köszönte meg a megtiszteltetést, 
mely visszaháramlik, úgymond, azokra, kiket a 
nemzeti kultúráért való hasonló szeretet és 
rajongás tett az ő fegyvertársaivá. Beszédében 
fejtegette a társadalom kötelezettségét, mellyel 
a tudományok és ismeretek színvonalának eme-
lésére, terjesztésére és népszerűsítésére tartozik. 
A lakoma folyamán még számos felköszöntő 
hangzott el. 

— Ideális nővédelem. Budapesten mái-
évek óta folyik az úgynevezett „leányotthonok-
ban" a nővédelem egyik legszebb s leghatha-
tósabb módja. Valósággal laikus apostolkodás-
nak lehetne nevezni, mert a vezetők, kik vasár-
nap délutánonként a leányotthonokban összegyűlt 
munkásnőkkel foglalkoznak, nemcsak a munkás-
nők speciális bajaival törődnek, de elsősorban 
a leányok lelkére hatnak, a lelket művelik. Az 
elhagyott, a munkában kifáradt és legtöbbször 
megkopott női lélek megmentése a vezérgon-
dolatuk, s főtörekvésük az, hogy magasabb 
erkölcsi és szellemi színvonalra emeljék védett-
jeik gondolatvilágát. Ezt az apostoli és speciális 
munkát előkelő, több főrangú hölgy végzi s  
már központi leányotthont is szerveztek, mely-
nek lelkesen működő alelnöknője Farkas Edit 
úrhölgy, ki azonban nem elégszik meg azzal, 
hogy Budapesten teremtsen összeköttetést a 
leányotthonok között, hanem a vidékre is ki-
terjeszti a nővédelem ez apostoli módját. Mint 
buzgó és hivatásán teljes lélekkel csüggő szer-
vező járja be a vidéki városokat, mindazokat, 
ahol alkalmas talajt iát úiabb leányotthon léte-
sítésére. 

— Az Eötvös-alapért. Tarant Kálmán 
köpcsényi állami tanító levélben tudatta az I 

Eötvös-alap elnökével, hogy: „mint az alap 
tagja, méltányolva e humánus, a tanítóságnak 
áldást nyújtó intézményt, elhatározta, hogy 
minden évben gyermekelőadások rendezésével 

: fogja az alap vagyonát gyarapítani" s egyben 
be is küldötte „szerény fáradozása első ered-

; ményét:" 240 koronát. Országszerte követésre 
; méltó ! — A nagymihályi takarékpénztár és 
I kereskedelmi ia^k, mely a m. évben is támo-

gatta az Eötvös-alapot, az idén is küldött 
\ 20 koronát. Ha azok a takarékpénztárak és 
I hitelszövetkezetek, amelyeknél kartársaink egy 

vagy más minőségben működnek, mind megem-
lékeznének az Eötvös-alapról, az alap jövedelme 
tetemesen megnövekednék s több jótékonyságot 
gyakorolhatna, mint eddig. Fölhívjuk erre a 
körülményre vidéki kartársaink figyelmét. 

— Tanulmányi kirándulás. Több bácskai 
tanító, szövetkezve Göndör Ferenc óbecsei 
tanítóval, „Magyar Tanítók Tanulmányútja" 
cím alatt a nyári nagy szünidőben utazáso-
kat rendez az ország különböző vidékére. Az 
első ilyen út az idén, július hó elsején, esetleg 
augusztus végén lesz. Az útiterv négy részből 
áll. Minden út Budapestről indul ki és magában 
foglalja az Alföld és a hegyvidék egy-egy 
részét. Az első út : Nagy-Alföld—Al-Duna lesz. 
Budapest, Czegléd, Kecskemét, Szeged, Szabadka, 
Baja, Zombor, Újvidék, Zimonv, Belgrád, Pan-
csova, Verseez, Oravicza, Anina, Marilla, Báziás, 
Orsova, Vaskapu, Turn-Szeverini, Herkulesfürdő, 
Lúgos, Buziás, Temesvár, Arad és Mezőhegyes 
városok. Lgy pár év alatt a tanító megismer-
heti szép hazánk minden zegét-zugát. Hogy a 
költségek elviselhetőbbek legyenek a szegényebb 
sorsú tanítókra is, a tanulmányúton hangver-
senyek rendeztetnek. Az utazás sikerének biz-
tosítására az egyes hajózási vállalatok, vendég-
lők, fürdőtelepek, gyárak, bányák messzemenő 
kedvezményeket nyújtanak, csak még a minisz-
térium, illetve az államvasútak pártfogását vár-
ják a rendezők. Az első tanulmányút 12, illetve 
14 napra van tervezve, mert ha a hangverseny-
csoportot sikerül egybeállítani, akkor 14 nap 
alatt történik az utazás. A karmesteri állásra 
az ország egyik hírneves zeneszerzőjét szándé-
koznak megnyerni. Az egész útiköltség, vasút 
Hl. oszt., hajó II. oszt. : 86 K 60 f ; vasút 
Ii. oszt., hajó I. oszt. : 100 K. Természetes, 
ebben benne van a lakás és élelmezés is. A 
hangversenyek bevételei a közreműködőket 
illetik. Az utazásban részt venni óhajtók, ének-
hangjuk és a zeneeszköz megjelölésével április 
17-ig jelentkezhetnek Göndör Ferenc tanítónál, 
az „Óbecsei Újság" szerkesztőjénél, Óbecsén. 
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A kirándulásban részt vehet minden tanügy-
barát. 

— IJj iskolakönyvek. A főváros tudvalevő-
leg pályázatot hirdetett új iskolakönyvekre. A 
tanács a pályaművek közül elfogadta a ter-
mészetrajzi könyvek közül Báthory Nándor és 
Kneiff Ölön munkáját, testgyakorlati segéd-
könyvnek Barna Jakab játékkönyvét, termé-
szettanra (stomfai) Tóth Kálmán könyvét, Egri 
György ABO könyvét és Sebestyén Gyula tör-
ténetkönyvét. A politikai jogok és kötelességek 
könyvére, az ABC-vezérkönyvére és az írás-
tanítás vezérkönyvére nem talált alkalmas pálya-
munkát. 

— Magánlevelek a miniszterhez. Gyak-
rabban fordul elő, hogy tanítók és tanítónők a 
minisztert közvetlenül magánlevelekkel keresik 
tol s kérik intézkedését. Erre vonatkozólag most 
utasítás ment a tanfelügyelőkhöz, mely elmondja, 
hogy a minisztérium hatósága alá tartozó köz-
szolgálatban lévők mindazon ügyei, melyek a 
miniszter döntését igénylik, csak hivatalos alak-
ban és úton kerülhetnek tárgyalás alá és mert 
a magánlevélek tárgyalás alapjául el nemfogad-
hatók, nehogy az ilyen, szabálytalan úton és 
alakban előadott kérelem tárgyalásának mellő-
zése esetleg az érdekeltek sérelmével járhasson : 
fölhívta a tanfelügyelőket, hogy a tankerüle-
tük területén működő összes iskolák tanítóit 
— tekintet nélkül az iskolák jellegére — vilá-
gosítsák föl a mondottak felől s alkalmas módon 
hozzák tudomásukra, liogy jövőre a minisztt rhez 
magánleveleket ne intézzenek, hanem minden 
kérelmüket és óhajtásukat szabályszerű alakban 
és megfelelő szolgálati úton terjesszék élő. 

— Tolna vármegye iskolái. Tolna vár-
megye alispánjának jelentéséből idézzük a 
következőket: „A vármegye területén 241 elemi 
népiskola van ; tannyelvük — 5 kivételével — 
tisztái' magyar. A bonykádvarasdi rém. kath. 
iskola tannyelve a legújabban lett magyarrá; 
a dunakömlődi róm. kath iskolában csak ki-
segítőként h; sználják a német nyelvet. A négy 
görög-keleti szerb iskolában szintén tanítják a 
magyar nyelvet. A legutóbbi 10 év folyamán 
összesen 82 iskolának a tannyelve vált tiszta 
magyar, á. Ez örvendetes haladásban az itkola-
széki ein k je és tanítók hazafias buzgólkodásá 
nak van nagy része, de az érdemekből az 
oroszlánrész köztisztelet és közszeretetben álló 
kir. tanfelügyelőnket, Tihanyi Domokost illeti, 
aki 10 évet meghaladó s elismerésre legméltóbb 
fáradozásainak jutalmául kir. tanácsosi címmel 
lőn a legmagasabb helyről kitüntetve. Az 
iskolák száma is folyton emelkedik, így leg-
újabban Bonyhádon létesült magyar magán 
polgári leányiskola. Hőgvészen magán elemi 
népiskola. Szervezés alatt van Medinán, a 

Pakshoz tartozó pusztákon és az Ocsényliez 
tartozó Tótvölgyi szőlőhegyen létesítendő köz-
ségi iskola. Ezek már folyó évi szeptember 
1-én megnyithatók lesznek. A már meglevő 
iskoláknál a szükséghez képest a tantermek is 
szaporít tattak. így Bátán, Mözsön, Tevelen, 
Kisszékelyen, Györkönyön, Keszőhidegkúton és 
Pálfán. Az óvodák szaporítása lassabban megy, 
mindazonáltal a folyó évbeu Pakson létesült 
egy második községi óvoda, Bátán pedig egy 
állandó menedékház. A vármegyében levő 7 
iparostanonc-iskola működése is örvendetes. Az 
iskolábajárás rendes, tankönyvekkel és író-
eszközökkel a növendékek el varnak látva." 

— Rövid hí rek. .1 hajdúmegyei tanítók 
Gönczy Pál nevét viselő egyesületének debreceni 
járásköre f. é. március hó 24-én Debreczenben 
dr. Barcsa János tanár elnöklete alatt gyűlést 
tartott, melyen Vancsa György ipariskolai rajz-
tanár a szabadkézi rajz tanítási módszerét az 
új Tanterv alapján ismertette. A szabadkézi rajz 
népiskolai tananyagának kezelési módját gyer-
mekek jelenlétében mutatta be, bebizonyítván, 
hogy az új népiskolai Tanterv követelményeinek 
meg lehet felelni. Kuti Zsigmond az új nép-
iskolai Tanterv előállásának előzményeit és a 
régi és új Tanterv közti különbségeket, végül 
az új Tantervtől várható eredményeket ismer-
telte — Egy fővárosi kartársunk : 2'as József 
(Vl., Kmetty-utca 20. s/„) fölszólítja volt iskola-
társait, kik 1896-ban a budapesti áll. tanító-
képző-intézetben oklevelet nyertek, hogy szíves-
kedjenek vele pontos eímüket tudatni. — Szana-
tóriumi alap javára a hódmezővásárhelyi állami 
óvónőképző-intézet iskolai ünnepélyt rendezett, 
mely 300 koronát jövedelmezett a jótékony 
célra. — Értesítés. Az állami tanítók országos 
egyesülete évi közgyűlését számos tag egyenes 
óhajára azon időre halasztjuk, mikor az Orszá-
gos Bizottság is évi közgyűlését tartja. Kérjük 
a szolgálati pragmatika ügyében az egyes testü-
leteket a szorgos munkálkodásra. Debreczen, 
1906 március 26. Kor.ma László, elnök. Havas 
Pál, főtitkár. 

— Halálozás. Derkovics Lásdó sopronta-
mási oszt -tanító életének 23-ik, tanítói műkö-
désének 4-ik évében, hosszas szenvedés után 
jobblétre szenderült. Áldás emlékére! 

Tartalom : Népies előadások. Mező Dániel. — A 
mesterinas-iskola bajai. Podhradszky Lajos. — Az itj. 
könyvtár az idegenajkú iskolában. Frimmel J. — A 

i munkaszeretetre való nevelés módja. Schön József. — 
Az erdélyrészi tanítóegyesületek szövetsége. Mátlié 
József. Részletek és eszmecserék az 1906/7. évi 

I tananyagbeosztásról. Vaday József. — Hivatalos rész. — 
Az Orsz. Gyermekvédő-Liga. — Szünóra : Irodalom.— 
Mire ügyeljünk az új név választásánál. Telkes Simon. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA, 
Rovatvezető: KHOrX)PP ALFHÉD, 

A gazd. isin. iskolai tanszerek és 
eszközök beszerzéséről. 

A gazd. ism. iskolák évről-évre gyarapodó 
száma szép bizonysága annak, hogy ez intéz-
mény valóban a gyakorlati életnevelés mezején 
mozog, szem előtt tartja hazánk népének fog-
lalkozását, igyekszik növendékeit a való életbe 
bevezetni, velük mindama ismereteket, gyakor-
lati fogásokat közölni, melyek képessé teszik 
őket egykor arra, hogy hasznos tagjai legyenek 
e hazának. 

Az intézmény megkedveltetése a néppel 
tisztán a gazd. ism. iskola vezetőjétől függ. 
Ahol a vezetőben meg van a kellő szaktudás, 
a bánnitudás a néppel s különösen a vezető-
körökkel. bizonyos önmérséklés és helyes tapin-
tat, de tud alkalomadtán kellő erélyt is ki-
fejteni, megtudja választani a helyes időt a 
gazd. ism. iskolai, valamint a gyakorlati telep 
felszerelési tárgyainak és taneszközeinek be-
szerzésére vonatkozó kérelmének előterjeszté-
sére : ott bizonyára üdvös nyomokat hagy 
maga után a gazd. ism. iskola intézménye. 

Nem úgy ott, ahol a nép maga veszi észre 
a vezető hiányos szaktudását, hol a tanító 
nem tud alkalmazkodni a viszonyokhoz, nincs 
benne sem kellő önmérséklet, sem helyes 
tapintat, amely pedig okvetlenül szükséges, 
ha valamit az iskolát fenntartó hatóságtól ki 
akar eszközölni. Ne zaklassuk minduntalan 
kérelmünkkel, panaszunkkal — ha kérelmünk 
jogos is volna — az iskolaszéket, az elnököt, 
avagy a gondnokot. Ne erőszakoljuk olyan dolgok 
beszerzését, amelyeket később, alkalmasabb idő-
ben maga a fenntartó ajánl fel. Ne forduljunk 
minden csekélységért az iskolát fenntartó ható-
sághoz, ne szorgalmazzuk az olyan felszerelési 
tárgyak, szerek és taneszközök beszerzését, 
melyeket úgyszólván semmi költség nélkül — 
csak egy kis gonddal és utánjárással — mi 
magunk tudunk beszerezni és előállítani. 

Különösen vonatkozik ez a felekezeti isko-
lákra, hol az iskolafenntartó gyakran tanítóját 
sem tudja kellően díjazni, a neki járó illet-
ményeket pontosan kiszolgáltatni. Célszerű 
volna-e ily helyen, ha a tanító minduntalan 
sürgetné a felszerelési tárgyak, taneszközök és 
szerek beszerzését ? Szerény nézetem szerint, 
nem, mert a tanító — ki ismerve az iskola-
fenntartó szegénységét — ennek dacára mindig 

csak szorgalmazza az említettek beszerzését, 
nemhogy használna, hanem a legtöbb esetben 
ártalmára lenne az ügynek. Lásson az iskola-
fenntartó a vezetőben ügyszeretetet, buzgósá-
got, tevékenységet és munkásságot ; eredményes 
működést iskolájában, kutatásának, gyűjtésének 
eredményét akár fa-, állat- és növénygyűjte-
mény alakjában és azt hiszem, kérő szava 
nem lesz pusztában elhangzott, hanem tettre 
sarkaló szó. 

A szabad természet ölén minduntalan szembe-
ötlik egy-más dolog, amit érdemes az iskola 
részére gyűjteni. Barangolásunk a virágos 
mezőn, aranykalászos táblák között, sétáink 
a gyümölcsöskertek árnyékot adó fái alatt, 
kirándulásunk az erdőbe s a hegyekbe annyi 
örömet, annyi szórakozást, a tanulni vágyónak 
pedig oly bő anyagot szolgáltatnak, amennyi 
csak kell. Csak olvasni kell tudni a természet 
nagy könyvéből, figyelni a jelenségeket, kutatni 
az ok és okozat közti összefüggést és bizonyára 
számtalan mozzanatot találunk, amely méltó a 
feljegyzésre. Éles szem, erős megfigyelő képes-
ség sok olyan állati és növényi parazita fel-
találását fogja megkönnyíteni, mit a laikus, a 
kevésbbé figyelmes szemlélő nem vesz észre. 

Gyűjtsünk ott, ahol lehet, s amikor erre 
alkalom kínálkozik. Ne sajnáljuk az utánjárást, 
a gyaloglás és barangolás fáradalmait, midőn 
azt iskolánk és növendékeink érdeke egjaránt 
megkívánja. A becsülettel végzett munka, 
küzködésünk és fáradságos munkák nyomán 
járó lelki megnyugvás s benső öröm elegendő 
jutalom szívünk- és kekünknek. Ne vágyakoz-
zunk külső elismerésre ; legyen a becsülettel 
végzett rrunkánk fegyver a továbbküzdésre, 
serkentés az iskola irányában teendő minden 
lépésünknél és akkor azt hiszem: a siker sem 
maradhat el. 

E helyen nem célom a tanszerek és eszközök 
ama könnyű beszerzési forrását megnevezni, 
amely úgyszólván semmi utánjárással nem jár, 
értem alatta a pénzen való vásárlást a tanszer-
készítőktől és raktárosoktól, hanem a szabad 
természetet. A természet maga kínálgatja a 
leghüebb, a legszebb példányokban az ő termé-
nyeit, csak utána kell kutatni. 

Nem szükséges nekünk maggyűjteményért a 
taneszközkereskedőhöz fordulni, aki igen gyak-
ran méregdrágán kínálgatja árúit ; ott van a rét, 
a mező, a tarló viránya, csak szedegetni, 
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gyűjteni kell azok terméseit : a magvakat. 
A mezőgazdaság, a konyhakert, a fűfélék 
magvaiból — ha utána járunk — oly szép 
gyűjteményt rendezhetünk be magunknak és 
amellett oly olcsón, hogy szebbet még a keres-
kedőktől sem lehet kapni. A gyűjtött magva-
kat helyezzük el skatulyákban, avagy az e célra 
vett kicsi üvegecskékbe. 

Ha mi magunk szedegetjük a magvakat, 
utalva vagyunk a növények életjelenségeit 
tanulmán) ózni és e megfigyelés, a növény ter-
mészetének tanulmányozása megerősít minket 
azok szeretetében, mélyíti tudásunkat, erő-
síti megfigyelő képességünket, de hathatósabbá 
teszi a gomba és más paraziták elleni sike-
resebb védekezést. 

Azok részére, kik tán a sok utánjárással 
járó munkától irtóznak, e helyen fölemlítem, 
hogy teljesen díjtalanul kaphatnak mezőgazda-
sági-, konyhakerti- és fűféle magvakból álló 
gyűjteményt, ha eziránt^ kérelmükkel Mauth-
ner Ödön budapesti, avagy Mühle Vilmos, 
temesvári magkereskedő urakhoz fordulnak. 
Azok a legnagyobb előzékenységgel bocsájtják 
rendelkezésre a maggyűjteményt. 

Ily helyen, hol az erdészet tanítása is köte-
lező tantárgy, semmi nehézségbe nem ütközik 
a fagyűjtemény beszerzése, mert ott bizonyára 
bővelkedik az erdő a különböző erdei fák 
sokaságában. Hogy e mellett a fagyűjtemény 
tetszetős is legyen, a szemre is kedvező be-
nyomást tegyen, de meg a fa jellege, állo-
mánya, héja, bélsugara és gyűrűi stb. is szem-
léltethetőleg bemutathatok legyenek, ajánlom 
a következő eljárást: A fából 20 cm. hosszú-
ságú darabot fűrésszel lefűrészelünk, még 
pedig az alsó részét keresztmetszetben, semmi 
csiszolást nem téve rajta, a felső végét haránt-
metszetben s azt szép fényesre kicsiszoljuk. 
Ily módon könnyen felismerhető a fa, bemutat-
hatjuk a csiszolt felületen a fa állományát, 
kérges részét, a színfát, az évgyűrűket stb. 
Könnyen szemléltethető, ép mert a csiszolt 
felület e tulajdonságot kiemeli, mely évben 
volt kedvező időjárás a fára, mely évben vál-
tak könnyebben fölvehetőkké a földben elrak-
tározott tápanyagok és a fa melyik oldala 
részesült kedvezőbb táplálékban. 

Gyümölcsfáink, gabonaféléink és konyha-
kerti növényeink a különféle gomba, és más 
növényi paraziták sokaságának oly nagy mérv-
ben vannak kitéve, azok termését évről-evre oly-
annyira megtizedelik, hogy bizony a gazdá-
nak résen kell lennie s minden óvintézkedést 
a kellő időben megtenni, hacsak nem akarja 
ezen kártevők martalékául átengedni arany-
kalászos tábláit, terméstől roskadó gyümölcs-
fáit. De hogy tegye meg az óvintézkedéseket, 

ha sem ezeket, sem a kártevőket nem ismeri? 
Erre való a gazdasági ismétlő iskolában a 
kártevő gombák, páraziták gyűjteménye. Hogy 
ilyen gyűjteményt létesíthessünk, ahhoz nem 
kell, hogy minden gombabetegséget, azok élet-
módját és szaporodását ismerjük, hisz ehhez egy 
emberöltő sem elegendő; de van egy módja, 
amely által mégis ily gyűjtemény birtokába 
juthatunk anélkül, hogy a gombák fa j - és 
életfenntartási titkaiba mélyebben behatolnánk. 

Tudjuk mindnyájan. jól. hogy hazánkban 
vannak intézmények, amelyek e tudománnyal 
speciálisan foglalkoznak, am-lyek kötelezve 
vannak a növény élet- és kórtani elváltozásait 
tanulmányozni, s amelyek a hozzáfordulóknak 
dí jtalan felvilágosítást adnak. Ezek : a magyar-
óvári növényélet- és kórtani áílomás, a buda-
pesti kertészeti tanintézet, az ampelológiai 
intézet stb. Amidőn gabonaféléinket, takar-
mánynövényeinket és fűféléinket valami gomba 
bántja, küldjük a növényélet- és kórtani állo-
máshoz, amidőn gyümölcsfáinkat éri kár, 
melyet nem ismerünk, küldjük a kertészeti tan-
intézethez, szőlőinkben előforduló ellenségek-
től megtámadott részeket küldjük az ampelo-
lógiai intézethez és biztosak lehetünk, hogy 
szakszerű útbaigazítást nyerünk. Ily módon 
használunk a közügynek, de egyúttal az iskolá-
nak is, mert a megtámadott szár- és levél-
részeket, — melyek gombabetegségét már 
ismerjük — gondosan lepréselhetjük, szárít-
hatjuk, egy kártyalapra ráerősítjük, s celluloid-
lappal, mely tudvalevőleg oly áttetsző, mint 
az üveg, leborítjuk. A celluloidlapot oly módon 
erősítjük a kártyalaphoz, hogy a préselt mintá-
hoz sem por, sem j á s z o k hozzá ne férhessen 
és ily módon egy sokáig eltartható és ki-
fogástalan szemléltető tárgyat nyerünk. 

A káros rovarokat felölelő gyűjtemény készí-
tése semmi nehézségbe nem ütközik azok részéről, 
kik igyekeznek szép sorozatot összeállítani a 
mezőgazdasági terményekben és gyümölcsfák-
ban, avagy az erdei fákban kárttevő rovarokról. 
Nem szükséges, hogy kiváló bogarászok és 
szakemberek legyünk, hisz ezen kárttevők leg-
többje oly gyakori és sajnos, kártételük is, 
hogy kis gyakorlat után magunk is meg tud-
juk határozni az illető kártevő rovar nevét. 
De ha a bogár neve nem volna ismeretes, sem 
szaporodása, avagy különös szokása, úgy küld-
jük fel a m. kir. rovartani állomáshoz Buda-
pestre. Az nemcsak, hogy díjtalanul közli az 
illető rovar nevét, hanem közli életszokásait, 
az ellene való védekezés módját is, sőt ha 
kártétele nagy, úgy a helyszínére is kiküld 
szakembert és ott foganatosíttatja az irtást. 

E helyen fölemlítem azon körülményt is, 
hogy a közügynek, a mezőgazdaság felvirá-
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goztatásának tesz hasznos szolgálatot az a 
gazd. tanító, ki a kártevő rovarhói nem egyet, 
hanem 100—200 darabot küld fel az állomás-
hoz. Nem kerül az neki semmibe, megtéríti a 
költségeket maga az állomás. A közügynek 
tesz fontos szolgálatot már azért is, mert a 
felküldött rovtrokból összeállít a rovartani 
állomás szemléltető biológiai csoportozatokat, 
melyeket az egyes földmíves iskoláknak s 
gazdasági tanintézeteknek küld, tanítási célra 
való felhasználás végett. 

Rovarbiológiai csoportozatot is állíthat össze 
a tanító magának, természetesen itt már a 
kártevő rovar biológiai behatóbb ismerete is 
szükséges. Összeállítása nem oly nehéz és bonyo-
lult, a fő, hogy a természetet hűen utánozza, 
a rovart a maga kártételeivel mutassa be. így 
a cserebogárnál a következőkép járnék el : 
Skatulyába, minőt a kereskedésben kaphatunk, 
tennék földet, annak alsó részében elhelyez-
ném a pajort, amint pusztítja a növények gyö-
kereit, majd a bábalakot, tovább a kifejlett 
bogárt, amint igyekszik a föld színére jutni, 
fenn pedig fűvesrész és mászkáló cserebogár. 
Nem szükséges drága és légmentesen elzárt 
üvegedény ; a célnak ez is meg fog felelni. A 
lényeges, hogy a valóságot, a természetest 
megközelítse. 

Növénygyűjtemény, ú. n. herbarium össze-
állítása olyannyira ismeretes és a képzőintéze-
tekben is ismertetett dolog, hogy annak rész-
letes leírásába nem bocsátkozom. Csak annyit 
említek meg, hogy gazd. ism. iskoláról lévén 
szó csakis a mezőgazdasági növények, fű-
félék, konyhakerti növények és kártékony gyo-
mok felvétele lesz indokolt. 

A talajnemekből is állíthatunk össze gyűjte-
ményt, hisz alig van falu, melynek határában 
nem volna képviselve több talajnem, s ha egyik-
másik tán nem is volna képviselve, beszerzése 
más határról nem ütközik oly nagy nehézségbe. 

Gyapjúgyűjtemény beszerzése — mely a 
hazai juhfajták gyapjúit volna hivatva szem-
léltetőleg bemutatni — szintén nem oly nehéz ; 
még az is könnyen hozzájut, kinél a nép nem 
is foglalkozik juhtenyésztéssel, csak írni kell 
az országos in. kir. gyapjúminösítő intézethez 
Budapestre, az készséggel küld ilynemű 
gyűjteményt. 

A hasznos és káros állatok s madarak be-
szerzése és ilynemű gyűjtemény léte^tése mái-
nem oly könnyű, mert az sok utánjárással van 
összekötve ; de segíthet ezen az iskolafenntartó 
jóakarata, ki ne sajnáljon e célra áldozni. Van 
azonban az állattenyésztés tanítására egy olcsó 
és igen jó taneszköz, amelyet a földmívelés-
ügyi m. kir. miniszter úr megbízásából Juhász 
Vilmos, földmívesiskolai igazgató állított 

össze 4 sorozatban. Ara kemény papírlemezre 
húzva 18 K. Igen jól szemlélteti a hazánkban 
levő ló-, szarvasmarha-, juh- és sertés-fajtákat. 

E helyen tartozom k. kartársaim szíves 
: figyelmét az Uránia-egyesület vidéki akciójára 
j felhívni. Ez egyesület hazánk mezőgazdasági 
! viszonyait, állattenyésztését is igyekszik istá-

polni ; a gyönyörű és szebbnél-szebb vetítő-
képek bemutatásával a helyes gyümölcsfa- és 

I állattenyésztést megkedveltetni, a babonákat 
— melyek, sajnos, népünknél elég gyakoriak 
— kiirtani. A rovatvezető úr szíves engedel-
mével majd más alkalommal e helyen bőveb-
ben kitérek az Uránia-egyesület vidéki akció-
jára épp az állattenyésztés és gyümölcsfatenyész-
tésre vonatkozólag. 

A pomológiai ismeretek szélesbítésére is 
kínálkoznak alkalmak és ily gyűjtemény össze-
állítására nyújt alkalmat a „ Gyümölcskert ész" 
és „ A kert" című kertészeti szaklap, mely 
mindkettő gyönyörűen illusztrált, nagybecsű 
és művészies kivitelű gyümölcsraj/ot ad in-
gyen előfizetőinek. Különben a „Gyümölcs-
kertész" hivatalból jár a faiskolakezelőnek, 
de eltekintve attól, mindkét lap előfizetési ára 
oly csekély, hogy a legszegényebb is meg-
hozathatja. Ezen gyümölcsrajzok évek hosszú 
során át összegyűjtve, nagyban fognak hozzá-
járulni, hogy népünk gyümölcseit a helyes 
néven tanulja ismerni. 

Kívánatos volna, ha gazd. ism. iskoláink 
mütrágyagyüjteménnyel is fölsztsreltetnenek. 
Ennek beszerzése nem jár semmi nehézséggel, 
mert mint biztos tudomásom van, küld telje-
sen ingyen egy ilynemű gyűjteményt a Hun-
gária vegyi ipar- és műtrágya-részvénytársaság, 
különösen az önálló és külön szaktanítós gazd. 
ism. iskoláknak, de azt hiszem, indokolt ké-
résre fog küldeni az elemi iskolával kapcso-
latban szervezett, de nem önálló gazd. ism. 
iskoláknak is.* 

Fentiekben igyekeztem a tanszerek beszer-
zésére vonatkozó tudnivalókat közölni e lap 
hasábjain k. kartársannmal s mint láthatják, 
amiket felsoroltam, mind olyan dolgok, ame-
lyek úgyszólván semmi avagy csak csekély 
költséggel szerezhetők be. Igaz, nehéz és fá-
radságos ily módon a gazd. ism. iskolát tan-
szerekkel fölszerelni, de szándékosan tettem 
ezt és azon meggyőződésből, hogy aki ily módon 
gyűjtögeti a szabad természet kínálta dolgokat, 
növényeket, bogarakat stb., aki ezáltal a ter-
mészet jelenségeit figyelemmel kíséri, a fajok, 
állatok és növények között a létért folytatott 

* Küld szívesen bármely műtrágyagyár, hiszen az 
<3 érdeke, hogy a nép a műtrágyákat minél szélesebb 
körben megismeije. Rv. 

14* 
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kemény és elszánt harcot szemléli: az fogja 
csak igazában örömét lelni a szabad termé-
szetben ; az fogja átérteni az Alkotó nagy 
bölcseségét, azt a művészi elrendezést és 
nagyszerű rendszerességet, amit nagy műve : 
a természet elénk tár. 

(Verespaták.) Wallner Gyula. 

Ü z e m t e r v * 
a Debreczen sz. kir. városi önálló gazdasági 

ismétlő iskola gyakorló telepéről. 
(I. közlemény.) 

Debrecen sz. kir. város azon nemes inten-
ciótól vezéreltetve, hogy ott a város és környék 
ifjúsága jövő életfoglalkozásához a szükséges 
elméleti, de főképen a gyakorlati ismereteket 
elsajátítsa : egy gazdasági ismétlő iskola fel-
állítását a nagyméltóságú m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi, valamint a földmívelésügyi 
kormány támogatása reményében elhatározta. 

Miután a nemes cél a magas minisztériumok 
részéről kellő méltánylásra talált : Debreczen 
sz. kir. város képviselő testülete a gazdasági 
ismétlő iskola céljaira 20 kat. hold földet 
engedett át. 

A terület leírása. 
Debreczen sz. kir. város által a gazdasági 

ismétlő iskola céljaira átengedett terület a 
város központjától gyalog 25—30 percnyire, 
országút mellett fekszik, déli irányban. A terü-
let szabályos téglalap alakú, sík fekvésű, mely 
ezelőtt legelő volt. Talaja homok, mely mező-
gazdasági növények termelésére is, de főképen 
szőlő- és gyümölcstermelésre igen alkalmas. 

Kezelés i mód. 
Miután a telep a gazdasági ismétlő iskola 

növendékeinek gyakorlati oktatását van hivatva 
szolgálni : úgy a birtok berendezésénél, mint 
annak kezelésénél a szakoktatás érdeke lesz 
az irányadó. A területnek e helyen történt 
kijelölése is ezt célozta. 

A növénytermelési ág berendezésénél figye-
lem fordíttatott arra, hogy első sorban azon 
növények termeltessenek, melyek a város hatá-
rában fekvő legtöbb gazdaságban termeltetnek, 
de ezek mellett olyanok is vétettek fel a 
vetésforgóba, amelyek termelésének behozatala 
kívánatos és üdvös. Különösen áll ez a takar-
mánynövények termesztésére. 

Az állattenyésztésben is, hogy minden ág 
szerepeljen, már azért is kívánatos, hogy azok 

* Lapunk f. évi márciusi számában tett ígére-
tünkhöz híven, közöljük ezen okszerű berendezéssel 
bíró gazd. ismétlő iskola gyakorló telepének üzem-
tervét. Rv. 

helyes tenyésztése és okszerű takarmányo-
zása bemutatható legyen. Épen azért figyelem 
fordíttatik arra, hogy az állatállomány tartá-
sára szükségeltető takarmány kellő mennyiség-
ben termeltessék. 

A szőlőüzem és faiskola beállítása is a 
tanítás érdekét fogja szolgálni. A szőlőtelep 
úgy lesz berendezve, hogy a tanulók meg-
ismerjék azon bor- és csemegeszőlő-fajokat, 
amelyek a helyi viszonyok közt a legjobban 
beválnak. A gyümölcstermelés föllendítését 
akarván az iskola előmozdítani : mindama 
gyümölcsnemekből, illetőleg fajokból ad ki 
nagy számmal csemetéket, melyek e vidéken 
a legjobban megteremnek. 

A zöldségtermelés sikeres tanítására is nagy 
gond fordíttatik, különösen a leánygyermekek 
oktatásánál. Evégből 1178 -öl terület véte-
tett föl konyhakertnek, közvetlen a gazdasági 
udvar mellett. Ezenkívül még a faiskola pihenő 
táblái is konyhakerti növények termelésére 
használtatnak. 

A baromfi- és méhtenyésztésben is mintául, 
például fog szolgálni az iskola. 

Kívánatos, hogy okmutatás céljából a gazda-
ság épületei, felszerelése és gépjei is mintául 
szolgáljanak. 

A terü le t felosztása. 
Gazdasági udvar, szérűskert, tanítói 

kert területe 1 hold 1333 T-öl . 
Faiskola területe 1 „ 1000 „ 
Szőlő „ 2 „ — „ 
Füzes „ — „ 284 „ 
Konyhakert területe — „ 1178 „ 
Szántóföld „ - 13 ,, — „ 
Útak területe összesen . . . . — ,, 1000 ,, 

összesen 20 kat. hold. 
A gazdaság és belsőség, valamint az épü-

letek helyét a túloldali tervrajz tünteti fel. 

A gazdaságban a következő növények 
< j termeltetnek : 

Kalászosok közül : búza, rozs, árpa, zab. 
Kapások közül : tengeri, répa. 
Egynyári takarmánynövények közül : a zabos bük-

köny, szöszös bükköny, osalamádé. 
Évelő takarmánynövények közül : a lucerna. 

A gazdaság vetésforgója : 
1. Zöld takarmány trágyázva (zöld ugar): zabos 

bükköny 2 hold, szöszös bükköny 96!' 1 -öl (utána 
csalamádé), összesen 2 hold 960 -öl ; 

2. őszi kalászos : 1 hold 480 -öl 
rozs ; 1 hold 480 Q'-öl búza, 
összesen 2 „ 960 „ 

3. kapás : tengeri 1 h. 960 [ - ö l , 
takarm.-répa 1 h., összesen . . 2 „ 960 „ 

4. tavaszi kalászos : árpa 1 hold 
480 -öl, zab 1 h. 480 -öl, 
összesen • 2 „ 960 „ 

5. lucerna forgón kívül 2 „ 960 ,, 
összesen 13 kat. hold. 
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Búza 1 k. h. 480 [ -ölön 10-00 °/o. 
Rozs 1 „ 480 „ 10-00 „ 
Árpa 1 „ 480 „ 10-00 „ 
Zab 1 „ 480 10-00 „ 
Tengeri 1 „ 960 12"30 „ 
Répa 1 „ - „ 7-70 „ 
Zabos bükköny 2 holdon 15*89 „ 
Szöszös bükköny 960 f -ölön 4 61 „ 
Lucerna 2 hold 960 -ölön 20'00 „ 

Összesen 100*00 °/o. 
Tehát 13 kat. holdon : 

1. Piaci növény 52-30 °/o 
2. Takarmánynövény . . . 47'70 0 o 

Összesen 100-00 °/o. 

Ebből látható, hogy a piaei és takarmány-
növények közti arány kedvező. 

kezte után lesz a rozs elvetve géppel, 12 cm. 
sortávolságra és azután beboronálva. 

Ápolása : Ha őszszel nagyon buján fejlődnék, 
meglegeltetendő. A kipállás ellen a hóréteg 
megtöretésével védekezünk. Letakarítása a 
sárga érés stádiumában eszközlendő. 

Árpa. Részint eladásra, de főleg takarmányo-
zásra fog használtatni. Vetőmagul a „Hanna" 
kétsoros tavaszi árpa volna fölveendő. Elö-
növénye kapás, melynek lekerülte után a talaj 
őszi, közönséges mély szántásban, tavasszal 
porhanyításban vagy vetőszántásban részesül, 
mely után géppel 12 cm. sortávolságra lenne 
a mag március hónapban elvetve. Letakarítása 
július hónapban történik. 

Tervrajz a debreczeni önálló gazdasági ismétlő iskola gyakorló telepéről. 
(1. Iskolaépület . 2. Tanítói lakás és iroda. 3. Is tál ló és cselédlakás. 4. Baromfiul. 5. Nyitott szín. 6. Mellékhelyiségek. 

7. Présház. 8. Ürszék. 9. Méhes. 10. Trágyatelep.) 

A n ö v é n y e k leírása a vetésforgó alapján. 

1. Oabonaneműek. 
A búsa tanügyi célból termeltetnék. Vető-

magul a „Tiszavidéki" használtatik. Előnövénye 
zöld ugar (zabos bükköny, szöszös bükköny) 
trágyázva. A vetőmag kellő előkészítés után 
sorvetőgéppel lesz elvetve 12 cm. sortávolság 
mellett, 120 liter kat. holdanként. Tenyész-
ideje alatt ápolás és gondozásban részesíttetik. 

A rozs szintén trágyázott takarmánynövények 
után fog termeltetni. Előnövénye ugyanaz, 
mint a búzának. Az előnövény lekerülte után 
a talaj sekély tarlószántást kap, mely után a 
gyomosodáshoz képest meg lesz fogasolva. 
A talaj beéredése után forgató szántásban 
részesül s ezt követi augusztus utolsó felében 
a vetőszántás, mely a vetést jóval megelőzi, 
hogy a talaj megülepedhessék. Ennek bekövet-

Ápolása gyomirtásból, esetleg liengerezésből, 
buja fejlődés esetén sásolásból áll. 

Zab. Előnövénye tengeri. A termelés • körüli 
eljárás az árpáéval teljesen megegyezik. Úgy 
az árpa, mint a zab szalmája feltakarmányoz-
tatik. 

Tengeri. Mint főnövény termeltetnék a ten-
gerinek a „Florentin" és „magyar tengeri" 
fajta féleségei. Előnövénye őszi kalászos. Az 
elővetemény letakarítása után a talaj sekély 
tarlószántást kap, ezt követi az őszi mély 
szántás és tavasszal, április közepén a vető-
szántás ; utána boronálás, melybe lenne a mag 
géppel, 50—60 cm. sortávolság mellett elvetve 
és beboronálva. Tenyészideje alatt 2 kapálásban 
részesülne ; a második kapálás fogatos esz-
közzel történnék. Ugyanakkor 35—40 cm. 
növénytávolságra megritkíttatnak és a fattyú-
hajtások eltávolíttatnak. Letakarítási ideje 
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szeptember hó második fele. A szemtermés a 
vetőmag levonása után részint takarmányo-
zásra használtatnék, részint eladatnék. A szár 
feltakarmányoztatik. 

2. Takarmány neműek. 
Zabos bUkkïmy. Előveteménye a búzának és 

rozsnak. A vetőmag V3 zab és 2A bükköny 
arányában kevertetik. Előnövénye tavaszi kalá-
szos, melynek lekerülte után a talaj tarló-
szántásban részesül, ezt követi az őszi közön-
séges mély szántás, mely után a talaj erősen 
megtrágyáztatik s tavasszal, március hóban 
a trágya a vetőszántással alátakartatik és 
megboronálás után lesz a mag géppel, 12 cm. 
sortávolság mellett elvetve. Kaszálása a bükköny 
virágzásakor történik. o 

Szöszös bükköny. 960 [ -ölön termeltetnék. 
Előveteménye tavaszi kalászos, melynek leke-
rülte után iarlószántást kap a talaj. Ezt követi 
egy gyönge trágyázás, mely középmély vető-
szántással szeptember elején lesz alábuktatva 
és boronálás után a keverék elvetve. A vető-
mag 40°/o rozsból, 60° 0 bükkönyből áll és 
120 kg. fog vettetni, k. holdankint számítva. 
Vetése két részletben fog eszközöltetni, sorvető-
géppel, gabonasortávolságra. 

Tavasszal hengerezésben részesül. Etetése 
május elején kezdődik n.eg. A termés letaka-
rítása után egy szántás és fogasolás után 
lesz elvetve a csalamádé, ugyancsak zöld takar-
mánynyerés céljából. A fölösleges csalamádé 
bezsombolyázva, téli takarmányul használtatik. 

Répa. E növény 1 k. holdon termeltetik és 
pedig az „Ideál" -és „Olajbogyó" fajta féle-
ségek, takarmányozási célokra. Előveteménye 
őszi kalászos, melynek lekerülte után a talaj 
tarlószántást kap ; ősszel mély szántást, azt 
követi egy gyenge trágyázás, mely tavasszal 
a vetőszántással lesz alábuktatva, a szántás 
megboronálva s ennek hengerezése után, április 
elején történnék a vetés géppel, 48 cm. sor-
távolság mellett, mely után megint hengere-
zésben részesül. 

Ápolása áll : a répának kikelésekor az első 
kapálásból, ezt követi az egyezés és második 
kapálás, s a gyomosodáshoz képest egy har-
madik kapálás. Kiszedése szept. végén (október 
elején) történik s behordás után a szérűskertben 
bekupacolandó. 

A lucerna is felvétetett, forgón kívül. Vetése 
tavasszal védnövénnyel történnék, minden 
4—5-ik évben megfelelő talajelőkészítés után. 
Évente 3—4-szeri kaszálásban részesül. Igen 
kevés mennyiségben zöldtakarmányul, nagyobb-
részt szárítva téli takarmányul fog használtatni. 
Minden tavasszal megfogásoltatik. 

(II. közlemény következik.) 

Csikónevelés. 
A csikónevelés a csikó gondozásából és ta-

karmányozásából áll. Jó tudni mind a kettőt, 
mert hiába volt csikónknak apa s anyaállata 
kiváló, ha a gondozást és takarmányozást nem 
értjük, csikónkból szép lovat nem nevelhetünk. 

A csikó nevelését az újszülött csikó ápolá-
sával kezdem meg, mert a megelőző dolgok, 
mint a tenyészállatok megválasztása, a hága-
tás, a vemhes kanca gondozása, lapunk előző 
évfolyamaiban már volt ismertetve. 

A kanca ellés után feláll, ekkor a köldök-
zsinór elszakad. Néha előfordul az is, bogy a 
zsinór nem szakad el. Ilyenkor a gazdának kell 
azt a hastól egy arasznyira elkötni s a kötés 
alatt elvágni. A visszamaradt részt pedig cél-
szerű creoliuos vízbe mártani, nehogy fertőzve 
lehessen. 

Ellés után a csikó száját és orrát megtisz-
togatjuk s anyja elé tesszük, hogy az szárazra 
nyalja. Vannak kancák, amelyek nem akarják 
magzatjaikat lenyalni. Ilyenkor törüljük magunk 
szárazra a csikót s ne hintsük be a csikó bőrét 
sós korpával. A csikó patáit egy kocsonyás 
anyag fedi. Ezt patagombának nevezik. Sokan 
ezt leveszik. De nem kell. Arra való, hogy a 
patát védje s ha a pata már megerősödött, 
leesik magától is. 

Nemcsak a kancát, de a csikót is nagjon 
elgyöngíti az ellés. Egy darabig fekve marad, 
azután feláll s szopni akar. Segítsünk neki s 
tegyük az anyja tőgye alá, adjuk szájába a 
csecsbimbót, fejjünk bele néhány csöpp tejet, 
s azután elkezd magától is szopni. 

A csikó elől a tejet kifejni nem szabad, mert 
erre a csikónak nagy szüksége van. Ez beleit 
kitisztogatja. Vén kancánál néha hiányzik az 
első tejnek hashajtó ereje, ekkor, hogy a csikó-
ból a „bélszurok" el távolodhassák, langyos szap-
panos vízzel meg kell a csikót kristélyozni. 

Baj az, ha sok és túlságosan zsíros a tej, de 
baj az is, ha a kancának kevés a teje. Első 
esetben a csikó hasmenést kap s leromlik, de 
a második esetben is ugyanaz történik. 

Már mikor egy hetes a csikó, akkor a lábai 
már megerősödtek. Szép, napos időben anyjá-
val együtt vigyük sétálni, előbb azonban az 
istálló ajtaját kinyitjuk, hogy a csikó szeme 
a fényhez hozzászokjék. Kint a csikó csak-
hamar ugrálni kezd, majd felmelegszik s kifá-
rad és szopni akar. Ne engedjük szopni, hanem 
csak akkor, ha már az istállóban van. 

Jó időben naponként sétáltatjuk a kancát 
és a csikót. 3—4 hetes csikónak az anyját 
már könnyű munkára lehet fogni. Később 
pedig, mikor már a csikó jól megerősödött» 
anyját munkába foghatjuk. Munka közben több-
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szőr pihentessük s ha jól lehűlt már a kanca, 
csak akkor engedjük hozzá a csikót szopni. 

A csikó 3—4 hetes korában már enni kezd. 
Ez ugyan még csak abban áll, hogy egy-egy 
szál szénát vesz szájába. Amint ezt látjuk, 
készítsünk neki egy alacsony, neki megfelelő 
jászlat, vagy zaboló ládát, tegyünk abba zabot, 
hogy a csikó az evést megtanulja, 

8 hetes korában már nem járatjuk anyjával, 
hanem otthon fogjuk. Kifutóba, vagy ha az 
nincs, a szérűskertbe verjük ki, hogy ott 
mozogjon, csontjai, izmai kifejlődjenek és meg-
erősödjenek. 

Ha a csikó már jól megtanult enni és inni, 
körülbelül 5—6 hónapos korában, akkor elvá-
lasztjuk. Egyszerre, minden átmenet nélkül 
nem szabad elválasztani, mert ennek úgy a 
csikó, mint az anyja, vallhatja kárát. Fokoza-
tosan kell történni az elválasztásnak. Ha eddig 
háromszor szopott a csikó naponként, akkor 
egy héten át kétszer, majd azután egy héten 
át csak egyszer szoptatunk. 

A csikó takarmányának a legjobbnak kell 
lenni. Adjunk neki zabot annyit, amennyi csak 
belefér. Csak ettől lesz kemény húsú, erős csontú 
csikónk. Adjunk jóminőségü szénát, vagy ha 
van, sarjút neki. Etetés után itassunk. Legyen 
a jászolban kősó is, hogy a csikó azt meg-
nyalhassa. Zöldtakarmány adásától óvakodjunk, 
mert az nagy tömegénél és így nagy súlyánál 
fogva hajlott hátat okoz. 

Már igen korán elő kell készíteni a csikót 
a jövő életére. Tegyünk a fejébe kötőféket 
kössük a jászol mellé, hogy ezeket megszokja. 

A csikót naponként kell tisztogatni. Tiszto-
gatása épen úgy történik, mint a lovaké. Türe-
lemmel, jó bánásmóddal kell a csikó iránt visel-
tetnünk, hogy szelíddé, kezessé tegyük, e két 
dologgal többre megyünk, mint az erőszakos-
sággal, amellyel a csikót elvadítjuk. 

Fődolog a lónál a jó láb ; bogy a láb jó 
legyen, kell, hogy a patát gondozzuk. Ez 
abban áll, hogy mindennap meg kell mosni, 
fakéssel kitisztogatni s hetenkent sótalan disznó-
zsírral, vagy más patakenőccsel bekenni. Ez 
a patát nem engedi kiszáradni s így a pata 
nem törik. 

Körmöltetni is kell a csikót és pedig azért, 
mert csak így lesz a csikónak szép patája s 
azért is, nehogy a pata elferdüljön s hibás 
lábállásúvá tegye a csikót. 

A csikókat vasaltatni nem szoktuk. 
Az egyéves csikót, ha alaposan megvizsgál-

juk, már megítélhetjük, hogy milyen ló válik 
belőle. Az olyanokat, melyek nem valók cső-
dörnek, ebben a korban heréltetjük, mert baj 
nélkül átesnek ezen a műtéten. A herélést 
ahhoz értő emberre bízzuk. 

Ebben a korban is bőségesen kell a csikót 
takarmány ózni. Adjunk neki annyi jó takar-
mányt, amennyit csak meg bír enni. Naponta 
kell számítanunk 2—3 kg. zabot és ugyan-
annyi szénát. 

Tavaszszal már most adhatunk neki zöld-
takarmányt is, csak arra vigyázzunk, hogy ezt 
egy napi fonnyadás után adjuk. 

A 2, 3 éves csikókat épen úgy neveljük, 
mint az egyéveseket, csakhogy most már ezek-
nek több takarmányra van szükségük. 2—3 
kg. zab most is kell, ?—8 kg. széna, ha szű-
kében vagyunk a szénának, ennek fele lehet 
szalma is. 

A csikókat 3 és 4 éves korukban már ido-
mítjuk, betanítjuk. A 4 éves kancákat már be 
is lehet fedezni. 

Ezek azok a tudnivalók, melyek a csikó-
nevelésre vonatkoznak, ha az elmondottakat 
betartjuk, csikóinkból jó, szép, erős, edzett 
szervezetű lovakat nevelhetünk, melyek nem-
csak a gazda szemének tetszenek, hanem a 
gazda zsebének is kedveznek. 

(Bártfaj líácz Sándor. 

A vetőmagról. 
„Ha ocsút vetsz, gazt aratsz", — tartja a 

közmondás. Nagv igaza van. Sőt nemcsak akk^-Oi o 
arat a gazda gazt, vagy a gaznál nem sokkal 
értékesebb selejtes terméket, ha ocsút vet, 
hanem akkor is, ha nem jó magot vet. 
A jó magnak pedig nem csupán a csiraképes-
ség az ismertető jele. Igaz, hogy ez a fökellék, 
de nem az egyedüli. A növény kifejlődésére 
és értékének növelésére nagy jelentősége van 
több más körülménynek is, melyeket figyelembe 
kell venni, ha fáradságunknak méltó gyümöl-
csét akarjuk élvezni. 

A vetőmag megválasztásánál első, amit szem 
elől téveszteni nem szabad, a faji kiválasz-
tás elve. Magnak az ugyanazon fajhoz tar-
tozó növénynek legszebb, legfejlettebb egyedei 
a legjobbak. Ezeknek biztosabb a csiraképes-
ségük és jobban tudják táplálni a fejlődésnek 
induló ú j növényt. A „szemenszedett" kifejezés 
növényi termékre alkalmazva tökéletest jelent. 
A vetőmagot igazán szemenkint kellene ki-
válogatni. A közepes, vagy a gyenge fejlettségű 
szemek a vetés szempontjából kiselejtezendők 
volnának. 

Ennyire nem mehetünk. Különösen abban 
az esetben, ha gazdaságunk nagyobb arányú ; 
annyit azonban feltétlenül meg kell tenni, 
hogy termésünk legszebbjét minden giz-gaztól 
megtisztítva tegyük el vetőmagnak. 

A vetőmag kiszemelésének második kelléke 
a tisztaság ; azaz a fajok és válfajok gondos 
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különszedése. A tiszta kezelés megkétszerezi 
a termény értékét. A fajszőlő, fajalma, faj búza, 
fajtengeri, fajbab stb. keresett cikk, míg a 
kevert dolgok mellett közönnyel megy el a 
vevő s csak akkor fanyalodik rajok, ba faj-
terméket nem kap. 

A fajtermék tetszetős, szép ; szemnek-szájnak 
kívánatos. És tényleg jobb is, mint a kevert 
dolog; mert tudja az ember, mit vesz és mit 
eszik. A fajtermék gazdaságosabban is érté-
kesíthető még házi használatra is; mert tel-
jesebben kihasználható. A kevert szőlő például 
részben elvész, mert a különböző fajok külön-
böző időben érnek. Az éretlen, félig érett für-
tök mint csemegegyümölcs kárba vesznek. 
De vegyünk péld. egy közönséges konyhakerti 
veteményt, a babot. A különféle fajok külön-
böző időben főnek. Egyik szem teljesen megfő, 
míg a másik még zörgős. Ha tovább főzzük, 
az egyik szem szétfő, mire a másik ehetővé 
puhul. Ugyanez az eset áll be a zöld babnál is. 

A vetőmagvaknak, sőt az eladásra kerülő 
termékeknek gondos különválasztása is a helyes 
magkezelésnek ábécéjéhez tartozik. 

Nem fölösleges erre emlékeztetni a tanító-
ságot s általa a népet sem most, sem akkor, 
midőn a betakarítás, a magtermelés lesz folya-
matban. 

Ha az ember a piacokon megfordul, rendre 
észleli^ mennyire nem törődik a nép a termé-
kek tiszta kezelésével, az egyes fajták gondos 
V ülönválasztásával. Ugyanezt észlelhetni tavasz-
szal, midőn a nép egyes termékeket vetőmag 
gyanánt hoz forgalomba. 

A vetőmag gyűjtésére, okszerű kezelésére 
rá kell tehát nevelni a népet. S ezt a ráneve-
le'st meg kell kezdeni az iskolában. Ahol 
megfelelő gyakorló-kert van (s ez a gazdasági 
irányú ismétlő-iskola mellett csaknem min-
denütt van), ott az iskolai oktatással kapcso-
latosan szoktathatok rá a gyermekek az ok-
szerű magkezelésre, ahol nincs, a tanító saját 
kis gazdaságában mutasson rá példát. 

A vetőmag kiválasztása, a fajtáknak gondos 
elkülönítése, az eltartás alkalmas helyének 
kijelölése legjobb, lia mindjárt a magszedés 
idején történik. A halogatás igen rossz követ-
kezményekkel járhat. 

Az egycsomóba szedett különféle fajták 
nehezen választhatók szét. Legjobb tehát azokat 
külön szedni. Ha pedig együvé szedettek, 
tanácsos mindjárt a szedés után elkülöníteni 
az egyes fajtákat; mert később elmosódik az 
ember emlékezetéből, hogy melyik micsjda, 
miután az ugyanazon növényhez tartozó mag-
vak egymáshoz nagyon hasonlítanak. 

Ha a gondos külünszedés, illetőleg elkülö-
nítés megtörtént, következik a magvak ki-

válogatása, a legszebb példányok kiszemelése 
a növény természete szerint eszközzel, vagv 
kézzel. 

Ezután jő az elhelyezés. Az egyes mag-
csomók a mag nevét feltüntető zsákokba, zacs-
kókba helyezeúdők és száraz, szellős helyre 
teendők ; a nagyobb tömegű magvak (gabona-
félek) magtárban, szellős helyen tartandók s 
gyakran megforgatandók. 

Az elrakott magvak gyakrabban megtekin-
tendők, nehogy nedvesség vagy állati kártevő 
férkőzzék azokhoz. 

Az a kérdés, hogy a vetőmag milyen tem-
peratura mellett tart ja meg legjobban a csira-
képességét, még nincsen minden kétséget kizáró 
módon ehlöntve. Egyes megfigyelők azt állít-
ják, hogy nagy^ hidegben szenved a magnak 
csiraképessége. En szintén észleltein, hogy a 
mérsékelt meleg szobában telelt konyhakerti 
vetemények jobhan csíráznak. 

(Székelyudvarhely.) ' Ember János. 

Följegyzések a tojásról. 
A madarak tojások útján szaporodnak. A 

futó madarak tojásai a legnagyobbak. A kihalt 
Tepyorius maximus tojásának 9 liter űrtartalma 
van és 8 struc-madár , vagy 240 tyúk-, esetleg 
50 ezer kolibritojás tartalmát lehetne bele-
önteni. Ilyen tojásokat Madagaszkár szigetén 
a homokban eleget találtak s közülük a nem-
zeti múzeumba is került egy példány. Hazánk-
ban található madarak közül a hattyú tojik 
legnagyobb, az ökörszem pedig legkisebb tojást. 

A tojás külső héja lehet fehér, vagy szines 
és pedig egyszínű vagy pettyegetett. Ugyan-
azon fajmadárnál a tojás színe és alakja rend-
szerint egyforma és állandó, kisebb eltérések 
azonban előfordulnak és ugyanazon, esetleg 
változó jellegűek, ugyanazon jellegű, ameny-
nyiben pl. némelyik tyúk tojása sima felületű, 
a másiké ellenben érdes, vagy épen szemcsés, 
esetleg darabo« s emellett tojásdad vagy göm-
bölyű, hosszúkás vagy körtealakú, színére nézve 
pedig hófehér vagy szűr' és, sőt néha sárgás 
színű is. Ezen kisebb-nagyobb eltérések 
azonban általában oly állandó jellegűek, hogy 
az, aki pl. tyúkjainak lelkiismeretesen utána-
néz, ha csak tojáskészletére tekint is, határo-
zottan meg tudja mondani, hogy melyik tojás 
melyik tyúkjától való; nem állandó jellegű 
vagyis változó is lehet azonban a tojás : a 
fiatalabbak apró, a korosabbak nagyobb tojást 
raknak, sok tojás igen hegyes, néha torzalakú, 
két szikkal bíró, máskor ellenben héjtalanul 
kerül a szabadba, sőt megtörténik néha, hogy 
egy héjtalan tojásban még egy másik héjjal 
ellátott is foglaltatik. Találkoznak babonás 
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emberek, kik ezen eltéréseket nem a peteveze-
ték rendellenes állapotának, esetleg más belső 
belső bajnak, hanem boszorkányságnak, vagy 
valamely más külső behatásnak tulajdonítják s 
nagy előszeretettel példálódznak mindenféle 
ijesztő történettel, a sok között pl. azzal, hogy 
azon időben, midőn Hunyady a töröktől Nándor-
fehérvárt visszafoglalta, egy hatalmas üstökös 
jelent meg az égen, amely nemcsak az embe-
rekre, hanem az állatokra is félelmetes befo-
lyást gyakorolt olyannyira, hogy pl. Madridban 
egy tyúk olyan tojást tojott, amelyiken rajta 
volt az üstökösnek teljesen hű képe s hogy 
ettől a tojástól igen nagy baj származott. 
Szerencsére manap már mindritkábban talál-
kozik oly dőre baromfitenyésztő, ki az ilyfele 
különleges tojásokban valami szerencsétlenség 
előhírnökét látná; aki ésszerű okát keresi eme 
elváltozásoknak, az rendszerint meg is találja 
a rejtély kulcsát, melynek segítségével termé-
szetes magyarázatát bírja adni a többi elté-
résnek is ép úgy, mint annak, hogy csakis 
akkor tojik a tojó lágy héjú tojást, ha nincs 
mésztápláléka. Azt is mondják sokan a tojásról, 
hogy annak külalakjáról meg lehet határozni a 
belőle származó állat nemét, állítólag a hegyes 
tojásokból kakasok, a többiből pedig tyúkok 
kelnek ki. Szólnak tenyésztőkről, kik az ily 
leghegyesebb tojások összeválogatásához oly 
jól értenek, hogy még fogadni is mernek arra, 
hogy kakasok kelnek ki belőlük. 

Szokás-mondás, hogy a kis madár nemcsak 
kisebb, de kevesebb tojást tojik, mint a nagy; 
ezt azonban nem szabad általános szabálynak 
venni, mert pl. míg a tyúk egyfolytában — 
minden harmad-negyednapra egyet-egyet szá-
mítva — 40—50 tojást is rak, addig a struc 
csak 20-at, de rácáfol e szabályra a galamb 
és a kolibri is, mert pl. míg a kolibri 3—4 
tojást rak, addig a galamb csak kettőt. Egy-
általában feltűnő természeti tüneménynek, sőt 
úgyszólvón különös gondviselésnek mondható, 
hogy az üldözött és gyengébb alkatú madár-
fajok több tojást raknak, mint az erősebb 
testalkatúak. Általában véve a ragadozók és 
a vízimadarak nagy része csak 1—3 tojást 
rak, míg ellenben a nagy életküzdelemnek 
kitett fürjek és foglyok 8 — 16-ot, a tyúkok 
pedig tojásaik elszedésével évenként 200-at 
is tojnak. 

A madarak tojásai feltűnően azonos külsővel 
és béltartalommal bírnak. Minden tojás 4 fő 
alkatrészből áll és pedig: 1. a héjból; 2. egy 
vékony, átlátszó hártyából, mely kö/.vétlenül 
a héj alatt van és a tojás szélesebb végén 
a héjtól elválva, a tojás űrtartalmának mint-
egy 23' 2%-át tevő légkamarának ad helyet, 
vagyis azon légürnek, mely a fejlődő ébrény 

életének fenntartására szükséges első levegőt O o 
szolgáltatja ; 3. a tojás fehérjéből, mely egv 
vízben feloldott fehérjét tartalmazó folyadék s 
épen, mint a szein kristály-nedve, vékony 
sejtekre osztott hártya közé van zárva ; 4. a 
tojás sárgájából, mely sűrű, sárga anyag és 
hasonlóképen hártyába van burkolva s az 
ebből kinyúló két szalag által a tojás fehérjét 
boríto hártyához van fűződve. A tojás sárgáját 
ezen kötelékek tartják állandóan a tojás 
közepén. Ezért helytelen a% ha a türelmetlen 
gazdasszony minduntalan nézegeti kotlója alatt 
a tojást s nem teszi úgy vissza, ahogyan feküdt, 
miáltal gyakran tönkre teszi a már fejlődésnek 
indult gyenge embriót. A költéshez nyugodtság 
kell, aminthogy a tojásnak különben sem szabad 
túlságos megrázáson keresztülesnie, mielőtt a 
kotló alá kerülne, mert a megrázott tojásban 
a fehérje összekeveredik a sárgájával, amit 
tapasztalhatunk, ha a tojás messze útról jött 
és nem volt kellőleg csomagolva. Azonban 
a dolog korántsem oly veszedelmes, mint 
amilyennek némely magyar gazdasszony kikiáltja, 
azt állítván, hogy mennydörgés, ágyúmoraj és 
mindenféle közlekedési eszköz, mely a földet 
rázkódtatja, veszélyezteti a tojás kiköltését s e 
tekintetben pl. a párkánynánaiak annyira men-
tek, hogy midőn a Pestről Marchegen át Bécsbe 
vezető vasútnak vácz-érsekújvári vonala ki-
épült, azt állították, hogy ha a vasút közel 
vezet el Párkánynánához, akkor a rázkódtatás 
miatt többé tojás ott ki nem kel. Ezért azután 
addig jártak az esztergomi papok nyakára, 
mígnem azok megtagadták a Párkány közelébe 
eső földjeiknek a vasút céljaira való kisajátí-
tását s ezért az állomás még ma is annyira a 
községen kívül fekszik, hogy a tyúkok ugyan 
nyugodtan költhetnek a vasúttól, de a párkány-
nánai embereknek — amint mondják — „még 
a nyelvük is kilóg", míg kiérnek a vasút-
állomásra. 

A termékenyített tojásban a sárgájának nem 
egészen a középpontján egy fehéres részt 
láthatunk, az úgynevezett csirafoltot — melyet 
népünk magyarán „kakáshágás"-nak mond. — 
A csirafolt a tojás leglényegesebb része, 
amennyiben ez a kezdődő élet legelső forrását 
képezi s épen ezért a gondos természet azon 
különös sajátsággal látta el, hogy fajsúlya 
csekélyebb lévén a tojás többi belanyagánál, 
annak minden helyzetében a legfelső pontot 
foglalja el, miáltal lehetségessé válik, hogy 
a költés alkalmával az anya által melege köz-
vetlenül érinti § benne a szunnyadó életet 
felkölti ; inert, hogy az állati alak a tojásban 
kifejlődjék, melegre van szüksége, melyet 
természetszerűleg az anyaállattól nyer, habár 
tudjuk, hogy a kakuk más madár fészkébe 
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tojik s hogy a struc tojásának kiköltését a nap 
melegére bízza. 

A struc-madár tanította meg az embereket 
arra, hogy a tojás kiköltetésére nem feltétlenül 
szükséges az állati meleg, hanem pótolhatja 
ezt mesterséges meleg is. Erre szolgálnak 
manap nálunk a költető gépek, az egyiptomiak-
nál pedig a költető kemencék, melyekben 
évenként több millió tojás költetik ki 40° C. 
hömérsék mellett. 

Az állati alak fejlődése a kellő melegség 
hozzájárulása következtében fokozatosan halad 
előre. Az észleletek azt bizonyítják, hogy pl. 
a tyúktojásban egy napi költetés után a 
képződő állat első nyoma hosszvonal alakjában 
szemlélhető, mely a gerinces rendszernek 
alapja ; 48 órai időtartam után a hosszvonal 
két vége megvastagodik s górcső alatt már a 
főbb véredények is kivehetők ; a hatodik 
napon már mozog az ébrény ; a kilencediken 
a csontok képződése kezdődik; a tizennegyedik 
napon már pelyhesedni látjuk az állatot; a 
tizenötödiken légző szervét kezdi működtetni; 
a tizenkilencediken a héj alatt életre ébredő 
kis jószág már csiripelését hallatja s végre 
tökéletes korra jutván, a csőre hegyén levő 
szaruhéjjal bölcsőjét feltöri s napfényre jő. 

A költés ideje nem minden madárnál egyenlő 
tartamú: a galambok 16—17, a tyúk 19—20, 
a vizi szárnyasok közül a ludak és récék 28—30, 
a hattyúk pedig 35—36 nap alatt költik ki 
tojásaikat, miből látszik, hogy a költési idő a 
madár nagyságával növekszik. 

Ezek képezik a madaraknál a szaporodás 
folyamatát, melyet szemeink előtt naponként 
ismétlődni látunk, anélkül, hogy ismernők azt 
az erőt, mely az alaktalan anyagnak élő 
tested ad. 

Ügy a halaknál, mint a virágoknál és a 
fáknál, hogy túlszaporodás ne álljon be, gon-
doskodott a természet, hogy a magvak és 
peték egy része állati táplálékul szolgáljon. 
Ezt látjuk érvényesülni a madaraknál is, főleg 
pedig házi szárnyasainknál, melyek közül külö-
nösen a tyúk és a kacsa tojik legtöbbet, me-
lyeknek tojásai legélvezhetőbbek, melyekre 
nézve azonban az emberi szükségletek és a 
kereslet fokozódásával egyre nagyobb fogyasz-
tás és ezzel járó értékemelkedés tapasztalható, 
miért is sok tenyésztő még mindenféle mester-
séges eszközöket és táplálékot is alkalmaz állat-
jainál, hogy csak szaporábban tojjanak. Mind-
ezeknek azonban vajmi kevés hasznát látja, 
mert a tyúkoknak borssal való etetése pl. csak 
betegséget okozhat, mert mint tudjuk, a bors 
minden állatnak méreg, a pörkölt makkal való 
etetés szintén szaporább tojásrakásra ösztönzi 
ugyan a tyúkokat, ezen táplálék azonban a 

tojás sárgájának ad sötét árnyalatot, miáltal a 
tojás rossz, illetőleg gyanús kinézést nyer. A 
magyar baromfitenyésztők legtöbbet adnak és 
legártalmatlanabbnak találják, ha kendermagot 
és csalánt adnak tyúkjaiknak. A tojásértéke-
sítéssel járó haszon fokozására legajánlatosabb 
a tyúkok jó megválasztása, kor szerinti meg-
különböztetése és a tyúkoknak akként való el-
látása, hogy télen át is rakjanak tojást. Ren-
des körülmények között a tyúkok március 
elején kezdenek tojni és toj nak október elejéig.. 
Ebben az időben kell a télen át is tojó tyúko-
kat kiválasztani, ami úgy történik, hogy ügye-
lünk arra, hogy meghagyott tyúkjaink fiatalok 
legyenek és korra nézve különbözők, hogy ne 
egyszerre, hanem sorra egymásután terüljenek 
kotlásra, valamint, hogy a hidegtől eléggé 
védett helyen teleltessenek ki. Nagy különbség 
van azonban a tavaszi első és a későbbi tojá-
sok között. A tavaszi tojás a költetésre leg-
alkalmasabb, minél későbbi, annál gyengébb, 
olyannyira, hogy a június, júliusbóli származók 
már csak csenevész állatokat adnak, az ilyen 
csirkékből tehát nem lenne tanácsos tyúkokat 
nevelni. 

A baromfitojásra nézve azt tapasztalhatjuk, 
hogy a lúdtojás kellemetlen, nehéz étel, a 
pulykatojás ellenben ízletes nyalánkság és a 
kacsatojás is jobbízü, mint a tyúktojás; ezeket 
azonban nem szívesen adják el majorosaink a 
tojásgyüjtőnek^ hanem kizárólag költetésre 
teszik el, különösen kacsatojásaival gazdálko-
dik a jó gazdasszony, mivel tudja azt, hogy 
maga a gondatlan kacsa nem sokat törődik a 
tojásaival és ritkán rakja jó helyre, hanem 
többnyire eledel után bóklászva, mindenfelé 
elhullatja. Ezért a kacsákat a tojó-időszakban 
— kibocsátás előtt — még meg is szokta 
tapogatni a gondos majorosné, hogy vájjon 
n ncs-e tojós közöttük, ezt könnyű megtudni, 
ha ugyanis egyik kezünkkel a kacsa szárnyát 
fölemeljük, a másik kéz ujjával pedig az állatot 
farka alatt körül tapogatjuk, megérezzük, hogy 
van-e már benne keményedésnek indult, tehát 
mihamar lerakásra jutó tojás. 

A baromfitojások közül tehát tojáskereske-
delmi szempontból kizárólag csakis a tyúktojás 
vehető számításba, mert a tojás manap már 
nem az Ínyenceket szolgálja, hanem mint az 
emberi táplálékok egyik totényezője szerepel. 

A tojással — leg\ en az saját használatra 
vagy eladásra szánva — úgy kell bánni, hogy 
az legalább is egy darabig friss maradjon, 
mert a tojásból csak akkor remélhetünk meg-
felelő hasznot, ha friss állapotban megőrizhetjük 
azon időszakig, midőn legjobb ára van, mint pl. 
karácsony körül éshusvét táján, valamint farsang-
kor. Ezt azáltal érjük el, ha meggátoljuk a külső 
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levegőnek a héj likacsain való behatolását s a 
tojás sárgájának a héjjal való érintkezését. A 
levegő behatolását legkönnyebben meg lehet 
akadályozni, ha a friss tojást ínég azon mele-
gen elszedjük a tyúk alól és olajjal kenjük be ; 
a tojás sárgájának a héjhoz való tapadását 
pedig azáltal akadályozhatjuk meg, ha a tojá-
sokat naponta megforgatjuk egyik oldalról 
a másikra, Régente zab vagy só közé, esetleg 
zsírba vagy faggyúba, hegyükkel lefelé állo-
gatva, rakták el a tojásokat. A sótól azonban 
sajátságos ízt kap a tojás, ha olajjal való be-
kenés nélkül tesszük bele ; a zab között be-
kenés nélkül is jól eláll. Ha zsírban rakjuk el, 
akkor a zsírt nem szabad forrón, hanem csak 
lágymelegen önteni a hegyére állogatott tojás-
készletre. Azt talán még említeni is csaknem 
fölösleges, hogy az olajjal bekent vagy zsírban, 
esetleg még másként is eltartott tojás egyedül 
fogyasztásra, költetésre azonban már nem 
alkalmas. 

18 — 20 tojás egy kilogrammot nyom. Sokáig 
tartva azonban súlyából veszít, ami onnét 
ered, hogy a tojás belsejében levő anyag páro-
log (apad), s helyét a tojás vastagabb végénél 
szaporodó levegő foglalja el. Altalánosságban 
arra lehet számítani, hogy két év alatt fél 
olyan könnyű lesz minden tojás, mint amilyen 
eredetileg volt. A friss tojást arról ismerjük fel, 
hogy leszáll a vízfenékre, a romlásnak induló 
ellenben a vízfenék és a vízszíne között lebeg, 
sőt a víz felületére is feljön. 

Kétféle szempontból eshetik kifogás alá 
használatkor tojás, aszerint, amint csak állott 
íze van, vagy pedig, ha romlott ; állott pl. 
akkor, ha megromlik a tojásnak a zamatja, 
vagyis mikor kiérzik annak az anyagnak az 
íze, amelyben eltéve volt, hogy a romlástól 
megmentessék, ilyen pl. a meszesvízben kon-
zervált tojás ; romlott ellenben a tojás, ha 
nem kémiai behatásoktól, hanem elhanyagolás, 
vagy hibás költetés miatt megzápult tojás 
került a forgalomba és innét használatra. 
A megromlott zamatú, pl. meszes tojás, lágy-
tojásnak ugyan nem élvezhető, főzéshez azon-
ban kifogástalan ; a megzápult ellenben egy-
általán minden célra alkalmatlan, ehetetlen és 
súlyos betegséget, sőt halálesetet is okozhat. 
Egy orvosi könyvben olvasható pl., hogy négy 
személyen, kik felbomlásnak indult tojással 
készített puddingot ettek, mérgezési jelek 
mutatkoztak. Az egyik, egy férfi, „tökéletes 
álomkórságba" esett, melyből csak nagy bajjal 
lehetett felébreszteni : arcszíne fakó lett, ajkai 
megkékültek, szemei kimeredtek, tagjai el-
aléltak, lélekzete meglassúdott. Nején, test-
vérén és egyik fián csekélyebb mértékben 
ugyan, de épen azok a jelek mutatkoztak, 

ezek szédülésről panaszkodtak, fejükön nyo-
mást, tagjaikon fájdalmat éreztek s legkisebb 
mozgás is terhükre volt. Kiderült, hogy a 
puddingba vert tojásoknak kellemetlen, rothadt 
íze volt s hogy mind a négyen puddingevés 
után lettek rosszul. 

(Budapest.) Krenedits Ferenc. 

Nagymosás. 
Kedves leányaim! Jól tudom, mindnyájan 

szeretitek vasárnap reggel a szép tiszta ruhát 
fölvenni, de kevesen tudjak közületek, mily 
fáradtságba kerül a szennyes ruhát megint 
szép, tisztára mosni. Figyeljetek, majd elmon-
dom nektek. 

A szorgalmas, gondos háziasszony, ha mosni 
vagy mosatni akar, a mosás előtt való nap 
délután szétrakja a szennyes ruhát, kiválogatja 
a finomabbat a durvább közül, a tarkát elkü-
löníti a fehértől. Átnézi, hogy nem rogyos-e 
valamelyik s ha igen, úgy előbb gondosan 
megvarrogatja, nehogy az erős mosásban tovább 
szakadjon. A ruhákat külön válogatva, a haris-
nyákat párjával összeakasztva, darabonkint föl-
írja mosási könyvecskéjébe. A teknőt, dézsákat 
kimossuk, kitörölgetjük, a ruhákat egyenkint 
langyos lúgban beszappanozzuk s egyszer 
kigyúrjuk, majd újra beszappanozzuk s a 
dézsákba rakjuk, hol reggelig ázva, kevés 
fáradtságot ad a mosónőnek. A szennyes ruhát 
nem szabad egyszerre forró vízbe tenni, mert 
a piszok beleég s többé nem lehet tisztára 
mosni. 

Reggel kora hajnalban talpon van a szor-
galmas gazdasszony. Nagy vasfazekakat, eset-
leg üstöket tesz a takaréktűzhelyre, melyekbe 
a mosáshoz szükséges lúgot teszi fel. A lúgot 
többféleképen készítik.* Némelyek már napok-
kal előbb nigy hordókba fahamut tesznek, reá 
vizet öntenek. Ezen víz megzavarodik, maró 
hatásúvá lesz s igen alkalmas a mosásra. De 
mivel sok helyen szénnel tüzelnek, melynek a 
hamuja nem alkalmas a mosásra, azért keres-
kedésben szerzett anyagokkal készítenek lúgot. 
Ilyen a mosószóda és a lúgkő. A szódából 
nagyon keveset szabad a vízbe tenni, mert 
sárgítja a ruhát. Jobb a lúgkővel való mosás, 
melyből kevesebb kell, mert kieszi a kezet s 
vakító fehérré teszi a ruhát. A pár krajcárért 
vásárolt lúgkövet előző estén egy kis pohár 
vízben feloldjuk s ebből reggel egy-egy vas-
fazék vízbe csak egy kis kávés kanálnyit 
teszünk. Tisztító-intézetekben klórmeszet is 
használnak, de ezzel vigyázva kell bánni, mert 
igen erős és kieszi a ruhát. 

* Legjobb s legtermészetesebb lúg az esővíz. 
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Mikor tehát a lúg meleg, a ruhát kicsavar- akasztjuk. Nyáron hamarabb és szebben szárad 
juk az áztatóból és mosásba vesszük. A mosás- a. ruha, mint télen. A száraz ruhát belocsoljuk, 
nál is azt a sorrendet követjük, mit a beszap- kihúzogatjuk s összehajtogatjuk, csomókba 
panozásnál, t. i. a finomabbat külön mossuk, a rakva, jó nehéz álló vagy kézi mángorlón meg-
íéhéret a tarkától megint külön választjuk. mángoroljuk, majd simára vasalva, csinosan 

A finomabb ruha után ugyanazon lébe dur- összehajtogatjuk, 
vábbat lehet venni. A kartonruhákat, alsószoknyákat, kötényeket, 

A beszappanozott ruhát két kézzel jó erősen férfiingeket, kézelőket és gallérokat ki is 
megdörgöljük s bő, mindig melegebb vízben keményítjük. Kétféleképen lehet keményíteni : 
addig mossuk, míg szép tiszta nem lesz. Ha nyers vagy főtt keményítőben. A férfiingek 
háromszor kimostuk, kicsavartuk, akkor kifőz- elejét, gallérokat, kézelőket hideg vízben fel-
zük a ruhát; vagyis a vasfazékba lúgot teszünk oldott keményítőbe teszik, amelyhez kevés 
föl melegedni, melybe apróra szeletelt szappant boraxot is adnak. Jól átgyúrják, kicsavarják, 
is keverünk. A ruhát a lúgba téve folytonos ruha közé teszik s nedvesen jó nehéz vasaló-
keverés közben jóidéig főzzük, vigyázva, hogy val kivasalják. 
meg ne égjen. • A főtt keményítés úgy történik, hogy vizet 

A kifőtt ruhát visszatesszük a teknőbe, kevés forralnak, a darabos keményítőt edénybe öntik, 
hülés után jól elrázzuk, kigyúrjuk és kicsavar- kevés hideg vízzel puhává teszik, akkor ráöntik 
juk. A tarka ruhát nem szabad főzni, mert a forró vizet s azt külön erre a célra szol-
színét veszti. Sőt a finomabb tarka ruhát lúg- gáló fakanállal addig keverik, míg a keményítő 
bau sem szabad mosni, csak langyos, kevésbé teljesen el nem ázott. Ebbe az oldatba, ha már 
szappanos vízben. egy kissé kihűlt, az öblögető vízből kicsavart 

A tisztára mosott, kifőtt ruhát jó sok hideg ruhát belemártjuk, átgyúrjuk, kicsavarjuk s jól 
tiszta vízben kiöblítjük. Az öblögetésnél ugyan- széjjelrázva, fölteregetjük s megszárítjuk. Sokan 
csak jól meg kell mosni a ruhát, hogy a bent- a közönségesebb ruhát a kifőtt tésztalében 
maradt szappanmaradékokat alaposan eltávo- keményítik meg. A keményített ruhát kevéssel a 
lítsuk belőle. A második öblögető vízbe kékí- vasalás előtt belocsoljuk, szorosan összehajto-
tőt is öntünk. Még pedig vagy folyékony gátjuk s félnedvesen simára kivasaljuk. Utána 
kékítőből öntünk néhány cseppet a vízbe, vagy a napra is kitehetjük, hogy keményebb legyen, 
golyós kékítőből néhány szemet egy fehér Az így tisztára mosott, vasalt ruhát össze-
ruhába kötünk s azt a vízben föloldjuk. Nagyon hasonlítjuk a szennyes ruha jegyzékével, vájjon 
kékre nem szabad festeni a vizet, mert elveszi megvan-e. mind ? Vigyázzunk arra, hogy 
a ruha szép, fehér színét s csúnya kékké teszi. nedvesen ne kerüljön a ruha a szekrénybe, 

Az öblögetőből kicsavart ruhát kosarakba, mert dohos szagot kap. A szekrényt gyakran 
teknőkbe téve, felvisszük télen a padlásra, hol szellőztessük. A szép rendben tartott szekrény 
tiszta kötelekre terítjük fel, nyáron pedig a dicséri a szorgalmas háziasszonyt, 
kert kerítésére vagy kifeszített kötelekre (KisbárapátiJ Preiszner A. Gizella. 

A jó gazda holtig tanul. 
Néhány mocsári gazda az iskola előtti téren 

arról beszélgetett, hogy Gondos Péter, János 
fiát a földmívesiskolába küldte. 

— No! — mondja Sugár Imre — Gondos 
talán ispánt akar fiából csinálni. 

— Kell is a szegény embernek a földmíves-
iskola ! — Okoskodott Szeges István. — Ügy 
látszik, hogy gondosnak fölösleges pénze van. 

— Nem is lehet másképp ! — mondták 
többen. 

Azután kifigurázták Gondos Pétéit, hogy úri 
sorba akar lépni és jót nevettek rajta. 

Mikor javában szapulták Gondos Péter dol-
gait, arra jött Pör Jenő, uradalmi kasznár, 
s amint a jó kedv, nevetés megütötte fülét, 
odament a gazdákhoz. 

— Adjon Isten jó napot! Min mulatnak? 
— kérdezte. 

— Örülök, hogy egészségben üdvözölhetem 
a kasznár urat ; — fölszólalt elsőnek Sugár 
Imre. 

— Megrostáltuk Gondos Péter dolgait. 
— De jó szándékkal, ugy-e ? S miért ? — 

kérdezte a kasznár. 
— Azért az ostobaságáért, hogy fiát a föld-

mívesiskolába adta. 
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— Ugyan ! En megdicsérem érte az eszét ; 
— megnyomta a szót a kasznár. 

— Inkább a takarékba tebetné azt a pénzt, 
amit a fiára költeni fog, több haszna volna 
belőle ; — erősítette Szeges Antal. 

— Erre az a feleletem, hogy Gondos a leg-
jobb helyre teszi a pénzét, ha fiát taníttatja. 
Módja van hozzá, tehát okosan cselekszik, ha 
fiát a földmívesiskolába küldi. 

— De mirevaló kisgazdának a földmíves-
iskola ? — fontoskodott Sugár Imre. 

— Arra, hogy okosan tudjon gazdálkodni. 
Avagy azt hiszik barátim, hogy a gazdának, a 
kisgazdának is, nem szükséges tanulni? Csa-
lódik, aki úgy okoskodik. Kell bizony tanul-
nunk, s pedig holtig, mint a jó papnak; mert 
aki nem tanút, az nem halad, az marad, azt 
eltajiossa a baladás kereke. 

Epen most jövök a Halaséktól. Amint be-
szélgettünk, betoppant a Miska gyerek. Kér-
deztem, hogy mit tanult az iskolában ; tud-e 
valami szép verset ? A kis fiú bátran elém 
állt és azt a verset mondta el, melyet vala-
mikor én is tanultam, s mely így szól : 

„Ujjából tudományt egy ember sem szopott; 
Ilová mit sem tettél, kincset ne keress ott! 
Régen eshetett s csak egyszer bolondjába, 
Hogy sült galamb repült az éhes szájába. 
Megverte az Isten mind a két kezével, 
Ki keveset gondol kötelességével : 
S ki nem tanulja azt, ami hivatása, 
Szerencséjének már előre sírt ása !" 

Higvjék el, kedves barátim, hogy ebben a 
néhány sorban több okosság, több tanulság 
van, mint sokszor tenyérnyi vastag könyvekben. 
Minden szava olyan, mint a szentírásé, csupa 
igazság. 

Sokszor mondják, hogy nem úgy van már, mint 
volt régen. Bizony nem, mert a világ halad. 
De az okos ember nem is avval vesződik, 
hogy miképen lehetne mindent visszafelé 
csinálni, úgy mint régen volt, hanem inkább 
arra igyekszik, hogy a mostani viszonyokkal 
meg tudjon küzdeni, hogy a mostani állapo-
tában tisztességesen megélhessen. Hányszor 
látjuk az életben, hogy két egyforma va-
gyonnal bíró gazda közül az egyik megállja, 
helyét, sőt gyarapodik, a másik pedig minden-
ből kikopik. Miért? Mert az egyiket az esze 
tanulsága segíti előre, a másikat pedig a 
maradisága nyűgözi le és utóbb a koldusbotot 
szorítja kezébe. Vagyis a haladó gazda meg-
tanulja azt, ami hivatása ; a maradi ellenben 
ott keres kincset, ahová mit sem tesz, várja 
a sült galambot a szájába, nem törődik köte-
lességével, miáltal maga ássa meg szerencsé-
jének a sírt. 

Az eszes, a világ folyásával törődő gazda 
tanul, ahol csak lehet és a maga hasznára 

fordítja, amit csak tud; tanulja látásból, a 
megfigyelésből; tanul, hogy mások okos taní-
tásait megfogadja és tanul még az olvasás-
ból is. A maradi gazda semmi újítás iránt 
nem érdeklődik, mert mindig csak az jár a 
fejében, hogy az öregapja, apja is csak úgy 
gazdálkodott, mint ő . é s megéltek, hát ő is 
megél. Igen ám, megél, de hogyan ? Úgy, hogy 
nem gyarapítja, hanem fogyasztja vagyonát. 

Akinek csak egy kis megfontoló esze van, 
az tudja, hogy a mostani élet nem olyan, 
mint a régi volt; tudja, hogy most minden-
kinek több a kiadása, mint régente ; ne gon-
dolják, kedves barátim, hogy csupán azért, 
mert adót fizetünk, hanem mert nagyobbak 
az igényeink is, nem vagyunk oly kevéssel 
megelégedve, mint a régiek. Ez a világ fo-
lyása. Ez ellen nem használ, hogy cifrán ká-
romkodunk, szidjuk a komisz világot, hanem 
az szükséges, hogy ésszel és erővel megálljuk 
helyünket. Arra kell törekednünk, hogy a földet, 
mely táplál bennünket, mely azonban nem 
nagyobbodik úgy, mint igényeink, nagyobb 
termésekre szorítsuk, amihez azonban tudás, 
tanulás kívántatik. 

De, kedves barátim, a földmíves embernek 
nemcsak azért kell tanulnia, hogy a földjét 
jól, okosan mívelje, vagyis hogy nagyobb ter-
mésekre kizsarolás nélkül bírja; hanem azon 
okból is képeznie kell magát, hogy polgári 
jogaival tudjon élni és kötelességeit is híven 
teljesítse. Szép a szabadság, az emberi- méltó-
sághoz tartozik, de a tudatlan ember csak úgy 
bánik vele, mint a gyermek a késsel. Az igazi 
szabadság mindig csak a jóra törekszik; az 
igazi szabadság azon isteni törvényben gyö-
keredzik : amit nem kívánsz magadnak, soha 
se tedd másnak ! 

Röviden elmondtam, hogy miért kell tanul-
nunk és hogyan. Még csak a tanulás egy 
módjáról meg kell emlékeznem, mely a gaz-
dákra valóságos üdvösség forrása. Értem alatta 
a gazdaköröket ; olyan gazdaköröket, ahová "a 
gazdák nem eszein-iszomért, vagy azért gyüle-
keznek, hogy az időt valahogyan elüssék, el-
füstöljék, másokat megszóljanak, hanem ahová 
azért mennek, hogy tanuljanak a jó dolgok 
olvasásából és egymásközti megbeszéléséből. 

— Engedelmet kerek —• közbeszólt Sugár 
Imre — én azt hallottam, hogy újságokból, 
könyvekből nem lehet gazdálkodni. 

— Eltalálta gondolatomat — válaszolt a 
kasznár — épen erről akartam szólni, mert 
ilyen megjegyzést már többször hallottam. Hát 
édes barátim, bizonyos, hogy a gazdasági mun-
kákat érteni, tudni kell ; mert teszem, ha én 
béresemet szidom a rossz szántásért, de nem 
tudom neki megmutatni, hogy hogyan keli 
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jól szántani, tanításom semmit sem ér. Azonban 
ne feledjék el, bogy azok, akik gazdasági 
könyveket írnak, nem ujjukból szopták ki a 
jó tanácsokat, hanem előbb kipróbálták és 
csak azután ttt ték közé, hogy mások is tanul-
janak belőlük. En csak a jó gazdasági köny-
vekről és lapokról szólok. Bizonyos, hogy az 
olvasmányok közt is van konkoly, de ilyenek 
olvasásával ne töltsük az időt, mert csak kárunk 
lehet belőle. A gazdakörök számára vannak 
okos emberek által megválogatott könyvek, 
lapok) ezekben búvárkodjunk. 

Száz szónak is egy a vége: tanuljunk, mert 
a tudatlan a mai világban nem boldogul ! o o 

(Sárosfa) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Többeknek. 1. Baromfitenyésztéssel már fog-

lalkozó, vagy ezentúl foglalkozni akaró kar-
társaink többrendbeli megkeresésére tudatjuk 
a következőket: Orpington tenyésztojások be-
szerezhetők : Hreblay Ferencné sárga orping-
ton tyúk tenyészetében Báj, (Szabolcsmegye). 
Ar darahonként 50 fillér. — Telivér fehér 
orpington tojás és csirke beszerezhető az 
„Orpington Telep"-en, Jászkisér. Ár : 12 tojás 
12 K, 1 db fiatal jérce vagy kakas ára 
10 K. — Sárga orpington tojás darabonként 
50 f árban kapható Csiky Sándornénál, 
Karancsság, (Nógrád m.). — Sárga orpington 
tojás 60 f árban, rázásmentes dobozban, 
ingyenes csomagolással, 75% termékenység 
szavatolásával Dezső Ödönnél, Szügy, (Nóg-
rád m.). Továbbá eladó elsőrendű sárga orping-
tonkakas 15 K-ért és kendermagos Plymouth-
kakas à 6—10 K-ért (díjazott állatok) Fröhlich 
Vihnos gyógyszerésznél Szentágotha. Ugjanott 
kapható 50 f-ért orpington tojás. — 2. A 
földmívelésügyi minisztérium állattenyésztési 
(II. 2.) ügyosztálya alá az állattenyésztés külön-
böző ágainak előmozdítása céljából következő 
kttlső hivatalok és intézmények tartoznak : a) 
Állattenyésztési kerületi m. kir. felügyelőségek. 
I. kerület (székhely Budapest) Pest-Pilis-Solt-
Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékkel. 
II. kerület (székhely Pozsony) Pozsony, Nyitra 
és Moson vármegyékkel. 111. kerület (székhely 
Szombathely) Vas, Zala, Veszprém és Sopron 
vármegyékkel. IV. kerület (székhely Pécs) 
Baranya, Tolna és Somogy vármegyékkel. V. 
kerület (széhely Komárom) Komárom, Győr, 
Esztergom és Fejér vármegyékkel. VI. kerület 
(székhely Balassa-Gyarmat) Nógrád, Hont és 
Bars vármegyékkel. VII. kerület (székhely 
Beszterczebánya) Zólyom, Turócz és Trencsén 
vármegyékkel. \ 111. kerület (székhely Miskolcz) 
Borsod, Heves és Gömör-Kishont vármegyék-

kel. IX. kerület (székhely Kassa) Abauj-Torna, 
Sáros és Zeplén vármegyékkel. X. kerület 
(székhely Debreczen) Hajdú, szabolcs és Szat-
már vármegyékkel. XI. kerület (székhely 
Máramaros-Szige') Máramaros és Ugocsa vár-
megyékkel. XII. kerület (székhely Nagyvárad) 
Bihar, Arad és Békés vármegyékkel. XHI. 
kerület (székhely Szeged) Csongrád, Csanád és 
Bács-Bodrog vármegyékkel. XIV. kerület (szék-
hely Temesvár-) Temes, Torontál és Krassó-
Szörény vármegyékkel. XV. kerület (székhely 
Kolozsvár) Kolozs, Maros-Torda és Torda-
Aranyos vármegyékkel. XVI. kerület (székhely 
Dés) Szolnok-Doboka, Szilágy és Besztercze-
Naszód vármegyékkel. XVII. kerület (székhely 
Segesvár) Nagy- és Kis-Küküllő és Udvarhely 
vármegyékkel. XVIII. kerület (székhely vagy-
Sz'ben) Szeben és Fogaras vármegyékkel. 
XIX. kerület (székhely IÁptó-Szt-Miklós) Liptó, 
Árva és Szepes vármegyékkel. XX. kerület 
(székhely Ungvár) Ung és Bereg vármegyékkel. 
XXI. kerület (székhely Szepsi-Szent-György) 
Csík, Háromszék és Brassó vármegyékkel. 
XXn. kerület (székhely Déva) Hum ad és 
Alsófehér vármegyékkel. Ezek a hivatalok 
hajtják végre a köztenyésztés fejlesztése érde-
kében szükséges kormányhatósági intézkedése-
ket és ellenőrzik az állattenyésztés érdekében 
alkotott törvények és szabályrendeletek mikénti 
foganatosítását, szerzik be és osztják ki a 
községek részére javaslatuk alapján engedélye-
zett apaállatokat, létesítenek és szerveznek 
állattenyésztési egyesületeket és szövetkezeteket, 
szolgálnak állattenyésztési és ezzel kapcsolatos 
szakkérdésekben felvilágosítással és útbaigazí-
tással és ők állítják ki a tenyészállatok (szarvas-
marha, sertés, juh és baromfi) kedvezményes 
vasúti szállítását biztosító igazolványokat, b) 
M. kir. baromfitenyésztő munkásnőket képező 
iskola Gödöllőn. Tenyészt fajbaromfit a köz-
tenyésztés céljaira és kiképez a baromfitenyész-
tés önálló vezetésére és kezelésére képesített 
cselédeket. Tanfolyam egy év. Ezen utóbbi 
intézmény felől közelebbi fölvilágosításért a 
gödöllői iskola vezetőségéhez kell fordulni. 
3. Andrássovich Géza: „A házinyúl-tenyész-
tés" c. munkája a Pátria irod. és nyomdai 
vállalatnál beszerezhető 2 K-ért tanítók 10% 
engedményt kapnak). 4. A gyógynövények ter-
melésével csak akkor kezdjünk részletesen és 
behatóan foglalkozni, ha már megteremtettük 
magunknak a fogyasztó piacot ! Erre figyel-
meztetnem kell a t. tanító urakat, nehogy az 
aránylag költséges termeléssel nagyobb összeget 
kockáztassanak, s azután a termelt anyagra 
nem találnak vevőt, s az ott romlik. Ajánlom 
továbbá, hogy egy kissé tanulmányozzák is a 
gyógynövények termelését, mielőtt hozzáfog-
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nának gyakorlati kiviteléhez. Nein oly könnyű 
dolog az, mint amilyennek az az első pillanat 
hatása alatt föltűnik. Ami a fődolog, mielőtt 
gyógynövényt egyáltalában termelnének, szerez-
zenek arra már jóelőre vevőt, azaz biztosítsák a 
piacot. A gyógynövények droguistáknak ad-
hatók el, s azok mindjárt azt is meg fogják 
mondani, hogy miből milyen mennyiséget haj-
landók átvenni. Részletes tanácsért forduljanak 
azon kartársaikhoz, akik gyógynövényeket mái-
sikerrel termelnek (1. lapunk előző számaiban !). 
Továbbá tanácsot adhat Laib Rezső, gyógy-
szerész úr, Böős (Pozsony megye), akinek 
nagy telepe van s aki már évek óta termel-
vén gyógynövényeket, a kartársak vezetője 
lehet, s a részletes kérdésekre részletes válasz-
szal fog szolgálni (válaszbélyeg mellékelendő.) — 
Cs. B. Borgóprund. — H. T. Kolozs. 
R. S. Bárt la. — Sz. I. M. Tare sa. Sz. 
J. Várpalota (Inota.) — P. V. Franzfeld. — 
P. 15? S.-Karád. — B. B. N.-Súr. — Sz. G. 
Gyüriis és mások: Válasz magánlevélben 
ment. — B. B. Köhid-Gyarmat. Méhészeti 
vándortanítói állás nincs üresedésben. — F. P. 
Nagymajtény. 1. Legeredményesebben impreg-
nálhatja a szőlőkarókat, lia azokat kátránnyal 
bekeni, s lassú tűz fölött kissé megszenesíti 
a karónak alsó, mintegy fél méternyi részét. 
2. Szőlőkarókért és méhészeti eszközökért is 
folyamodhatik a földm. minisztériumhoz (1 K 
bélyeg.) A kérvényt jó lesz a községi elöljáró-
sággal láttamoztatni. 3. „A magyar méh" c. 
lap szerkesztősége Budapest, Vil., Kertész-
utca 38. sz. (Országos méhészeti egylet.) — 
K. K. Ha a gazd. tanácsadóban küldött 
üzeneteket sohasem olvasnák el az urak, akkor 
mi itt hiába fáradunk. Erre a kérdésre, amióta 
lapunk fennáll, minden hónapban legalább is 
1—-2-szer válaszoltunk. Tessék az üzeneteket 
•elolvasni, hiszen azért közöljük a kérdésekre 
adott válaszokat nyilvános helyen. — Többek-
nek. A földmív. minisztérium kiadványai el-
fogytak. Kérem az urakat türelemmel lenni, 
mert egynémely könyvből újabb kiadást ren-
deznek sajtó alá. — V. A. Söréíl. Sodrony-
fonatokat és hálókat beszerezhet Haidekker 
Sándor drótszövetgyárában Budapest, V1H., 
Ullői-út 48. sz. — B. M. Iiuczora. A 
„Thanatonnal" vagy másként: dohánylúggal a 
gyümölcsfáinkat főleg a levéltetvek (Aphididae) 
ellen szokás permetezni. Más állati kártevők 
ellen más védekezési eljárások alkalmaztatnak. 
A 2%-os permeteg teljesen megfelel Hogyha 
jól és alaposan akarunk a levéltetvek ellen 
védekezni, nagyon helyesen járunk el, ha még 
tél idején permetezzük be a fáinkat vagyis 
akkor, midőn a levéltetvek a petestádiumban 
telelnek. A téli permetezésnek még azon jó 

hatása is van, hogy vele egyúttal a baraekmoly 
(Anarsia lineatella Z.) kitelelő álcáját, a pók-
hálós molyok (Hyponomeuta malinellus Z., H. 
padellus Z.) s a többi levélsodró lepkéknek 
tojását és telelő hernyóját is írthatjuk, amelyek 
már kora tavasszal nekiesnek a fák zsenge 
rügyeinek s levélkéinek. Ha azonban a téii 
permetezéssel elkéstünk, űgy a télvégi, vagyis 
tavaszelejei permetezés is teljes sikerrel járhat, 
mert említett kártevők ilyenkor kelnek új 
életre, így tehát még fiatal s gyenge álla-
potukban tönkre tehetjük. A permetezésre szél-
csendes időt válasszunk s ne sajnáljuk a per-
meteget ; a keresztülviteléhez a szőlő pero 
noszpora - betegsége ellen használt permetező-
fec.-kendőt használjuk. Ha jól és helyesen 
vittük keresztül ez első permetezést, több nem 
is szükséges, ha azonban észrevesszük később, 
hogy gyömölcsfáink nagyon levéltetvesek, akkor 
szükségesssé válik a permetezés megismétlése. — 
— W. J. Detek. Feltétlenül amerikai alanyra 
kell ojtani az európai szőlőt, különben a fillok-
széra rövid idő alatt tönkre teszi. Ha szén-
kénegezni akarja szőlőjét, azt megteheti, azon-
ban kertben 80—100 tőnél ez alig fizeti ki 
magát. — K. E. Jászladány. Cikke bevált. — 
K. Gy. Üzleti dolgokkal nem foglalkozunk, 
mert mi nem lehetünk senki közvetítője. — 
D. S. Osszurnya. Forduljon kérelmével az 
Orsz. Méhészeti Egyesülethez Budapest, V1L. 
Kertész-utca 38. sz. — Y. L. Óhuta. Eperfa-
csemetéket (a selyemhernyó-tenyésztés céljából) 
ingyen kap, ha eziránti kérelmével az orsz. 
selyemtenyésztési felügyelőséghez fordul Szek-
szárdra. — V. J. Verbóc. 1. A címet ponto-
san kérjük megadni. 2. Gyümölcsfa ojtógalya-
kat legcélszerűbben a legközelebbi uradalmi 
kertészetből szerezhet be. — M. Gy. Munkács. 
1. Közölhető cikkeit annak idején hozni fog-
juk. Ami nem közölhető, az a papírkosárba 
vándorol. 2. A „Néptanítók Lapját" önnek 
nem küldhetjük ingyen. Az ingyen csak az 
intézeteknek (iskolák, óvódák. stb.) jár. Elő-
fizetési ára 10 K évenkint. — S. J. Alma-
mellék. 1. Ha 1(3 hold szántóföldjéből 2 hol-
dat kihasít a lucernás részére, akkor — miután 
még 4 hold kaszálója is van — elegendő 
takarmányt termelhet, mert hiszen a fordába 
egy zöld ugart is be kell allítani, amely zabos-
bükköny lehet. Miután semmi közelebbet a 
talaj, éghajlati, stb. viszonyokról nem írt, 
bővebbet nem mondhatunk. Igen jó forda pl. 
a következő négyes forgó : zöld ugar (zabos 
bükköny) trágyázva, őszi gabona, kapás növény 
(tengeri, burgonya) fél trágyázással és tavaszi 
gabona. — 2. A szénaszárítók 3 db circa 3 
méteres erős rúdból állanak, amelyek felső 
végükön összeköttetnek pl. fűzfavesszővel s 



32 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 . SZÁM. 

aztán széthúzva egy 3 lábú állványt alkotnak. 
A rudakra a földről számítva 1 méter magas-
ságra egy-egy hosszú faszeget kell beverni, 
hogy a széna azokról le ne csúszszék. 3. A föld-
miv. minisztériumtól kaphat méhészeti segéd-
eszközöket. 4. A negyedik kérdése ez: „Hol 
értékesíthetnék nagyobb mennyiségű tejet, 
avagy vajat? Megjegyzem, hogy a budapesti 
vásárcsarnokban nem szeretném elhelyezni." 
Mit gondol, e kérdésre hányféle választ lehetne 
adni? — Többeknek. Muntean Aurél tanító 
társunknál (lakik : Muszka, Arad m.) kedvez-
ményes árban kaphatók szőlőojtványok és 
amerikai vesszők. 

Y e g y e s e k . 
— Méhészeti tanfolyamok. A gödöllői 

állami méhészeti gazdaságban az 1906. év 
folyamán hat időszaki tanfolyam fog tartatni, 
a következő beosztás mellett : május hó 1— 21-ig 
földmíves kisgazdák; május hó 22-től június 
11-ig erdőőrök; június hó 15—28-ig lelkészek; 
július hó 1—21-ig és július hó 24-től augusztus 
13-ig néptanítók; végre augusztus 18—31-ig 
nők számára. Céljuk ezen tanfolyamoknak, hogy 
az azokon résztvevők a méhtenyésztés elméleti 
és gyakorlati ismereteit elsajátítsák, valamint 
hogy a méhkaptároknak és méhészeti segéd-
eszközöknek házilag való elkészítését is meg-
tanulják. Mindenik tanfolyam hallgatói annak 
tartama alatt teljes ellátásban, díjtalanul része-
sülnek és ezenkívül azok részére, kik pályázati 
kérvényükben szorult anyagi helyzetüket igazol-
ják s a magy. kir. államvasutaknak a távolsági 
forgalom 7—16 vonalszakasza között levő vala-
melyik állomásáról jönnek, a személy- és vegyes-
vonatok Ill-ik kocsiosztályában érvényes félárú 
menetjegy váltására jogosító igazolvány küldetik, 
melynek ára a visszautazás költségeivel együtt, 
a tanfolyamról való elutazásakor fog megtérít-
tetni. Minden egyes tanfolyamra 20—20 hall-
gató vétetik föl. A pályázni szándékozók föl-
hívatnak, hogy 1 koronás bélyegjeggyel ellátott 
folyamodványukat, melyben a foglalkozásuknak 
megfelelő tanfolyamra való fölvételüket kérel-
mezik, a magy. kir. földmívelésügyi miniszter-
hez címezve fölöttes hatóságuk útján, a föld-
mívesek és más foglalkozásnak pedig községük 
elöljáróságának ajánlásával ellátva, az illető 
tanfolyam kezdete előtt legalább egy hónappal 
nyújtsák be. 

— Rétek meszezése. Nagyon sok rét azért 
ad silány terméseket, mert talaja mészben sze-
gény ; az ilyen réteket messzezéssel bizonyára 
meg lehet javítani s azokon nemcsak nagyobb 
mennyiségű fű, de jobb minőségű széna is 
fog teremni. A meszezés különösen a herefélék 

fejlődését mozdítja elő, amelyeknek nagyobb 
mennyiségbeni jelenléte a széna jóságát tudva-
levőleg nagyon előmozdítja. Meszezni azonban 
csak az olyan réteket célszerű, amelyek nem 
nem vizesek s az ilyent is előbb okvetetlenül 
le kell csapolni. A másik követelménye a me-
szezésnek, hogy a rét által megkövetelt tápláló-
anyagokat, legtöbbször kálifoszfátot, vagy rit-
kábban foszforsavas trágyát bőségesen rendel-
kezésére bocsássunk. Ha ezt elmulasztanánk 
megtenni, a mész a rét táplálóanyagait csak-
hamar kiéli, mert azoknak a szokottnál na-
gyobbmérvű fölvételét idézi elő, minek követ-
kezménye, hogy néhány év múlva minden 
meszezés dacára, a rét termése csekély és a 
széna minősége silány leend. 

— Y aj eltartása. Kőedényben a feneket és 
oldalakat jól kidörgöljük sóval ; a fenékre 
2 cm. sóréteget teszünk, erre kétszer olyan 
vastag vajréteget. Ezt a rétegezést folytatjuk, 
míg az edény majd teli nincsen. Ekkor ismét 
két ujjnyi sóréteget teszünk és színig töltjük 
az edényt vízzel, melyet szorgalmasan változ-
tatunk. Természetes, hogy a* vajréteget jól be 
kell dagasztani, az edényt vászonnal és deszká-
val letakarva hűvös, száraz, szellős pincébe 
tenni. Használatkor a felső sós vizet leöntjük 
s a vajat jól kidagasztjuk. 

— Tyúkhízlalás. A kukoricát durvára 
daráitatjuk és sűrű szitán megszitálva kapunk 
kétharmadrész durva darát. Ezen kezdjük a 
hizlalást. A befogott egyéves tyúk tízenként 
kap első héten napjára egy kiló durva darát, 
melyet reggel és este etetünk föl, de úgy, 
hogy két órával előbb leforrázzuk a napi adag 
felét és mikor kihűlt, két-három deci tejjel 
pempővé keverjük. E tömeget sem adjuk oda 
egyszerre, hanem étvágykeltőleg két részletben. 
A második héttől kezdve, sőt előbb is, lassan-
ként emeljük az adagot és a tejet egészen a 
duplájáig. A hizlalt tyúknak külön vizet adni 
fölösleges, de emésztésül jó az egy kilónyi 
darára egy gyűszűnyi sót szórni. Mihelyt a tyúk 
tapogatás szerint jó húsos, értékesíteni kell, mert 
a zsíros tyúk kellemetlen ízű húst ad. Legjob-
ban kifizeti magát az egyéves tyúk hizlalása. 

Tarta lom: A gazd. ism iskolai tanszerek és esz-
közök beszerzéséről. Wallner Gyula. — Üzemterv a 
Debrecen sz. kir. városi önálló gazdasági ismétlő iskola, 
gyakorló-telepéről. (1. ábrával. I. közlemény.) — Csikó-
nevelés. Bácz Sándor. A vetőmagról. Ember János„ 
- Feljegyzések a tojásról. Krenedits Ferenc. — Nagy-
mosás. Preiszner A. Gizella. — A jó gazda holtig-
tanul. (Tárca.) Zádor Gyula. — Gazdasági Tanácsadó 
— Vegyesek. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - È S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, e lemi, fe lső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. tanfe lügyelő által láttamozott 
községi e lölj árósági b i zony í tvánnya l együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A he lység (a m e g y e meg-
je lö lésével ) é s az utolsó pósta v i lágosan kiirandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, f é l évre 5 korona, 
n e g y e d é v r e 2 korona 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évné l k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h irdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenki által k iszámítható hirdetés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
tevő pe t i t nyomású é s egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í jak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSE»: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEK., TÖBÖK-ÜTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KEB. , ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk: vissza. 

Védjük a parasztot. 
Nem kisebb ember, mint Bülow her-

ceg, német birodalmi kancellár, mondotta 
e nagyjelentőségű szavakat: Védjük és 
biztosítsuk a parasztságot / S e szávak meg-
érdemelnék, hogy nálunk is megszívlel-
nék őket : a Kárpátoktól az Adriáig. 
„Amíg egy német paraszt megáll rögén és 
tisztességesen megélhet, addig a szociáldemok-
rácia nem veti meg uralmát a Keleti-tenger 
és az Alpesek közöttmondta továbbá a 
nemes kancellár, s mennyi okosság, 
mennyi bölcseség rejlik e szavakban ! 
Ugyanezt mondta Thiers, a harmadik 
köztársaság első elnöke a francia 
parasztról. 

Tántoríthatatlanul megy előre a kan-
cellár megkezdett útján, melynek célja 
a német mezőgazdaság fejlesztése és 
ezzel a paraszt védelme. Miként Anteus, 
a németek is az áldott anyaföldből akar-
nak új erőt meríteni ; a földből, minden 
gazdaság és gazdagság egyedüli kútfor-
rásából. Es amikor a mezőgazdaság erő-
sítését, biztosítását említi a kancellár, 
nem a nagybirtokosról szó], hanem a 
kisemberről, a parasztról, aki az állam 
igaz föntartója, mint Franciaországban, 
a parasztbirtok igazi hazájábar Ez az 
igazi, a józan, az okos agrárizír , mely 
nemcsak az ország polgárainak tisztes-
séges megélhetését, függetlenségét biz-
tosítja, de fokozza az állam védőerejét 

is, mert az egészséges, kitartó katona a 
szabadban nevelt, edzett parasztság sorai-
ból kerül ki, nem pedig a városban és 
gyárban elsatnyult emberek közül. 

Egyre sokasodik nálunk is azoknak 
a száma, kik már tisztán látják, hogy 
az ország gazdaságának regenerálása 
tulajdonképen nem más, mint amit 
Bülow mondott : a paraszt megvédése 
és biztosítása. Csakhogy Magyarországon 
a mezőgazdasággal foglalkozó, körülbelül 
tíz millió ember közül van mintegy 
hat millió, akinek nincs egy arasznyi 
földje, még bérben sem. Ezért vándorol 
ki a magyar paraszt tömegesen, míg a 
francia vagy német paraszt egyáltalán 
nem hagyja el hazáját, vagy csak a 
legritkább esetben. A magyar kiván-
dorlók statisztikai kimutatása fölött 
őszinte borongás fogja el a hazafias 
érző kebelt. Szegedről kapjuk a lesújtó 
hírt, hogy ebben az esztendőben még 
nem mult el egyetlen hét sem, hogy a 
Szegedre érkező vicinálisok százanként 
ne hoztak volna a délvidéki községek-
ből Amerikába igyekvő sváb családokat. 
Az utóbbi öt hét alatt legalább 1500 
famíliával fogyott a délvidék lakossága. 
Az egymással szomszédos községek csa-
ládjai üzenetekkel értesítik az ismerő-
söket, hogy mikor indulnak ^ a rejtel-
mekkel teljes újvilág felé. így aztán 
egy-egy napon sok százan mondanak 
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búcsút szülőföldjüknek. Beutaznak Sze-
gedre, hogy találkozhassanak a többi 
kivándorlókkal, kik itt várják társaikat. 
Mielőtt vonatra szállnának Fiume felé, 
a rendőrség nagy buzgalommal kutat ja 
át okmányaikat és megvizsgálja, nem 
valamely lelketlen, kivándorlási üzelme-
ket folytató szövetkezet körmei közé 
jutottak-e a hiszékeny svábok. Legutóbb 
egy csoportban csaknem 150 egészséges, 
fiatal sváb lány jött Szegedre, hogy innét 
utazzon tovább Amerikába. A hatóság 
azt hitte, lélekkufárok csábítják őket, 
de másnap megjöttek a sváb lányok 
rokonai is, kik kijelentették, hogy a 
hazájukból búcsúzkodó leánycsoport az 
ő oltalmuk alatt megy ki az újvilágba. 

A rendőrség sohasem mulasztja el 
megkérdezni, miért vesznek kezükbe 
vándorbotot ? A szegény sváb gazda ezzel 
a lakonikus és sablonos felelettel vilá-
gosítja föl az érdeklődőket: — „Nem 
bírunk megélni. Rossz a gazdaság és 
szegény a nép! 

Persze, ebből nem sokat tudunk meg 
a délvidéki kivándorlás okairól. A Sze-
geden átvonuló kivándorló csoport nem 
adhat erről olyan fölvilágosítást, amely 
elfogadható okokkal tudná indokolni 
a magyar nemzet jó dolgos fiainak, a 
svábságnak egyre félelmesebb mérveket 
öltő kivándorlási kedvét. 

Az aránylag csekély számú magyar 
paraszt, hisz az összes magyar földbir-
tokosok száma 1,855.198, sem tud jó-
formán boldogulni, mert még nem taní-
tották meg jól gazdálkodni. Nem védték 
meg, nem biztosították. Nem mondjuk, 
hogy nem tör tént semmi, ffileg az utóbbi 
néhány esztendőben, de bizony nagyon 
kevés BjZj 8j föladat nagyságához képest. > 

Akik ismerik Erdélyt s kik utazgatni 
szoktak a falvakban is, a fejlettebb 
kultúrától távol : lehetetlen, hogy ne 
észlelték volna, hogy a nagy oláh nyelv-
szigetek egyre nőnek, a nagy magyar 
szigetek meg egyre fogynak; lehetetlen, 
hogy ne látták volna, hogy vegyes 

lakosságú vármegyékben ne az oláhság 
terjeszkednék ; lehetetlen, hogy ne tapasz-
talták volna, hogy falvakban, ahol 
magyar ós oláh lakik, a magyar birto-
kok egyre kisebbek lesznek, az oláhok 
meg mind több földet szereznek meg 
s a magyar nevek helyébe oláh nevek 
kerültek a házakra, akár mert más lett 
a tulajdonos, akár mert a magyar ember-
ből oláh lett — nyelvre, szokásra, val-
lásra, érzelemre nézve. 

Nem a szó, vagy betű izgatása, hanem 
az oláh gazdák zajtalan, lassú munkája 
hódít el lépésről lépésre több földet a 
magyar gazdáktóL Világosan kell tehát 
látnunk, hogy melyek azok a tényezők, 
melyek az oláh parasztbirtokosok pros-
perálásának jobban kedveznek, mint a 
magyar parasztbirtokosokénak. Tudnunk 
kell határozottan, micsoda jó tulajdon-
ságok vannak meg nagyobb mértékben 
az oláh parasztban, mint a magyarban. 
Tudnunk kell bizonyosan, hogy a mező-
gazdasági tevékenység mennyiben moz-
dítja elő az oláh terjeszkedést, hogy az 
életmód mennyiben kedvez azoknak, 
hogy a viszonyok mennyiben nehezed-
nek súlyosabban a mi parasztjainkra, 
mint az oláhokra. 

A magyar föld, melynél áldottabb 
nincs, még mindig várja a sok millió 
szorgos kezet, amely a komoly tudás és 
élelmesség kalauzolása mellett meg-
művelje úgy, hogy táplálja és módossá, 
függetlenné tegye gazdáját. S e tekintet-
ben sokat vár a nemzet tőlünk, magyar nép-
tanítóktól, kiknek — nyugodt lélekkel mond-
hatom — minden lépésmiket, egész műkö-
désünket ama egyetlen eszme szüli és vezérli: 
liogy a haza, a nemzet, a magyarság műve-
lődésének és boldogulásának ügyét szolgáljuk 
egész szívvél, teljes akaraterővél és annyi 
tehetséggel, amennyi a Gondviseléstől nekünk 
adatott. Mi jól ismerjük a magyarságot, jól 
ismerjük Magyarországot ; ismerjük történetét 
és helyzetét úgy földirati fekvése szerint, mint 
más vonatkozásaiba/n is. És épen mert is-
merjük, tudjuk, hogy mai helyén való fönn-
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maradása nem a nyers erőtől, nem a fegyver 
hatalmától, hanem- attól függ, hogy értelmi-
ségét, művelődését nemzeti széllemben teljesen 
kiépítse, kifejtse és így foglaljon helyet a 
művelt népek sorában. 

A magyar parasztság boldogulása fölött 
elmélkedve, önkéntelenül tolul tollam 
hegyére, hogy utóbbi időben számtalan-
szor halljuk annak hangoztatását épen 
hazánkban, hogy a polgárságnak keresnie 
kell a kapcsolatot a munkásosztállyal. 
Többféle alakban történt kísérlet ebben 
az irányban. A számos kísérlet közül 
említem az egyetemi ifjúság tervét. Az 
ifjúság úgy keresi a kapcsot, hogy sűrűn 
és tömegesen föl akarja keresni a vidéki 
kisebb városokat, falvakat és előadások 
útján akarja tanítani a népet. 

A fővárosban székelő „Jogvédő egye-
sület vagyontalanok számára" a vidéken 
magához hasonló egyesületeket akart 
szervezni, de az ügy financiális okok 
miatt megfeneklett. Az eszme azonban, 
melyet az egyesület fölvetett és amely 
mellett nagy propagandát fejtett ki, 
élénk visszhangra talált országszerte és 
több vidéki város maga állított föl 
„ néphivatalokat". 

Eddig, egy év lefolyása alatt, Temes-
vár és Nagyvárad állított föl egy-egy 
„néphivatalt". Ezenkívül Kolozsvárott, 
Hódmezővásárhelyt, Makón küszöbön áll 
egy-egy „néphivatal" fölállítása. 

Igazán égető szükség volna, hogy a 
polgárság mindenütt komolyan érdek-
ődjék a munkásság bajai iránt. Nyuga-

ton ezerszer több történik e téren régóta, 
mint nálunk. Pedig nekünk ezerszer 
több okunk volna erre, mint bármely 
nyugati államnak. Csak egy tényt eme-
lek ki. Evenként százezrek hagyják el 
az országot és mi még az iránt sem 
érdeklődünk komolyan, hogy mi haj t ja 
ki ezt a sok százezer embert az ország-
ból. Egy pár ember foglalkozik teore-
tikus alapon a kivándorlás kérdésével; 
egy-kettő föl is keresi a kivándorlás 
által leginkább sújtott főpontokat, de a 

polgárság zöme nem törődik sem a ki-
vándorlás tényével, sem az okaival. A 
szegény ember, különösen a vidéken, 
ha bajban van, oly magára hagyatott, 
akár ősvadonban volna. Nincs kihez 
forduljon. Sejtelme sincs, melyik ható-
sághoz menjen a sok közül. Szerencsét 
próbál. Bekopogtat egy-két helyen, min-
denütt elutasítják azzal, hogy rossz helyen 
jár, küldik egyik helyről a másikra és 
a vége mindig az, hogy — fizet. 

Az se segít sokat a dolgán, ha vélet-
lenül jó helyre fordul. A szegény ember 
nehézkes, nem tudja jól elmondani a 
dolgát, meg nem is tudja, mikor van a 
hivatalos óra. 

E bajokra való tekintettel a néphiva-
talok célja a következő. Minden ügyes-
bajos dolgában tanácsot, útmutatást ad 
a szegény embernek. Sőt nemcsak ta-
nácsot ad, hanem sürgős esetekben utána 
jár a dolgának, vagy elkészíti számára 
a szükséges beadványt. Ezzel a tevé-
kenységével többet ér el a néphivatal. 
Nemcsak segít a szegény ember konkrét 
ügyes-bajos dolgában, hanem a szegény 
emberekkel való állandó érintkezése, 
ügyeiknek állandó ellátása révén a nép-
hivatal dolgát intéző polgárok megismer-
kednek a nép ezer apró bajával, belát-
nak a munkás életébe. A néphivatal, ha 
komolyan, alaposan, pártatlanul végzi 
dolgát, erős kapcsot fog teremteni a 
polgári osztály és munkásosztály között. 
Mert most a nép legföljebb arról tud, 
hogy akadnak elvétve, kivételesen jó-
akarói, jótevői a polgárok között, de a 
polgári osztályt egészében nem tekinti 
barátjának. A néphivatal, mint a polgári 
osztály intézménye, fölkeltené a népben 
azt az érzést, hogy a polgárság javarésze 
intenzíve érdeklődik sorsa iránt, nem 
hagyja el bajában. 

A temesvári néphivatal a hozzáforduló 
szegény embereknek minden ügyes-bajos 
dolgában, például: adó-, katona-, iskola-, 
betegsegítő-, anyakönyvi és cselédügyei-
ben eljár, jogi tanácsban részesíti őket, 

15* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 . SZÁM. 

rövid úton pártfogó ügyvédekről gon-
doskodik számukra s köz- vagy társa-
dalmi segítséget eszközöl ki nekik. Helyi-
séget, fűtést, világítást Temesvár városa 
ad ingyen ; a helyiség a községi iskolá-
ban van. A mult évben, tehát a nép-
hivatal megalakulásának első évében, 
239 ügy nyert elintézést, még pedig 
283 kedvezően. A forgalom állandóan 
emelkedik és a vagyontalan osztály mind 
nagyobb bizalommal fordul a hivatalhoz. 
A néphivatal megkereséseit úgy a bel-, 
mint a külföldi hatóságok és konzulá-
tusaink a legnagyobb készséggel, sürgő-
sen intézik el. Sok esetben segített a 
hivatal ennek folytán olyan szegény 
embereken, kik a hivatal közbenjárása 
nélkül vagy egyáltalán nem tudtak volna 
célt érni, vagy csak 1—2 évig tartó 
lótás-futás után. Sokat köszönhet a nép-
hivatal különösen Temesvár város taná-
csának, mely utasította az alája rendelt 
összes hivatalokat, hogy a hivatal meg-
kereséseit necsak hogy elfogadják, de 
soron kívül is intézzék el. 

Örökbecsű, hervadhatatlan érdemek vára-
koznak e téren is a magyar néptanítóságra; 
hassunk oda lelkünk, szívünk teljes erejével, 
hogy a városok, községek kövessék Temesvár, 
Nagyvárad dicső példáját. Az áldozat cse-
kély, az eredmény beláthatatlan nagy. Német-
ország példája mutatja, mily hatalmat, mily 
befolyást biztosít a nép bajaival való komoly 
foglalkozás ! 

Az idevetődött külföldieknek büszkén 
mutogatjuk a székesfőváros impozáns 
körútjait, pompás palotasorait, márvány-
termes és aranykupolás középületeit és 
rendesen elérjük, hogy az idegen hódolat-
teljes elismeréssel nyilatkozik kultúrális 
törekvéseinkről és a nemzetek versenyé-
ben elért sikereinkről. Pedig ezekből a 
tetszetős külsőségekből az ország népé-
nek boldogságára, a nemzeti egységes 
fejlődés biztosságára és a magyar nem-
zeti erő gyarapodására biztos következ-
tetéseket vonni nem lehet. De ha el 
tudjuk vezetni az idegent ezer és ezer 

olyan faluba, ahol a gólyafészkes nád-
födél alatt sorsukkal megelégedett, egész-
séges földmíves családok laknak, -ahol 
szaporítani kell az iskolákat, mert a 
szülők nem kényszerűségből, de öröm-
mel taníttatják gyermekeiket, ahol dicse-
kedve mondja a lakosság: a mi falunk-
ból koldus és börtönviselt ember ki nem 
kerül, a mi falunkban a legrosszabb 
dolga a korcsmárosnak van, a mi temp-
lomunk kisharangja nem hiába hívogat 
bennünket az Isten házába, mert szívünk-
lelkünk áhítja a vallás malasztját, ahol 
mindenki tudja, hogy bármi baj t hozzon 
is rá a végzet, elhagyatva nem lesz, mert 
százan és százan fogják feléje nyújtani 
segítő kezüket, akkor újra föltámad a 
régi magyar dicsőség, mert meg lesznek 
nyitva mindazok a források, amelyekből 
a nemzeti nagyság, a nemzeti erő táp-
lálkozhatik. Hogy lesz-e ez így, attól 
függ, hogy a nép vezetésére hivatott 
falusi intelligencia megváltozik-e és föl-
hagy-e azzal az elítélendő közömbösség-
gel, amely sokhelyütt az elszegényedést 
okozta. 

Vétkezik a falusi intelligencia, ha nem siet 
megragadni minden alkalmat, ahol a népnek 
anyagi és erkölcsi jóléte dolgában segítségére 
leliet. Segíteni kell a népet gazdasági téren, 
liogy legyen vagyonosabb és gondoskodhassék 
mindenki családja jövőjéről. Ez legyen am-
bíciója a falusi intelligenciának és ezzel az 
ideállal szívében, lépjen a közmunkásság me-
zejére a fiatálság. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Eszmék a magyar nemzeti 
nevelésről. 

A fejlődő világban nincs megállapodás : 
közegészség és kultúra vagy halad előre, vagy 
hanyatlik visszafelé, igy változnak a szokások, 
érzelmek, gondolkodásmód, ízlés; csak az ember-
szeretetnek, a családhoz való ragaszkodásnak, 
a haza iránti hűségnek a törvényei örökéletűek 
minden időben és körülmények között. Az 
Absolonokról, Brutusokról, Koriolánokról és 
Jankukról mindig egyformán gondolkozott az 
emberiség ; Nagy Konstantin, Nagy Károly, 
Zrínyi, Hunyadi, Rákóczi homlokát a nemzeti 
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géniusz ma is dicsfénnyel koszorúzza. A mult 
példája, apáink vérével áztatott rög, melyen 
bölcsőnk ringott, a mindennapi kenyeret adó 
föld figyelmeztessen, hogy a családban és élet-
ben egyaránt szent hitvallásunk az legyen, hogy 
a haza minden előtt ! 

A porosz nép fiai szigorú nemzeti nevelésének 
köszönheti, hogy a küljnböző német néptörzs-
ből sikerült megalkotni a hatalmas német 
birodalmat. Azért állami fönnmaradásunk léte-
léhez föltétlen szükséges az intenzív nemzeti 
nevelés. Vagy nézzük az angol nevelést, mint 
domborodnak ki ott is a faji jellegek. Ámde a 
nemzeti nevelésnek nem szabad kifáradnia a 
hazafiság szavalásában, míg ezrek koldúsbotot 
faragnak a vándorútra az ú j hazába, mely a 
családnak mindennapi kenyeret ad. Az igaz 
hazafiság az érzelmeket valóságos ténnyé vál-
toztatja. 

Hogy az eszmékért mint kell lelkesedni, arra 
vezércsillagul áll nemzeti dicsőségünk egén a 
legnagyobb magyarnak : Széchenyi Istvánnak 
ragyogó példája. Nemzetét ő nagy lelkierővel, 
önfeláldozó munkával akarta gazdaggá tenni. 
Nem tekintett sem jobbra, sem balra, hanem 
alkotott : a tudománynak hajlékát készítette elő, 
mert jól tudta, hogy elvész az a nép, amely 
tudomány nélkül való. A kereskedelmet virág-
zóvá óhajtotta tenni a közlekedési eszközök 
egyszerűsítésével. A pihenés óráiban pedig, 
korszakot alkotó munkáiban irányt szabott a 
jövő gazdasági politikájának. Széchenyi a haza 
becsületes munkás polgáraként azt gondolta, 
hogy a hon mmden fia úgy gondolkodik, mint ő, 
úgy dolgozik a nemzeti nagyság kiépítésén, 
mint ő, azért lelke lángoló hevével fölsóhajtott 
a megpróbáltatás nehéz küzdelmei között: „Lesz 
még egyszer ünnep a világon 1 . . . " 

Ha a magyar tanítóság átérzi és átérti 
Széchenyi nagy eszméit, akkor társadalmi éle-
tünk újjá fog születni, a nemzeti nagyság öreg-
bítésére, a mi javunkra, népiünk boldogságára. 
De mint akkor, most is féltékenyen néznek 
arra, aki dolgozni tud és akar. Gyorsan elő-
teremnek a „hej, ráérünk arra még "-féle jó, 
pajtások, a tunya áskálódók s a népszerűségüket 
féltők. S a törekvő ember szárnyait leperzseli 
a gáncs, a gúny hamvas parazsa. Azonban a 
tanító apostoli munkát végez, az apostol pedig 
visszarettenthetetlen. Nem húz sem jobbra, sem 
baka, hanem halad előre az egyenes úton, ha 
tövisek sebzik is. Ott van, ahol az igazság. 
Es itt nehéz föladat vár a tanítóra, hogy le-
törje a társadalmi érdekkörök félszegségeit, 
amennyire módjában áll. 

Vajha a tanítóság lelkét a szeretetnek vértje 
övezné, hogy meghódíthassa a népet a szép, : 
jó és nemes eszméknek, hogy az ellentéteket ! 

kiegyenlítve, a haza minden fia előtt egy cél 
lebegne : naggyá, gazdaggá és boldoggá tenni 
Magyarországot. 

Ha a hazáért élni-halni, dolgozni-áldozni kész 
polgárokat akarunk nevelni, akkor már a kis-
gyermek szívébe kell plántálni az erény virágait. 
Mert miként a parányi magban megvan az 
évszázados cédrus gyökere, törzse, koronája 
kezdetleges formában, épúgy a kis gyermek 
szívében is megvan a szép, jó és nemes érzel-
mek csírája, csak fejleszteni kell a tehetségeket. 
A magyar tanítóság kötelessége tudatában küzd 
egy jobb jövő reményében, mert az idő járását, 
a kor haladását nem tartóztathatja föl senki, 
semmi. A tanítóság megértette Trefort miniszter 
szózatának megdönthetetlen igazságát: „Tudat-
lan, koldús népek semmire sem valók és semmire 
sem mennek". Az eddig elért sikereket sem 
tagadhatja le senki, mert különösen 1868 óta 
nagyot haladt a népoktatásügy. S a nemzeti 
nevelésért hullatott sok verejték még meg-
termi gyümölcseit, csak előre kell törtetni szí-
vós kitartással. 

A néptanító az egész nemzetet szolgálja. 
Az összes néposztályok társadalmi és* anyagi 
helyzete és gyarapodása a népiskola virágzá-
sával vagy romlásával szorosan egybefonódott. 
Azért a szürke elméleteket föl kell váltani a 
gyakorlati élet hasznos ismereteivel. Ezután 
majd belátja a nép, hogy az élet boldogulásá-
nak útja csak azok számára áll nyitva, akik 
tanultak és minden iskolakényszer nélkül ráfog-
ják majd a gyereket az iskolábajárásra. Az 
amerikai szabad iskoláknál nem tartják számon, 
hogy ki jár iskolába, nincs is rá szükség. 

Eddig nagy nemzeti missziónknál legszomo-
rúbban azt láthattuk, mily elszigetelten áll a 
tanító a közegészségügyeknél. A nép nagyobb 
bizalommal fizette a kuruzslót, mint az orvost, 
s így nem egyszer a tudatlanság vált a halál 
okozójává. Azért nagy örömmel kell üdvözölnünk 
az iskolaorvosi intézményt. A gyermek az isko-
lában tanulja majd tisztelni, becsülni az orvost, 
mint egészsége jóakaró őrét. Nemzeti erősödés 
szempontjából nekünk még igen sokat kell 
foglalkoznunk a közegészségüggyel, mert ez a 
tudás mindig hasznára válik a népnek. A fő-
város egyik forgalmas utcájában száz embertől 
körülvéve vérzett el egy nő. A lábán lüktető 
ér fölrepedt, s mire a mentők megérkeztek, 
meghalt, pedig csak lefogni kellett volna az 
eret. 

A nemzeti nevelés legfőbb alapja az erkölcsi 
nevelés. A férfiúnak hitéhez hűnek, hazája 
szeretetében tántoríthatatlannak, erkölcsi meg-
győződésében ingathatatlannak kell lennie. Néz-
zük a minden idők nemzeti hőseit, nemcsak 
kincseiket, hanem saját vérüket föláldozták a 
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haza oltárán. A haza eszméje a legsérthetet-
lenebb szentség, mert azt tartották az örök 
irgalmú Bíróról : csak egyet nem bocsát meg : 
a hazaárulást. 

Tegye meg mindenki a saját körében köteles-
ségét. Legyen eszményképünk a nagy Széchenyi, 
kinek izzó fajszeretete alkotott a roskadásig, 
hogy a pusztuló nemzet értse meg: „Itt élned, 
halnod kell ! " Értessük meg a néppel : takaré-
kosság, munkásság és megelégedés a boldogság 
alapja; különben tovább faragják a koldus-
botokat az Amerikába vándorló gyászseregnek. 

(Budapest) Urbányi C. Józse/. 

Közös iskolai tanítói díjlevél. 
Két község közös iskolát tartott fönn, később 

azonban az egyik községben állami iskolát léte-
sítettek, amelynek fönntartásához ez a község 
pótadóval járult hozzá ; kimondatott, hogy egy-
maga ez a tény nem szünteti meg az ezen 
községre eső évi járandóságok fizetésének köte-
lezettségét s a község az általa elvállalt köte-
lezettségnek mindaddig eleget tartozik tenni, 
amíg a -közigazgatási hatóság ebben a kérdés-
ben határoz ; de ha a közigazgatási hatóság 
megállapította, hogy ennek a községnek iskola-
fönntartási kötelezettsége megszűnt, akkor a 
másik község nem követelheti ettől, hogy a 
tanító fizetéséhez hozzájáruljon. (Kúria, 1905 
nov. 28. 6.648/904. P. sz.) 

Az eset az volt, hogy F. és U. község közös 
elemi iskolájába megválasztatott tanítóvá N. 
1868-ban. F. község fizetett neki 304, U. köz-
ség 367 koronát. U. község iskolája 1896-ban 
államivá alakíttatott át s a két iskola közötti 
közösség megszűnt. 

Az első bíróság kimondta, hogy az iskola 
közösségének megszűnte óta U. község az F. 
községi iskola fönntartásához járulni nem tar-
tozik. Azonban a tanítói fizetés tekintetében azt 
mondja ki, hogy N. tanító jelenleg is annak az 
iskolának a tanítója, mint amelyhez annak ide-
jén megválasztatott, közte és a két község 
között a tanítói járandóságra nézve kötött két-
oldalú szerződés a tanító, mint az egyik szer-
ződő fél életében egyoldalúlag, az ő beleegye-
zése és hozzájárulása nélkül föl nem bontható, 
mert nevezett tanító köteles az U. községbeli 
gyermekeket, ha az ő iskolájába járnak, az U. 
községgel kötött szerződés (közös iskola) alap-
ján ezentúl is tanítani és ezen szerződés föl-
bontásához semmiféle alapot és indokot nem 
képez az a körülmény, hogy az állam U. köz-
ségben állami népiskolát építtetett, mert az 
iskola közösségének megszűnte a külön szerző-
déssel alkalmazott tanító járandóságát annak 
életében meg nem szünteti és F. község nem 

kötelezhető arra, hogy az N. tanítóval szem-
ben U. község részéről elvállalt kötelezettséget 
a szerződéstől eltérőleg most magára vállalja. 

De a kir. tábla azt mondta ki, hogy az 
iskola közösségének megszűntével megszűnt U. 
községnek az a kötelezettsége is, hogy a F. 
községi iskolai tanító fizetéséhez hozzájáruljon. 
Ezt pedig azzal indokolja, hogy az iskola fönn-
tartása alatt nemcsak az iskolai épület és taní-
tói lakás fönntartása, valamint az iskolai szük-
ségletek beszerzése, hanem ezeken felül a tanító 
javadalmazása is értendő : tehát az iskola kö-
zösségének megszüntetésével a tanítói fizetés 
közössége is megszűnt. 

A Kúria ezt az utóbbi ítéletet hagyta helyben. 
A bíróságok egyáltalában nem érintették azt 

a kérdést, hogy már most a tanító tartozik-e 
megelégedni azzal a 304 koronával, melyet 
szerződésileg F. község tartozott neki addig is 
fizetni, vagy pedig követelheti-e F. községen 
azt a 367 koronát is, melyet addig U. község 
fizetett ? 

Pedig az 1868 : XXXVI1L t.-c. 138. §-a alap-
ján a tanító azt hihetné, hogy tanítói díjlevele 
haláláig csonkítatlanul marad, viszont a község 
meg azt, hogy csak szerződésileg elvállalt kö-
telezettségére kötelezhető ! 

Lehetnek még most is efajta közös iskolák. 
Ne felejtkezzenek el a tanítók erről az íté-

letről a díjlevél kiállításánál ! 

Szemléltetés és cselekvés a taní-
tásban. 

Mindkettő régi elve a tanításnak s mégsem 
jutottak megfelelő mértékben érvényre eddig. 
„Az elsőt csak említeni kellene, ha a valóság-
ban igazán követnék, t. i., hogy a tanításban 
mindig az eleven szemléletből induljunk ki." 
Ezt mondja az új Tantervhez adott Utasítás s 
ezzel megerősíti azt, hogy a szemléltetést nem 
alkalmaztuk úgy és ott minden esetben, ahol 
kellett s lehetett volna. " Két oka volt annak, 
hogy a szemlélet nem juthatott „a maga jogai-
hoz". Az eszközök. hiánya s maga a tanító. 
Csak így-úgy szemléltettünk. Akárhány esetben 
nem állott rendelkezésünkre az a kis figyelem-
mel és fáradsággal megszerezhető szemléltető-
eszköz, amit magunk is megkaphattunk volna 
a határon, a helységben. így a szemléltetés el-
maradt s magyarázattal igyekeztünk pótolni. 
Ez az oka annak, hogy még a IV. elemi osz-
tályos gyermekek közül is többen az elhullott, 
de épségben levő darázs és méh közül nem 
tudták, hogy melyik másik s egyáltalán nem 
tudták, hogy miféle állatok. Ez minden bizony-
nyal eléggé eklatáns igazolása annak, hogy a 
szemléltetés milyen. 
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Nem voltak és nincsenek szemléltetési esz-
közeink. Csak a legnagyobb áldozattal fölszerelt 
nagyobb iskoláinknak van a tanításhoz szük-
séges szemléltetőgyííjteményük. Pedig sok 
szemléltethető tárgy van, amelyet maguk a 
tanítók és csakis ők gyűjthetnének össze. Hány 
nagyobb elemi népiskolának van meg pl. a leg-
ismertebb és leggyakrabban előforduló rovarok-
nak s a legjellemzőbb és a tanításnál haszná-
landó növényeknek szárított gyűjteménye ? 
Hányszor van pedig azokra szükség! Hogy újra 
példát említsek, az I. osztályosok olvasnak a 
nádról, sásról, kákáról stb. Hány tanító mutatja 
be az I. osztályban ezeket olyan vidéken, ahol 
a gyermekek legnagyobb része nem ismeri ? 
Faodú, darázsfészek, tapló, gubacs, makk a 
kupakjával s ehhez hasonló száz meg száz 
közönséges tárgy természetes eredetiségben hány 
iskola szemléltetőgyűjteményében van meg ? 
Mindezeket mi tanítók kell, hogy összehordjuk, 
mert ezek nélkül a tanítás hiányos s teljesen 
tiszta képet nélküle a tanítottakról nem alkot-
hatnak a gyermekek. Többtanítós iskolánál az 
efféle gyűjtemények összeállítása megfelelő igye-
kezettel és munka fölosztással 1—2 év alatt 
készen van. Hajlama szerint az egyik növényeket, 
a másik rovarokat, a harmadik az olyan apróbb 
tárgyakat gyűjti, amik érdemesek reá. A bota-
nikai és rovartani gyűjtésnek az a haszna is 
megvan, hogy a tanítók ezzel is tanulnak. 
Hányan vagyunk olyanok, akik azt a kevés 
rovartani és növénytani ismeretet, amivel bírunk, 
annak a jó rendszernek köszönhetjük, hogy a 
középiskolában a rovarok és növények szorgal-
mas gyűjtésére szorítva és serkentve voltunk. 
Az igazán jó szemléltetőképek s az élethű 
mozdulatban bemutatott kitömött állatok ter-
mészetesen ezeken a gyűjteményeken kívül szer-
zendők be. 

A szemléltetőeszközök, vagyis a tanított 
dolgok egy részének szemléleti előállítására, 
hogy azokat a tanulásnál kezükbe véve hasz-
nálják, különösen az új Tanterv alapján igen 
jól fölhasználhatók maguk a gyermekek a kézi-
munka-oktatással. Erről én főképen az V—-VI. 
osztálynak tanítása alkalmával győződtem meg, 
mikor a mértan anyagának tanításánál papírból 
házi dolgozatul négyzet, derékszögű négyszög 
s különféle háromszögű lapokat vágattam ki s 
a VI. osztályosokkal a hálózat bemutatása és 
előzetes rajzoltatása alapján kockát, három- és 
többoldalú hasábokat, gúlát készíttettem, amit 
le is rajzoltak. Ez a munka annyira tetszett 
nekik, hogy a Yl. osztályosok mellett szorgalmi 
munkául még az Y. osztályosok is a legtöbben 
elkészítették. Ugyanilyen készséggel készítettek 
a természettan tanításához az egyszerű gépek 
közül mérleget, kútgémet, kendertörőt (tilót), 

csigát, hengerkereket, lejtőt, éket stb. S úgy én, 
mint egyik tanítótársam, aki még előttem pró-
bálta ezeket, azt tapasztaltuk, hogy amit a 
tanításhoz így maguk a gyermekek elkészítettek, 
az azokról tanultak határozottabban, könnyeb-
ben és mélyebben sajátjukká lettek, mint azok 
az ismeretek, amelyekhez a kézügyességi munka 
nem adhatott könnyítést. Tehát ez igen jól 
megvilágítja, hogy a kézügyességnek mekkora 
hatása van a tanulás könnyítésében. 

Szemléltessünk hát lehetőleg mindent.,, Ameny-
nyire lehet, magukat a dolgokat szemléltessük", 
miként "az Utasítás mondja. Ha ezt követjük, 
a tanításban fordulat áll be. A szerzett isme-
retek igazabbak lesznek, s a tanítás eredménye-
sebbé válik. 

A tanításnak egyik lényeges kelléke, hogy a 
tanulókat cselekvőleg tegye részesévé. Erre tág 
tér van. Ahogy az I. osztályban az olvasás- és 
írásnál együttesen és egyszerre foglalkoztatjuk 
a gyermekeket, anélkül, hogy karban olvas-
tatnánk, amennyire a tanítandó tárgyak részletei 
alkalmasak reá, cselekvőleg vonjuk be tanít-
ványainkat a tanításba. Ezzel mintegy érzé-
keltetjük a tanítást. Ez érzékeltetést keresztül-
vihetjük a számtan, mértan, beszéd- és értelem-
gyakorlat, földrajz, nyelvtan anyagánál is sokszor. 
Ha a beszéd- és értelemgyakorlatból az ember 
testének külső nagyobb részeit ismertetjük s 
mindenik saját magán mutatja az illető részt; 
ha a levegő mozgását szemléltetjük úgy, hogy 
kiki magára hajtsa irkájával a levegőt, ha léleg-
zéskor a tüdő tágulását saját magukon észlel-
tetjük, akkor a tanulók cselekvőleg is be lesznek 
vonva a tanításba. Ez történik akkor is, mikor 
az írásbeli számolásnál, amit a felelő a táblán 
számít, ugyanazt számítja tollal a kezében 
mindenik, s ha kell, folytatja. Ez áll az egy 
tárgyról szóló fogalmazási gyakorlat készítésére 
is, mikor ugyanazon szempont alapján történik 
a kidolgozás. A tanítás a tanulóknak ezzel a 
lekötésével mélyebb, mert a tanulók cselekvő 
részessége a figyelmet összpontosítja, leköti s a 
tanításba érdeklődést visz. Az új Tanterv iránya 
szerint, mely a kézimunka-ügyesség fejlesztésével 
a cselekvő tanításhoz eszközt ad, a cselekvő 
szemléltetésnek az útja világosan előttünk áll, 
csak kövessük. 

Az új Tantervben előírt kézimunkaügyességnek 
tanítását, amennyire lehet, a tantárgyak anya-
gával össze kell kötnünk, épen a cselekvő szem-
léltetés szempontjáért. Különben ezt kívánja az 
Utasítás is, mikor azt mondja : „A kézimunka-
tanítás, megfelelőleg vezetve, szemléleti tartalmat 
ad a reáltárgyaknak s ez alapon a munka 
menete simulni fog az iskolai ismeretek egymás-
utánjához." Ehhez hozzáadnunk semmit sem 
kell, csak ismételjük és valósítsuk meg. 
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Ahhoz, hogy a tanítás a szemléleti világot 
a maga mivoltában ismertesse meg, szükségesek 
a tanulmányi kirándulások, az iskolai kert és 
az udvarnak olyan berendéze, hogy a szemléleti 
tanításnak mindenben segítségére váljék. Ezek 
régi törvények s szó volt róluk ebben a lapban. 
Ahelyett tehát, hogy fölösleges ismétlésbe bocsát-
koznám, kijelentem azt a konstatált tényt, hogy 
a népiskolai tanulóknál sok esetben a természet 
tárgyainak megismerésében nagy a hiányosság. 
Az idei 35 ismétlő-iskolás tanítványom közül 
pl. több nem látott aratást, pedig náluiik mező-
gazdálkodás is van s a leggyengébb az ismétlő-
iskolások között a mindennapi iskolának a II. 
osztályába járt. Iskolai kirándulásaink alkalmával 
akárhányszor próbára tettem kisebb nagyobb 
tanítványaimat azzal, hogy az erdei fák, bokrok 
közül ki melyiket ismeri, s bizony e részben 
szomorú tapasztalatot szereztem mindannyiszor. 
Pedig a mi vidékünk gyönyörű erdős, ahol bő 
alkalom van az erdei fák megismerésére. De 
ebből nem az következik, hogy a tanítókban, 
illetőleg a tanításban van a hiba. Az egyedüli 
ok az, hogy az iskolai kirándulások nem, ele-
gendők arra, hogy a gyermekek a természet 
tárgyainak megismerésében mindazt elég alapo-
san megfigyelhessék, amiket iskolaköteles korukban 
megismerhetnének. Nem pedig azért sem, mert 
a szülők legtöbbje, főleg városon, a természet 
tárgyainak a megismerését, megismertetését tel-
jesen az iskolára hagyja. Bár az a gyönyörűség, 
mellyel a természet egyes tárgyainak szemlélete 
lelkünket betölti, a nemes élvezetnek olyan neme, 
mely erkölcsileg javít s eszményiséget visz 
életünkbe, mégis épen városon a legtöbb szülő 
nem törődik azzal, hogy gyermeke a természet-
ből valamit megismerjen s épen itt, viszonyainál 
fogva, keveset adhat az iskola is. Hajlandó 
vagyok állítani, hogy mennél nagyobb a város, 
annál kevesebb a természet tárgyainak meg-
figyelésében a szemléltetés, mert annál nehezebb 
hozzájutni a szemléltetendő természeti tárgyhoz. 
Tehát mivel annyi kirándulást tennünk lehe-
tetlen, hogy a szemlélet határozottan benyomuló, 
erős képzetet hagyjon, ezen segítenünk kell 
az iskola udvarával és kertjével. A természeti 
tárgyak szemléltetésének főterrénuma e kettő 
kell, hogy legyen. Falusi társaim közül néhánynál 
láttam, hogy, amiben csak kívánatos volt, a 
tanítás a szabadban történt. A vetemények, 
virágok, több fa, bokor ismertetése, virágokon 
a színek tanítása, mind az iskolakertben tar-
tatott. Az én egyik jó tanítóm még olvasmány-
tárgyalásra is a kertbe vitt bennünket, mikor 
olyan olvasmány volt soron, amihez a szabad-
ban szemléltetés szükséges. Soha sem felejtem 
el, hogy a cserebogarat és annak pajorját 
tanulva, megelőzőleg egy mesteri kapavágással 

a földből sértetlenül kifordított vakondot cserép-
fogságából elővette, mikor is a cserebogárral 
kapcsolatban, mint hatalmas rovarpusztítóról, 
olyan alkalmi vonzó tanítást tartott, amilyet 
csak kívánni lehet jó tanítótól. A tanításnak 
csak úgy van értéke, ha a szemlélet „eleven 
szemlélet" s ha lehetőleg a gyermek cselekvő-
képességét is foglalkoztatja. Amennyire tőlünk 
függ, vigyük keresztül ezt 1 

(Nayybcínya.) Székely Árpád. 

Az iparostanonc-ok tatás reformja. 
(Hozzászólások.) 

Ezt a kérdést abban az irányban, melyben 
az eddig beérkezett cikkek tárgyalják, kimerí-
tettnek tartjuk, amiért a vitát a kezünknél levő 
cikkek kivonatos ismertetésével egyelőre be is 
fejezzük. — Dénes Károlynak e címen közölt 
cikkéhez a már közreadottakon kívül hozzá-
szóltak még négyen. 

Lengyel József kir. tanfelügyelői tollnok és 
iparostanonc-iskolai tanító Nyíregyházáról csu-
pán D. K. tanfelügyelő fölvetett eszméjével ellen-
tétes vélekedésének óhajt kifejezést adni. 

„Tapasztalásból tudom, — úgymond — hogy 
az iparos-pályára — tisztelet, becsület a kivé-
teleknek —• az ifjú nemzedéknek csupán a 
salakja kerül. Es ez a mai ferde társadalmi föl-
fogás szüleménye, mert mindenki csak „urat" 
akar nevelni a fiából, még pedig hatalmasat, 
parancsolót, imponálót. 

így aztán többnyire a teljesen iskolázatlan 
elem kerül az iparos-pályára, ámbár a Rend-
tartási szabályok azt mondják, hogy az iparos-
tanulók iskolájába a népiskolai egész tanfolya-
mot bevégzett, vagy 12 évi életkort betöltött oly 
iparosnövendék vétethetik föl, ki legalábbis 
folyékonyan olvasni, olvashatóan írni tud és 
egész számokkal a 4 alapmíveletet érti. 

Ez a törvény, ez a szabály, ez az utasítás 
azonban csak írott malaszt. 

A mesterek, a szülék, a gyámok, az elöljárók, 
az illetékes és illetéktelen körök ezerféleképen 
ki tudják játszani és így, a szabály ellenére, 
teljesen nyers anyagot kapunk, melyet csak sok 
idő, sok fáradság után tudunk odáig érlelni, 
hogy a tulajdonképeni iparostanonc-iskolai okta-
tást megkezdhessük. A mi iparostanonc-isko-
lánknak körülbelül 600 tanulója van 8 osztály-
ban, melyek közül a három első csupán elő-
készítő, illetve kezdő osztály. Ezeket tehát csupán 
azért kell a nemes városnak fönntartania, mert 
az iparos-pályára lépő ifjak minden ismeret 
nélkül szegődtetnek be. 

Addig tehát, míg a meglevő törvényeknek, 
rendeleteknek, utasításoknak érvény nem szerez-
tetik, az iparostanonc-iskolai oktatás marad a 
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régi. Tanító és tanuló csak küzdenek. Amaz a 
nyers anyaggal (fegyelmezetlen sereggel), ez a 
neki magas tananyaggal. 

Tanulni vágyó, tanulni szerető iparosnemze-
déket kell nevelnünk, mert amely iparos tanulni 
szeret, az a heti keresményét nem fogja elverni 
és aztán a szegénység és általános elégül etlenség 
miatt sztrájkba lépni, hanem olvasgatás által 
önmagát művelni, tanulóját pedig a legjobb 
belátása szerint iparágára fogja tanítani. Az 
ilyen iparos bizonyára írni, olvasni és számolni 
nem tudó oktalan lényt nem fog műhelyébe 
szegődtetni. 

Egyik kerékkötője az iparostanonc-iskolai 
oktatásnak a tanoncok rendetlen megjelenése is. 
Azért, ha rajtam állana, a mulasztást érzé-
kenyen büntettetném, mert ennek a mulasztás-
nak többnyire csupán a tanuló az oka, ki rend-
szerint elcsavarogja az időt. 

Ami a ruházat rendetlenségét és általában 
a tanoncok tisztátalanságát illeti, ennek leküz-
désére a folyó iskolai évben igen jó módszert 
találtam. Év elején ugyanis különültettem a 
tisztákat és külön a piszkos és rendetlen meg-
jelenésűeket, megjegyezvén fönnhangon, hogy : 
„ezek a szurtosak be ne piszkítsák ruháitokat 
vagy kezeiteket". Ez hatott, mert azóta heten-
ként 1—2 tanulót át kellett vezényelnem a 
tiszták és rendesek seregébe, úgy, hogy most 
már a szépen kimosdott, megfésült tanoncok 
tábora majd háromakkora, mint a rendetleneké. 

Az iparostanonc-iskolákkal kapcsolatosan a 
tanoncok számára fürdőket, ruhamosó-intézetet, 
varrodákat vagy szabómühelyeket berendezni, 
ahol a tanoncok óra előtt megfürödnének, 
illetve ruháikat kimosnák, rongyaikat össze-
varrnák, merő képtelenség! 

Az pedig, hogy a tanoncok d. e. 8—12-ig 
és d. u. 2—5-ig járjanak iskolába, az idáiizmus 
netovábbja ! Uram, Isten ! Hát a mesterséget 
mikor tanulja meg ? Talán az éjjeli órákban ? 
Hisz' a jelenlegi rendszer mellett — ámbár a 
mesterek el-ellopnak egy pár órát az inas éjjeli 
álmából is — csak hosszú évek tapasztalata 
és gyakorlata adja meg egy részének az ipar-
ágában való tudatos és kellő jártasságot s nagy 
része még így is csak kontár marad. Ez utób-
biakból kerülnek ki a munkakerülő utcai poli-
tikusok és legvéresebb szájú sztrájkolok. 

Különben az iparostanonc-iskola minden baja 
mellett is több eredményt tud fölmutatni, mint 
a régi általános ismétlő-iskola." 

KőssegJiy István, Miskolczról, azzal kezdi 
hozzászólását, hogy az iparostanonc-iskola bajait 
már ezelőtt öt évvel, 1901-ben tárta föl lapunk 
hasábjain, ötödmagával. „Akkor — úgymond — 
az iparoktatás törvényének és az iparoktatás 
fontosságának föl sem vevését, az iparostanoncok 

gyenge alapműveltségét, a rendetlen iskolába-
járást, az ipariskolai tanítók rendszertelen és 
bizonytalan (sok helyen csekély és utólagos) 
fizetését, az esti fáradságot, a rossz és hiányos 
fölszerelés szülte csekély eredményt, a rendszer-
telen szegődtetést és a tanév közben való föl-
szabadítást tartottuk általában az iparostanonc-
iskola legfőbb bajainak ; vannak azonban ezeken 
kívül egyéb bajok és hiányok is, amelyekre 
ezúttal röviden rá kell mutatnom. 

Így veszélyezteti az iparostanonc-oktatás ered-
ményét az, hogy sok mester épen akkor foglalja 
el tanoncát másutt, mikor annak iskolába kellene 
jönnie, más része meg későn bocsátja el a 
munkából, miből kifolyólag készületlenül, pisz-
kosan, fölszerelés nélkül, elkésve toppan az 
iskolába. 

Egy másik sajnálatos tény az, hogy a be-
szegődött inast sok helyen egy-két évig csak 
pesztonkának, cselédnek vagy mindenesnek hasz-
nálják, a műhelynek színét se látja, csak az 
utolsó 1 — 2 évben lesz valódi inas, mely idő 
leteltével, akár érti mesterségét, akár nem, föl-
szabadítják, mert szegődési ideje lejárt. Hogy 
milyen iparossegéd lesz most már ebből, el-
képzelhető ! 

Ennek a visszás helyzetnek véget kell vetni, 
az inast vissza kell adni rendeltetésének ; a 
konyhából — a mesterasszony uralma alól — 
föl kell szabadítani és be kell küldeni a mű-
helybe, hogy ne csak az iskolában könyvéből 
olvasgasson mesterségéről, hanem gyakorlatilag 
is tanulja azt napról napra, szerszámmal a 
kezében. 

A mult század 80—90-es éveiben szokásban 
volt, de több helyen még ma is dívik, hogy az 
olvasókönyvet (írószert) a tanórákra az iskola-
fönntartók csak úgy kikölcsönzik a tanoncoknak, 
az óra, illetve a tanév végeztével pedig vég-
legesen beszedik tőlük. Ez nem egészséges ál-
lapot ! Az olvasókönyvnek ilyen használata csak 
kétes és múló értékű eredményt síül. 

Olvasókönyve határozottan legyen minden 
egyes tanoncnak, azt becsülje meg, ha föl-
szabadul is, mert közhasznú tartalmánál fogva 
majd az életben is az lesz neki leghűbb ba-
rátja és legjobb tanácsadója. A régi idők el-
multak. A legszegényebb szülő is képes 50—60 
krt áldozni gyermeke boldogulásáért könyvre, 
rajz- és írószerre. Ezen dolgokra a beíratás, 
illetve az osztályfőnöknél történt első jelent-
kezésnél kell a díjat beszedni. Én így is teszek, 
a második órán már kikapja minden tanonc 
az olvasóját és írószereit, és ezek miatt nincs 
soha semmi bajom. 

A tandíjra nézve nekem is az a véleményem, 
hogy törekedjünk a teljes tandíjmentességre, 
de ezzel szemben a szigorú beiskoláztatásra és 
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pontos iskolalátogatásra is. A szegődtetés és 
beíratás szeptember 15-ig, a fölszabadítás pedig 
csakis a tanév végén történhessék. Még pedig 
csak azon esetben, ha a tanonc legalábbis 
tűrhető magaviseletű és elégséges előmenetelő. 
Ellenkező esetben ne szabaduljon föl, hanem 
vettessék vissza egy évre. 

Törvényileg ki kellene mondani, hogy iparos-
tanonc csak az lehet, aki az elemi népiskola 
6, vagy legalább is 4 osztályát eredménnyel 
elvégezte. Ennyi alapműveltséget hazánk leendő 
iparosaitól megkövetelhetünk. Ez esetben az 
előkészítő osztályok fölöslegesekké válnának és 
az így megtakarított összeget az iparoktatás 
fejlesztésére lehetne fordítani. Hogy mily szo-
morú állapotok uralkodnak-jelenleg, saját osz-
tályommal bizonyíthatom legjobban. Tíz év alatt 
összesen 406 tanoncot tanítottam a miskolczi 
iparostanonc-iskola előkészítő osztályában. Ezek 
közül iskolát se látott 77, 1 elemi osztályt vég-
zett 30, 2 osztályt 96, 3 osztályt 162, 4 osz-
tályt 38 és 5 osztályt pedig 3 tanonc. Tehát 
míg 20% iskolát se látott, addig a minimális 
4 osztályt csak 10%, a többi 70% pedig ezt 
se végezte el. 

Az esti órákat bizony igen jó lenne a szabad 
szerda és szombat délutánokra áthelyezni. Mind-
járt megszűnnének az esti verekedések, utcai 
botrányok és iskolai alvások, melyek most napi-
renden vannak. Azonkívül megtakarítható volna 
az esti tüzelés és világítás. 

Leghátrányosabb azonban az, hogy vasárnap 
délután tanítanak az iparostanonc-iskolában. 
A hétnek ünnepnapján, midőn munkaszünet 
van törvény szerint is, midőn ember, állat meg-
pihen, csak az iparostanonc nem. Délig testileg 
dolgoztatják, délután 2-től 7-ig szellemileg kell 
foglalkoznia, mert 6—7-ig még vallásóra is 
van. Budapesten még tűrhető az állapot, mert 
délután legalább üdülhet, de nálunk és másfelé 
ettől a délutántól is megfosztjuk. Édes Istenem ! 
Mikor pihenjen meg az a szegény inas, ha még 
vasárnap délután sem? Mikor gondozza testét, 
lelkét ? Ezt a napot arra kellene szentelnie, 
hogy nagyobb gonddal mosakodjék, öltözködjék 
és menjen el az Isten házába ; délután pedig 
tetszése szerint szórakozzék. A vasárnapi tanítás 
azonban hátrányos még azért is, mert sokat 
lefoglalnak belőlük az ünnepek, vásárok és 
egyéb ünnepségek. Csak a karácsony, húsvét 
és pünkösd elvesz 5 vasárnapot. 

Az iparostanonc-oktatás reformjára igen nagy 
szükség van. Az ipartörvény revíziója előtt 
állunk, helyénvaló tehát, hogy az iparostanonc-
oktatás reformálását, közoktatásügyünk ezen 
mostoha gyermekének orvoslását sürgessük és 
útját egyengessük." 

Szentjóby Kálmán debreczeni kartársunk a 

tanítóság ellen intézett támadást lát D. K. 
cikkében. Szerinte, ha pang az ipar, a helytelen 
iparpolitika miatt pang. „Tessék — mondja — 
arra is kiterjeszteni a figyelmet s ne a tanító-
ságot okozni ! Sok iskolázott iparos, amikor már 
fölszabadult, segédeskedett, lesve lesi az alkal-
mat, hogy hivatalszolgai állást vagy kis hivatalt 
nyerjen. Üj, modern, művelt, jómódú iparos- és 
munkásosztályt semmiféle iskola sem teremthet 
csak egymagában. Más tényező is kell oda. 
Ámde D. K , kegyetlenszívöséggel, a mai mes-
tereket és a tanítókat veti okul. 

Azt azonban megengedi, hogy a még egy 
évvel tovább tanult tanító heti 20 (húsz) órai 
tanítással, mint nem fáradt erő, új, modern 
iparosnemzedéket teremt. 

A modern iparososztály teremtésére hivatott, 
születendő, új tanítók képzettsége s arravaló-
sága egy cseppet sem lesz több, mint a maiaké, 
mert a tanfolyamok látogatása a komolyabb 
gondolkozású s érettebb korú tanítókra mindig 
van annyi hatással, mint az ifjakra az a tíz 
hónap. Émellett nem szabad feledni azt sem, 
hogy a legtöbb városban polgári vagy közép-
iskolai tanárok is tanítanak az inasiskolában. 
Ezeknek heti óraszáma 16—22 között válta-
kozik, képzettségük pedig tán csak van annyi, 
mint a D. K. ú j embereié. Az iparosiskolában 
töltött heti három órájuk alatt tehát nem ál-
mosak, nem fáradtak, nem durváskodnak és 
nem pálcáznak. 

A városi tanítók is többnyire csak 20—26 
órát tanítanak hetenként, tehát a legrosszabb 
esetben csak 6 órával többet, mint D. K. 
reménybeli tanítói. És ez a 6 óra tenné őket 
fáradttá, unottá ? ! 

De egyéb szempontból is határozottan ki-
vihetetlen és káros a D. K. eszméje. Bizonyítása 
pedig sánta. Mi a főbb kelléke az iparosnak, 
az-e, hogy szakmáját tökéletesen ismerje, annak 
csínját, bínját gyakorlatban tudja ; vagy az-e, 
hogy remekbe menő számlákat állítson ki s 
lelke a csillagokon merengjen, tudást tudásra 
halmozzon? Az inas tanulja meg iparát, erre 
való a műhely. Ott csakis nappal tanulhat. Az 
iparostanonc-iskolának az a föladata, hogy ott 
ismereteit fölújítsa és némileg bővítse. Ezt pedig 
a délutáni utolsó órákban is elérte eddig, eléri 
ezután is. Ott van az iparostanonc-iskola után 
a segédek tanfolyama. 

Hasson oda minden arra hivatott ember, 
hogy minden tanonciskola fölé szervezzen akár 
az iparkamara, akár az állam segédek tovább-
képző tanfolyamát. Ennek a föladata, hogy 
szellemi téren magasabb fokra juttassa a fiatal 
iparosnemzedéket. 

A nappali tanítást — önálló tanerőkkel — 
olcsóbbnak állítja. Fölhozza Temesvárt. (Ugyan-
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csak csehül állhatnak ott tisztaság, rend dol-
gában. Legyen szerencsénk Debreczenben !) Azt 
mondja, hogy 25 év múlva is csak 25.600 
koronába kerül az iskola személyi kiadása. Hát 
aztán 25 év múlva is csak annyi tanuló lesz 
Temesváron, mint ma?" 

Fóti Bernát verbói tanító főképen az inasok 
nevelésével foglalkozik. Az e téren mutatkozó 
hiányokért a gazdákat teszi felelőssé. Javaslatá-
ból közöljük a következőket : 

„Vidéken a papságnak nagy befolyása van 
nemcsak a földmíves-, de az iparos- és kereskedő-
emberre is. A hitfelekezetek lelkipásztorainak 
emberi, hazafias és hivatalbeli kötelessége, hogy 
a szószékről is, meg más alkalommal is figyel-
meztessék tanonctartó híveiket, hogy tanoncai-
kat hozzájuk hasonló, Isten képmására teremtett 
emberi lényeknek tekintsék, kikkel emberségesen 
bánjanak, őket szép szóval oktassák, illemtudásra 
neveljék ; küldjék rendesen az iskolába, továbbá 
vasár- és ünnepnapon vigyék magukkal a temp-
lomba és imádkoztassák, általában vallás-
erkölcsös életmódjuk és tisztességes beszéd-
modoruk által jó, követendő példát mutassanak 
a serdülő fiúknak, kik a jóra, az erényre épúgy 
fogékonysággal bírnak, mint a rosszra, a bűnre. 

Ha a hitfelekezetek lelkipásztorai ily szel-
lemben fognak működni, akkor sikerül majd 
mind a gazdák, mind a tanoncok gondolkodás-
módját, érzelemvilágát és képzettartalmát üdvös 
irányban megváltoztatni, megjavítani." 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Szíves tudomásul. A lapunkhoz halomszámra 

beérkező cikkek írói közül sokan azt kérik, 
hogy kéziratukról e rovatban „kritikát" írjunk. 
Kijelentjük — nem első ízben — hogy ezt 
nem tehetjük. Aki cikke sorsa felől értesítést 
óhajt, szíveskedjék címzett lev.-lapot mellékelni. 
Többen pedig azt kívánják, hogy a „szerkesztői 
üzenetek" közt értesítsük őket kéziratuk sorsa 
felől. Lapunknak ilyen rovata nem lévén, ezt 
a kérelmet sem teljesíthetjük. Tájékozásul 
általában megjegyezzük, hogy cikkekkel bő-
ven el vagyunk látva s a beérkezők közül 
csak a legjobbahat közölhetjük, a közlés ide-
jére nézve pedig ígéretet nem tehetünk. — 
Kezdő tanító. 1. Az iskolafönntartó nem 
„köteles" a tanító lakását meszeltetni, de a 
legtöbb helyen megteszik. 2. Az államsegélyi 
kérvényt 6—8 hét alatt elintézik. 3. Nem 
hátráltatja. — J. M. Kiskolon, A kérvényre 
1 K, a mellékletekre (amennyiben nem volna 
rajtuk bélyeg) 30—30 f kell. — K. J. Magyar-
lápos. A nyugdíjazott állapotban házasságra 
lépő tanító özvegye az 1875. évi XXXII. t.-c. 
It5. §-a értelmében nem kap özvegyi segélyt. 

Kivétel az az eset, ha a nyugdíjazott tanító 
ismét szolgálatba lépett s egy évnél tovább 
szolgált az egybekelés után. — 1001. A taní-
tói oklevél csak tanítói pályára jogosít. — 
Cs. I. Sz acsúr. Azt már csak természetesnek 
találhatja, hogy fizetést meg nyugdíjat is egy-
szerre nem húzhat. Ha tehát illetményeinek 
egy részét a nyugdíjazás utáni időre előzetesen 
fölvette, az illetéktelenül fölvett összeget vissza 
kell fizetnie. — F. S. F. Személyi pótlékát, 
föltéve, hogy ahhoz joga van, annak idején hiva-
talból fogja megkapni. — M. I. Borcsa. Tessék 
a tanfelügyelő úrnak őszintén előadni a helyzetet 
s óhaját, ő bizonnyal az iskola érdekeinek meg-
felelően fog intézkedni. — Fiatal tanító. He-
lyettesi díját a kirendelés napjától kezdve köte-
les a község kiszolgáltatni ; ha pedig ezt meg nem 
tenné, forduljon a kir. tanf'.-séghez panaszával. — 
P. Gy. Rozália. Önnek aligha van 1200 K 
nyugdíjigénye, mert hiszen akkor évi járulék 
gyanánt 1100 korona beszámítható fizetése után 
nem 22 koronát, hanem 24 koronát róttak 
volna ki önre. Azt pedig talán tudni fogja, 
hogy évi járulék címén a nyugdíjigény 2 % - á t 
vetik ki. Épp ezért nem értjük, hogy tulaj-
donképen miféle sérelmet akar orvosolni. — 
T. G. Hetés. A kérvény nem érkezett föl a 
minisztériumba. (Ez magánügy s így címzett 
levelezőlapot kellett volna mellékelni.) — 
Cz. K. Dobozmegyer. 18.625. szám alatt 
tárgyaláson van. (Ez is magánügy !) 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : a Budapesti VI. 
her. általános jótékonysági egyesületnek, mely a 
budapesti VI. ker. napközi otthon céljaira 500 
K-t adományozott ; a Salgótarjáni kőszénbánya-
részvénytársaság petrozsényi igazgatóságának, 
mely a magyar nyelv tanításában kitűnt taní-
tók és a magyar nyelv tanulásában kivált • 
tanulók megjutalmazására 200 koronát adomá-
nyozott. 

Elismerését nyilvánította : G eher Lajos 
derecskei gazd. ism.-isk. szaktanítónak az iskola 
fölvirágzása körül kifejtett buzgó működéséért. 

Jelen minőségében áthelyezte: Aradi 
Árpád beregvármegyei és Dudits Miklós moson-
vármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokokat köl-
csönösen ; Mihálovics Margit csobánkai áll. el. 
isk. tanítónőt az újpesti áll. el. isk.-hoz ; Bich-
noivszkyné Benesch Gabriella újpesti áll. el. isk. 
tanítónőt a csobánkai áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Micskói Illés újsopoti közs. isk. r. tanítót. 

Jóváhagyta : a Veszprémegyházmegyei róm. 
kath. tanítóegyesület módosított alapszabályait. 
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Alleluja! 
Feltámadunk, feltámadunk, 
Ne féljetek, emberek, 
Nincs elmúlás a hant alatt, 
Bár itt éltünk lepereg. 
Lepereg, mint az órának 
Röpkén tűnő percei, 
Be megmarad mindörökké 
Ami bennünk isteni. 

Alleluja ! 

Feltámadunk, csak a bűnnek, 
Gonoszságnak erejét 
Győzze le a szív erénye 
És láncait tépje szét. 
Úr legyen e földi élten 
A jóság, a szeretet, 
Ez gyógyítsa, ha támad is, 
A baj-ütött sebeket. 

Alleluja ! 

Feltámadunk, mint feltámadt 
Jézus, az Isten fia, 
Kinek földi útján azért 
Kellett meglakolnia, 
Mert ő volt a földre szállott 
Szeretetnek istene, 
Átvert szíve, szent fájdalma 
Most is a hit ereje. 

Allelujav! 

Feltámadunk, mint rügy, fűszál, 
A tavasznak hő legén, 
Nem tűnik el nyomtalanul 
Mi erre int, a remény. 
És a hit, mi szívünk lángján 
Az egek felé lobog, 
Azt beszéli, azt hirdeti : 
Akkor leszünk boldogok. 

Alleluja ! 

Féltámadunk, . . . én magyarom, 
Meglásd, meglásd, úgy leszen, 
Csak szeretet tüze égjen, 
A szívéken, léikéken. 
Kínkeservnek, szenvedésnek 
Megleszen az ára mind, 
Szent hitünknek szent reménye, 
Erre biztat, erre int. 

Alleluja ! 

Féltámadunk, aki szenved, 
Kinek vállán a kereszt, 
Nem hívságból, nem pompául, 
Nem gyönyörül hordja ezt. 
Azért hordja, mert úgy hiszi, 
Hogy féltámad a jövő, 
S fel is támad, — feltámadunk : 
Lesz életünk szebb, dicső. 

Alleluja ! 
Minké Béla. 

— 1 Dittos 

A bot története. 
Aki türelmesen végigolvassa, be fogja látni, 

liogy nem haszontalanság, amit elmondok a 
botról, hanem megismertetem a törvényeket, 
melyek ezzel összefüggésben vannak. Es ha eze-
ket megismertetik a fiatalsággal: a bot talán 
kevesebb legényt vezet a börtönbe. 

Előbb azonban beszélek valamit a bot tör-
ténetéről. 

Mert a botnak is van története. 
A régi falusi bíró nem is képzelhető el semmi 

hivatalos eljárásában bot nélkül. Ez a hivatalos 
jelvénye és dísze. Olyan ez nála, mint a katoná-
nak a fegyvere. Csakhogy nagyobb tekintélye 
volt. Hajdanában volt olyan idő, amikor „sorba 
ment a falusi bíróság" s vele együtt ennek 
jelvénye : a bírói pálca vagy bot. 

Csakis így történhetett meg ez a kissé mái-
avas adoma. Jámbor Gáspár bíró uram maga 
alacsony termetű ember és a hivatalos bírói bot 
hosszú volt. Panaszkodott a jegyzőnek, hogy 
nagyon is nagy az neki, levágatná rövidebbre, 
de sajnálja levágatni azt a szép bunkóját a 
felső végén. „Hát vágassa le bíró uram az alsó 
végit", tanácsolá a jegyző. „Igen — válaszolt 
Jámbor Gáspár — de felyül hosszú ám, nem 
alul . . . 

Némely községben ugyanazon család tagjai 
között fiúról fiúra száll a bírói hivatal. (Pl. az 
én édes falumban az utolsó 7—8 évtizeden 
keresztül egyfolytában a mi családunk tagjai 
— férfi- vagy női ágon — viselték a bírói 
hivatalt.) 

Epen azért az olyan családokat, amelyekből 
több bíró került ki, a bírói bot jelképezésével 
„botra termett családnak" nevezték, ami azt 
teszi, hogy mintegy az egész család viseli a 
bírói botot, azaz a bírói hivatalt. Ezt némelyek 
másként is magyarázzák, nevezetesen úgy, hogy 
az a „botra termett család"x amelyből sok 
ember kerül botbüntetés alá. Ez téves fölfogás. 
Elég egyetlenegy régi családot fölemlíteni. 
Szatmár megyében volt egy ősnemes Kulin-
család, amelynek egyetlen tagját sem botoz-
hatták meg, mert a nemeseket soha nem ítél-

o ' 

hették — törvény szerint —- botbüntetésre s  
mégis, mikor a Kulin-család egyik tagja meg-
halt, így búcsúztatta el a rektor: „Botratermett 
nemes Kulin-familia, Búcsúzik tőletek egy atyá-
tokfia. " 
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Némely vidéken (pl. Bihar megye hegyvidé-
kén) ma sok helyen szokásban van a hivatalos 
„potroly-bot". Nevezetesen nem mindenütt van-
nak fölfogadott éjjeli örök, hanem a község 
férfi-lakosai egymásután házsorjában teljesítik 
az éjjeliőri szolgálatot : kiállanak esteli haran-
gozás után „potrolynak" és hajnali kakas-
kukorékolásig vigyáznak a falu nyugalmára és 
biztonságára. Már most ahol a „potroly-bot" 
még divatban van, ez a község tulajdonát ké-
pezi s ezzel kell kiállani őrködni. Mikor a 
potroly elvégezi éjjeli őrködését, akkor a „pot-
roly-botot" belöki az őrködésben következő 
szomszéd udvarára, ami azt teszi, hogy estére 
te vagy a sorban. Es ez épen olyan, mintha a 
bíró szájából hallaná a parancsot s nem meri 
senki visszautasítani. 

Míg a debreczeni ref. kollégiumban fönnállott 
a deákok tűzoltó-egylete : a „nagybotosnak" 
volt a legnagyobb tekintélye a deákok között, 
azután a „ kis-botosnak ". 

A táboraoki bot egész hadseregnek sorsát 
igazgatja. 

Az éneklést vagy zenét vezényelő karnagy 
botját nézik félszemmel mindig a működő sze-
mélyek s az után igazodik az egész ének- vagy 
zenekar. 

A pásztorember nem is képzelhető el bot 
nélkül és igazán érdekes nézni, midőn regge-
lenként kullog a nyája mellett s szűrje alól 
kinéző botját maga után húzva, a kövér har-
matos füvön vastag csíkot rajzol. 

A kerülő-, vagy csőszbot kizárólagos fegy-
vere volt a mező- és erdőkerülőknek vagy cső-
szöknek, de mióta ezt az ősrégi nevet elhagyva, 
fölvették az egészen nemzetközi ízű „őr" nevet, 
azóta félretették ezt a tekintélyes fegyvert és 
alkalmazkodnak a mezőrendőrségről szóló 1894. 
évi XII. t.-c. 92. §-ához, amely szerint a mező-, 
hegy- és erdőőrök fegyverviseelési és fegyver-
használási ügyeire nézve rendelet intézkedik. 

És meg is jelent ez a rendelet, amelynek 
értelmében ezek az őrök (csőszök, kerülők) 
forgópisztollyal látandók el s csak kivételesen 
engedtetik meg egyes törvényhatóságoknak, hogy 
az őröket másféle fegyverrel lássák el. És ezt 
a forgópisztolyt csak akkor használhatja az őr, 
ha valaki őt életveszélyt okozható eszközzel bot-
tal, lőfegyverre], késsel, fejszével stb.) támadja 
meg, vagy ha kártékony állatokat akar elriasztani, 
de vadat lőni semmi esetben sem szabad. (Föld-
mívelósi miniszter 1894. évi 48.000. sz. rend. 
92. §. D. mellék.) 

Tehát a későbbi nemzedék már meg sem érti, 
hogy a festők honnan vették azokat a jóleső 
s egész vidék jellemzését felölelő képeket, ahol 
a tengerivetés szélén, bogárhátú szalmakunyhó 
előtt, hosszú, vastag, görbe botra (mely néha 

dorongnak is beillenék) támaszkodik a hosszú 
szűrbe öltözött, báránybőr-kucsmás, makrapipás 
csősz s úgy legelteti szemeit a vetések fölött, 
mint egy király a hadseregén. Mert már a ké-
sőbbi nemzedék nem ismeri az ideális: tengeri 
csőszt, dinnyecsőszt, kolompércsőszt, búzakerülőt, 
erdőkerülőt, hegykerülőt, aki húzza maga 
után a nagy botot s habár soha nem bánt 
vele senkit, de tiszteletet, tekintélyt szerez 
hivatalának, hanem ott látja maga előtt azt a 
forgópisztolyos valakit, akinek majd az egész 
mellét belepi az a nagy sárgapléh-jelvény, mely 
önkénytelenül is kihívja maga ellen a gúnyt, 
nevetséges külseje miatt és dacára annak, hogy 
fegyver van a kezében, még az előtte cicázó 
nyulat se lőheti le. 

így vesznek ki az ősi alakok s így iönnek 
helyébe a modern „alkalmazottak", akiknek 
sohse lesz olyan tekintélyük, mint a botos cső-
szöknek volt és a mezei vetések nem lesznek 
többé a fegyveres őr dacára se olyan bizton-
ságban, mint a bot alatt voltak. 

De hát a botnak nemcsak ez volt ám a sze-
repe, amiről röviden megemlékeztem, hanem 
egészen más, sokkal nagyobb. 

Csakhogy arra már szégyennel kell vissza-
emlékezni. 

A bot mint büntetőeszköz volt használatban. 
A botbüntetés egyik eszköze volt az igazság-

szolgáltatásnak. Ne mondjuk így. Mert az igaz-
ságszolgáltatásnak nem a megtorlás, nem a 
bosszúállás a célja. De a botbűntetésé egyedül 
az volt és még ezenkívül az elrettentés is. 

A botbüntetés nemcsak büntető, hanem 
egyúttal meggyalázó is volt. 

A régi törvények szerint a testsanyargató 
büntetések fajához tartozott s egy rangban volt 
a seprűzéssel, vesszőzéssel és a korbácsolással. 

Mik voltak ezek? 
Emberietlen kegyetlenségek és meggyal ázások. 
A seprüzést nyilvánosan a hóhér hajtotta 

végre. (Innen maradt fönn a sok helyen ma is 
divatozó fenyegetés: „A hóhér seprüzzön meg!") 
Az ítélet szerint a seprűzés 15 vagy 30 csa-
pásból állott. Rendesen a bitófa alatt történt, 
hogy annál nagyobb legyen a szégyen és gya-
lázat. 

A vesszőzés. Ez kétféle volt: polgári és ka-
tonai büntetés. A polgári vesszőzést nyírfa- vagy 
fűzfavesszővel a tömlöctartó hajtotta végre az 
elítéltnek meztelen testén. Ez tehát már nem 
volt olyan nyilvános és így olyan meggyalázó 
sem, mint a seprűzés. De annál veszedelmesebb 
volt a katonai vesszőzés vagy vesszőfutás. Az 
ítélet enyhébb, vagy súlyosabb voltához képest 
kevesebb vagy több — az elítélt társai közül — 
katonát, egymással szemközt két sorban föl-
állítottak, mindegyik kezébe egy-egy nyírfa-
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vagy fűzfavesszőt adtak s az így képződött 
»teán kellett végigmenni az elítéltnek egész 
vagy félmeztelen testtel s mindegyik katona 
tartozott végigvágni vesszőjével az elítéltnek 
meztelen hátán. Súlyosabb esetben többször kel-
lett megtenni az elítéltnek ezt a keserves útat. 
Sőt az is megtörtént, hogy egy napra félbe-
szakították ezt a „vesszőfutást" s csak más-
nap folytatták, amikor a már heggedni kezdő 
sebekre tett ütések még fájdalmasabbak voltak. 

(Ma is használják még itt-ott ezt a kifejezést 
rossz kívánság gyanánt: „kenjenek meg nyírfa-
hájjal". Ami azt teszi, hogy vesszőzzenek meg.) 

Még az egyházi dolgokban is volt szerepe a 
vesszőzésnek. 

így Szent László törvényeinek II. könyve 
13. cikkében ezt olvassuk: „Ha valaki az egy-
házrendbeliek közül egy tyúkot vagy azzal 
egyenértékű más holmit lop : azt csupán elöl-
járója vesszőzze meg." 

Az 1563. évi XLII. t.-cikk elrendeli, hogy 
az Istenkáromlók elsőízben vesszővel, másod-
ízben pálcával, harmadízben halállal büntet-
tessenek. 

És ezt a törvényt fönntartja az 1723. évi 
CX. t.-cikk is. 

Ezeknek a vad büntetéseknek volt ikertest-
vére a botbüntetés. 

Erről azonban, valamint a botnak a mai 
világban való törvényes szerepléséről a követ-
kező alkalommal szólok. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Budapest.) H. Nay y Sándor. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Új kormány, ő felsége, a király, 

új kormányt nevezett ki, cLr. Wekerle 
Sándor-ml az élén. Az alkotmányos új 
kormány tagjai : Apponyi Albert gróf, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter; 
Andrássy Gyula gróf, belügyminiszter ; 
Kossuth Ferenc, kereskedelmi miniszter; 
dr. Darányi Ignác, földmívelésügyi mi-
niszter; Zichy Aladár gróf, a király sze-
mélye körüli miniszter; Polónyi Géza, 
igazságügyminiszter. (Hoffman Húgó vezér-
őrnagy honvédelmi miniszter és Josipovich 
Imre horvát miniszter lesz.) Az új kor-
mány kinevezését nemcsak az országban, 
de a külföldön is nagy örömmel fogadták. 

— A Budapesti (hiv.) Tanítótestület 
Trajtler Károly elnöklésével f. hó 5-én jól 
látogatott igazgatótanácsi ülést tartott, mely 
megállapította, hogy a járáskörökhöz két tételt 
terjeszt megvitatásra. Az első: az írástanítás 
kezdete, előadója Koncsek Lajos, ki a követke-
zőkben foglalta össze véleményét: „Minthogy 
az elemi iskolai tanítás első fokán nem lehet 
megengedni, hogy a tanulók hibás, ferde és 
káros szokásoknak váljanak rabjaivá s minthogy 
már ezen a fokon is minden igyekezettel arra 
kell törekedni, hogy a tanulókkal elsajátíttas-
suk az egyedül helyes eljárási módokat és a 
megfelelő rendet: okvetlenül szükséges, hogy 
a palavessző és az írón használatát az elemi 
iskola I. osztályából, már a tanítás kezdetén is, 
mihamarább végképen kiküszöböljük s azok 
helyét a tollal és tintával való íratásnak enged-
jük át." Tételei a következők: 1. az írást meg-
előzőleg megfelelő kézgyakorlatok végzendők a 
levegőben, majd pedig bemártatlan tollal a 
füzetekben ; 2. az írási előgyakorlatok végezte-
tésére mindenkor nagy gond és figyelem for-
dítandó ; 3. a helyes toll- és testtartásra, külö-
nösen eleinte, nagy gondunk legyen ; ennek 
megszokása legyen az írástanítás kezdetén leg-
főbb törekvésünk ; 4. a rend és tisztaság bizto-
sítása szempontjából törekedjünk arra, hogy a 
tintatartókba mindig csak annyi tinta kerüljön, 
amennyi a toll fejének megnedvesítésére ele-
gendő ; 5. szoktassuk a tanulókat tolltörlő ruha-
darabkák használatára ; 6. állapítsuk meg tes-
tületileg az I. osztályos tanulók által használandó 
írótollak minőségét; 7. a használatba veendő 
írófüzetek papíranyaga sima és rostoktól men-
tes, alakja pedig inkább keskeny (rövid sorú), 
mint széles legyen ; 8. tiltsuk meg a tanítás 
ezen fokán az iiatópapiros használatát, mellyel 
az írni kezdő gyermek bánni amúgy sem tud ; 
9. eleinte keveset, mindössze 2—3 sort írassunk 
csak tintával s azt is csak lassan és kellő 
figyelemmel; 10. táblai előírásunk mindig helyes 
és kifogástalan legyen; 11. az ejtett hibákat 
gondosan javítsuk és javíttassuk ki s a helyes 
betüalakokat a tanuló füzetébe is írjuk elő ; 
12. tanítsuk meg a gyermeket már az I. osz-
tályban a rendes, ütemszerű írásra; 13. az üte-
mezés e fokon mindig föl ! — le ! ütemszóra tör-
ténjék ; a körülírt ütemzés teljesen mellőzendő ; 

14. a jól és tisztán író gyermekekkel szemben a 
megérdemelt dicséretet mindenkor alkalmazzuk ; 
15. minden írás az iskolában történjék, az író-
füzetek az isk. év végéig az iskolában őrizen-
dők meg; 15. az írásból házi föladatot soha 
se adjunk." — Az évzáró vizsgálatok kérdését 
(egri) Tóth Kálmán adta elő. Javaslata a kö-
vetkező : 1. Mondja ki a kerületi kör, hogy a 

; mai évzáró vizsgálatokat az évzáró iskolai 
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ünnepélyekkel kívánja helyettesíteni. 2. Az év-
záró nyilvános vizsgálatot előzze meg osztályon-
ként az igazgató és osztálytanító együttes vizs-
gálata, a gyermekek osztályozásának megálla-
pítása végett. 3. Az évzáró iskolai ünnepélyek 
osztályonként egyidőben tartandók meg. <. Min-
den osztályban az összes tanulók összes irkái, 
rajzfüzetei és kézimunkái kiállítandók, hogy 
azokat a szülők és más érdeklődők megtekint-
hessék. 5. Az évzáró iskolai ünnepély csakis 
délelőtt tartandó meg s arra másfél óránál több 
idő nem fordítható. 6. Az évzáró iskolai ünne-
pély programjába csakis olyan dalok, versek és 
párbeszédek illeszthetők, amiket az iskolaév 
folyamán az összes gyermekek tanultak, hogy 
így az iskolai ünnepélyekre előkészületeket 
tenni s ezzel a tanulási időt megrövidíteni ne 
kelljen. 7. A program úgy állítandó össze, 
hogy minél több gyermeknek legyen alkalma 
szerepelni. 8. A záróünnepély elnöke rendszerint 
az iskolaszék kiküldöttje ; azonban az elnöki 
tisztségre a szülők egyike is fölkérhető. 9. A 
záróünnepély egyik pontja gyanánt az osztály-
tanító fölolvassa a legjobb tanulók neveit és 
őket egyenként megdicséri. 10. Az osztálytanító 
a szülőket az évzáró iskolai ünnepély végső 
pontja gyanánt tájékoztatja a következő iskolai 
év beíratásának idejéről, a beíratás módjáról, 
megismerteti őket a tankötelezettségre vonatkozó 
törvényes intézkedésekkel. Továbbá tájékoztatja 
a szülőket mindazon iskolák felől, amelyekbe 
a gyermek a IV-ik osztály elvégzése után lép-
het. Különösen pedig rokonszenvessé iparkodik 
tenni az V-ik és VI-ik osztályokat, mint ame-
lyeknek rendeltetésével a szülők ezidőszerint 
nincsenek tisztában. Megismerteti végül a ki-
segítő-iskolák célját s rendeltetését ; továbbá 
azon iskolareformokat, amelyek már behozattak, 
vagy bevezetendők lesznek. Ott, ahol erre alka-
lom van, az iskola összes növendékeinek bevo-
násával tornajátékok is rendeztetnek. Az iskolai 
záróünnepélyek imádsággal kezdődjenek s ugyan-
ezzel végződjenek is. — Ezeket a kérdéseket 
most a kerületi járáskörök fogják tárgyalni s 
csak azután kerülnek a testületi közgyűlés 
elé. Bejelentette az elnök, hogy a Tanítótestü-
letnek a közoktatásügyi minisztérium 4000 ko-
ronát utalványozott ki pedagógiai müvek ki-
adására. A Budapesti (hiv.) Tanítótestület 
Trajtler Károly szakavatott, ügybuzgó és eré-
lyes vezetése alatt hasznos tevékenységet fejt 
ki s nagy érdeme az, hogy sikerült fővárosi 
kartársaink érdeklődését a tanítói és pedagógiai 
közügyek iránt rövid idő alatt fölkeltenie. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az ismertető 
füzetek 40.000 példányban már kikerültek az 
Athenaeum nyomdájából s szétküldésük is kez-

detét vette. — A Nemzeti balesetbiztosító rész-
vénytársaság, mely az Eötvös-alap temetkezési 
osztályának megvalósítását lehetővé tette, azzal 
az ajánlattal fordult az alap elnökségéhez, hogy 
azok helyett a tanítók helyett, akik tíz gyer-
mek - balesetbiztosítási ajánlatot küldenek be 
hozzá, a tagsági díjat évről évre, állandóan 
befizeti az alap pénztárába. Az elnökség az 
ajánlatot természetesen elfogadta s így kartár-
saink ezentúl tagsági díj fizetése nélkül is 
tagjai lehetnek az Eötvös-alapnak, kedvezmé-
nyekre való minden jogosidtsággal. Akik eziránt 
érdeklődnek, forduljanak az alap titkári hiva-
talához: VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. — Új 
ajánlat. Bérezi D. Sándor nagyiparos, „tekin-
tettel az Eötvös-alap emberbaráti céljaira," a 
tanítók, tanítónők és iskolák részéről minden 
nála vásárolt cikk után jutalékot ajánlott föl 
orsz. segélyegyesületünknek. Az elnökség az 
ajánlatot köszönettel fogadta s mivel kartárs-
nőink eddig is nagyobbára Bérezinél szerezték 
be iskoláik enemü szükségleteit, fölösleges ez 
ajánlatra külön is fölhívni figyelmüket. — 
Az Eötvös-alap vagyona f. évi április 8-án 
572.591 K 61 f volt. 

— Gyermektanulmányi értekezlet. A 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság f. hó 
7-én nyilvános gyermektanulmányi értekezletet 
tartott. Az értekezleten Eperjessy István igaz-
gató-tanító tartott érdekes előadást a népiskolába 
járó gyermek ismeretvilágáról. Bevezetésében a 
fölolvasó a gyermek ismeretvilágáról folytatott 
német vizsgálatokat, az anabergi kísérleteket 
és Lange dr. módszereit ismertette. Nálunk 
Éltes Máty ás volt az első, aki ebben az irány-
ban kutatott, amennyiben egy mérsékelten 
gyöngeelméjű gyermek szókincsét vizsgálta. A 
fölolvasó ezt a vizsgálatot legutóbb egy nor-
mális elméjű 7 éves gyermeken végezte külön-
féle szemléltető eszközök segítségével s az ered-
mény az volt, hogy a gyermek 6698 különböző 
szót használt (?), tehát hússzor többet, mint 
egy orosz paraszt, aki összesen 300 szóval is 
beéri. Ismertette ezután az előadó a gyermek-
tanulmányi társaság által végzett munkát, amely-
nek eredménye az, hogy egy normális gyermek 
szókincse 61 százalék. Egyébiránt igen sok függ 
az individualitástól. Végül figyelmezteti a szülő-
ket, hogy a gyermekek kérdéseke adjanak 
lehetőleg kimerítő választ és útbaigazítást, mert 
ezzel szélesbítik a gyermek látókörét. Az elő-
adást nagy közönség hallgatta végig, amely 
elismeréssel adózott a fölolvasónak. 
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— Tanítók névmagyarosítása. F. évi 
március hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg ne-
vüket: 1. Kohn Ignác tanító Sajószentpéter-
ben (Borsod m.) Kardos-ra ; 2. Seheiber Lajos 
dunaradványi néptanító Káldi-ra. (T. S.) 

— 40.0(H) koronát jövedelmezett a gyújtó 
a cseh, és 14 ezeret a szlovén iskolaegyesüle-
teknek, amint ezt a gyujtógyárosok lapjában 
olvastuk. „Ez az óriási jövedelem csak úgy 
magyarázható meg, — mondja az illető lap — 
ha elgondoljuk, hogy a szlávoknál nincs egyet-
len ház, egyetlen család, mely ne az iskola-
gyujtót használná. " A csehek és morvák példája 
mutatja, hány tanítócsalád gondját tudnók 
enyhíteni, hány tanítóözvegy és árva könnyeit 
tudnók fölszárítani, ha a magyar tanítóság 
pártolná, terjesztené az Eötvös-alapnak jöve-
delmező „Tanítóh Háza gyufája"-t! 

— Fölvétel a Tanítók Házába. A „Vas-
vármegyei Altalános Tanítóegyesület "-nek a 
budapesti Ferenc József Tanítók Házában lé-
tesített szobaalapítványi helyére az 1906/1907. 
tanévre oly tanítóknak a budapesti tudomány-
vagy műegyetem vagy egyéb fő- és szakiskolá-
kon tanuló, kiváló előmenetelő, példás maga-
viseletű fiai pályázhatnak, kik egyszersmind a 
Vasvármegyei Altalános Tanítóegyesületnek s az 
Eötvös-alapnak tagjai s akik ezen kötelezett-
ségüknek az alapszabályokban körülírt módoza-
tok szerint mindenben megfeleltek. A fölvételre 
folyamodók a kérvényhez mellékelni tai toznak : 
1. születési bizonyítványukat; 2. végzett tanul-
mányaikról s erkölcsi magaviseletükről szóló 
bizonyítványaikat; 3. azt az okiratot, hogy a 
Tanítók Házába való fölvételt jogosan kérik ; 
4. vagyoni és családi viszonyaikról szóló hiteles 
és kimerítő bizonyítványt; 5. hatósági orvosi 
bizonyítványt. A hiánytalanul fölszerelt kérvények 
az Eötvös-alap elnökségéhez címezve, 1906 
május l-ig nyújtandók be Pálmay Ödön szom-
bathelyi közs. isk. tanító, egyesületi elnökhöz. 

— Rövid hírek. Az eperjesi Széchenyi-kör 
Czapáry Antal szedliczei áll. el. isk. igazgató-
tanítót a tótajkú növendékek által látogatott 
iskolájában, a magyar nyelv sikeres tanítása és 
a hazafias szellem és érzület terjesztése körül 
tanúsított kitűnő buzgósága elismeréseül, a 
„Nemzeti kaszinó" alapítványából 56 korona 
jutalommal tüntette ki. — Halotti búcsúztatót 
adott ki Csép Gyula, üllői ref. rektor, melyet 
1 korona 30 fillérért portómentesen küld. — 

Állandó műkedvelői kiállítás. Főúxi körökben 
mozgalom indult meg egy jótékonycélú állandó 
amatőr-kiállítás létesítése céljából. Az alkalom-
szerű, rövidtartamú kiállítások által eddig elért 
eredmények igazolják a tervezett állandó kiál-
lításnak a létjogosultságát. A kiállításon részt 
vehet, a legszerényebb munkával is, minden 
műkedvelő, annak tagja lehet minden magyar 
honpolgár. E kiállítások nemcsak serkentik a 
műkedvelők ambícióját, hanem cselekedetre is 
késztetik, miáltal azok fokozatos fejlődése sem 
maradhat el. A szervező-bizottság fölhívja mind-
azon műkedvelőket, akik a kréta-, szén- és tusrajz, 
az akvarell-, olaj-, porcellán- és üvegfestészet, 
a szobrászat, a faégetési munkák, nemkülönben 
a kézi ügyességre valló egyéb munkák egyiké-
vel foglalkoznak, jelentsék be címüket Hohlfeld 
Lajos földbirtokos, mint a szervező-bizottság 
elnökénél, Budapest, Vas-utca 15/a. sz. abitt, aki 
a tervezett kiállítás iránt érdeklődőknek pros-
pektust szívesen küld. — „Új korszak" cím-
mel új közoktatásügyi politikai hetilap jelent 
meg Somogyi >éla szerkesztésében. Az első 
szám élénken van szerkesztve. Előfizetési ár : 
1A> évre 3 K. Kiadóhivatal: I... Fehérvári-út 
43. szam. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Schnitzer Janka, Felső-Szúcs (t. d.) 
3 K; Székely Árpád, Nagybánya (t. d.) 3 K; 
Tarant Kálmán, Köpcsény (gyermekelőadás jöve-
delméből) 240 K ; Barabás Ernő, Czelldiimölk 
(r. jegyére) 10 K ; Endreffy Béla Turoluka (t. d. 
1906-ra) 3 K ; — 2. Somlyay József sír-
emlékére: Székely Ar] iád (Nagybánya) 2 K. — 
Itt megjegyezzük, hogy az Eötvös-alapnak szánt 
pénzek csakis ily címzéssel küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. 

— Halálozások. Nagybaczoni Kusztós József 
kibédi ev. ref. énekvezér és állami nyug. tanító, 
48-as honvéd, életének 76-ik, tanítóskodásának 
53-ik évében, hosszas szenvedés után, f. évi 
március 30-án jobblétre szenderült. — Svarda 
Gyula málomi kántortanító neje, szül. Dezső 
Katalin, életének 26-ik évében rövid szenvedés 
után meghalt. Férje és 6 éves kis árvája gyá-
szolják. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : "Védjük a parasztot. ScTilosz Lajos. — 
Eszmék a magyar nemzeti nevelésről. Urbányi C. 
József. — Közös iskolai tanítói díjlevél. — Szemlél-
tetés és cselekvés a tanításban. Székely Árpád. — 
Az iparostanonc-oktatás reformja. — Tanítók tanács-
adója. — Hivatalos rész. — Szünóra : Alleluja ! (Vers.) 
Minké Béla. — A bot története. K. Nagy Sándor. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje l en ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
intézet , tehát az összes óvodák, e l emi , -felső nép- és polgári 
iskolák é s taní tóképző - intézetek e g y pé ldányban i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o lyamodványok az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e tékes kir. tanfe lügye lő által l á t tamozot t 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez küldendők. A h e l y s é g (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) é s az u t o l s ó pósta v i lágosan kiirandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre B korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l k e v e s e b b 
időre e lőf izetést n e m fogadunk el . — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i által k iszámítható h irdetés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be. Earyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy he tvenket ted részé t 
levő pet i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II . KEB. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat r»em ad.u.iilc vissza. 

Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
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Apponyi Albert gróf. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszté-

rium új vezetőt nyert Apponyi Albert 
gróf, a világszerte ismert nagy állam-
férfiú általánosan tisztelt személyében. 
Az oktatásügy munkásai és barátai nagy 
szerencsének tartják, hogy épp a köz-
oktatásügyi tárca, mely nálunk az ösz-
szes kormányzati ágak közt a legfon-
tosabb, a nemzeti művelődés egyik leg-
régibb vezérének avatott kezébe került. 

Apponyi Albert gróf immár 34 éves 
parlamenti pályafutásában mindig sze-
retettel és behatóan foglalkozott műve-
lődési ügyekkel, s jóllehet az ő nagy 
tehetségét, vezéri szerep jutván osztály-
részéül majdnem legelső parlamenti föl-
lépése óta, inkább általános politikai 
kérdések kötötték le, ú j miniszterünk 
nemcsak az ország házában, de a tudo-
mányos társulatokban és a társadalmi 
tevékenység terén is mindig élénk részt 
vett a közművelődés irányításában. 
Elnöke volt — 1888-ig — a Szent 
István Társulatnak, tagja a Magyar Tudo-
mányos Akadémiának és a Kisfaludy-Tár-
saságnák. 

A művészet és a jótékonyság terén 
is nagy munkát végzett : a filharmonikus 
hangversenyek megalapítása és a poli-
klinikai egyesület áldásos működése az 
ő nagy nevéhez fűződik. 

Apponyi Albert grófot, a politikust, 
ismeri e hazában mindenki. Minket, 
magyar néptanítókat, a kultúrpolitikus 
Apponyi érdekel inkább s e tekintetben 
— parlamenti múlt ját tekintve — nagy 
várakozásokkal és jogos reménnyel néz-
hetünk miniszteri működése elé. A köz-
ismert viszonyoknál fogva a legközelebbi 
jövőben nem kerülhet ugyan sor kul-

túralkotásokra, de ha a körülmények 
kedveznek, nemsokára érezni fogjuk 
Apponyi Albert gróf irányító kezét a 
nemzeti művelődés ügyeiben. 

Hangsúlyozzuk a nemzeti szót, mert a 
nemzeti küzdelem egyik nagy vezéréről 
joggal föltehetjük, hogy közoktatás-
ügyünket annak a nemes ideálnak a 
szellemében fogja vezetni, mely nagy 
lelkét parlamenti pályafutása alatt min-
dig eltöltötte. 

Adja a Gondviselés, hogy hazánkra a 
békés munka évei következzenek el! Ha 
ez a reményünk, mondhatnók : imánk 
teljesül, a magyar nemzeti közoktatás-
ügy is föl fog virágozni. Biztosíték erre 
nézve Apponyi Albert gróf, az új köz-
oktatásügyi miniszter nagysúlyú egyé-
nisége. 

Falusi gyermekotthonok. 
Lapunk f. évi 9-ik számában felköl-

teni óhajtottam a közfigyelmet ifj. 
Perényi Zsigmond báró Máramaros vár-
megye főispánjának eszméjére. Remél-
tem a mi számunkra az elsőséget, de 
csalódtam, mert épp most olvasom, hogy : 
„az angol képviselőház ülésén Wilson 
képviselő törvényjavaslatot nyújtott be, 
melyben indítványozza: hatalmazzák föl 
az iskolai hatóságokat arra, hogy a 
szegénysorsú gyermekeknek közköltségen ebé-
det adjanak. Birrel közoktatásügyi minisz-
ter kijelenti, hogy az intézmény alap-
eszméjét helyesli, Bums miniszter pedig 
megígéri, hogy a kormány meg fogja 
kísérleni, hogy e törvényt még ebben 
az ülésszakban elfogadják." 

íme, tehát az angol nép bebizonyítja 
nekünk kislelkűen kételkedőknek azt, 
hogy egy ilyen fölötte emberséges, mű-
velődési és nemzetpolitikai szempontból 
nagyon fontos eszme megvalósulására 
nem szükséges „a világbéke megköté-
séig" várni. És különösen nálunk ez 
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talán még a világbéke utópiájának be-
következésénél is sokkal fontosabb ! Mert 
míg mi a fejlődés terén nemcsak hogy 
megakadtunk, de visszaestünk, addig 
szomszédaink hatalmas lépésekkel ha-
ladnak előre. Emellett pedig a minden 
nemzetek művelődési fokmérőjéből az 
tűnik ki, hogy nálunk 100 ember közül 
48 még nem ismeri a betűt. Francia-
és Finnországban már 4-re száll le az 
írni-olvasni nem tudók százaléka. A 
svédek és norvégek országában pedig 
már csak 1000 ember között akad 
mindössze 8 olyan, aki nem ismer betűt. 
A német még ezeknél is előbbre áll, 
ott csak 5 analfabéta jut 1000 olvasni 
tudóra. Sőt pirulnunk kell, ha azt olvas-
suk, hogy még az Észak-Amerikai Egye-
sült Államok néger lakossága is művel-
tebb a magyarnál. Ott csak 44 a tudat-
lansági százalék. Tehát néggyel kevesebb, 
mint nálunk. 

Ezek után önkéntelenül is az a kér-
dés merül föl: mi az oka népünk el-
maradottságának? És hogy egyáltalán a 
Kárpátok ölelte Duna-Tisza vidék terü-
letén, hazánk földjén, a műveltség oly 
nehézkes terjedése „in genere" értendő-e, 
avagy pedig ez a szomorú tünet csak 
egyes részeire, egyes népfajaira szigete-
lődik-e el ? Nézetem szerint, népünk 
műveltségi állapotának fölötte magas 
fokon álló elmaradottsága „általában" 
nem értendő; hanem igenis, ez az ország 
egyes népfaji részeire szigetelődik el. 

És ha ez igaz — pedig nagyon is 
igaz — az okot tudva, keresnünk kell 
a módokat, melyeknek segítségével az 
okozatot is megszüntethetjük. 

Ez a módszer pedig a még ma is 
fönnálló népoktatási törvény keretében 
a biztosíték kecsegtető reményével benn-
foglaltatik. De sajnos, ez a törvény, orszá-
gunk különleges viszonyaiból eredő okok 
miatt, keresztülvihető nem volt és így 
már 38 év óta csak mint vezérfonal 
szerepel, mely, ahol lehet érvényesíttetik 
és ahol nem, ott a „kötelező népokta-

tás* csak papíron van meg, mint holt 
betű avagy szám, de az élő anyag ne-
velésére hatállyal nem bír. 

Az érintett okokból pedig én csak 
egyet vagyok bátor megérinteni: az or-
szág egyes részein élő népek — lehet, 
hogy önhibájukból is származó — nagy 
szegénységét. 

Voltam olyan helyen, ahol erélyes és 
tanügybarát főszolgabíró segítsége mel-
lett ma rendőrökkel hozták hozzánk a 
„vélt" iskolakerülőket, de holnap már 
üres volt az elemi tudás csarnoka! És 
bizony, a nép szegénységének égbe-
meredő bástyáján megtört volna itt a 
legerősebb törvénykönyv, sőt még a 
„népiskolai sorozás" is; de az erős aka-
rat, a hazafias érzelem és nemes áldozat-
készség segített a bajon egy „szegény 
tanulókat segélyező egyesület" meg-
alakításával. Áz első ruhakiosztás után 
öröm volt nézni, mily rendesen jöttek 
növendékeink az iskolába ; sőt még 
abban az évben szaporítani kellett a tan-
erők számát is. 

Ott tehát arra volt szükség, míg 
másutt, a helyi viszonyok a „gyermek 
otthon" létesítését kívánják meg. 

Tudom én azt, hogy Tamások voltak, 
vannak és lesznek, akik az angol példa 
után is még mindig „ad calendas grae-
cas" vagyis soha napjára gondolják meg-
valósíthatónak az eszmét; hiszen, amint 
Bölcényi Dániel írja, a máramarosszigeti 
„gyermekotthon" eredményében is akad-
tak kételkedők. De nem érti meg a kor 
szellemét, aki nem látja, avagy nem 
akarja látni igaz oldaláról az életet. 
És nem igazságosan ítél az, ki a leg-
nemesebb indítóokokban nem hisz. 

Hiszen kétségtelen, hogy egy ilyen 
intézménnyel bíró iskolába a szegény-
sorsú szülő is örömmel küldené gyerme-
két. S ennek az volna a következménye, 
hogy míg egyrészről az iskolába járó 
tanulók száma tetemesen szaporodnék s 
hazánk műveltségi fejlődése rövid idő 
alatt rohamos lendületet nyerne, más-

16* 
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részről az írni-olvasni nem tudók száza-
léka csökkenne. 

A máramarosi társadalom újesztendei 
megváltás címén közel 1300 K-t juttatott 
a gyermeknevelési otthonra. Ez minden-
esetre szép és dicséretes. De mindazáltal 
biztosítékul nem szolgálhat arra nézve, 
hogy mindig és mindenütt így lesz. 
Elkerülhetetlenül szükségesnek mutat-
kozik tehát nálunk is az állami segély-
nyújtás. 

Ne riasszon vissza senkit a kezdet 
nehézsége és a kételkedés ! Gondoljuk 
meg, hogy a méh is fölszívja a virág 
mérgét, nem fél tőle, s belőle mézet 
készít, megoldva legnehezebb, de legszebb 
föladatát ! 

(Rakovicza.) Csáró János. 

Bács vármegye dicsősége. 
Bács-Bodrog vármegye, sőt mondhatnám : 

némely tekintetben országra szóló „Bácska" 
párját ritkító nemes áldozatkészsége, mit leg-
utóbb az elhagyott gyermekek védelmére a 
nemzeti kultúra oltárára helyezett, önkéntelenül 
eszembe juttatja a legnagyobb magyar ama 
mondását, hogy nem az jut a koszorús hazafiak 
panteonjába, aki a hazát csak ajkán hordja, 
hanem aki tettel szereti ! 

Ha boldog emlékezetű Molnár János, — egy-
kori balatonvidéki birtokos, ki a 60-as években 
svájci nagy útjáról hazatérve, halhatatlan báró 
Eötvös József akkori kultuszminiszter ajánla-
tára alapját veté meg a magyar gyermek-
védelemnek, amennyiben éhségtől és hidegtől 
gyötört gyermekeket házába gyűjtött s azokat 
önfeláldozóan ápolta és nevelte, munkásságra 
és rendszeretetre szoktatta s végül iparosokhoz 
és földmívesekhez adta kiképzésre — most haló 
poraiból föltámadna s látná, hogy az általa 
elültetett gyenge csemete mily hatalmas tölggyé 
fejlődött, bizonyosan imádattal telt kebellel 
borulna le a mindenség Ura előtt, hálát rebegve, 
hogy az első barázdába vetett magvait nemze-
tünk jobbjai nem hagyták elcsenevészni, hanem 
szeretettel öntözgettek, melengették és ápol-
gatták, míg a mai állapotra juttatták. Álmai-
nak legszebbikét látná megvalósulva abban, 
hogy az állam ma már 25.000 gyermeket 
gondoz palotaszerü menhelyeiben s célja belőlük 
mindkét nembeli derék, becsületes, képzett 
munkásokat nevelni. Az a mód- és rendszer 
pedig, mellyel ezt elérni akarja, valami speci-
fikus, egészen új, amerikaiasan praktikus jelleg-

gel bír. Minden egyes gyermekben a képességre 
és individualitásra különös gondot fordít, de szak-
pályára csakis a határozott tehetséget, mely 
minden körülmények között útat tör magának, 
képezteti ki, mert nem hivatalnokokat, ügyvé-
deket, orvosokat s tudósokat akar belőlük nevelni, 
nem nevelőnőket, guvernántokat és kisasszonyo-
kat, hanem acélozott szervezetű, munkaszerető 
embereket, kik dacolni tudnak széllel és vihar-
ral s kik rendületlenül hü gyermekei maradnak 
a hazának. 

A gyermekvédelmi törvény megalkotásával 
már azt lehetett volna hinni, hogy ezzel az 
intézménnyel meg fog szűnni hazánkban a 
gyermekek nyomorúsága. Pedig még dehogy 
szűnt meg ! Nap nap után megzörgetik ajtónkat 
szegény, rongyos asszonyok csecsemővel a karju-
kon s krajcárt kérnek, mert napok óta nem 
ettek, zimankós, zord időben ott állanak az 
utca szegletén s a havas, esőverte rongyból 
didergő kis gyermek nyöszörgése hallatszik. 
Megesik szívünk, amikor ezt látjuk. Mit tehet 
az az ártatlan kis gyermek arról, hogy apját 
munka közben baleset érte ? Hogy anyja fekvő 
beteg ? Vagy hogy létét a könnyelműségnek, a 
pálinka hatásának köszöni ? Nem is ez a kérdés, 
hanem az, hogy, ha már az a szerencsétlen kis 
jószág itt van, akkor meg kell menteni az 
életnek, az emberiségnek. 

Nem szabad megengedni, hogy szánalom és 
könyörületesség híján egy is elpusztuljon közü-
lük ; meg kell törni azt a közönyt, amely 
elfordul tőlük ; a szeretet melegével le kell 
olvasztani a szívekről azt a jégkérget, amely 
azokat érzéketlenné teszi a kicsinyek sorsa 
hánt. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, 
tettekre kell bírni a felebaráti szeretetet s meg 
kell erősíteni társadalmunkban azt a tudatot, 
hogy amikor az elhagyott gyermeket védi, nem 
irgalmasságot gyakorol, hanem kötelességet 
teljesít. 

Ennek a fennkölt célnak elérését tűzte ki 
feladatául a gyermekvédelemnek néhány lelkes 
apostola, kik csak minap, hosszú, fáradságos 
előmunkálatok után megalakították az „ Országos 
Gyermekvédő-Ligát" melynek élén két olyan 
férfiú áll, kiket a gyermekvédelem terén kifej-
tett munkásságuk révén már országszerte ismer-
nek: Edeliheim Gyulai Lipót báró és Kassai 
Sándor dr. 

Az országos gyermekvédő-politikának egyik 
nem kevésbé hathatós tényezője Temesvár 
város emberséges intézménye, mely az el-
hagyott anyákról és gyermekeikről úgy gon-
doskodik, hogy — el nem választva őket egy-
mástól — mintegy dajkának fogadja föl az 
anyát saját gyermeke mellé, gondoskodik a kellő 
ápolásról és elejét veszi annak, hogy a kétségbe-
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esett anya gyermekét eleméssze vagy elpusz-
tulni hagyja. Az anyának és gyermeknek ez az 
együttes ápolása növeli az anyáknak gyerme-
kükhöz való ösztönszerű vonzalmát és teljessé 
teszi az anyai szeretetet is, amelytől a legel-
vetemedettebb asszony sem tud szabadulni, ha 
szülöttjét tíz napon át maga táplálta. A dél-
vidéki társadalomnak ezt az áldásos és figye-
lemreméltó intézményét nagy áldozatkészség és 
humánus buzgalom teszi virágzóvá. A maga 
nemében páratlan intézmény megvalósítása van 
most küszöbön Zomborban, a Bácska szék-
városában. Kétszáz, tizenkét éven fölül elhagyott 
gyermek részére kertészeti, szőlőszeti és gyümöl-
csészeti szaktanfolyammal egybekötött internátus 
építését kezdik meg a közel jövőben úgy, hogy 
a humánus intézmény a jövő esztendőben már 
a rendeltetésének átadható lesz. 

A humánus és gazdasági szempontból igen 
fontos intézmény megérdemli, hogy az ország 
tanítósága is bővebben foglalkozzék vele. 

Bács-Bodrog vármegye közönsége évtizedek-
kel ezelőtt elhatározta, hogy nagyszabású árva-
és szeretetházat fog építeni, kizáróan megyei 
jelleggel. A szükséges nagy alap azonban igen 
lassan gyűlt, úgy, hogy a megye közönsége a 
millennium emlékére 1895. évben tíz évre évi 
2 százalékos megyei pótadó kivetését szavazta 
meg e célra, ami évenként 150—160 ezer 
koronát tett ki. A vármegye eme ritka áldozat-
készsége következtében — az előző megyei 
hozzájárulásokat, gyűjtéseket és magánalapít-
ványokat beleszámítva — az alap az 1902. év 
végén megközelítette a 900.000 koronát. Idő-
közben azonban a törvényhozás, Széli Kálmán 
akkori miniszterelnök és belügyminiszter javas-
latára, törvény útján gondoskodott az elhagyott 
gyermekekről s az elhagyott gyermekek védel-
mét gyönyörűen megoldotta. Az államnak ez 
a humánus gondolkodása fölöslegessé tette, hogy 
Bács vármegye óriási pénzáldozatokkal külön 
árva- és szeretetházat tartson fönn. Latinovics 
Pál főispán, mindjárt hivatalba lépése után, ezt 
a kérdést lelkesedéssel tanulmányozta s mivel 
azt látta, hogy a 200 gyermek befogadására 
tervezett árvaház modern fölépítésére, berende-
zésére és fönntartására a megyének még sokáig 
kellene az alapot gyűjtenie s mivel az erre a 
célra lekötött 2 százalékos jjótadó évi összege 
a vármegye anyagi erejét egyoldalúlag nagyon 
leköti, azt az előterjesztést intézte a megye 
közönségéhez, hogy a gyermekvédelemnek a 
törvényhozás útján történt megoldására való 
tekintetből, a humánus tervtől álljanak el. 
Hogy azonban a megye humánus célja mégis 
megvalósuljon, azt indítványozta, hogy az árva-
ház céljaira összegyűlt összegből 400.000 koro-
nát, az alap tulajdonát tevő két magánalapít-

ványt és telket, összesen mintegy 470.000 
koronát ajánljon föl a megye a belügyminisz-
ternek azzal, hogy az állam építsen a megye 
székhelyén kert,gazdasági internátust 200, tizen-
két éven fölüli elhagyott gyermek nevelésére. 
Bács megye közönsége ezt az indítványt nagy 
lelkesedéssel elfogadta, de jóváhagyta a megye 
véghatározatát és elfogadta az ajánlatot a 
belügyminiszter is. 

A páratlanul álló, nagyszabású terv megvaló-
sításának módozatai hosszabb tanácskozást és 
tárgyalást igényeltek. Igazi ügyszeretettel ölelte 
föl a tervet Széli I. nyugalmazott államtitkár, 
Forray, miniszteri tanácsos, Bosnyák, osztály-
tanácsos és Ruffy Pál, miniszteri tanácsos, a 
gyermekmenedékhelyek felügyelője. A belügy-
minisztérium a kivitel főkérdéseire nézve végle-
gesen megállapodott. Eszerint az állam a megye 
kikötéseihez híven 200, tizenkét éven fölüli 
elhagyott gyermek befogadására alkalmas kert-
gazdasági internátust építtet Zomborban. A 
tervek is elkészültek már ; Ybl Lajos műépítész 
készítette azokat. Az internátus pavillon-rend-
szerben lesz építve ; az igazgatósági egy emeletes 
és a különféle gazdasági épületeken kívül négy, 
emeletes pavillon szolgál a 200 gyermek befo-
gadására. A növendékek a kertgazdaság külön-
féle ágazataiban nyernek kiképzést 15 éves 
koruk betöltéséig. Tovább ebben az intézetben 
nem maradhatnak, miután az állam az elhagyott 
gyermekek sorsáról csak a 15 éves korig gon-
doskodik. Ruffy Pál, a gyermekmenedékhelyek 
felügyelője azonban már most érintkezésbe 
lépett a földmívelési miniszterrel, hogy az ezen 
intézetből kijövő növendékekösztöndíjashelyekre, 
a földmíves-iskolákba, vincellér-iskolákba stb. 
fölvétessenek. De aki nem is nyerhet majd 
további kiképzést, az is kapott a tisztességes 
kenyérkeresetre alapot, mert minden gazdaság-
ban szívesen látják majd azokat a 16 éves 
fiatal erőket, akik 3 évig szakszerű oktatásban 
részesültek. 

A főke'rdések megállapítása után a belügy-
miniszter elrendelte, hogy az építkezés meg-
kezdhetése végett Zomborban megfelelő telek 
vásároltassák, mivel a megye által átengedett 
árvabázi telek (tíz hold) nem elég nagy. A 
telekvásárlásra a miniszter egy bizottságot kül-
dött ki Ruffy Pál, miniszteri tanácsos elnöklé-
sével. 

A bizottság tagjai voltak Latinovics Pál, 
főispánon kívül : Angyal Dezső királyi tanácsos, 
állami kertészeti iskolai igazgató, Ybl Lajos 
lovag, műépítész és Sztankovics György, királyi 
főmérnök. A bizottság a minap volt Zombor-
ban és Latinovics főispán vezetésével megtekin-
tette a kiszemelt telkeket. Mihelyt a miniszter 
a telek-ügyben dönt, az építés — az eddigi 
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tervek szerint — azonnal megkezdődik. Egyelőre 
száz holdnyi telket vásárolnak. 

A létesítendő internátus, mint állami intéz-
mény, ilyen formában az elhagyott gyermekek 
intenzív védelme és nevelése szempontjából 
párját ritkítja, sőt talán páratlan. A humánus cél 
mellett azonban gazdasági szempontból is igen 
fontos, mert rendhez szokott s ha teljesen nem 
is, de legalább elemeiben szakszerüleg képzett 
kertgazdasági munkásokat nevel az országnak. 

Épen ezért őszinte elismerés illeti a Bácska 
áldozatkész közönségét és elsősorban minden 
szép és nemesért lelkesedni tudó nagyművelt-
ségű főispánját : Latinovics Pált, akinek teremtő 
ambíciója adta meg erre az első impulzust. 

Bács vármegye eme minden ékesszólásnál 
fényesebben beszélő nemes és magasztos hazafias 
ténykedését Klió aranybetűkkel írja a magyar 
kultúra annaleseibe. Honorem cui honorem ! 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Az emberszeretetre való nevelés 
a nemzeti nevelés szolgálatában. 

Régen, nagyon régen hangzottak el az em-
beriséget boldogító eme szavak: „Szeresd fele-
barátodat, mint magadat". Bármiképen vázoljuk 
is eme aranyszavakat, megvalósításuktól még 
most is nagyon távol állunk. Habár nem áll 
az, hogy a mostani emberekben kevesebb sze-
retet lakoznék mint a régiekben és mintha 
korunk az erkölcsi romlottság jellegével bírna, 
mégis tagadhatatlan, hogy a felebaráti szeretet 
eszményét oly értelemben, mint azt a hit ta-
nítja, még meg nem közelítettük. És ha ez 
így van, annak oka csakis a fogalom helytelen 
magyarázatában, a valódi emberszeretet lénye-
gének föl nem ismerésében vagy félremagyará-
zásában keresendő. 

A valódi emberszeretet magvát az iskolában 
és az iskola útján a társadalomban kell elhin-
teni. A valódi népnevelő vizsgálja az iskola 
falain belül, de azokon kívül is, a községben 
mutatkozó bajokat, nyomort. A szegény, nyo-
morult, ügyefogyott gyámolítására kerülvén a 
sor, nem kérdezi és nem veszi tekintetbe, hogy 
az illető melyik templomban imádja a jóságos 
Istent, nem törődik azzal, hogy milyen nótát 
dalolt a dajka az illető bölcsője fölött, minden-
kiben elsősorban az embert, Istennek képmását 
becsüli meg, vallásra és nemzetiségre való 
különbség nélkül szeret mindenkit, gyámolítja 
azt, aki arra valóban rászorul. A nagy márciusi 
eszmék közt első helyen áll az egyenlőség. 
Egyenlő mértékkel mérjen a tanító mindegyik-
nek. Magyarnak épúgy, mint másnak. A tanít-
ványok vallás- és nyelvkülönbsége se legyen 
mérvadó. Győződjenek meg idegenajkú polgár-

társaink arról, hogy minket minden ténykedé-
sünkben a valódi emberszeretet vezérel. 

Nem elég az, ha idegenajkú polgártársaink-
ról, mint szerb, tót vagy román test Dereinkről 
beszélünk. Ha ezen szavak a gyakorlati élet-
ben csak üres szavak maradnak, idegenajkú 
polgártársaink nagyon gyorsan rájönnek azok 
gyakorlati értékére. A hirdetett szeretetnek, 
minden előítélet félretételével, a szívben kell 
honolnia. Önzetlenül kell szeretni. Ezen önzetlen 
szeretetünkkel hazafiasan cselekszünk, a tőlünk 
húzódozókat,idegenkedőket magunkhoz láncoljuk, 
igaz szeretetünknek a jutalma igaz szeretet lesz. 

Szeretetteljes bánásmód eredményének tekin-
tem, hogy szerbajkú polgártársaink szívesen 
küldik itteni állami iskolánkba gyermekeiket. 
Ha sok helyen a magyar nemzeti nevelés szol-
gálatában álló iskola nem tud hódítani, úgy 
az okot magunkban is kell keresni. 

Az iskolában idegenajkú polgártársaink gyer-
mekeivel szemben tanúsított humánus bánás-
mód csöndes szamaritánus mű, melyet nem 
kürtölünk ki, mely azonban önönmagától meg-
hozza gyümölcsét. Iskolai ténykedésünk által 
a felnőtteknél is a valódi emberszeretet útját 
egyengetjük. A gyermek romlatlan szíve alkal-
mas arra, hogy abba a szeretetet plántáljuk. 
Állandóan, szóval és tettel úgy irányítsuk nö-
vendékeinket, hogy a valódi emberszeretet szí-
vünkből a vallás- és fajgyűlöletet mindenkorra 
száműzze. A szeretet művének a szülőket is 
meg kell nyerni. Alkalomadtán figyelmeztetni 
kell őket arra, hogy mily veszély rejlik egye-
sekre és az összességre nézve abban, ha más-
hitűek, más nemzetiségűek, a társadalom más 
osztályához tartozók ellen szeretet helyett gyű-
löletet hirdetünk. A szülök és tanítók példája 
hatalmas nevelési eszköz. 

Az iskolában rossz ruházatban, szakadozott 
bocskorban megjelenő gyermeket nem szabad 
külseje után megítélni. Nincs senki a világon, 
kire az iskolában és azon kívül is annyi vizs-
gáló, sokszor kritikus szem tekint, mint a 
tanító. A magyar iskolában szeretet nélkül 
nevelt idegenajkú gyermek a hazára nézve 
mindenkorra el van veszve; mert az iskolában 
nyert benyomások bizony sokszor irányadók 
szoktak lenni a gyermek egész életére. 

Elhibázott dolog volna azonban, ha a gyer-
mekek iránt tanúsított szeretetet fitogtatnék. 
A mindenkivel szemben tanúsított korrekt 
bánásmódnak magától értetődőnek kell lennie, 
a nyilvános nagy hűhóval, sokszor korcsmák-
ban történő ruhakiosztások nem tekinthetők 
valódi emberszeretet nyilvánulásának. 

Hiába hirdetjük azonban a szeretetnek egye-
dül üdvözítő és boldogító eszméjét, ha az a 
gyermek más vallásúak és nemzetiségűek elleni 
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előítélettől meg nem szabadul. A valódi test-
véri szeretetet kell tehát a nép legszélesebb 
rétegeiben nemcsak szóval hirdetnünk, hanem 
viselkedésünk által is bizonyítani, hogy állá-
sunkhoz, hivatásunkhoz méltóan, minden faj- és 
osztálygyülölet távol áll tőlünk ; a reánkbízott 
gyermekeket is a valódi emberszeretet ösvé-
nyére kell terelnünk. Ha megmondjuk a gyer-
meknek, hogy egy Isten teremtett mindnyájun-
kat, egy atyának gyermekei vagyunk, közös 
édesanyánk a magyar haza, hogy így mind-
nyájan, kik e haza földjén élünk, testvérek 
vagyunk, hogy az, akit a jó Isten földi ado-
mányokkal megáldott, köteles felebarátján 
segíteni és ilyenkor nem kérdezzük az illető 
vallását vagy nemzetiségét : gyökeret ver a 
gyermek lelkében az a tudat, hogy a valódi 
emberszeretet mindenkire vonatkozik. 

Az iskola kimondhatatlanul sokat tehet ez 
ügyben. Tanítási rendszerünknek, fegyelmi 
intézkedéseinknek olyanoknak kell lenniök, hogy 
e haza gyermekét lehetőleg minden tekintetben 
egyesítsük, egyenlőkké tegyük. Nagy Eötvö-
sünknek is az volt a célja, hogy azt keressük 
és találjuk is meg, amivel e haza népét egy-
máshoz szorosabban fűzzük és kerüljük lehető-
leg azt, ami válaszfalul szolgálhat. 

Tankönyveinkben, sajnos, gyakran olvasha-
tunk oly leírásokat, elbeszéléseket, melyek az 
emberírtó csatákat fölmagasztalják. Körösi 
Csoma Sándor vagy Magyar László életének 
és viszontagságainak ismertetése, a szegedi ár-
víz alkalmával nyilvánult általános fölbuzdulás, 
Vörösmarty, Petőfi költészetének, Munkácsy 
művészetének méltatása a fogékony ifjúság szí-
vében értékesebb nyomokat hagy, mint a Kinizsi 
táncának és ehhez hasonló dolgoknak ismerte-
tése. A nemzeti erkölcsök javításáért érdemeket 
szerzett férfiak életének, jellemének megisme-
rése a gyermeket oly kincs birtokába juttatja, 
mely őt később, az élet küzdelmei közt, a nem-
zeti kultúra, művészet megbecsülésére fogja 
ösztökélni. A kultúra, a művészet nem zárják 
ki a szeretetet. Az idegenajkú gyermekekre, 
mint már említém, kiváló gondot fordítsunk, 
részesítsük őket valódi odaadó atyai szeretetben. 
Hisz a felénk közeledő gyermek szomjazik sze-
retet után, bizonyítsuk be, hogy mi egészen 
szívünkhöz akarjuk őket láncolni. Ennél stfebb, 
ennél magasztosabb föladatot hazafias, magyar 
tanító nem tűzhet maga elé. A kifejtettek 
értelmében iparkodott e sorok írója eljárni és 
nem túlzok, ha azt állítom, az eljárás nem 
volt eredménytelen, a szeretet szellemében az 
iskolában és azon kívül folytatott munka szem-
mel látható sikert eredményezett. Higyjék el, 
kedves kartársaim, ez a tudat nagyon boldogító. 

(Nagybecskerek.) Bányai Jakab. 

A magyar beszéd tanításának 
természetszerű módja. 

Több ízben kapott kitüntetést az a tanító, 
akivel a nyáron nemzetiségi vidéken beszél-
gettem. A tótajkú gyermekeket megtanítja ma-
gyar beszédre. Meg is érdemli a kitüntetést. En 
nemcsak vele, hanem tanítványaival is beszél-
gettem. Szépen feleltek, értelmesen válaszoltak 
kérdéseimre. Jól esett a tanítónak az én dicsé-
retem is, de mégis bizalmatlan volt irántam. 
Szerettem volna az ő tanítási módját megismerni, 
de ő csak annyit árult el, hogy van neki mód-
szere, melynek ő a föltalálója, mestere; de hogy 
miben rejlik, azt nem mondta meg. Bevallotta, 
hogy a tanfelügyelő is kérdezte módszere mi-
voltát, de annak sem mondta meg. Hajdanában 
szakasztott ilyen észjárással zárták el a kínaiak 
is országuk termékeit a Kínán túl levő világtól. 
Az a világ, mely Kínán túl van, bitang emberek 
gyülekező helye, nem érdemli, hogy a mennyei 
birodalom termékei díszítsék. Érdeklődtem pedig 
azért, hogy tanítótársam miként tanítja meg 
az idegenajkú gyermeket magyar nyelvre, mert 
mikor Bernben (Svájc) tartózkodtam, sok időt 
szenteltem annak megismerésére, hogy a svájci 
tanítók miképen tanítják németajkú növen-
dékeiket francia nyelvre. A svájci tanítók a 
legnagyobb előzékenységgel, jóleső készséggel 
beszélgettek velem módszerükről, sőt meg-
mutatták legújabb és legjobb tankönyveiket is. 
Zürichben Fiissli a kiadójuk. De az én kedves 
kartársamtól, itthon, dehogy tudtam akár csak 
egy árva szócskát is kipréselni. Bántott a dolog, 
de nem szóltam, csak mikor vége volt a nagy 
szünidőnek és a kérdés még mindig háborította 
lelkemet, megszereztem „A magyar beszéd taní-
tásának természetszerű módja a nem-magyar-
ajkú népiskolákban" című munkát. 

A svájci kantonok némelyikében nem azért 
tanítják a francia nyelvet, mert ez a nyelv az 
állam nyelve, sem azért, mivel a nemzet boldo-
gulása attól függne, hanem azért, mivel az 
egyén, sok svájci ember boldogulása függ tőle. 
Nálunk, Magyarországon, a magyar nyelv és 
a nemzeti állam azonos ügy, az egyén érdeke 
egy a nemzet érdekével : csakhogy az egyének 
még nem jutottak ennek tudatára. Amely tanító 
a magyar nyelvet terjeszti, az a nemzeti állam 
érdekét előmozdítja ; valahány egyént képesít 
a magyar nyelv ismeretére és használatára, 
annyinak biztosít boldogulást az államban. Azért 
végtelen fontos nálunk az állami nyelv tudása ; 
azért nagy dolgot művel, aki az idegenajkú 

* „A magyar beszéd tanításának természetszerű 
módja a nem-magyarajkú népiskolákban. írta : Láng 
Mihály, Budapest. Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-t. 
kiadása. Ára 2 K 50 f. 
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gyermekeket a magyar nyelvre megtanítja. 
Engem tehát úgy is mint tanítót, de még inkább 
mint honpolgárt érdekelt ez az ügy, azért néz-
tem utána, vájjon van-e olyan könyvünk, melyből 
a nemzetiségi vidéken működő tanító helyes 
útbaigazítást nyer a magyar nyelv tanítására. 
Láng Mihály föntnevezett könyvét jónak talál-
tam. Játékkal, munkával tanít beszélni. Ismeri 
a gyermek beszédét, erről szól az 5. oldalon. 
Tudja, hogyan ejti ki a német, oláh és szláv 
gyermek a magyar szóhangzókat és szókat, ezt 
szépen kimutatja könyvének 34. oldalán. 0 
először is arra törekszik, hogy az idegenajkú 
gyermek helyesen ejtse ki a magyar szót. Ez 
nagyon okos dolog. Sok gúnytól és megaláz-
tatástól kíméli meg az idegenajkú gyermeket. 
Minden hibás szóhangra megvan a gyógyító 
recipéje: gyermekversikék alakjában. Termé-
szetes, hogy a legjobb, legmagyarosabb gyermek-
versikéket használja föl : Herman Ottóné, Pósa 
Lajos, Magyar Nyelvőr, Magyar Gyermekjáték-
gyűjtemény stb. Ezen versikékkel mintegy ido-
mítja, ráviszi, kialakítja a gyermek beszélő-
szerveit, hogy a magyar szóra álljanak, hajoljanak, 
csucsorodjanak, élesedjenek, gömbölydedesked-
jenek. Minden értelmes tanító rögtön fölfogja, 
hogy ez az eljárás kitűnő. Hiába figyelmeztet 
engem az angol gramatika, hogy a th úgy 
ejtendő ki, mint egy szelíd sz, az én fogaim 
nincsenek a szelíd sz-re berendezkedve; vagy 
ha odateszi a francia nyelvtan, hogy az en, 
on stb. mint orrhang ejtendő ki ; mily másképen 
hangzik az én attentin- om, — még ha rákény-
szeríteni is az orromat, hogy csak attaszio-1 
engedjen, az n-t pedig eszkomotálja a cimpá-
jába — mint a franciáé, akinek orra az ilyen 
hangokra alkotva van. 

Láng tehát nagyon okosan vezet bennünket, 
amikor azt kívánja, hogy előbb idomítsuk a 
beszédszerveket a helyes, a magyaros kiejtésre. 

Épen olyan okos az, amit a szórendről mond. 
Ha az idegenajkú gyermek a tárgyaknak csak 
a neveit tanulja meg, tehát csak szókat tud, 
akkor ő ezen szókat úgy rakja össze, ahogy 
azok az ő anyanyelvén következnek egymás 
után. „Szlávajkú gyermekek szlávos hangoz-
tatással és szórenddel beszélnek. Pl. Hova te 
mégy? Mit te beszélsz? Fáj lábo engemet" stb. 
(41. old.) Ennek biztos elkerülésére is meg-
mutatja Láng a helyes útat. Könyvének 46. 
oldalától 56. oldaláig kizárólag ezzel foglalkozik, 
18 szabályban adja utasításait, a szabályokat 
világosan megmagyarázza. De nem marad ám 
meg csak a szabály és magyarázat mellett, 
ennél sokkal többet ad. Az I., II. és III. osztály 
tanításának minden anyagából kiszemel részeket 
és azokat gyakorlatilag úgy dolgozza föl, ahogy 
az élő tanítónak az élő gyermekkel kell föl-

dolgoznia. Bátran követheti Lángot, szóról szóra 
taníthat úgy, amint a könyvben meg van írva ; 
és nem csekély anyag ám ! 14 nyomtatott íven 
sokat ölelhet föl a szerző-ember. Különös gondot 
fordít az I. osztályú tanulóra. Persze, ha a 
kezdet jó, ha szilárd az alap, akkor később 
biztosan halad a tanító. 

Hát én, íme, így nagyjában megismertettem 
Láng Mihálynak a magyar beszéd tanításának 
természetszerű módját. Szeretném tudni, hogy 
az én kedves barátomnak ott Zólyom megyében, 
akivel nyáron találkoztam, még ennél is jobb-e 
a módszere? 

Mert hogy a svájciaké nem különb ennél, 
azt merem állítani. Néha képzelődünk. Kivált-
képen mi tanítóemberek nagyon szerelmesek 
vagyunk önmagunk módszerébe és eljárásába. 
Megszokunk bizonyos saját teremtésű állapotba, 
abból ki sem mozdulunk. Kényelmes a meg-
szokott, hajszálnyi pontosságra kimért élet. De 
csakis a tanítónak kényelmes, más kérdés az, 
vájjon ami a tanítónak ínyére való, üdvös-e, 
áldásos-e a tanítványokra? Hiszen, ha én más 
tanítónak a tanítási módjával megismerkedem, 
nem következik, hogy a magamét azonnal sutba 
dobjam ; nem azért ajánlom én a Láng könyvét, 
hogy azt elolvasván, most már minden betűjé-
ben kövesse a tanító, — ámbátor követheti — 
hanem vesse össze a maga tudásával, saját 
módszerével, vegye belőle át a magáéval össze-
férő jót, azzal fölfrissíti, elevenebbé teszi a 
maga módszerét. Ha a mi szántóvető népünk 
csak úgy szórná a vetőmagot az ő vápájára 
kötött kötényéről, mint ahogy azt dédapja száz 
esztendővel ezelőtt tette és nem próbálná meg 
a vetőgépet, bizony nagyon, de nagyon szükecs-
kén jutna ki a mindennapi kenyérből. Ha egy-
nek nem futja ki a pénze, vegyenek hárman, 
négyen egy vetőgépet és vesznek is. Csak a 
tanító szórná a vetőmagot százesztendős elnyűtt 
kötényéből ? 

(Budapest.) Schön József. 

Történelmi emlékek és hagyo-
mányok. 

Téglás Gábornak, a dévai reáliskola egykori 
nagynevű igazgatójának, hazarészünk érdemek-
ben gazdag régiségbúvárának a helyi emlékek 
és hagyományok megőrzése tárgyában tett 
figyelemreméltó javaslatait olvasván, egy tény-
körülményre akarom fölhívni t. kartársaim b. 
figyelmét. Marostorda vármegye térületén kö-
rülbelül 8 —10 éve foglalkozik a megyei tanító-
testület a történelmi emlékek és hagyományok-
nak a községek történetével kapcsolatos össze-
gyűjtésével és megőrzésével. 

Egyik, mondom, 8—10 év előtti közgyűlé-
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seben csekélységem s Barabás Endre akkori 
marosvásárhelyi polgári iskolai, most kolozsvári 
képezdei tanár megokolt indítványára — mit a 
Téglás Gábor úr által is elismert vezérünk : 
Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő is mele-
gen pártolt — kimondotta, még pedig kötele-
zőleg, hogy ezentúl minden köri gyűlés más-
más községben tartandó, amikor is a fölkeresett 
község tanítója (tanítói) köteles gondoskodni 
a község történetének megírásáról és a köri 
gyűlésen leendő bemutatásáról. Ez alól kivétel 
nincs. Hogy pedig ez a drága anyag — melyet 
fájdalom, hogy korábban gyűjteni nem kezd-
hettünk — el ne vesszen, a tanítótestület köz-
ponti levéltárában őriztetik meg, amíg sor 
kerülhet a kiadására. 

Minket is az a gondolat vezetett : őrizzük 
meg, ami még megőrizhető az utókor számára. 
A tervet szószerint végrehajtjuk, a következő-
képen : 

Tanítótestületünknek öt köre van. Minden 
kör tart évenként legalább egy, ha nem két 
gyűlést, tavasszal és ősszel, amelynek egyik 
tárgyát a meglátogatott községek történetének, 
történeti emlékeinek, néprajzi nevezetességeinek, 
népszokásainak bemutatása képezi. S habár 
itt-ott hézagok is fedezhetők föl, — amit ki-
egészítés végett a kutató kartárs figyelmébe 
ajánlani nem késünk, — mondhatom, becses 
anyaghoz jutunk, amit maga a kutató tanító 
iskolája számára is sikerrel használ föl azután. 

Nem szándékozván ezúttal Téglás Gábor úr 
nagyméretű terveivel foglalkozni, annyival inkább 
nem, mert ezen dolgoknak a történettanítás 
érdekében szükséges gyűjtésére és fölhasználására 
vonatkozó szerény nézeteimet az új Tanterv 
kapcsán hónapokkal előbb e lapok hasábjain 
elmondottam, most csak arra akartam t. kar-
társaim b. figyelmét irányítani, hogy kövessék 
Téglás Gábor úr lelkes fölhívása kapcsán a 
Marostordavármegyei Általános Tanítótestület 
példáját is. Néhány év alatt oly értékes adat-
halmazhoz jutunk, mely a történetíró kezén 
valóságos nemzeti kinccsé válik s iskoláink 
célját is közvetlenül segíti a történettanításban. 

(Marosvásárhely ) Máthé József. 

A III. osztály földrajzanyaga. 
A népiskola tanítási anyagának egyik leg-

fontosabb ágazata a földrajz. Tanításának 
gyakorlati és ideális céljai vannak, amelyeknek 
sikeres elérése az oktatási és nevelési eredmé-
nyek legértékesebbje közé sorozható. 

Tanításának menete természetszerűleg a 
közeliről a távolabbira tartó. Kezdődik a 
lakóhely (község, járás, megye) tárgyalásával; 
folytatódik az ország földrajzi viszonyainak 

alapos ismertetésével s kiegészül a határokon 
túli államterületek, földrészek áttekintésével. 
Három, a csillagászati és természettani résszel 
négy szakaszra oszlik ilyenformán, amelyek a 
fokozatosság szerint illeszkednek bele a Hl—YI. 
osztályok tanítási anyagába. 

Az anyag csoportosításnak az az alakja, amely 
e keretben szemlélhető, teljesen okszerű, helyes 
s az arányos osztalék folytán egyik évfolya-
mot sem éri a túlterhelés veszedelme. Mind-
egyik csoportrész önálló, kerek egészet alkot, 
amelyeknek sikeres földolgozása csak a mód-
szeres formák megfelelő alkalmazásától függ. 

Nem hagyhatok azonban megjegyzés nélkül 
egy olyan körülményt, amely az I-ső csoport-
részre vonatkozik s az ideszabott tananyag 
nem is épen beható vizsgálásakor okvetlenül 
szembeötlik. Nem más ez, mint az a tény, 
hogy ennek az osztálynak nincs egységes föld-
rajzanyaga, hanem csak általános. A lakó-
helyek különbözősége, az ország 63 vármegyéje 
szerint változik az, amiből a tanítási anyag 
terjedelmét, a tanulók megterhelését s ezekhez 
kapcsoltan a tanítási sikert is közelről érintő, 
fontos különbözetek állanak elő. Állítom ezt a 
következő tényekből: 

Az ország földje közigazgatásilag egyenlőtlen 
területű vármegyékre van osztva. Nagy különb-
ség van Máramaros és Túrócz, Bihar és Ugocsa 
stb. megyék nagysága között ; úgy, hogy pl. 
Bihar épen 10-szerese Ugocsának. Ebből pedig 
az következik, hogy Biharország 9 esztendős, 
apró szülötteinek tízszer akkora földrajzanyag-
gal kell megbirkózniok, mint az ugocsai hason-
ívású honfitársaknak. Ez a többlet olyan meg-
terhelés, aminek igazságosságát mi sem képes 
igazolni. Ugyancsak ilyen éles különbség van 
a teljesen hegyvidéki vármegyével szembeállí-
tott sík területen fekvő megyékről való tudni-
valók mekkorasága között. Előbbinél a sokféle 
hegy, csúcs, gerinc, völgy, hasadék, szakadék, 
a függőleges és vízszintes tagosultság körébe 
tartozó létezőségek megismerése, neveiknek? be-
magolása oly tetemes többlete a tanulnivalók-
nak, amely érzékenyen hat az e korban még 
erős kíméletet igénylő emlékezőtehetségre. 

Elhagyván azonban a különböző megyék, 
mint tananyagok összehasonlításának mezejét, 
helyezkedjünk bele bármelyiknek ismertetési 
menetébe. Mit látunk ? Elindul a gyermeki 
tudat a szülőközség területéről s megismerkedik 
azzal a járással, amelyhez községe illetékes. 
Áttér azután a többire s azokon sablonosan 
végigsanyarog, még ha 17—20-ra rúg is (mint 
egyes, nagyobb megyékben) azoknak a száma. 
Ez a tanítási menet nem mindig van tekin-
tettel arra a távolságra, amely a kiindulópontul 
szolgáló és a megismertetendő járások között 
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van : azok többé-kevésbé egyazon mértékben 
válnak a gyermek előtt ismeretessé. Jgy azután 
előállanak olyan lurcsa dolgok, hogy valamely 
kiterjedt vármegye egyik határszélén növekedő 
gyermek megismerkedik az ellentétes oldalon, 
tehát a vonatkozólagos helytől néha a kilométerek 
százaira fekvő vidékkel, ahová rendes körül-
mények között ritkán vagy sohasem fog eljutni ; 
míg a közvetlen szomszédságában fekvő, de 
már más vármegyéhez tartozó vidék, amelynek 
földrajzi viszonyai természetszerűleg közelebbről 
érintik őt, ismeretlen marad előtte. 

Hogy ez így nem helyes, ez bizonyos. Nem 
is egyéb a tanítás e rendjének célja, minthogy 
a vármegyével, mint egy szabatos földrajzi es 
politikai egységgel, anyag dolgában e fokon is 
látszólag azonosan kerek egészet nyújtsunk. Ha 
meggondoljuk azonban, hogy ez a forma érde-
keit szolgáló külszín, a belső tartalom egyen-
lőtlenségénél fogva, milyen káros hatásokat mér 
a tanulmányi egységre: lehetetlen nem érdek-
lődnünk azon módozatok iránt, amelyekkel, 
egyenlő terhelés mellett, a földrajztanításnak e 
fokon is mindenütt többé-kevé-bé azoi:os mér-
téke lehetőséget nyerne. 

En nagyon egyszerűen vélném e kérdést 
megoldandónak. Lakóhelyünket központul véve, 
egy kört vonunk körülötte, amely a saját 
járásunkon kívül csupán csak a szomszédosokra 
terjedne ki. Ez a kör lenne tulajdouképeni 
tanítási terepünk, amelynek egyes részeire vonat-
kozó tanításunk intenzivitása azon távolság 
szerint változnék, amelyben az illető pont és 
központul vett lakóhelyünk vannak. Népünk 
nagy többségének foglalkozási viszonyai az egy 
helyhez való állandó kötöttségre utalnak s a 
gyakorlati életnek bizonyos ponttól mért kiha-
tásai az általam javasolt körterület határvonalán 
túl, tágabb térre ritkán terjednek túl. Ennél-
fogva a megye többi járásaira nézve elégnek 
tartanám azoknak névleges fölemlítését; azt is 
csupán azért, mert azok a megye fogalmának 
— főképen az illetékesnek — fölfogatásához 
való összesítő ismeretek elengedhetetlen adalékai. 
Erre a célra pedig akkor is jók, ha tanítá-
sunkban csak a jelzett módon szerepelnek. Termé-
szetes, hogy tanításunknak ily módon való 
eszközlésében nem szolgálhat akadályul az a 
körülmény, hogy lakóhelyünk közvetlen szom-
szédsága már másik megye területére esik. 
Ameddig vont körünknek sugara terjed, addig 
megyünk tanításunkban s legfeljebb megjegyez-
zük, hogy az ismertetett rész más megye 
területéhez tartozik. 

Csakis ily módon gondolom lehetőnek azt, 
hogy a III. osztálynak olyan földrajzanyagot 
nyujtsunk, amely körülbelül mindenütt azonos 
mennyiségű. A földrajztanítás ideális céljá-

nak e fokon elérhető mértékét ez a módosítás 
nem érintheti csökkentőleg ; ellenben bizonyos, 
hogy általa tanításunk gyakorlatibb, életre-
hatóbb lesz. * 

('Felsőderna.) Láncz József. 

= Erdélyrészi Tanítóegyesületek Szövet-
sége. Az Erdélyrészi Tanítóegyesületek Szövet-
sége f. hó 10-én 10 órától kezdve a kolozsvári 
polgári leányiskola helyiségében tartotta meg 
alakuló ülését. Kedvező jel, hogy kilenc egye-
sület jelentette be csatlakozását és hét egyesü-
let képviselőket is küldött a Szövetség gyűlésére. 
Névszerint : a Marostordamegyei Tanítóegye-
sület 2 taggal, a beszterczenaszódmegyei 2, 
az udvarhelymegyei 2, a tordaaranyosmegyei 5, 
az alsófeh érmegyei 2, a szolnokdoboka megyei 3, 
a kolozsmegyei 3 taggal képviseltették magukat 
Máthé József, Sebestyén József, Szász Ferenc, 
Demény Endre, Jovián Antal, Orbán Endre és 
Pallós Albert elnökökkel az élén. Föntieken 
kívül tevékeny részt vettek a tanácskozásban 
dr. Csernátony Gyula kir. tanácsos, Kolozs 
megye köztiszteletben álló kir. tanfelügyelője, 
Gömöri Sándor, Selle László, Sólyom János, 
Gerencsér István, Bépay Dániel stb. A kolozs-
megyei tanítótestület érdemes elnöke : Pallós 
Albert az értekezletet megnyitván, ismertette 
a Szövetség eszméjének történetét s tömör 
vonásokban jelezte annak kulturális és nemzeti 
fontosságát. Rámutatott az erdélyrészi tanítóság 
egyöntetű, tervszerű munkásságának szükséges-
ségére. Egyben pedig az egyesületek küldött-
ségeit szivélyesen üdvözölve — a csatlakozások 
bejelentése után — az E. T. E. Szövetségét 
megalakultnak nyilvánítja. Erre az ideiglenes 
tisztikar következőképen alakult meg : Pallós 
Albert elnök, Elek Gyula titkár, Adi József 
jegyző, Tarcsafalvi Albert pénztáros. Majd a 
Kolozsmegyei tanítóegyesület választmánya által 
szerkesztett alapszabályokat vette a Szövetség 
tárgyalás alá. Beható és igazán tartalma,s 
eszmecsere után a szöveget véglegesen meg-
állapították. Az ülés lelkes hangulatban folyt 
le s már előre kiváltotta a szót az ajkakról : 
íme, a békés nemzeti hadsereg ! Meleghangú 
távirat ment Apponyi Albert gróf kultusz-
miniszterhez és Halász F. miniszteri tanácsos-
hoz. A gyűlést lakoma követte, melyen dr. 
Csernátony kir. tanácsost és Pallós Albert 
szövetségi elnököt ünnepelték. Most nincs egyéb 
hátra, mint a testvériség jegyében, de a nemzeti 
Géniusz által vezetve, lépésről lépésre előre ! (i.) 

* Tudtunkkal eddig is sok helyütt környékismer-
tetés címén így tanították a III. osztály számára 
kiszabott anyagot. (Szerk.) 
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Tavas?:. 
Megint kinyíltatok 
Kertem édes fái, 
Úgy álltok itt, mint az 
Isten bokrétái. 
Minden gallyon annyi 
A szirom pompája, 
Hogy tekintetem a 
Gallyat meg se látja. 

Lágy fuvalom lebben, 
Veletek játszódva, 
Tudom, liogy ez nektek 
Boldog perc vagy óra. 
Lebbenő fuvalom 
Míg veletek játszik : 
Összeölelkeztek 
S gyönyörködtök váltig. 

Szóltok is bizonnyal 
Édesen e közben, 
Hangotok el is száll 
Az enyhe szellőben. 
Aki azt meghallja, 
Aki azt megérti, 
Lelketek gyönyörét 
Az áldva megérzi. 

En szívemmel hallom, 
Vele meg is értem 
Gyönyörötök kéjét : 
Ah ! azt is megérzem. 
Lelkemben itt rezdül 
Az értés, az érzés, 
Mint egy csodás titok, 
Mint isteni végzés. 

Mi is lenne, óh mi, 
Ezen szép világban, 
Ha nem élne minden 
Élő valóságban, 
Hogyha a virágnak 
Rövid életében, 
Röppenő nyilasán 
Nem volna az éden. 

Mindennek van üdve, 
Mindennek van búja, 
Az örömnek nyomán 
Kél a bánat útja. 
A virágnak : nyíló 
Pompája az öröm, 
S hervadása útján 
Kél a bánatözön. 

Nekem, ki most itt a 
Nyíló pompát látom : 
Bánat lesz a sorsom 
A bics hervadáson. 
Sziromhullást látva : 
Sorsom áll elembe, 
Elveszett üdveim 
Elhullott sok kéje. 

S tova tűnt tavaszom 
Képén ha merengek: 
Iramló nyaram bús 
Dalai is csengnek. 
S míg a tavasz nyittat 
S magamat vizsgálom : 
Az életem nem más, 
Mint egy álom .. . álom ! 

Minké Béla. 

A bot története. 
(Befejező közlemény.) 

A botbüntetésről törvény rendelkezett. 
Épen úgy és oly módon ítélték erre a bün-

tevöt, mint akármely más büntetésre. 
Hogy hajdanában hány botütésre ítéltek 

valakit és milyen bűncselekményért mennyire, 
arra csak levéltári kutatások alapján lehetne 
rájönni. Az 1791 : XL1II. t.-cikk általánosság-
ban csak azt rendeli el, hogy a bíró a bot-
ütések számának meghatározásánál vegye tekin-
tetbe az elítéltnek életkorát, nemét, polgári 
állását, nevelésmódját és festi alkotását, mivel 
máskép e büntetés könnyen halálos büntetésre 
változhatnék. 

Az 1820. évi április 4-én 9134. sz. alatt 
kiadott m. kir. helytartótanácsi intézmény csak 
azt állapította meg, hogy kihágásért 12 bot-
ütésnél többet kiszabni nem lehet. 

Az 1836 : XVII. t.-cikk 2. §-a a botbüntetés 
végrehajtásának módjáról intézkedik s úgy 
látszik, hogy ez annyira elfajult volt már, hogy 
mérséklése iránt intézkedni kellett. Mert külön-
ben nem szabná meg a törvény: „Ezen testi 
büntetéssel az elítélt rab egy fertály esztendő 
lefolytában, ugyanazon egy ítéletnél fogva, csak 
egyszer fenyíttethessék, mely idő alatt ezen 
büntetés bármely ürügy alatt se ismételtessék, 
sőt ha az egyszerre elverendő 25 ütéseknél a 
fenyítés súlyosabb volna, avval az elítélt rab 
csak félévenként illettethessék." 

Az 1840 : IX. t.-cikk 4. §-a a mezei rendőr-
ségről intézkedvén, a mezei rendőri kihágás-
ügyekre vonatkozólag kimondja: „Hogyha pedig 
(mezei kártételeknél) a pénzbeli marasztaláson 
kívül a törvény még testi büntetést is szabna, 
akkor a bíró a történt vétségek, az illető vizs-
gálati irományokkal egyetemben, a legközelebbi 
törvényszéki vagy városi tanácsra bejelenti, 
mely a jelen törvény ellen elkövetett vétségekért 
szabott testi büntetést a törvényszéki szokott 
eljárás útjain mondja ki." 
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De ugyanezen törvény azt is kimondja 
5. §-ában: „a testi büntetésekről szóló bírói 
ítéleteknek fölebbvitele iránt a fönnálló honi 
törvények rendelete továbbra is fönnmarad." 

Es azok, az ország lakosait különben egyenlő 
jogúakká tevő, a rabszolgaság jármában nyögő 
jobbágyokat fölszabadító 1848-ki dieső törvé-
nyek, az átalakulás nagy lázában megfeledkez-
tek arról, hogy egyenlősíteni kellett volna a 
jogokat és kötelességeket nemcsak a polgári 
életben, hanem a büntetőjog terén is, s ha az 
ország lakóinak egyik — kisebb — fele már 
addig sem volt meggyalázó testi büntetéssel 
sújtható (mert a nemesség nem volt), nem lett 
volna szabad meghagyni azt az ország lakói-
nak fölszabadított nagyobb felére nézve sem. 

De fönnhagyatott a testi büntetés azokra, 
akiket előbb is sújtott. 

Világos ez a nemzetőrségről szóló 1848 : XXII. 
t.-c. 31. §-ából, mely így szól : „A nemzeti őrsereg 
tagjai testi büntetéssel nem fenyíttethetnek." 

Amiből viszont következik, hogy tehát mások 
— akik addig testi büntetés alá eshettek — 
tovább is fenyíthetők azzal. 

Mikor a szabadságharc után következő sötét 
időkre hajnal kezdett derengeni, de még nem 
volt törvényt alkotható országgyűlés, előkészí-
teni akarták a törvényhozás munkálatát, egyen-
gették ennek az útat és áthidalni a mult és 
jövő igazságszolgáltatását, 1860-ban jogtudósok 
által egy úgynevezett „Országbírói értekezlet" 
tartatott, mely igyekezett magyarázni a törvé-
nyek hézagait. 

Ez az „Országbírói értekezlet" — melynek 
határozataihoz alkalmazkodni szoktak a törvé-
nyek megalkotásáig — II. részének 5. §-ában 
a következőket állapította meg a testi fenyítékre 
vonatkozólag : 

„A mezei rendőri kihágások tekintetében az 
1840 : IX. t.-cikk által a testi büntetés fönn-
tartva lévén és az 1548-ik évi törvények által 
sem töröltetvén el egészen, de a testi bünte-
tésnek fönntartása, míg más célszerűvel a tör-
vényhozás által nem pótoltatik, a közfegyelem 
fönntartása tekintetéből a kihágások minden 
egyéb nemeinél is nélkülözhetetlennek mutat-
kozván, a testi büntetés óvatos használata ki-
hágásoknál fönnhagvatik ugyan ; amennyiben 
azonban az 1848 : XXII. t.-cikk a testi bün-
tetést bizonyos kvalifikációk létezése esetében 
megszüntette (a nemzetőrségre nézve) ; ennél-
fogva, az 1848. évi törvényhozás szelleméből 
kiindulva, a testi büntetés alóli teljes mentes-
ség. a kihágás eseteiben is, a nemeseken és 
gyakorlatilag azok sorába fölemelt honoració-
rokon felül mindazokra is kiterjesztetik, kik az 
1848 : V. t.-cikk szerint (képviselő-választásra) 
politikai jogok gyakorlatára képesítvék." 

„Ezen mentesség mindazon izraelitákra is 
kiterjesztetvén, kik bár politikai jogok gyakor-
latával fölruházva nincsenek, az erre törvényi-
leg megszabott egyéb kvalifikációval bírnak." 

„A testi büntetés alól mentesítettekneknejeik, 
özvegyeik és családtagjaira ezen mentesség 
szintén kiterjed." 

Megmaradt tehát még 1860-ban is a „deres", 
az a hosszú lóca, melyre a botbüntetésre elítél-
tet végigfektették hasra, lekötözték oda, vagy 
lefogták, míg a hajdú egymás után ráhúzta 
— rendesen mogyorófa-pálcával — a kiszabott 
botütések számát. 

(És ez a „deresre húzás" tett olyan elijesztő 
hatást legalább is, mint ma a „kakastollasok" 
megjelenése. A „deres" elnevezés valószínűleg 
onnan eredt, hogy a dérnek veszedelmes követ-
kezménye van, a deres fű evése végzetessé vál-
hatik az állatokra, épen olyan félelmetes a bot-
büntetés, melynek jelvénye volt a deres.)* 

Végre aztán mégis rájöttek a mi honatyáink, 
hogy a jogegyenlőség korszakában mégis külö-
nös, hogy ugyanazon bűncselekményért egyiket 
egyféleképen, másikat másféleképen büntetik 
s hogy a testi büntetés ha meggyalázó volta 
miatt nem alkalmazható az egyikre, akkor 
nem felelhet meg a jogegyenlőségnek, hogy a 
másikra mégis alkalmaztassék. 

És a jogegyenlőség kimondása után épen 
23 évvel,az 1871.évi LII.t.-cikkben kimondták: 

„A testi fenyíték, mint fő-, mellék- vagy 
súlyosító büntetés, továbbá mint fegyelmi bün-
tetés, úgy bűnvádi, mint rendőri esetekben 
többé nem alkalmazható." 

Tehát bevégződött a botnak, mint az igazság-
szolgáltatás egyik eszközének a története. El-
töröltetett végleg a botbüntetés, a barbárság-
nak ez az utolsó intézménye. 

De hát véget ért-e ezzel a bot szeplése? 
Nem biz' a, nem is ér soha. 
Míg tüzesvérü falusi legények, míg minden 

felügyelet nélküli korcsmák lesznek, a bot 
mindig meglesz, mint támadó, mint védő-
fegyver. 

Hej ! pedig de sok veszedelmet idéz elő. 
Hány becsületes, különben jóravaló fiú kerül 

ezért a börtönbe ! 
Hány ember lesz emiatt nyomorékká ! 
Magyar vidéken a testi sértések nagyobb 

részét a bot okozza. 
A törvény pedig azt mondja : 
„Aki másnak testét szándékosan, de ölési 

* Ez a magyarázat kissé erőltetett és messzefekvő. 
Sokkal valószínűbb a „deres"-nek „paripa" értelemben 
való használata. Sőt nem lehetetlen, hogy nyelvészeink 
a német „dreseh" (csépel, páhol) szóval hozzák kap-
csolatba, mert hogy ez a kínzóeszköz nem magyar 
találmány, azzal hízelgőnk magunknak. (Szerk.) 
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szándék nélkül bántalmazza, vagy egészségét 
sérti, ha az ezáltal okozott sérülés, betegség 
vagy elmekór húsz napnál hosszabb ideig tar-
tott, a súlyos testi sértés bűntettét; ha húsz 
napot túl nem haladott, de nyolc napnál tovább 
tartott, a súlyos testi sértés vétségét ; ha pedig 
nyolc napnál tovább nem tartott, a könnyű 
testi sértés vétségét követi el." (1878 : V. t.-c. 
301. §.) 

Es „A súlyos testi sértés bűntette három 
évig terjedhető börtönnel, a súlyos testi sértés 
vétsége egy évig terjedhető fegyházzal és ötszáz 
forintig terjedhető pénzbüntetéssel, a könnyű 
testi sértés vétsége pedig hat hónapig terjed-
hető fogházzal és kétszáz forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő. " 

„A fölmenő ágbeli rokonon elkövetett súlyos 
testi tértés büntette öt évig terjedhető börtön-
nel, a súlyos testi sértés vétsége három, a 
könnyű testi sértés vétsége két évig terjedhető 
fogházzal büntetendő." (1878 : Y. t.-c. 302. §.) 

De megtörténhetik, hogy a botütés nyomo-
rékságot, vagy hosszú betegséget okoz: ekkor 
a büntetése öt évig terjedhető börtön vagy 
fegyház (1878 : V. t.-cikk 303. g), vagy épen 
halált idéz elő — minden ölési szándék nél-
kül — s ekkor a büntetése tíz évig terjedhető 
fegyház leend. (1878 : V. t.-cikk 306. g.) 

Meg kell tehát értetni a néppel, hogy milyen 
veszedelem származhatik a botnak ütésre eme-
léséből. Mert aki botot emel a másikra, soha 
nem tudhatja, hogy milyen erővel és hová 
sújthat az le. 

Azonban van olyan eset, amikor a botnak 
csak egyszerűen magánál tartása — anélkül, 
hogy az használtatnék — fölöttébb súlyosítja 
a botos ember büntetését. 

Ilyen eset fordul elő lopásnál. 
A törvény azt mondja : „Tekintet nélkül az 

ellopott dolog értékére bűntett miatt bünte-
tendő a tolvaj, ha a lopás elkövetésekor fegy-
vert viselt, habár azt se nem használta, se nem 
mutatta." (1878 : V. t.-cikk 337. g.) 

Már pedig a lopás bűntettének büntetése 
öt évig terjedhető börtön, míg ha bot nélkül 
hajtatik végre ugyanaz a lopás, akkor vétséget 
képez, amelynek büntetése egy évig terjedhető 
fogház. (1878 : V. t.-cikk 339. és 340. §.) 

Ilyen veszedelmes még a bot oda vitele a 
magánlak-megsértés bűntetténél is, amidőn 
három évig terjedhető börtön a büntetés, ha 
bot odavitelével hajtatik az végre, míg bot 
nélkül a legnagyobb büntetés csak két év lehet. 
(1878. évi V. t.-cikk 330. és 331. g.) 

De hát nem böngészek már tovább a bot 
után, csupán csak azt jegyzem meg, hogy a 
büntető-törvényben a bot mindenkor fegyver-
nek tekintetik s mint fegyver jön elbírálás alá. 

Azért arra kérek mindenkit, hogy — amint 
az írás mondja — „a háztetőről" hirdesse az 
ifjúságnak, hogy a bot sokszor bajba és pedig 
nagy bajba viszi az embert. Ne hordja azt 
magával a korcsmába (ha már korcsmázni jár), 
ne emelje azt ütésre s mielőtt fölemelné, gon-
doljon arra, hogy az a lesújtás a börtön ajta-
ját nyitja meg előtte. 

A börtönben- pedig leolvad arcáról a piros 
rózsa, fölszárad testéről a harmat üdesége, 
elfagy az egészség és lekopik a becsület. 

(Budapest J K. Nay y Sándor. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(I. Fiumei kormányzónak. II. Valamennyi kir. tan-
felügyelőnek és tanfelügyelőségi kirendeltségnek. 

21.149 906. szám.) 
I—II. 

Azon alkalomból, hogy az elemi népiskolák 
számára kiadott új Tanterv az 1906/7. iskolai 
évvel lép életbe és a Tantervvel kapcsolatban 
kiadott Utasítás értelmében iij iskolakönyvek 
kiadása vált szükségessé : 

I. Fölkérem Méltóságodat, 
II. Fölhívom a kir. tanfelügyelőséget és tan-

felügyelőségi kirendeltséget, utasítsa a veze-
tése alatt álló állami és államilag segélyzett 
községi elemi népiskolák tanítóit, illetőleg tanító-
testületeit, hogy a jövő iskolai évben haszná-
landó iskolakönyvek jegyzékének megállapítá-
sánál szigorúan ragaszkodjanak az áll. elemi 
iskola Gondnoksági utasítás 81. g-ához, illetve 
a községi iskolaszéki Utasítás 109. §-ához, 
amelyek szerint a tanító, illetve tanítótestület 
minden év június hó végéig állapítja meg és 
terjeszti a kir. tanfelügyelő jóváhagyása alá az 
iskolában a jövő tanévre használandó tan-
könyveket. 

Félreértés kikerülése céljából értesítem Méltó-
ságodat, illetve a tanfelügyelőséget és tanfelü-
gyelőségi kirendeltséget, hogy a tankönyvbírálati 
szabályzatnak a tankönyvjegyzék megállapítá-
sának idejére vonatkozó része jelen rendeletem 
értelmében az elemi népiskolákat nem érinti. 

Budapest, 1906. évi április hó 7. 
A miniszter meghagyásából : 

Náray Szabó, 
osztálytanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: a hrompachi 

vashengergyári iparos - alkalmazottak egyesüle-
tének, mely a krompachi áll. el. isk. növendé-
keinek fölsegélyezésére és jutalmazására 232 
K-t adományozott; 
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Kinevezte : Grigassy János eddigi állandó 
helyettes oki. tanítót a sóháti áll. el. népisk.-
lioz r. tanítóvá ; Zayda Ire'n állandó helyettes 
oki. tanítónőt a középajtai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Vajdáné Friedmann Gizella állandó 
helyettes oki. tanítónőt a sztropkói áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Nika 
Trifon dézsánfalvai áll. el. isk. tanítót a ménesi 
áll. el. isk.-hoz ; Kiss Lajos ménesi áll. el. isk. 
tanítót a szentleányfalvai áll. el. isk.-hoz ; 
Hackl József jászómindszenti áll. el. isk. tanítót 
a vriczkói áll. el. isk.-hoz; Stefanyák Antal 
szorocsányi áll. el. isk. tanítót a dézsánfalvai 
áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Balogh Lajos belényesi ideiglenes gazdasági 
szaktanítót; Strizu Teokár alibunári közs. el. 
isk. tanítót; Brózsik Dezső berettyóújfalui 
ideiglenes gazd. szaktanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Keller Anna 
karánsebesi munkaképtelen áll. polg. iskolai 
tanítónőnek évi 1180 K-t; Király Mária újpesti 
munkaképtelen áll. isk. tanítónőnek évi 1180 
K-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Apponyi Albert gróf vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter életéből közöljük a kö-
vetkező adatokat: Született 1846-ban; fia néhai 
Apponyi Györgynek, a magyar királyi udvari 
kancellárnak. A jogot Bécsben és Pesten végezte. 
1872-ben Szentendrén választották meg elő-
ször képviselővé s mindjárt első parlamenti 
beszédével feltűnést keltett. A Sennyey-párt 
híve volt, de mikor vezére visszavonult és az 
egyesült ellenzék megalakult, ennek körébe 
lépett be. 1887-ben a nemzeti párt vezető-
politikusa lett. Amikor Széli Kálmán a kormá-
nyát megalakította, Apponyi és Horánszky 
vezetése alatt a nemzeti párt fuzionált a sza-
badelvü-párttal. Ekkor lett Apponyi a kép-
viselőház elnöke. Amikor az újonclétszám föl-
emelésével Széli alatt kiújult az obstrukció, 
Apponyi egyfelől a nemzeti vívmányok kiesz-
közlésével, másfelől a szenvedélyek kiegyenlíté-
sével igyekezett a kérdésnek a nemzetre ked-
vező megoldását létrehozni. Az 1904 november 
18-iki parlamenti csíny arra bírta, hogy be-
lépjen a függetlenségi és 48-as pártba; ezt 
pártjával együtt 1905 elején meg is tette. 
1896-ban a budapesti királyi magyar tudomány-

egyetem tiszteleti doktorrá választotta. Apponyi 
a külföld részére angol, német és francia nyel-
ven írott cikkeivel, röpirataival, könyveivel 
propagálta a magyar nemzet ügyét. Az inter-
parlamentáris konferencián olyan sikereket ért 
el, mint akár a magyar képviselőházban. Tár-
sadalmi téren is vezetőmunkát végez, a mű-
vészet és jótékonyság terén. 1897:ben nőül 
vette Mensdorff-Bouilli Klotild grófnőt, akitől 
három gyermeke született. A grófné férje mel-
lett teljesen magyarrá lett. 1901-ben valóságos 
belső titkos tanácsos lett Apponyi, 

— Katolikus tanítók sérelme. A sopron-
megyei tanítók értekezletet tartottak, amelyen 
a Katolikus Tanügyi Tanács által készített 
rendszabályok sérelmes intézkedéseiről tanács-
koztak. Sérelmeiket a következő öt pontban 
foglalták össze: 1. Tiltakoznak az ellen, hogy 
az igazgató a tanító társadalmi viselkedésére 
felügyeljen. 2. Tiltakoznak a rendszabályok 
ama pontja ellen, mely szerint az iskola belső 
életét az igazgató vezeti és irányítja ; a tanítás-
tervet és órarendet az ő útmutatása szerint a 
tanító készíti el. 3. A pályázati hirdetményből 
küszöböljék ki azt a pontot, hogy a tanító 
köteles a kántort ingyen segíteni és helyette-
síteni. 4. A hitoktató készítse el a tantervét, 
aszerint tanítsa és kérdezze is a hittant. 5. Egyenlő, 
sőt nagyobb munkakörük folytán kérik az 
állami tanítókkal való egyenjogúsítást, fizetés 
és tisztes lakás tekintetében is. A megjelent 
tanítók kebelükből bizottságot választottak, 
amelynek tagjai: Fritz György zsirai, Beil 
Vince nyéki, Schmidt Miklós iváni, Szalay 
Lajos fertőszentmiklósi és Tinhof György kis-
martonhegyi tanítók. A bizottság fölterjesztés-
ben fogja kérni a Tanügyi Tanácstól a sérelmes 
intézkedések megváltoztatását. A kérvényt 
Schmidt Miklós tanító készíti el. 

— A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél f. hó 12-én az egyetemi ifjúság részéről 
népes küldöttség tisztelgett, hogy a volt belügy-
miniszter által föloszlatott Diákszövetség védő-
ségét fölajánlja neki. A kultuszminiszter, akinek 
Melha Armand tolmácsolta az ifjúság kérését, 
szívesen fogadta a küldöttséget s ezt válaszolta : 
„Nagyon jól esik önöket, akikkel sokszor talál-
koztunk az ifjúság képviseletében, itt látni és 
megköszönni szíves üdvözletüket. Jól esik épen 
azért, mert miniszterségem idején minden erő-
met arra kívánom fordítani, hogy a magyar 
ifjúság nevelésének, vezetésének igaz magyar 
tartalmat adjak és meggyőzzem önöket arról, 
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hogy valóban atyai szeretettel viseltetem az 
ifjúság iránt és tígy kívánom irányítani az 
egész ország kvdtúrmunkáját, hogy annak igazán 
erős nemzeti jellege kidomboríttassékApponyi 
gróf ezután megígérte, hogv a szövetség védősé-
gét elvállalja, de csak abban az esetben, ha a 
benyújtott alapszabályok ellen nem lesz kifogás. 
Az ifjúság a kultuszminiszter lelkes éljenzésé-
vel távozott. 

— A „Budapesti (budai) Tanító egyesület" 
f. évi április lié 7-én tartotta meg Koncsek 
Lajos elnöklése mellett tavaszi közgyűlését, 
amelyen Schön József sikerült vitatételes elő-
adást tartott : „ A tanítási anyag ismétlésének 
pedagógiai haszna"-ról, Martin Gyula pedig 
bemutatta a „Wolkenberg-Martin"-féle számoló-
állvány gyakorlati alkalmazását. Örvendetesen 
vették tudomásul ez alkalommal, hogy a leg-
utóbb rendezett táncmulatság 523 koronát 
jövedelmezett az egyesület temetkezési alapjá-
nak s hogy az egyesület vagyona immár meg-
haladja a 21 ezer koronát. 

— A kultuszminisztériumból. Molnár Vik-
tor államtitkárt gróf Apponyi Albert miniszter 
megtisztelő szavak kíséretében kérte föl állásá-
ban való megmaradásra, kijelentve előtte, hogv 
működését már régóta figyelemmel kíséri s 
kipróbált munkaerejére ő is számít. Az állam-
titkárt, akinek megmaradásán nagy az öröm 
úgy a minisztériumban, valamint a tanügyi 
körökben, gróf Apponyi miniszter megtisztelő 
elismerése nagyon meghatotta. — Dr. Náray 
Szabó Sándor min. oszt.-tanácsos és elnöki 
titkárnak a király a miniszteri tanácsosi címet 
és jelleget adományozta. Dr. Náray Szabó Sán-
dor eddig a VII. ügyosztály főnöke volt s 
csak nemrég vette át az elnöki osztály vezetését. 
A királyi kitüntetés kiválóan érdemes férfiút ért. 

— Magyar egyesület Szerajevóban. Sze-
rajevóban Pöltzel dr., kúriai tanácselnök kez-
désére magyar egyesület alakult, melynek célja 
az okkupált tartományokban a magyar művelt-
ség terjesztése. Boszniában és Hercegovinában 
sok bevándorolt magyar ember él, de magukra 
hagyatva, lassanként kivetkőztek magyarságuk-
ból, gyermekeik pedig a horvát iskolákban 
nem tanulhatják meg anyanyelvüket. Az egye-
sületnek, amely most a magyarság tömörítése 
ós erősítése céljából megalakult, közel kétszáz 
tagja van, legnagyobb részük iparos és keres-
kedő. Minthogy az egyesület szegény s céljainak 
megvalósítására könyvtárt, sőt gyermekóvót és 
népiskolát szándékozik alapítani, König Péter 

tanár, az egyesület titkára, a magyar társada-
lomhoz fordul segítségért. Az egyesület a leg-
kisebb adományt is köszönettel fogadja. Az 
adományokat Magyar egyesület, Szerajevó címre 
lehet elküldeni. 

— Berecz Antal ünneplése. Április 8-án 
ünnepelték a hazai felsőbb leányiskolák tanári 
testületei köztiszteletben álló miniszteri biztosu-
kat, Berecz Antalt, aki most töltötte be a 
nőnevelés terén való működésének 30-ik évét. 
Molnár Aladárral együtt megteremtette az első 
magyar felsőbb leányiskolát s azóta lankadatlan 
buzgalommal fejleszti ezt az intézményt, úgy 
hogy ma már 30 felsőbb leáryiskola van az 
országban. 100 tagú küldöttség kereste föl az 
ünnepeltet József-utcai lakásán s a küldöttség 
szónoka díszes albumot nyújtott át neki, mely 
az összes testületek fényképét tartalmazza. 
Ugyanekkor adta át a gyűjtés útján szerzett s 
mintegy 5000 koronát tevő Berecz-ösztöndíj-
alap alapítólevelét. 

— Vezérkönyv óvónők számára. Budapest 
székesfőváros tanácsa az óvodai foglalkoztatás 
céljainak megfelelő vezérkönyvre hirdet pályá-
zatot. A pályázat föltételei a következők: 1. 
Az óvónők számára való vezérkönyv rendelte-
tése, hogy abból az óvónők teljes tájékozódást 
szerezzenek a kisdednevelés egész köréről. Ezen-
kívül legyen útmutató a foglalkoztatások minden 
nemére vonatkozólag, azok köréből adjon 
minta-foglalkoztatásokat s mindenekfölött legyen 
kincsesháza a kisdednevelés idevaló irodalmá-
nak. E célból ölelje föl az eddig megismert 
legértékesebb imákat, mondókákat, versikéket, 
dalokat (hangjegyekkel), meséket és elbeszélé-
seket, a különböző játékokat ; a munkaszerü 
foglalkozások gyakorlati példáit. Mindezek 
egyszerűen, világosan és kiválóan magyarosan 
legyenek megírva. 2. A pályázat nyilvános és 
a pályamunkát egy példányban, lehetőleg gép-
írással, kell benyújtani. 3. Csak teljesen kész 
müvekkel lehet pályázni. 4. A pályamunkák a 
főváros tanácsához 1907. évi január hó 15-ig 
adhatók be. A pályanyertes mű szerzője a mű 
kinyomatása után 1000 korona jutalomban 
részesül. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A máramaros 
szigeti állami tanítóképzőintézet I. osztályba 
az 1906/7-ik iskola- évben fölvétetik 30 oly 
éptestü növendék, aki életének 14-ik évét már 
betöltöite, de 18 évnél nem idősebb s a gim-
názium IV. osztályát, a reál- és polgári iskola 
IV. vagy a felsőbb népiskola III. osztályát 
sikeresen elvégezte s erről iskolai bizonyítványt 
mutat föl. A fölveendő növendékek közül 12 
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ingyenes ellátásra, 8 ingyenes élelmezésre és 2 
havi 6 korona pénzsegélyre vétetik föl. Az 
ingyenes ellátásban részesülők mosásdíj fejében 
2 koronát fizetnek havonta, az ingyenes élel-
mezésben részesülők lakás- és mosásdíj fejében 
havi 8 koronát fizetnek az intézet pénztárába. 
A segélyben nem részesülök pedig havi 21'2 
koronáért teljes ellátást nyernek. Az egykoronás 
bélyeggel ellátott kérvényekhez a következő 
okmányok csatolandók: 1. születési bizonyít-
vány ; 2. iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai 
évről és a jelen tanévi tanulmányokról szóló 
első félévi értesítő ; 3. tisztiorvosi bizonyítvány 
a folyamodónak tanítói pályára alkalmas voltá-
ról; 4. hiteles községi bizonyítvány a szülők 
vagyoni állapotáról, a családfő polgári állásának 
föltüntetésével; 5. hiteles családi kimutatás (a 
községi elöljáróság útján.) A rn. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr 0 Nagyméltóságá-
hoz címzett folyamodványokat folyó évi május 
hó 31-ig kell beküldeni a máramarosszigeti 
állami tanítóképző-intézet igazgatóságához. A 
tanítókéző-intézet magasabb (II., III., IV.) 
évfolyamaiba csak azok vehetők föl, akik a 
megelőző évfolyamot ugyanazon intézetben 
mint rendes tanulók sikeresen elvégezték. 

— Pályatételek. A Marostordavármegyei 
Alt. Tanítótestület az alábbi két tételt tűzte 
ki: I. „Mi a háziipar terjesztéséneit célja s 
mik azok a módok és eszközök, mélyek által a 
háziipart a nép között, az iskola és tanító 
közreműködésével élterjeszteni, számára jövedel-
meztetni és életfönntartása fontos eszközévé tenni 
lehetne?" Szem előtt tartandók a marostorda-
vármegyei viszonyok s az itt vidékenként űzött 
háziipar-nemek fejlesztésének és versenyképes-
ségének szüksége ; a tömeges munka haszna, 
az árúk forgalomba hozásának módja. II. „ Ké-
szíttessék el az osztatlan népiskola Tanterve a 
gyakorlati átvihetőség szempontjából az új Tan-
terv szerint havi beosztással, 8 havi szorgalom-
időre." E tételnél a tananyag részletes földol-
gozására lévén fősúly fektetendő, a módszeres 
utasítás mellett a Tantervnek a tananyag soro-
zatos címjegyzékét is tartalmaznia kell. Az ide-
gen kézzel írott pályamüvek, jeligés levélkével 
ellátva, 1906 július 31-ig alulírt elnökhöz adan-
dók be. Pályadíj 70 — 70 korona. Marosvásárhely, 
1906 márc. 31. Máthé József, tantest, elnök. 

— Rövid hírek. Siketnéma növendékek 
fölvétele. Az „Izr. siketnémák orsz. intézeté "-ben 
a júniusban kilépő kiképzett növendékek helyébe 
két új csoport fog fölvétetni. A fölvételért folya-
modhatnak, akik teljes vagy mérsékelt díjat 
akarnak fizetni, továbbá, kik ingyenes helyet 
óhajtanak elnvemi. Az alapítványi helyek közül 
betöltetnek : három hely az országos izr. iskola-
alap terhére, melyeket a vallás- és közoktatás-

ügyi minisztérium tölt be; a „Jószív-egylet" 
egy alapítványi helye, keresztény gyermek 
részére; ezt az egylet elnöksége (V., Bálvány-
utca 10. sz.) tölti be; végül több intézeti ala-
pítványi hely, melyet az intézet elöljárósága 
tölt be. Fölvétel végett a folyamodványok az 
illetékes helyen május végéig nyújtandók be. — 
Manz Viktor követségi tanító, Belgrád (Szerbia), 
fölszóhtja volt iskolatársait, kik 1896-ban a 
győri kir. kath. tanítóképző-intézetben oklevelet 
nyertek, szíveskedjenek vele címüket tudatni. — 
A Bartalus-féle énekiskolát a közoktatásügyi 
miniszter megbízásából Pataki Vilmos állami 
tanítóképző-intézeti tanár, a kiváló szakember, 
alaposan átdolgozta ; az átdolgozott munkák 
most vannak sajtó alatt. Előre fölhívjuk e ki-
váló munkákra a tanítóság figyelmét. — 
Gyűlések. A „Csanádmegyei Tanítóegyesület" 
makói járásköre április hó 26-án d. e. 9 órakor 
Apátfalván, az anyakönyvi hivatal termében, 
rendes félévi gyűlést tart. Az „Udvarhelymegyei 
tanítóegylet homoródvidéki járásköre" f. évi 
április hó 26-án Abásfalván, a községi iskola 
helyiségében, a székelyudvarhelyi hírlapokban 
közreadott tárgysorozattal, gyűlést tart. 

— Halálozás. Istvánfy József nagyváradi 
közs. tanító életének 58-ik, tanítói működésének 
38-ik évében f. évi április hó 1-én jobblétre 
szenderült. Áldás emlékére ! 

Memento. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosztályfőnökök napon-
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 10. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 35. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; felvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tartalom : Apponyi Albert gróf. — Falusi gyermek-
otthonok. Czáró János. — Bács vármegye dicsősége. 
Schlosz Lajos. — Az emberszeretetre való nevelés a nem-
zeti nevelés szolgálatában. Bányai Jakab. — A magyar 
beszéd tanításának természetszerű módja. Schön Jó-
zsef. — Történelmi emlékek és hagyományok. Máthé 
József. — A III. osztály foldrajzanyaga. Láncz József. — 
Erdélyrészi Tanítóegyesületek Szövetsége. — Szi in-
óra: Tavasz, (Vers.) Minké Béla. — A bot története. 
(Befejező közlemény.) K. Nagy Sándor. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvárt/ Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e lapot m i n d e n magyarországi népoktatás i 
intézet , tehát az összes óvodák, e lemi , felső nép- é s polgári 
iskolák és tanítóképző - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. tanfe lügye lő által lá t tamozott 
községi e lölj árósági b i zony í tvánnya l együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A he lység (a m e g y e meg-
je lö lésével ) é s az utolsó pósta v i lágosan kiirandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
n e g y e d é v r e 2 korona 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évné l kevesebb 
időre e lőf izetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes* szóért } minden k ö z l e s után 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenki A Ital k i számítható hirdetési díj e lőre k ü l d e n d ő 
b e . Esryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő p e t i t nyomása és e g y h a s á b i i sora 1 korona. Ezek a dí jak i s 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KEB. , ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adnnlt vissza. 

Apponyi Albert gróf. 
Apponyi Albert gróf vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter f. hó 18-án a 
minisztérium tisztviselői tisztelgését fo-
gadván, nagyfontosságú kijelentéseket 
tett . A minisztériumnak mindkét fogadó-
terme színültig megtelt a tisztviselőkkel, 
kik hosszantartó éljenzéssel és tapssal 
fogadtak Apponyi minisztert, kihez Molnár 
Yiktor államtitkár a következő beszédet 
intézte : 

„Nagyméltóságú gróf, miniszter úr! Kegyel-
mes urunk ! 0 császári és királyi felsége nagy-
méltóságodat vallás- és közoktatásügyi magyar 
miniszterré legkegyelmesebben kinevezni méltóz-
tatván, a minisztérium tisztviselői megjelentek 
nagyméltóságod előtt, hogy excellenciádat hiva-
talba lépése alkalmából tiszteletteljesen üdvö-
zöljék. Nagyméltóságod eddig is nemcsak poli-
tikai életünknek volt dísze, hanem a nemzeti 
közművelődésnek is egyik lánglelkü előharcosa ; 
most pedig az egész országban nagy megnyug-
vással és örömmel látják excellenciádat azon 
az előkelő polcon, amelyre széles látókörénél, 
igaz magyar lelkületénél és nemes szívénél fogva 
már évek előtt a közvélemény kijelölte. E mi-
nisztérium tisztviselői kara jutott abba a sze-
rencsés helyzetbe, hogy excellenciádnak a magyar 
közművelődés mélyítésére és fejlesztésére irányuló 
nemes törekvéseit munkásságával előmozdítsa; 
és én biztosíthatom nagyméltóságodat arról, 
hogy mi valamennyien csak fokozottabb szor-
galommal, odaadással, lelkiismeretességgel fogunk 

dolgozni, hogy excellenciád magas megelége-
dését kiérdemeljük. Midőn excellenciád itteni 
működésére -Isten bőséges áldását kérem, egy-
úttal ajánlom magamat és tisztviselőtársaimat 
excellenciád jóindulatába. (Hosszas, élénk él-
jenzés.) 

Apponyi Albert ' . gróf miniszter az 
üdvözlésre íépen válaszolt : 

„Igen tisztelt uraim! Midőn ő felsé-
gének parancsára súlyos időkben át-
vettük az ország kormányzását, mond-
hatom kollégáim mindegyikéről, de őszinte 
szívvel mondhatom magamról, hogy a 
hatalmat nem kerestük, hanem hogy annak 
elvállalása hazafiúi kötelességként hárul ránk, 
hogy az alkotmányos életnek folytonos-
ságát helyreállítsuk. Midőn ennek a cél-
nak elérése végett az én közreműködé-
semet is szükségesnek tartották az illeté-
kes tényezők s felséges uram,királyom erre 
a célra velem parancsolt: kötelességem-
nek tartottam ezt a polcot elfoglalni és 
most Isten segítségével a legnagyobb oda-
adással, a legnagyobb szeretettel akarom a 
nagy eélt szolgálni, amelynek teljesítésére 
ez a minisztérium hivatva van. Számítok, 
tisztelt uraim, e tekintetben az önök 
odaadó támogatására. Az az alap, amelyen 
a jelenlegi, kormány a kormányzásra 
vállalkozott? az a politikai alap ideig-
lenes, átmeneti természetű. A mi kor-
mányzásun|c ' is tehát átmeneti jellegű 
s ezt a í hozstám fűzött igények mérté-
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kének megállapításánál nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Föladatul jutott 
nekünk a jövőnek állandóságát előkészí-
teni, azt a boldog epochát, amelyben az 
alkotmányos tényezőknek állandó alapon 
való egyetértése a nemzetre a békés 
fejlődésnek egy hosszabb idejét biztosítja. 
Ennek az előkészítő munkának leg-
kimagaslóbb része az a korszakos reform, 
amely hivatva van arra, hogy a nemzeti 
akarat törvényszerű megnyilatkozásában 
a nemzetnek összessége, annak minden 
tényezője részt vegyen. Ezt a reformot 
a nemzet érdekében keresztülvinni, a 
nemzeti eszme és demokrácia frigyét 
állandóvá tenni : ez a nagy föladat, 
amelyre a kormány vállalkozott, ez a 
föladat nem átmeneti jellegű. Ámde egy 
választási törvény ennek a föladatnak, 
ennek a frigynek csak külső formáit 
állapítja meg. Tartalmat annak csak az 
erőteljes nemzeti élet, a nemzeti egységet 
összeforrasztó tényezőknek fejlődése adliat és 
ezek közt a tényezők közt talán legelső helyen 
áll egy erőteljes, hatalmas, virágzó, lendületes 
nemzeti kultúra. Hatalmasnak nevezem 
nem abban az értelemben, hogy erőszak-
kal el akarná fojtani nem-magyarajkú 
polgártársaink faji egyéniségét ós hazafias 
kultúrális törekvéseit, hanem hogy inten-
zív lüktetőereje által magához vonzzon 
mindenkit, aki ennek az országnak polgára 
és az értélemnek hazafisága által erősítse 
meg a szívet. Virágzónak, lendületesnek 
abban az értelemben, és itt az igen t. 
államtitkár úr üdvözlő beszédéből kira-
gadok egy szerencsés kifejezést, midőn 
a kultúra mélyítéséről beszélt, abban az 
értelemben, amely nem statisztikai kimu-
tatásokra és látszatra dolgozik, amely min-
denben inkább a tökéletesedésre, mint a 
sokféleségre törekedik és lendületesnek abban 
az irányban, hogy a lelket fölemelje a 
jónak, a szépnek kultuszára és a nemzeti 
ideálért való rajongásnak magaslatára. Nem 
tudom, t. uraim,hogy vájjon fog-e nekem 
idő adatni, hogy van-e erőm hozzá, hogy 
ebben a jelzett irányban nemzeti kul-

túránkat nagyobb lépésekkel előbbre 
vigyem. De reménylem és hiszem, hogy 
önök segítségével, nagynevű alkotmányos 
elődeimnek nyomdokain haladva, sikerülni 
fog ennek a minisztériumnak működé-
sében olyan hagyományokat megszilár-
dítani, illetőleg érinteni, amelyektől azután 
többé eltérni nem lehet, de eltérni nem 
is lesz szükséges. Én, egyéniségenmek 
fogyatkozásaiban, számítok arra, hogy 
önök azokat pótolni fogják. Kérem önö-
ket, hogy ajándékozzanak meg teljes 
bizalmukkal, ajándékozzanak meg társ-
munkájukkal, a rideg kötelességteljesí-
tésnek határain túl is. En is többet hozok 
önök közé, mint pusztán a hivatali 
viszonynak kimért tekinteteit : ón bizal-
mat és szeretetet hozok önök közé. 
Ajándékozzanak meg mindkettővel önök 
is. Tisztelt uraim ! A kormány szívén 
hordja az ő munkatársainak, az állam 
hivatalnokainak sorsát. Föl akarja szaba-
dítani lelküket mindentől, ami a kötelesség-
teljesítésnek alapját, az önérzetet sértheti. 
(Zajos éljenzés.) Önök, velem együtt, az 
országnak, a nemzetnék szolgái, senkié máséi. 
Gondolkozásuknak szabadságát politikai 
ós egyéni téren érinthetetlen szentélynek 
tekintjük mindnyájan, csak egy érdemet 
ismerünk: a kötelességteljesítést és csak 
egy bűnt, a kötelességnek elmulasztását. 
Ezzel, tisztelt uraim, fölkérem önöket, 
hogy fölszabadult és fölemelt lélekkel foly-
tassák azt a dicső munkát, amelynél 
önök eddig is buzgón működtek közre. 
Mindnyájunknak jutalma az lesz, hogy 
részünk lesz a nemzetnek elismerésében, 
és ami még ennél több, saját lelkiisme-
retünk azon ítéletében, hogy buzgón, 
odaadóan, legjobb tudásunk szerint szol-
gáltuk a hazának és a nemzet fejlődésé-
nek szent ügyét." A kultuszminiszter 
beszéde, amelyet többször szakított meg 
a tisztviselők lelkes éljenzése, a meg-
jelentekre nagy hatást tett. 

Másnap, f. hó 19-én, Apponyi miniszter 
az Eötvös-alap küldöttségét, mint sorban 
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a z első kü ldö t t sége t fogadta , A t isztel-
gés re annyian je lentek m e g az Eötvös-
alap tagjai sorából, hogy alig fé r tek a 
fogadóterembe. 

A zajos éljenzéssel üdvözölt miniszter-
hez TJjváry Béla, az Eötvös-alap elnöke, 
a következő beszédet i n t é z t e : 

„Nagyméltóságú miniszter úr ! Kegyelmes 
urunk ! Nem a konvenció szabályai, de szívünk 
szerint jelentünk meg itt, az Eötvös-alap kép-
viseletében, hogy nagyméltóságodat Magyar-
ország közoktatásügyi miniszteri székében mély 
tisztelettel és őszinte örömmel üdvözöljük. El-
jöttünk, hogy a nemzeti küzdelem vezére, a 
nemzeti művelődés régi bajnoka s a magyar 
tanítók igaz barátja előtt meghajtsuk a magyar 
tanítóság zászlaját, mely azonos a nemzeti küz-
delemnek nagyméltóságod segítségével immár 
vároromra tűzött zászlajával. A mi országos 
tanítói segélyegyesületünk, mely szabad tanítói 
egyesület, 30.000 magyar tanító közül még 
csak 10.000-t számlál ugyan kebelében, de azért 
mi joggal beszélhetünk az egész magyar tanító-
ság nevében, mert a mi táborunk, az ember-
baráti szeretet tábora az, mely az összes magyar 
tanítókat egyesíti szívben, ha anyagi áldozatra 
való képtelenségük miatt sokan még nem is 
tartoznak egyesületünk kötelékébe. 

Kegyelmes urunk ! Mi a világot fönntartó 
szeretet munkáján munkálkodunk immár 31 év 
óta ; tanítók özvegyeit és árváit segítjük, beteg 
kartársainkat gyámolítjuk és tanítótestvéreinknek 
jelesül tanuló gyermekeit tanulmányaikban 
támogatjuk. Egyesületünk, fönnállása óta, közel 
hétszázezer koronát osztott ki a tanítócsaládok 
közt jótéteményekben, és nagyméltóságod nagy-
nevű elődjének: dr. Wlassics Gyulának kezde-
ményezésére a magyar törvényhozás nagylelkű 
támogatásával két főiskolai internátust létesített : 
a Ferenc József Tanítók Házát a fővárosban 
és a Tanítók Hunyadi-Házát Kolozsvárt, melyek 
mindegyikében 120, tehát összesen 240 egye-
temi hallgató részesül teljes ellátásban. Ezért 
mondhatjuk mi, hogy az egész tanítóság szívben 
velünk van, mert a szeretet csak szeretetet 
fakaszthat. De szívben velünk volt nagyméltó-
ságod is, amidőn közel két évtizede egyesületünk 
tiszteletbeli tagságát elfogadni kegyes volt. Ezt 
a kegyességet kérjük továbbra is nagyméltó-
ságodtól, dicső elődje nagy nevéről elnevezett 
i?ö/'tfös-alapunk számára. 

Kegyelmes urunk! A magyar tanító a tár-
sadalom szerény s nem is eléggé méltányolt 
munkása, de egyben nem engedi át az első-
séget a társadalom többi osztályainak : az izzó 
hazaszeretetben. Ha általában áll a magyarra 

nézve az, hogy: „e földön kívül nincsen szá-
mára hely", a magyar tanító, aki a magyar 
néppel együtt él, örömében, bánatában osztozik, 
kétszeresen érzi ezt. Ezért tanítja a magyar 
tanító a király iránt való hűség mellett oly 
lelkesedéssel és hazafias tűzzel a nemzedékeket 
az ezeréves alkotmány szeretetére, közszabad-
ságaink megbecsülésére, nemzeti voltunkhoz való 
tántoríthatatlan ragaszkodásra. Boldog a ma-
gyar tanító még szegénységében is, ha boldog 
a magyar nemzet, és bánat töltené el lelkét 
egyéni jobb sorsában is, ha boldogtalannak és 
elnyomottnak látná nemzetét. 

Ezt tanulta a magyar tanítóság a „magister 
vitae "-tői, erre oktatja a nemzedékeket s ennek 
a magyar tanítóságnak a hódolatát hoztuk el 
nagyméltóságodnak, kérve kérvén excellenciádat : 
fogadja nagy szíve szeretetébe a magyar tanító-
kat és a magyar tanítók legideálisabb, mert 
az örök szeretetre épített alkotását : az Eötvös-
alapot." 

Az éljenzés csillapultával Apponyi 
Albert gróf közok ta tásügy i miniszter a 
következő beszéddel válaszolt : 

„Tisztelt u r a i m ! Ha v a n egy körül-
mény , amely igen nehéz és súlyos viszo-
nyok közt t ö r t é n t hivatalvál lalásomat 
megkönnyí t i , ez az a tapasztalás , hogy 
azok az in tézmények, azok az egyének, 
ak ik közvetve vagy közvetetleniil ennek 
a minisz tér iumnak hatásköre és befolyása 
a l a t t állanak, valóban á l ta lam meg nem 
érdemel t és eléggé nem mél tányolha tó 
bizalommal és rokonszenvvel fogadták 
az t a tényt, h o g y én l ép tem ennek a 
minisz tér iumnak élére. Idehoztam csekély 
képességeimet, csekély képességeimnek 
összességét, idehoztam egész szíremet, hogy 
az t a nagy föladatot , amely nagynevű 
elődeim u t án rámhárul t , megoldjam, 
azon munká lkod jam s ha n a g y n e v ű elő-
dökről szólok, elsősorban a r r a a férfiúra 
gondolok, akinek a nevét az ö n ö k egye-
sülete viseli. Minthogy az é le te t én 
megfigyelem s min thogy a néppe l sokat 
ér in tkezem, már előbb is a lka lmam volt 
a r ró l meggyőződni, hogy milyen hatalmas 
munkát végez a magyar tanítóság, hogy 
milyen nagy és nemes annak hazafisága, 
milyen nagy és nemes annak hivatása s 
meggyőződtem arról, hogy a magyar nem-

17* 



16 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4. SZÁM. 

zetnek a magyar tanítósággal szemben még 
becsületbeli adósságai vannak, amelyéket a 
lehetőség szerint , amennyi re az egész 
nemzetnek anyag i ereje megengedi tör-
leszthetni, ezt előmozdítani az én legszebb 
föladataim közé tartozik. Tar t sák f ö n n 
i rán tam azt a bizalmat és szeretetet , 
amellyel üdvözöltek, de helyesebben 
szólva, ezt n e m kérnem kell, hanem k i 
kell érdemelnem önöktől . Remélem, k i 
fogom érdemelni az egész nemzet től és 
elsősorban azoktól, ak ik nekem a n e m -
zeti kul túra ter jesztése nagy m u n k á j á b a n 
társaim, ki fogom érdemelni azt a bizal-
mat , amelye t nekem előlegeztek, hogy 
hosszabb-rövidebb idő után , a m i k o r 
működésemet megismerték, nem fog ják 
megbánni azt , hogy bizalmukat és szere-
te tüke t n e k e m előlegezték." 

Lelkes éljenzéssel fogadta a kü ldö t t -
ség a közokta tásügyi miniszter beszédét , 
aki megígérte, hogy, mihelyt teheti , meg-
látogat ja a Tanítók Házát. 

Hazugságok a tanításban. 
E cím alatt Hegedűs Lajos beliséei (Szlavónia) 

kartársamtól cikk jelent meg lapunk f. é. 5. 
számában. 

E cikk szerint vannak történelmi és földrajzi 
tankönyvek, melyek a tényeket hazug meg-
világításban nyújtják a tamiloknak. 

Kartársunk példákkal is bizonyít. 
Az elsőre például hozza föl a Baróthi-Csánki-

féle történelmet, mely egy helyt azt tanítja, 
hogy a szultán megszegte a békeföltételeket. 
Pedig ez — kartársam szerint — nem áll, 
mert Ulászló király szegte meg az esküjét, 
mire Isten csapásaként jött a várnai vész. 

Annak eldöntését, hogy a két adat közül 
melyik felel meg a valóságnak, a történet-
tudósokra bízom. Csupán azt jegyzem meg, 
hogy az ujabbi kutatások a korábban igazsá-
goknak hirdetett tényeket igen gyakran téve-
déseknek minősítik s így megesik néha, hogy 
az a népiskolai történetíró, aki az újabb kuta-
tások eredményéről nem szerez tudomást, köny-
vében akaratlanul is tévedéseket halmoz föl. 

Egyébiránt bármennyire tisztelem is Hegedűs 
kartársam véleményét, a két jelzett történész 
alaposságát a kritikától nem féltem. 

A másodikra kartársam a „Njemecka Öitanka 
za pucke skole" c. földrajzot hozza föl például, 

melyben az Osztrák-Magyar Monarchia fő-
városának Bécs van megjelölve. 

Ez a magyarázata annak, hogy a külföld-
ről számos küldemény érkezik Budapestre ily 
jelzéssel: Ofen-Pest, in Oesterreich. 

De ez még csak a kisebb baj. A nagyobb 
baj az, hogy Magyarország, mint önálló állam, 
sehol sem jelentkezik; a magyar faj az idegen 
tankönyvekben törzsként (Stamm) szerepel s 
ha erényeiről emlékeznek meg, a betyárságot 
tolják előtérbe. 

A kérdés tehát sokkal fontosabb, semmint első 
tekintetre föltűnik. S igen helyesen tette Hegedűs 
kartársam, hogy ismét napirendre hozta. 

Ismét, mondom, mert mindazok, akik az 
utóbbi két-három év alatt a hazai lapokat figye-
lemmel kísérték, igen jól tudják, hogy a föld-
rajzi tankönyvek körül tervszerű utazás történt. 

Hegedűs kartársam, aki többé kevésbé el-
szigetelten él tőlünk, nem vehetett tudomást e 
mozgalomról. S abból, hogy cikkére a többi 
szlavóniai magyar kartársak részéről sem jött 
válasz, azt kell következtetnem, hogy ők sem 
tudják, mi történt idehaza. 

Tájékozásul hát röviden elmondom. 
A mozgalomhoz dr. Havas Gyula szerkesztő 

adta meg az alapot, erőteljes cikket írván lap-
jában : a Magyar Pestalozziba.n. 0 tartotta 
kézben s ő irányította tovább is. Körülötte 
többen csoportosultak, kik sorra ismertettek 
egy-egy angol, német, orosz, román, tót, szerb, 
török, spanyol és francia földrajzot. 

Ez ismertetésekből mi is azt láttuk, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchiának a fővárosa Wien; 
nevezetesebb városai még : Line, Prága, Buda-
pest stb., szóval meggyőződtünk, hogy az ide-
gen tankönyvek úgy bánnak el velünk, mint 
valami osztrák tartománnyal. De nem került 
fáradságunkba annak megállapítása sem, hogy 
a közjogi helyzetünkre vonatkozó téves adato-
kat mind osztrák forrásból merítették. 

Az így egybehordott s megdöbbentően nagy 
anyaghalmazt előbb báró Bánffy Dezső fog-
lalta össze a Magyar Közélet hasábjain. Az 
ügyet később dr. Havas Rezső a Földrajzi Tár-
saság, Tomcsányi János pedig az Állami Taní-
tók Országos Egyesülete elé vitte. Tárgyalta 
Budapest székesfőváros tanácsa is, míg végre 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé került. 

Sajnálom, nem vagyok abban a helyzetben, 
hogy a végeredményről beszámolhassak ; de 
hinnem kell, hogy „a leányzó nem halt meg, 
csak aluszik 

Hegedűs kartársam a cikke végén azt kérdezi : 
mit tegyünk? 

Hogy már tettünk valamit, az a fennebbiek-
ből kiviláglik. Most tehát inkább az a kérdés 
nyomul előtérbe, hogy mit tegyünk még ? Mert 
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abban mindannyian egyetértünk, egyet kell érte-
nünk, hogy ezt a kérdést neai szabad levenni a 
napirendről addig, míg munkánkat teljes siker 
nem koronázza. 

Első teendőnk mindenesetre az, hogy meg-
tudjuk, mennyire haladt és minő állapotban van 
az ügy; halad-e valamerre, vagy megfeneklett 
valahol ? 

E kérdés megvilágítására legilletékesebb 
dr. Havas Gyula, ki, amint már érintettem, a 
mozgalmat megindította, irányította s állandóan 
figyelemmel kísérte. Az ő szíves közreműködé-
sét tehát jövőre sem nélkülözhetjük. Ha ő meg-
mutatja, hol esett el a kérdés szála, mi meg-
keressük, fölvesszük és tovább sodorjuk. 

Ha a kérdés körül tisztában vagyunk, a 
továbbiakra nézve, bizonyos munkatervben kell 
megállapodnunk. 

Ajánlom a következő munkatervet. 
1. Előbb a mi házunk előtt seperjünk, azaz 

a mi könyveinkből küszöböljük ki a hibákat s 
csak azután tegyünk kirándulásokat a külföldi 
népiskolai tankönyvek birodalmába, ahol köz-
tudomás szerint vadabbnál vadabb dolgok van-
nak fölhalmozva rólunk. 

2. Azok a kartársak, kik a kérdés iránt 
melegebben érdeklődnek, a működésük területén, 
azaz a járásukban levő magyar és nem magyar szö-
vegű földrajzi tankönyveket tanulmányozzák, s ha 
azokban államellenes tanokat találnak vagy köz-
jogunk természetével ellenkező adatokra buk-
kannak, a magyar tanügyi sajtó útján hozzák 
nyilvánosságra. Az illető lapból egy példányt 
juttassanak a M. T. Orsz. Bizottságához. 

3. A tanítóegyesületek vegyék napirendjükbe 
a könyvek ismertetését. A programm keresztül-
vitelére célszerűnek mutatkozik az a mód, ha 
az anyaegyesületek a területükön használatban 
levő földrajzi tankönyveket ismertetés céljából 
fölosztják a járási körök között, melyek azután 
az anyaegyesületeknél az eredményről beszámol-
nának. Az így egybegyűlt anyagot az anyaegye-
sületek egy-egy előadó előterjesztésében tárgyalás 
alá vennék s az eredményt további eljárás cél-
jából az Orsz. Bizottsághoz küldenék. 

4. A munkában úgy a szlavóniai, mint a 
horvátországi és fiumei magyar és magyarérzelmű 
kartársak vennének részt oly módon, hogy a 
társországok és a tengerpart összes népiskolai 
földrajzi tankönyveit állami szempontból tanul-
mányoznák s tanulmányaikat javaslataik kísé-
retében a magyar tanügyi sajtóban közreadnák. 
Az illető lapból azt a számot, mely munkáju-
kat közli, az Orsz. Bizottságnak is megküldenék. 

E tekintetben szép föladat vár Hegedűs kar-
társamra. Neki kell ugyanis Szlavóniában meg-
indítani a mozgalmat, természetesen nagy tapin-
tattal. 

5. Az Országos Bizottság lenne az a középpont, 
ahová a szálak összefutnának. Azért óhajtandó, 
hogy e Bizottság az ügyet magáévá tegye, az 
egybegyűlt anyagot egy kiküldendő bizottsága 
által rendezze, csoportosítsa s a hamis adatokat 
az általa megállapítandó módozatokkal gyöke-
resen kiirtsa. 

6. A földrajzok után jönnének a többi nép-
iskolai tan- és vezérkönyvek. 

7. A külföldi tankönyvekben foglalt s ránk 
vonatkozó hamis adatok kiigazítására akkor 
kellene sort keríteni, ha a magunk ügyével 
idehaza tisztában vagyunk. 

E tekintetben kitűnő szolgálatot tehetnének 
azok a kartársak, akik az egyik vagy másik 
külföldi állam nyelvét alaposan ismerik. Meg-
hozatnák az ott használatban levő tankönyve-
ket, magyar állami szempontból átvizsgálnák s 
a tévedéseket valamelyik ottani tanügyi lap 
hasábjain rövid, de mindig tapintatos magya-
rázat kíséretében nyilvánosságra hoznák. 

Ilykép meg lehet majd győzni a külföldi 
félrevezetett közvéleményt arról, hogy Magyar-
ország nem provincia, nem is volt s nem is lesz 
soha, hanem 1000 éves alkotmánnyal ékeskedő 
önálló, független állam, melynek lakói sem nem 
betyárok, sem nem vándorló pásztorok, hanem 
az európai kultúrának hivatott letéteményesei 
s gondviselésszerű őrei (Hozzászólásokat 2 héten 
belül szívesen veszünk. Szerk.) 

(Budapest.) Szentyyörgyi Lajos. 

Neveljük tanítványainkat a 
madarak védelmére. 

Jelige : „Araikoron a madárnak fész-
kére találsz az úton, akár-
minemű fán vagy földön, 
melyben a madárnak tojása 
vagy fia vagyon és az anya ül 
fiain vagy tojásain, ne vedd 
el az anyamadarat, sem 
fiait..Mózes V., XXII. 6. 

Herman Ottó nagyérdekű munkájában „A 
madarak hasznáról és káráról" azt mondja: 
„Bizony csak a gonosz és a tudatlan bánthatja 
a madarat, mielőtt meggyőződött volna, vájjon 
igazán káros-e az?" Ki mondhatná el azt a 
mi magyar népünkről, hogy alapjában véve 
gonosz, de tudatlanságban levén a madarak 
okozta óriási haszonról, bizony eléggé sajnos, 
különös kedvvel űzi a madarak oktalan pusz-
títását. A gyereksereg tavasszal valóságos irtó-
háborút vezet a fészkek és madárfiókák ellen. 
A szegény védtelen állatkák pedig pusztulnak, 
gyérülnek, maholnap ritkaságszámba megy 
Alföldünkön a madárének. Ennek pedig magya-
raza/fcâ ez : a nádasokat lecsapolták, a rétségeket 
fölszántották s az eke vette birodalmába a 
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madártanyákat. Erdő kevés van. A meglevő 
néhány bokrot a gyermeksereg számontartja 
könnyen. Tavasz beálltával az az igazi gyerek, 
ki mentől több madárfészket tud. A fészek 
tudása még nem volna baj, de rendesen mielőtt 
elrepülhetnének az ártatlan fiókák, kiszedik 
azokat s vagy halálra kínozzák, vagy a macska 
martalékául dobják. 

így fosztják meg a természetet tudatlanság-
ból a sok ingyennapszámostól, melyek az] em-
bernek százezrekre menő hasznot hajtottak 
volna. 

Két éve tanítóskodom a mi áldott szép Al-
földünkön ; mint székely, sóvárogva tekintettem 
mindig hazánk e boldog földjére s most, hogy 
itt vagyok, szívem sajog a fájdalomtól, midőn 
látom, hogy gyümölcsfáink termését évről évre 
a rovar pusztítja el. 

Igaz, a rovarirtásnak most számtalan mód-
ját ismerjük, melyeknek mindenike költséggel 
jár s végrehajtása bizonyos tudást s némi fáfad-
ságot igényel. Ezt pedig a mi népünk lassan 
sajátítja el. Egyöntetű eljárásra, melyet ezen 
íitások követelnek, még nehezebben vehető rá. 

A rovar okozta kár pedig minket, tanítókat 
is nagymértékben sujt, mivel a legtöbb tanító 
egyszersmind gyümölcskertész is. De sújtja az 
egész országot, mert a rovarkárok évenként 
több millióra menő anyagi haszontól fosztják 
meg földmívelő-országunkat. 

A jövő nemzedék boldogsága a mi kezünkbe 
van letéve. A tanítónak, ha állását teljes mér-
tékben be akarja tölteni, nevelőnek is kell lennie, 
de máskülönben is tanításunk csak úgy érdemli 
meg a kifejtett fáradságot, ha azt az életre 
kihatóvá tudjuk tenni. Itt az ideje tehát, hogy 
tudásunk egész melegével plántáljuk bele, külö-
nösen mi, alföldi tanítók, tanítványaink szívébe 
a madarak iránti szeretetet, hogy gyümölcsfa-
tenyésztésünk szépen indult jövőjét a kártékony 
rovarok megsemmisítésétől megóvjuk, mert amint 
pusztulnak az éneklő madarak, százezerszerte 
nagyobb arányban szaporodnak a rovarok, ami 
nem is nagyítás, ha tekintetbe vesszük, hogy 
pl. a picinyke királykamadár éven át 3 millió-
nál több rovart emészt föl részint mint petét, 
részint mint bábot, részint mint kifejlett rovart, 
melyek ha el nem pusztulnának, számtalan 
szaporodást hoznának ismét egy nyáron át. 
Mennyit pusztít el a fecske, arról valódi kép-
zetet szerezhetünk, ha figyelemmel kísérjük, 
midőn fiókáinak élelméről gondoskodik. Reggel-
től estig percről percre meghozza az elkapdosott 
légy- vagy rovarlakomát. 

Más madarak pedig, mint a gerle, a dudva-
magot szedik össze napról napra, mi ált al ismét 
a gyom terjedésének vetnek gátat. Megszám-
lálhatatlan az a kincs, mit a poszáták, légy-

kapók és mások pihenést alig ismerő szorgalma 
a gazdának hajt. Mert, habár a gazda le is 
szedi a hernyófészkeket, még számtalan sok 
marad olyan helyen, melyet a gazda szeme 
észre nem vett, föl nem fedezett. E hasznos 
madárkák pedig a fán függögetve az ilyen rej-
tett rovarokat kapdossák el, amelyekhez az 
ember hozzá sem férhetne. 

De hát hol van értéke a lelki kárnak, mit 
szívünkben a madarak bájos zenéjének hiánya 
okoz ? Hol van az értéke az elmaradt pacsirta-
szó, a kihalt fecskeesicsergésnek, mely a szegény 
munkásember szívét megragadta fáradságos mun-
kája közben és vitt-vitte oda, a Teremtő zsá-
molyához és a Mindenható bölcseségére figyel-
meztette őt és az Isten imádására tanította ? ! 

Tavasz előtt vagyunk, a vándormadarak nem-
sokára megérkeznek, hangossá teszik házaink 
tájékát, hangos csicsergéseikkel. Itt az alkalom, 
hogy a gyermek minden jóra fogékony eszét a 
madarak hasznáról és káráról fölvilágosítsuk, 
szívét azok védelmére, szeretetére rávezessük. 
Aki télen tanítását úgy vezette, hogy a mada-
rak iránti vonzódást föl tudta kelteni tanítvá-
nyaiban, most ragadjon meg minden alkalmat, 
amikor a gyermek kedélye ez irányban szaba-
don nyilvánulhat ; rendezzünk apróbb kirándu-
lásokat, figyelmeztessük növendékeinket, hogy 
íme, milyen kedves a madárdal. Mily fenséges 
az, midőn az a kis madárka száll-száll az ég 
felé s hálát ad Istennek. Kérdezősködjünk, ki 
tudná megmondani, miért szeret a pacsirta a 
szántóföldek fölött lebegni ? 

Tudakoljuk ki, tudják-e, miért mentek el tőlünk 
ezek a kedves madárkáink. Figyelmeztessük 
tanítványainkat, hogy a meleg beálltával vissza-
jöttek, mert tudják, hogy ez az ő hazájuk, itt 
van az ő kis házikójuk, melyben mult évben 
annyi szeretettel nevelték föl kedves fiókáikat. 
Figyelmeztessük tanítványainkat, hogy a leg-
több madár ismét fölkeresi az ő régi fészkét, 
és . mily nagy örömet okoz neki, ha fészkét 
megtalálja, ha azt a rossz emberek el nem 
pusztították. Adjuk elő, hogy a madaraknak is 
fájdalmat okoz, ha kis fészkeiket, mely az ő 
egyetlen vagyonuk, megsemmisítjük s fiókáik 
elvesztésén mennyi keserűséget szenvednek el. 

Keltsük föl bennük azt az érzést, mely szülőik 
elvesztésén szíveikben támadna s \ilágosítsuk 
föl őket, hogy amily fájdalmat éreznek ők 
szülőik elvesztésének gondolatával is, oly égető 
fájdalom epeszti a madárkák szívecskéjét is, ha 
őket meleg, pelyhes anyácskáik kebléről elsza-
kítják. 

Kísérjük folytonos figyelemmel rosszabb indu-
latú tanítványainkat, hogy viselkednek kirán-
dulásaink alkalmával a madarak iránt. A ne-
mesebb szívűeket ösztönözzük, hogy ellenőiizzék, 
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nehogy egyik-másik rossz gyerek a hasznos 
madarak fészkeit bántsa, ha pedig mégis bán-
taná, tartsa erkölcsi kötelességének az ilyen 
pajtását bejelenteni. Szavaltassunk a szabadban 
oly költeményeket, melyek a madarak védel-
méről szólnak, daloltassunk oly dalokat, melyek 
a madárdalt dicsérik. 

Kirándulásunk alkalmával megtörténik, hogy 
néha madárfészekre bukkanunk; csak fél mun-
kát végezne az a tanító, hacsak annyit mon-
dana : gyerekek, szaladjatok másfelé, össze ne 
tiporjátok a kis madárka fészkét; hanem ha 
emellett elszaval tat ja egy ügyes gyerekkel pl. a 
Leesett madárka című költeményt, ha tanítvá-
nyai érzelmeit annak értelmére rá tudta terelni, 
kitörülhetlen nyomokat hagyott a hajlékony 
gyermeki szívekben. Ha elfáradva leheveredünk 
a zöld tube s megszólal a pacsirta, meg ne 
zavarjuk az ő zenéjében, sokszor e hallgatásunk 
elég hogy mély benyomást gyakoroljon a gyer-
mekekre; ha a madár elhallgatott, csendüljön 
meg a -mi ajkainkról a szó. Kicsi fülemile 
dalol*. . . 

Ne szalasszunk el egy alkalmat se, melyben 
a gyermeki szívre hathatunk; ismételjük figyel-
meztetéseinket, ha kell százszor és százszor, mert 
türelmes munkánk e téren, a szó szorosabb értel-
mében véve is, kell, hogy megteremje gyümölcsét. 

(Mezőhegyes.) Darvas Lázár. 

Mulasztási bírságpénzeknek na-
pokra való kirovása. 

Az 1868 : XXXVIII. t.-c. 4. §-a intézkedik 
az iskolamulasztásról. Nevezetesen, ha a szülő 
tanköteles gyermekét az iskolától visszatartja, 
első ízben figyelmeztetést, illetve megintést kap, 
ha pedig ezen jóakaratú intés nem használna, 
akkor a kötelességét teljesíteni nem akaró 
szülő 1 koronára, később 2, 4—8 koronára 
büntetendő. 

Ezt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úr 1902. évi 4120. ein. sz. a. kelt ren-
deletével kiadott Utasítás 22. §-a, valamint a 
községi iskolaszéki Utasítás 40. §-a értelmében 
úgy kell magyarázni, hogy a tanító mulasztási 
naplót vezet, melyet minden hó 15-én és utolsó 
napján lezár, s annak alapján kiállítja az iga-
zolatlanul mulasztó tanulókról az F/i. mintájú 
mulasztási kimutatást, melyet minden hó 16 án 
és a hó utolsó napján kézbesítőkönyv mellett 
az iskolaszéknek átszolgáltat. Az iskolaszék a 
szülőket nyomban megidézi, őket kihallgatja, 
és ha elfogadható okot mondanak, fölmentés 
iidható, mit az iskolaszék a mulasztási kimu-
tatás jegyzetrovatába bejegyez, mely után a 
vételtől számított 7 nap alatt a kimutatást 

kézbesítő könyvvel megfelelő további eljárás 
végett a községi elöljárósághoz átteszi. 

A községi elöljáróság az első ízben mulasztó 
gyermekek szülőit meginti, az ezután első 
(tehát már második) ízben igazolatlanul mu-
lasztó gyermekek szülőit 1 koronára, második 
ízben 2 koronára stb. bünteti meg. 

Aki tehát például március 1 — 15-ig nem 
jár iskolába, a mulasztott 15 napért csak meg-
intést kap, mint első ízben kimutatott igazolat-
lanul mulasztó. 

Ha most tovább sem jár iskolába, március 
31-én újból kiírják, ekkor 1 koronára büntetik 
meg, mikor mái 30 napot mulasztott. Április 
15-én 2 koronát rónak ki rá. 

Ujabban azt tapasztaljuk, hogy március ele-
jén, mikor a tavaszi munka megkezdődik, 
nyakra-főre kifogják a szülők gyermekeiket az 
iskolából és odaadják napszámba. Az uraságok-
nál ilyen gyermekekre, kiknek szívesen fizetnek 
naponként 60—80 fillért, nagv szükség van. 
Már most, ha egy gyermek március 1—15-ig 
napszámba jár, leszámítva néhány napot, kap 
körülbelül 7 —10 koronát. Ezen 15 napi iskola-
mulasztásért pedig csak megintésben részesül. 
Most ismét tovább jár napszámba, március 
31-én kiírják, ekkor 1 koronát kell fizetnie, 
de ekkor a 31 napra már 14—20 koronát 
keresett ; szívesen megfizeti tehát belőle^ az 1 
korona iskolamulasztási bírságpénzt. Április 
15-én 2 koronára büntetik meg, amikor már 
21—30 koronát keresett és így tovább. 

Sajnosan tapasztaljuk, hogy a szülők még 
mindig nem sokat törődnek gyermekeik szel-
lemi kiképeztetésével ; állatjaikra többet adnak, 
mint gyermekeikre s mivel fő előttük az anyagi, 
a pénzszerzés, a kapzsiság, a meggazdagodás 
vágya, onnét veszik a munkaerőt, ahonnét 
lehet. Azt mondják, többet ér nekik, ha gyer-
mekeik 1 hónapig napszámba járnak, mert 
sokat keresnek, könnyen meg lehet abból 1 ko-
ronát fizetni, s ha nekik 1 hónapig segítenek 
a mezei munkánál, azért is örömmel megfizetik 
az 1 korona bírságpénzt, mert ha cselédet 
kellett volna foojadniok, az sokkal többe került 

O ' 

volna. 
Azért kívánatos lenne, hogy az iskolamulasz-

tási bírságpénzt ne fél hónapokra, hanem 
napokra rója ki a községi elöljáróság, vagyis 
1 napi mulasztás megintést vonna maga után, 
a többi mulasztásért minden nap után 1 — 1 
korona volna kirovandó. Akkor nem lenne 
iskolamulasztás. 

Továbbá mindazokat, kik iskolásgyermekeket 
napszámban alkalmaznak, 10 —100 koronáig 
meg kellene büntetni, akkor nem mernének a 
bérlők, uraságok stb. tanköteles gyermekeket 
napszámba fölfogadni. 
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E két dolgot tán jó volna az új népoktatási 
törvénybe pótlólag belevenni, mert ezek nélkül 
rendszeres iskoláztatás és jeles eredmény soha-
sem lesz. 

Igaz ugyan, hogy az 1868 : XXXVIII. t.-c. 
53. §-a értelmében az iskolaszék megengedheti, 
hogy a 10 évesnél idősebb gyermekek a föld-
míveléssel foglalkozó községekben a szünidőn 
kívül még két hónapig a legnagyobb munka-
időben csak vasárnapi iskolába járhassanak, de 
mivel országunk jobbára földmívelő-nép, így 
ezt mindenhol meg kellene engedni és így a 
nagyobb gyermekeknél nem lenne 8, 9, 10 
hónap szorgalmi idő, hanem 6, sőt 5, mert 
okt. 1-től március l- ig ha bejárnának iskolába, 
tovább és előbb nem, miután máskor mindig 
munkaidő van, e § tehát szerintem törlendő 
volna az új népoktatási törvényben, miáltal 
megszűnnék a rendetlen iskoláztatás, lenne 
9—10 hónap szorgalmi idő, mire a sok tan-
anyag elvégzéséhez szükség is van, lennének 
értelmesebb emberek és a haza fényre derülne. 

(Szekszárd.) Nagy Béla, 

H I V A T A L O S R É S Z . 
R E N D E L E T . 

A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1906. évi 17.095. sz. a. kelt rendelete 

a magyarországi iskolákból 1868—1905-ig kitiltott 
könyvek és térké]»ek jegyzékének kiadása tárgyában. 

1. Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak. 
2. Fiumei kormányzónak. 
3. Valamennyi tanker, kir. főigazgatóságnak. 
4. Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tan-

felügyelőségi kirendeltségnek. 
5. Budapesti tanárképző-intézet igazgatósá-

gának. 
6. Közoktatási tanácsnak. 
7. A felsőbb leányiskolák miniszteri biztosának. 
8. A felső kei'esk. és iparoktatási főigazga-

tónak. 
1 — 8. A magyarországi iskolákból 1868— 

1905-ig kitiltott könyvek és térképek jegyzékét 
Címednek 

1—2. szíves 
1—8. tudomás és miheztartás végett 
1 — 2. van szerencsém ezennel megküldeni 
3—8. ezennel megküldöm. 

J e g y z é k 
a magyarországi iskolákból 1868—lQ0ö-ig kitiltott 
könyvekről és térképekről. (Kiadta a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1900. évi 17.095. sz. a. kelt 

rendeletével.) 

1. „Almanachd románului pe anid 1891." 
Bucuresci. Tip. „Romanulu." 1891. 1895. 
66.898/1894. sz. a. r. 

2. Balenoviè Simon: „Povjestnica hrvatskoga 
naroda." (Horvát nemzet története. Zágráb, 
1870.) 1873/30.043. sz. a. r. 

3. Baur C. F. : „ Neue Karte von Europa, 
dem Mittelländischen-Meer, Nord-Afrika, Egyp-
ten, Syrien, Klein-Asien, Kaukasien und dem 
Schicarzen-Meer(A. Hartleben's Verlag. Wien 
u. Pest.) 1889/42.045. sz. a. r. 

4. Baur C. F. : „ Österreich-ung. Monarchie. " 
(Wien. Verlag von Ed. Holzel) 1889/42.045. 
sz. a. r. 

5. Berar Mihály: „Curs de limba Germanä." 
(Bucuresci, 1888.) 1892/15.501. sz. a. r. 

6. BerŰielt A. : „Lebensbilder III." (42. Aufl. 
Leipzig. Klinkhardt, 1889.) 1892/15.501. sz. a. r. 

7. Berthelt August: ,,Lebensbilder IV." (5. 
Auflage. Leipzig, 1875.) 1892/15.501. sz. a. r. 

8. Bolintineanu Dimitrie : „Viata lui Stefan-
Voda eel mare." Bucuresci tipographia lui 
Stefan Rassidescu. 1863. 12°. 192 lap. 1895. 
60.140/1894. sz. a. r. 

9. Bolintineanu Dimitru : „Legende nűöé." 
Bucuresci, 1862. 1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

10. Bordeaux Jenő: „Mapa terilor tinetoarie 
de coróna Ungarieí." (Térkép.) Kolozsvár. 
1883/40.784. sz. a. r. 

11. Cântece de irodi la nascerea Domnului. 
(Brassó.) 1889. 16.081/1888. sz. a. r. 

12. „Carte de cetire" prelucratade o asociatie 
de invetätori. 1. és 2. kötetei. 1880/23.845. 
sz. a. r. 

13. „Carte de cetire prelucratä de o asociatie 
de invetätori." Partea III. Bucuresci Libraria 
Socecu 'et Comp. 1877. 1895. 66.898/1894. 
sz. a. r. 

14. Ceontea Tivadar : „Compendiu de geografiä 
universala. Editiunea III." 1884. 1893/49.703. 
sz. a. r. 

15. Daniil Dimitrie: „Culegere de poesii si le-
gende populäre." Jassy, 1893.1895. 66.898 1894. 
sz. a. r. 

16. Dariu J. : „Árion seau culegere de cân-
tari nationale." (Brassó) 1889. 16.084/1888. 
sz. a. r. 

17. Dezsardi/n Constantin: „Skolska Mappa 
Europe po nalogu pranteljstva srbskog izradio." 
(Európa iskolai térképe, a szerb igazgatóság ren-
deletére készíttetett. Belgrád, 1855.1876/14.614. 
sz. a. r. 

18. Dreghiciu Meletin: „Druhx ci lanka a 
niluovmca pre evangélicke skoli v. cisarstvo. 
Bakouskim v. Praze, 1867." (Második olvasó-
könyv és nyelvtan evangelikus népiskolák szá-
mára az osztrák császárságban. Prága, 1867.) 
1877/18.034. sz. a. r. 

19. Dreghiciu Meletin: „Preti citanka a 
mlavaice pro evangelicke skoli z. mapon. Ba-
kouska. Ve vidni. V. c. k. scolam kniha 1873." 
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(Harmadik olvasókönyv és nyelvtan evang. isko-
lák számára. Ausztria abroszával. Bécsben, a 
cs. kir. iskolai raktárban. 1873.) 1877/18.034. 
sz. a. r. 

20. Dreghiciu Meletin : „Istoria Ungarieí in 
eompendiu." (A magyarok története. Temesvár. 
1874.) 1877/18.034. "sz. a. r. 

21. „Druga Htanka za obce pucke ucione." 
(Sa slikom Njeg. Yelicanstva cesara.) U Beéu. 
U. ces. kralj. nakladi skolskih knjigah 1887. 
1893/46.909. sz. a. r. 

22. Felkl J . : „Paméntulu." Edatu de J. Felkl 
in Pragä, romanesce de Juon Simu. (Földgömb.) 
1889/42.045. sz. a. r. 

23. Florentin M. C. : „Notitie din Istoria 
Româniloru." (Bucuresci.) 1887/10.034. sz. a. r. 

24. „ A föld, melyen élünk" (szerbül és szerb 
betűkkel a cím.) Kitiltva minden kiadás. Bel-
grád, 1886. 1887/10.034. sz. a. r. 

25. Glodariu Vasilie dr. : „Vocabulariu com-
pletu pentru opurile lui Caíu Cesare." Brasov, 
1871. 1892 15.501. sz. a. r. 

26. Grama Sándor dr.: „Eleminte de istoria 
bisericesca universalá" stb. 1884/21.617. sz. a. r. 

27. Gusti Dimitrie : „Retorika." 1884/21.647. 
sz. a. r. 

28. Gyorgyevics J. : ..Karta Bácske, Szrema i 
Csanada." (Térkép.) (Újvidék, 1861.) 1876/8.884. 
sz. a. r. 

29. Haesters Albert: „Lehr- und Lesebuch, 
oder die Vaterlands- und Weltkunde für die 
Oberklassen der Volksschule." (Átdolgozta Ben-
der Lajos, X. kiadás.) 1883/33.173. sz. a. r. 

30. Handtke F. : „ Wandkarte de.- österreichi-
schen Kaiser states." (Flemmingnél, Glogau. VI. 
kiadás..) 1878/18.863. sz. a. r. 

31. Jlasnas J. : Biserica si scoala" című 
folyóirat. Galatí. 1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

32. LIodzsa M. M.: „Dobro slovno slaveikmu 
stb." 1878/30.566. sz. a. r. 

33. llodzsa M. M.: „Vitin o Slovenicine." 
1878/30.566. sz. a. r. 

34. Holle L. : „Schulwandkarte von Europa." 
(Wolfenbüttel.) 1886/21.596. sz. a. r. 

35. Holle: „Wandkarte des Kaiserthums 
Österreich" 1876/11.470. sz. a. r. 

36. Horea B. C. : „ Amont si patria, poesia 
de Brutu Catone Horea." (Turinu, 1869.) 1889.  
16.084/188. sz. a. r. 

37. Ighel Ilie: rMelancolie" ver suri. (Bucu-
resci, 1892.) 1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

38. IsopesculY. Samuil: „Elemente de geo-
grafia comparativa pentru clasele inferiore si 
mijlocie de gimnasii, scöle reale si alte scöle  
coordinate." Csernovicz, 1882. 1888/2.922.  
sz. a. r. 

39. Jssleib Yilmos: „Neuester Schulatlas." 
(Gera, 1875.) 1879/10.453. sz. a. r. 

40. Kapp: „Leitfaden beim ersten Schul-
unterricht in der Geschichte und Geographie 
(7. Aufl. Braunschweig, 1870.) 1892/17.940.  
sz. a. r. 

41. „Képek a szerb történelemből" (szerb 
nyelven és szerb betűkkel címezve.) Pancsova, 
1885. (Kitiltva minden kiadás.) 1887/10.034. 
sz. a. r. 

42. Kiepert H.: „Schulwandkarte von Europa." 
Maasstab 1 : 4,000.000. Berlin. D. Reimer. 
1893/53.380. sz. a. r. 

43. Kiepert Heinrich: „Kleiner Schulatlas"  
(21. Aufl. Berlin, Reimer, 1888.) 1892/15.501.  
sz. a. r. 

44. Kővár M. R. : „ Visen mapa europy. 
Navrhl a Kreslil B. Kozenn. Gesky upnavil 
M. R. Kővár." Olomúci. (Holzel kiadása.)  
1892 6.669. sz. a. r. 

45. Kővár M. R. : „Rakousko-Uhorské. Moc- 
nárstvi navrhl a kreslil B. Kozenn. (Az osztrák-
magyar birodalom térképe.) Bécs és Obnütz. 
Holzel. 1876/24.698. sz. a. r. Megújítva 
1885/5.240. sz. a. r. 

46. Kozehuba János: „Dejepis Uhorska." 
(Magyarország történelme.) 1873/22.808. sz. a. r. 

47. Kozehuba János : „Zeniepis pre národnie 
skoly." (Földrajz népiskolák számára.) T.-Sz.-
Márton, 1872. 1874/16.399. sz. a. r. 

48. Kozenn B. : „Wandkarte von Europa." 
(Wien und Olmütz. Verlag von Eduard Holzel.) 
1888/2.922. sz. a. r. 

49. Kozenn B. : „Európa fali abrosza." (Bécs 
és Olmütz. Holzel Ede sajátja.) 1889/42.045. 
sz. a. r. 

50. Kozenn B. : „Europa proiectatá si de-
semnatä." (Prov. lui. Ed. Hölzel in Wiena, ed. 
de J. M. Moldovanu in Blasiu si W. Krafft in 
Sibiu.) 1889/42.045. sz. a / r . 

51. Kozenn B.: „Geographischer Schulatlas." 
(Wien unci Olmütz, 1867.) 1879 10.453. sz. a. r. 

52. Kozenn B. : „Österreich.-ung. Monarchie." 
(Wien und Olmütz. Verlag von Ed. Holzel.) 
1889/42.044. sz. a. r.. 

53. Kozenn B. : „Wandkarte von Europa" 
v. B. Kozenn. Bei Ed. Holzel. Wien und Brünn.  
(Európa fali abrosza. Szerkesztette Kozenn B. 
Bécs és Brünn. Holzel Edénél.) 1877/18.034. 
sz. a. r. 

54. Laky-Fonarasanu-Moldovanu : „Geogra-
fia." 1. Brasov, 1886. 1892 15.501. sz. a. r. 

55. Laucek Dániel: „Sv. Cyrill a Method  
apostolovia slovansky." Turóczszentmárton, 1885. 
1886 25.390. sz. a.' r. 

56. Laureanu Treb : „Atlas geografice dupä  
L. Bonnefant acceptatu pentru scoalele romane  
din ordinea M. S. Carol 1. Doranul Români- 
loru." (Földrajzi atlasz Bonnefant L. után I. 
Károly románok fejedelme rendeletéből elfogad-
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tátott a román iskolák számára. Paris és Buda-
pest, 1868.) 1875/1.337. sz. a. r. 

57. Láureanu Tréb : „Istoria Románilor din 
timpurile cele mai vechl pana in zilele noastre." 
(A románok történelme a legrégibb időktől nap-
jainkig. 4. kiadás. Búkurest, 1873.) 1875/1.337. 
sz. a. r. 

58. Lazareanu George A.: „Ámorul meií" 
cea mai nöuä eolectiune de cântece nöue si vechi. 
(Bueuresci, 1889.)' 1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

59. A Liptó megyei ág. ev. hitv. tanítók: 
„Prva citanka pre slovenske evangelicke skoly." 
1870. 1875/10.418. sz. a. r. 

60. Lüben August: ..Leitfaden zu <inem 
method. Unterricht in der Geographie für 
Bürgerschulen und Realanstalten." (21. kiadás, 
Berlin, 1889.) 1891/49.940. és 1892/6.669. 
sz. a. r. 

61. Mand'-ovits Szilárd: ,.A szerb nép képes 
története." (Szerb nyelven.) Bées. 1885. (Massa-
netz József és társánál.) 1888/2.071. ein. sz. a. r. 

62. Mandrescu Simeon C. : „Döue conferinte 
tinute la Ateneul din Barlad." (liar]ad, 1893.) 
1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

63. Manliu J. : „Curs practic si gradat de 
stil si compositiuni." (Editiunea V. Bucurescí. 
1890.) 1892/15.501. sz. a. 'r. 

64. Manliu J. : „Poetica romána pentru 
cursul secundar." (Bucurescí, 1890.)1893/28.069. 
sz. a. r. 

65. Manliu J. : „Gramatica romána." (IV. 
és V. kiadás. Bueuresci, 1892, 1893.) Carol 
Göbl. 1894/13.289. sz. a. r. 

66. Manliu J. : „Cursul de stilu si compo-
sitiuni.11 (Stilistica.) (Bueuresci, Libräria Socecu 
et Comp. 1885.) 1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

67. Marescu Joan: „Cursu elementare de 
istoria universala pentru clasa I. (II., 111.) a 
scölelor secundare." Bueuresci. 1888/2922. sz. a. r. 

68. Marik Zaboj Vjenceslav : „Kratak sveobci 
zemljopis." (Rövid, általános földrajz. Zágráb, 
1873.) 1873/30.043. sz. a. r. 

69. Matzenauer F. Ottó : „ TJejiny Kralovstva 
Uhorského, pre slovenské narodnie Skoly." 
(Selmeczbánya, 1871.) 1877/18.034. sz. a. r. 

70. Matzenauer F. Ottó: „Istorija srpsJcog 
naroda za osnovne srpske Skole. " (A szerb 
nemzet története, szerb elemi iskolák számára. 
Átnézte s helybenhagyta a tanügyi bizottság. 
Belgrád, 1869.) 1875'16.117. sz. a. r. 

71. Matzenauer F. Ottó: „Krátky zemepis 
pre slovenské narodnie skoly so zvlástnym ohla-
clom na kral. uhorske." (Rövid földrajz tót 
népiskolák számára, különös tekintettel Magyar-
országra. Szakolcza, 1869.) 1875/16.117. sz. a. r. 

72. Maxim Jonu: „Gramatica elementara a 
limbei germane de Nicolau Piltia." Brassóv, 
1892. 1893/28.060. sz. a. r. 

73. Mesota Joan G. dr. : „ W. Pütz : Geogralía 
si istoria 1—III. Bucurescí. 1889. (1879—1880.) 
1892/15.501. sz. a. r. 

74. Michael Antal: „Geographisches Hand-
und ! ilfsbüchlein stb." (Besztercze, 1872. III. 
kiadás.) 1877 10.098. sz. a. r. 

75. Michaescu M. „Elemente le Geografieí 
fisice si politice etc." Ed. treia. (A fizikai és 
politikai földrajz elemei. 3. kiadás. Bukarest, 
1873.) 1875/1337. sz. a. r. 

76. Moldovanu János M. : „Geografia Ardea-
lului pentru scölele poporale." II. kiadás. 
(Balázsfalva, 1870.) 1878. 32.096/1877. sz. a. r. 

77. Moldovanu M. Joan: „Istoria Ardealului 
pentru. scölele poporale." 1872/3.673. sz. a. r. 

78. Moldovanu János M. : „Istoria patrieí 
pentru scoalele poporale románé din Ardeal." 
(Hazai történelem, a román népiskolák számára, 
Erdélyben. Balázsfalván, az érseki iskolai bizott-
ság jóváhagyásával. 1875/12.129. sz. a. r. 

79. Mure sann Andreiu. „Din Poesiele lui 
A. M." Brassovu eu tipariulu lui Gött J. 1862. 
Kis 8°. 222 lap. 1895. 60.140/1894. sz. a. r. 

80. Netolicka Jenő dr.: „Leitfaden beim, 
ersten Unterrichte in der Geographie für Töchter-
schulen." (Pichlers Witwe und Sohn. Wien, 
1867.) 1877/24.818. sz. a. r. 

81. Negoescu. S. : „Retorica." Tipografia 
„Progresulu." Ploesci, 1883. 1892/15.501. és 
1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

82. Negruzzi Jacob: „Convorbiri Literare" 
című folyóirat 1889. évi 3. száma, június 1. 
Bucurescí. 1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

83. Nicolescu N. : „Positiunea si drepturile 
Mitropolitilor Romání." Bueuresci Tipografia 
Gutenberg. 1892. 1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

84. Obert Franz : „Schulwandkarte von Sieben-
bürgen." Gotha. Justus Perthes. 1891/31.083. 
sz. a. r. 

85. Oeconomú Ciru: „Cronici si Legende." 
Bucuresci. 1890. 1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

86. Papiu P. Joan: „Legendariu seau Carte 
de cetit pentru scoalele românesci populäre de 
confesiunea greco-cath." (Gherla, II. kiadás, 
1874.) 1882/39.324. sz. a. r. E munka I. ki-
adása 1883/8.668. sz. a. tiltatott ki. 

87. Pericic J., Danilo V., Devic J., Kriletic 
A. i Zglav M. : Druga htanka za obcenite 
pucke ucionice. U Becu. Troskom c. k. naklade 
skolskih knjiga 1891.1894. 46.909/1893. sz.a.r. 

88. Petrescu Vasilie: Schite si amintiri. 
Craiova, 1893. 1895. 66.898/1894.'sz. a. r. 

89. Petri Vazul: „Elementar seau Abecedar 
pentru scoalele românescï." Compus dupa prin-
cipiile scriptologiei pure. (ABC. stb. N.-Szeben, 
1874.) 1875/12.973. sz. a. r. 

90. Petritor Tivadar: „Elemente din Con-
I stitutiunea Patriei, seau cunöscerea drepturiloru 
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si a datoríntieloru cetatienesci." Blasiu, 1877. 
1878/9.126. sz. a. r. 

91. Petru-Maioru : „Istoria pentru Ineeputulu 
Romaniloru in Dacia." Budapesta si Gherla 
1883. 8°. 343 1. 1895. 60.140/1894. sz. a. r. 

92. Pompiliu M. : „ An tol ogia romána." (Jasí, 
1890.) 1892/15.501. sz. a. r. 

93. Dr. Popa György: „Istoria universala 
alias istoria natiunei romanesci si a regatului 
Ungaria." (Arad, 1882. Püspöki nyomda.) 
1886/21.596. sz. a. r. 

94. Popescu D. N. : „Dórul românului ; co-
lectiune de cântece etc." (Bucui-esci.) 1889. 
16.084/1888. sz. a. r. 

95. Popfiu Justin : „Poesia si prosa. Tom. I. 
Oradea-Mare." Ou tipariulu lui Otone Hügel. 
1870. Kis 8°. 272 lap. 1895. 60.140/1894 
sz. a. r. 

96. Popu István: „Legendariu si esercitii de 
limba pentru clasa a II. a scoalelor poporale." 
(Balázsfalva, 1872.) 1877/18.888. sz. a. r. 

97. Dr. Popu Miklós: „Geografia Ungariei 
si elemente din geografia generala." Brassó, 
1877. Gött nyomdája. 1886/21.596. sz. a. r. 

98. Popu Nicolau dr.: Istoria Ungariei si 
elemente din Istoria generala pentru scölele 
poporale. 1894. 52.738/1893. sz. a. r. 

99. Prva citanka a mluvnica pre evangelicke 
Skoly v.cisarstvi Rakouskem." (Első olvasókönyv 
s nyelvtan az osztrák császárságban levő evan-
gélikus iskolák számára.) 1876/24.6i'!8. sz. a. r. 

100. „Prosvita"-társutat Lemberg: „Az új 
súly- és mértékrendszerről való függelék a szám-
tani könyvhez(1873.) 1875/6.078. sz. a r. 

101. „Prosvita"-társulat Lemberg : „Függelék 
az új méter-rendszerről." (1873.) 1875/6.078. 
sz. a. r. 

102. „Prosvita11-társulat Lemberg: „Kate-
chesis gör. kath. szertartási gyermekek számára.11 

(1869.) 1875/6.078. sz. a. r. 
103. „Prosvita11-társulat Lemberg: „Kis 

Katechismus ker. katholikusok számára." (1873.) 
1875 6.078. sz. a. r. 

104. „Prosvita"-társulat Lemberg : „Második 
ruthén olvasókönyv a galicziai népiskolák III. 
osztálya számára." (1873.) 1875/6.078. sz. a. r. 

105. „Prosvita"-társulat Lemberg. „Ruthén 
ABC," (1873.) 1875/6.078. sz. a. r. 

106. ^Prosvita"-társulat Lemberg: „Ruthén 
nyelvtan, galicziai iskolák használatára." (1873.) 
1875/6.078. sz. a. r. 

107. „Prosvita"-társulat Lemberg: „Ruthén 
olvasókönyv, a II. népiskolai osztály részére, a 
galicziai és lodomeriai királyságokban." (1873.) 
1875/6.078. sz. a. r. 

108. „Prosvita"-társulat Lemberg: „Ruthén 
olvasókönyv, a IV. osztály részérc." 1875, 6.078. 
sz. a. r. 

109. „Prosvita"-társulat Lemberg: „Szám-
tani könyv, városi és elemi iskolák számára." 
(1873.) 1875/6.078. sz. a. r. 

110. Pumnul Áron: „Lepurtariu románesc." 
Román olvasókönyv. (Vienna, 1862 —1865. 8°.) 
1875/18.318. sz. a. r. 

111. Putzger P. W.: „Historischer Schulatlas." 
(17. Aufl. Bielefeld und Leipzig, 1891. Neu bear-
beitet von Dr. A. Baldamus.) 1893/28.060. sz. a/r. 

112. Pütz-Borsean: „Geografia si Istoria." 
(3 kötet.) 1884/21.647. sz. a. r. 

113. Pütz W. : „Grundriss der Geographie 
und Geschichte der alten, mittlem und neuern 
Zeit für die mittleren Klassen höherer Lehran-
stalten." I., II., III. Leipzig,Bädeker. 1877 — 1879. 
1892/47.230. sz. a. r. 

114. Radlinszky András: „Dejepis vseóbecny 
a zvlaëtny Uhorska svetsky a nabozénsky." 
(Magyarország általános és különleges világi és. 
egyházi történelme.) 1875 22.027. sz. a. r. 

115. Remnicenu C. N. : „Mapa Europei. C 
N. Remnicénu si edatä Georgie Joanidu libra-
riulu Bucuresci. (Térkép.) 1887 10.034. sz. a. r. 

116. „Resunetul; ealegere de cântece natio-
nale." (Brassó.) 1889. 16.084/1888. sz. a. r. 

117. Rhode O.E.: „Historischer Schulatlas." 
(12. Auflage. Glogau.) 1892/15.501. sz. a. r. 

118. Rizner Lajos: „Dejepis Uhorska v 
kr átkom vytahu pre slovenské Tudoré Skoly." 
(Szakolcza, 1875.) 1885/26.800. sz. a. r. 

119. Rizner Lajos: „Krátky Zemepis so 
zvláétnym ohladom na kraïovstvo uhorské pre 
III., IV., a V. triedu slov. ludovych sliôl." (Sza-
kolcza, 1876.) 1885/26.800. sz. a. r. 

120. Rozmarin M. : „Kalendár komny èeské." 
(Prága, 1870.) 1885/26.800. sz. a. r. 

121. Rozmarin M. : „O. volbách." (Pest, 1872.) 
1885/26.800. sz. a. r. 

122. Rozmarin M. : „Slovensky wlastimil." 
(Szakolcza, 1865.) 1885/26.800. sz. a. r. 

123. Ruppeldt Károly: „Vencek slovenskich 
národnich piesni." 1885/5.716. sz. a. r. 

124. Rusu J. W. : „Elemente di istoria 
Transilvanieí pentru ín vëta torit si scoalele po-
puläre romane." (Erdélyország történetének 
elemei a román néptanítók és népiskolák számára. 
Nagy-Szeben, 1865.) 1875/15.731. sz. a. r. 

125. Russu Viktor: „Suspinele silveloru. 
Poesii si prosa." Carlsruhe. Imprimana Fride-
ricu Gutsch, 1872. 12°. 116 lap. 1895. 
60.140/1894. sz. a. r. 

126. Sasinek Fr. V.: „Dejiny Pociatkov 
terajëieho Uhorska." Skalici, 1868. és „Dejiny 
Drievnyih Národov na üzemi terajsieho Uhorska. " 
Skalici, 1867. 1877/2.505. sz. a. r. 

127. Suinéanu Lázár: „Autorii romani mo-
dern! Bucuresci." Libraria Teodor Jonnitiu. 
1891. 1895. 66.898/1894. sz. a. r. 



16 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 12. SZÁM. 

128. Sasinék F. és Kollár M. : „Zivot sv. 
Cyrilla a Methoda apostolov slovanskych." 
(Nagyszombat, 1885.) 1886/25.390. sz. a. r. 

129. Schiller Karl: „Deutsches Lesebuch." 
(1. Theil, 3. Auflage. Wien, 1881. Pichler.) 
1892/15.501. sz. a. r. 

130. Schuller Friedrich: „Grundzüge der 
Staatsverfassung Ungarns." (2. Aufl. Hermann-
stadt, 1885. Michaelis.) 1891/16.603. sz. a. r. 

131. Seligianu Silviu: „Manualu de Geografia 
pentru tinerimea romána." (Bécs, 1871.) 
1875/1337. sz. a. r. 

132. Seydlitz'sche Geografie. A) „Grundzüge 
der Geographie." 19. Bearbeitung. Breslau. 
Ferdinand Hirt. (1884.) 1891/16.603. sz. a. r. 

133. „Skolszká mapa Knezstvá Sztáré Voj-
vodine Szrbije." (Belgrad, 1853.) 1878/14.860. 
sz. a. r. 

134. Slavici Joan : „Istoria universalä." (Par-
tea H. Bucuresci, 1891.) 1893/28.060. sz. a. r. 

135. Stoicescu C. S. : „Fragmente (Un autorii 
romani vechi si moderni. " Editiunea a septea 
(Bucuresci, 1891.) 1895/48.302. sz. a. r. ' 

136. Strajanu M.: „Principii de literatura." 
(Craiova, 1892.) 1893/28.060. sz. a. r. 

137. Stülpnagel: „Politische Uebersicht von 
Deutschland." Gotha, Justus Perthes. (Térkép.) 
1893/53.380. sz. a. r. 

138. Tóth A. J. F.: „Magyarország, szerb 
vajdaság és temesi bánság, Erdély, Horvát- és 
Tótország és határőrvidéknek térképe." Arad, 
Bettelheim testvérek tulajdona. 1886/21.596. 
sz. a. r. 

139. Tocilescu Gr. G. : „Istoria romana 
pentru scölele primäre de ambe le sexe." (Bu-
curesci, 1887., 1888. és 1889. évi kiadások.) 
1891/31.083. sz. a. r. 

140. Traux Miksa és Fried Fr.: „Neueste 
General-Post- und Strassen-Karte der öster-
reichischen Monarchie." (Artaria és társa, Wien, 
1852.) 1878. 33.022/1877. sz. a. r. 

141. Tuducescu János : „Introducere in 
geografia." Arad, 1881. Réthy Lipót nyomdája. 
1886/21.596. sz. a. r. ' ' 

142. Tuducescu János: „Istoria Românilor. 
Manuale didactic pentru scoalele poporale ro-
mane." Aradu, 1876. (A románok történelme. 
Tankönyv román népiskolák számára. Arad, 
Gyulai Istvánnál.) 1876. 28.324. sz. a. r. 

143. Urechia V. A.: „Legende Románé." 
(Bucuresci, Libräria Socecu et Comp. 1891.) 
1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

144. Varna Döme: „Geografia teriloru de 
sub coroana Ungarieí etc." (A magyar korona 
tartományainak földrajza. Nagy-Szeben, 1875.) 
1777/18.034. sz. a. r.' 

145. Viciu Alesiu: „ Legendariu románescu." 
(Blasiu, 1884.) 1892/15.501. sz. a, r. 

146. Visarion Romanu: „Carte de lectura 
rotnáneasca pentru scoalele románé.11 Sibiu, 
1873. Olvasókönyv román iskolák számára.) 
1877/18.034. sz. a. r. 

147. Vladescu G. : „Elemente de Geografia 
pentru Classele IL si a III. primarie." (A föld-
rajz elemei a népiskola II. és III. osztálya számára. 
13. kiadás. Bukarest, 1818.) 1877,1.337. sz. a. r. 

148. Vukicsevics Gy. Miklós: „A magyar 
hazai történélem különös tekintettel a szerbek 
múltjára Magyarországban, Horvátországban és 
Slavoniában, 30 képben." 1876/31.097. sz. a. r. 

149. Vukicsevics Gy. Miklós: „A szerb nem-
zet történelme a legrégibb időktől egészen a 
koszovói csatáig, 15 élőadásban a szerb gyer-
mekek számára(Pancsova, 1875.) 1876/31.097. 
sz. a. r. 

150. Vukicsevics Gy. Miklós: „Földrajz a 
szerb nemzeti iskolák III—IV. osztálya szá-
mára.(Pancsova, 1875.) 1876/31.097. sz. a. r. 

151. VuJcicsevics Gy. Miklós: „Hazai és 
általános földrajz." (Szerb nyelven.) (Pancsova, 
1873.) 1874/15.020. sz. a. r. 

152. Vulcanu J. : „Familia föia encielopedica 
si beletristica cu ilustratiuni." Proprietariu, 
redactoru si editora: J. V. Pesta. 1895. 
60.140/1894. sz. a. r. 

153. Vulcanu J. : „Panteonulu Romanu. 
Portretele si biografiele celebritátiloru Románé. 
Tomulu 1." Pesta, 1869. Cu tipariulu lui Ale-
sandru Kocsi. Nagy 8°. 160 lap.) 1895. 
60.140/1894. sz. a. r. 

154. Vulcanu József: „Ranele Natiunei Ro-
máné. Tomulu I. II. Budapesta, 1876. Cu 
tipariulu lui Alesandru Kocsi. Kis 8°. I. kötet. 
208 lap. II. kötet. 200 lap. 1895. 60.140/1894. 
sz. a. r. 

155. Wagner F. Ede : „Mornárstvi Rakouské" 
és „Europa" című térképek. (Prága 1857.) 
1879/10.453. sz. a. r. 

156. Xenopol A. D. : „Istoria Românilor 
pentru clasele primarie de ambéle-sexe.11 (Bu-
curesci, 1879.) 1880/23.360. sz. a. r. 

157. Zampliirol G. Al.: „Charta Românie! 
eu tërile vecine romane, seau Dacia moderná." 
(Bukarest) 1880/23.360. sz. a. r. 

158. Zaymus Gábor: „l'stavopis ili nauka 
o pravacli a povinnostach obcanskych." (Alkot-
mánytan, vagyis a polgári jogok és kötelessé-
gek ismerete. T.-Szt-Márton, 1872.) 1877/3.529. 
sz. a. r. 

159. Zotu G. di-.: „Ortodoxul fbia eclesia-
sticä" című folvóirat, 1880. évf. (Bucäresci.) 
1895. 66.898/1894. sz. a. r. 

160. Zwékics György: „Nyilvános élőadások 
szerb gyülekezetek és házak számára.11 (Buda-
pest, 1868. Hornyánszky és Träger.) 1878/3.827. 
sz. a. r. 
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161. „Manliu Cursul de Stilű si Composi-
tiune." (Stilistica. Bucuresci, 1885.) 1895. évi 
julius hó 24-én 66.898/1894. sz. a. r. 

162. Negoescu: „Retorica." (Ploesú, 1883.) M. f. 
163. „Carte de Citire prelucrata deo asociatie 

de invetatori." (Bucuresci, 1877.) M. f. 
164. Zotu: „Orthodozul foia eclesiestica" 

folyóirat 1880. évfolyama. M. f. 
165. „Almanach rómanului pe anul." (Bucu-

resci, 1891.) M. f. 
166. „Lazareanu Ámorul meu cea mai mono 

colestiune de cantece nuoi si vechi." (Bucu-
resci, 1889.) M. f. 

167. „Hasnas Biserica si scuola" című folyó-
irat. M. f. 

168. „Negruzzi Convorbiri Literace" folyó-
irat június 1-ről keltezett száma. M. f. 

169. „Ighel melancolie versm-i." (Bucuresci, 
1892.) M. f. 

170. „Bolintieanu Legendenuoi." (Bucuresce, 
1862.) M. f. 

171. Oeconomu: „Croniei si legende." (Bucu-
resci, 1890.) M. f. 

172. Petrescu: „Schite si amintiri." (Graiova, 
1893.) M. f. 

173. Mandrescu: „Doina conferinta tinuta 
la Ateneul din." (Barlad, 1893.) M. f. 

174. „Daniii Culgere de poesii se legende 
populäre." (Jassy, 1893.) M. f. 

175. Nicalescu: „Positiunea si drepturile 
mitropoli tilor romani." (Bucuresci, 1892.) M. f. 

176. „Saineanu Autorii romani moderni." 
(Bucuresci, 1891.) M. f. 

177. Urechia V. : .Legende romane." (Bucu-
resci, 1891.) M. f. 

178. „Fragmente din autorii romani vechi si 
moderni de C. S. Stoices^u." (Bucuresci, 1891.) 
48.302/1895. sz. a. r. 

179. „Dejepis Slovakov." (A tótok története.) 
Rózsahegyen Szalva Károly kiadásában meg-
jelenő „Történelmi Könyvtár" első füzete. 
2507/95. ein. sz. a. r. 

180. „Semiglobulu vesticu Semiglobulu osticu." 
Provedietoriu : Ed. Holzel in Viena. Editori J. 
M. Moldovanu in Blasiu, W. Krafft in Sabiiu 
című térkép. 55.248/1896. sz. a. r. 

181. „Mala postica, za skolu i narod, napi-
sao." Dr. Stevan Pavlovié, i Novome Cadi. 
1887. (1897.) 

182. „Istorija Carske napisat> i magyarskog 
jezika preveo." Milan A. Jovanovic, 1879., 
1884. (1897.) 

183. „Geographie von Ungarn mit einem 
kurzen Abrisse der allgemeinen Geographie." 
Für Volksschulen bearbeitet von Prof. Dr. J. 
H. Schwikker ; neunte verbesserte Auflage. 
59.455/1897. sz. a. r. E kitiltás nem vonatko-
zik a legutóbb megjelent 10. és 11. kiadásra. 

184. „Elemente de constitutiuniei Patriei." 
Editiunea IV. 62.232/1897. sz. a. r. 

185. „Dejepis Cesky o obrazich promlader 
éeskoslovanskon." Fr. A. Zeman által írt és 
Prágában 1887-ben megjelent. 6860,1898. sz. a. r. 

186. „Rusky Slabikár." J. E. Kober kiadá-
sában Prágában megjelent. M. f. 

187. „Prazdnoványte tuszjáeslietnyei pámjányi 
pervoszvátyityelá szlávján szojateho kisilla 14 
ho feorályá 1896 goda o Cszanktpetyerburgye 
i Moszkoje." Prágában 1867-ben megjelent. M. f. 

188. „Slabikár a Prvá Citanka pre skoly 
evanjelicke a. v. Vydal nitransky seniorát nákla-
dom Jána Bezu v. Senici 1896 TJakou Jana 
Bezu aspol." 90.758/901. sz. a. r. 

189. „Mapa Ausztro-Ugarske, Boszne i Her-
cegovine, Szrbije i Crne Gore" nacrtao F. 
Handtke. Szrpszki Priredila i Szolala. Knyizsara 
Bratye Jovanovitya u Pancsevu 7877/903. sz. a. r. 

Budapest, 1906 március 29. 
A miniszter meghagyásából: 

Náray Szabó, 
osztálytanácsos, elnöki titkár. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(1221 ein. sz.) 

Tudomás és miheztartás végett értesítem 
Tanfelügyelő Urat, hogy a 8005/1 904. sz. itteni 
körrendelettel megállapított az a kedvezmény, 
amely szerint a m. kir. honvédségben, a m. kir. 
c-endőrségben e's a közös hadseregben, hadi-
tengerészetben tovább szolgáló magyar honos-
ságú altisztek gyermekei, ha erre igényüket 
behatásuk alkalmával bejelentik, szegénységi 
bizonyítvány fölmutatása nélkül az állami elemi, 
állami felső nép- és polgári iskolában, továbbá 
az államilag segélyezett községi polgári isko-
lában, tandíjmentességben részesítendők, ezennel 
az osztrák állampolgársággal és a bosznia-her-
czegovinai illetőséggel bíró ily altisztek gyer-
mekeire is kiterjesztem. 

Fölhívom Tanfelügyelő Urat, hogy erről a 
vezetése alatt álló állami elemi iskolák, állami 
felső nép- és polgári iskolák gondnokságait és 
az államilag segélyezett községi polgári iskolák 
iskolaszékeit is sürgősen értesítse. 

Budapest, 1906. év április hó 5. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte: Vladucsán Mihály oki. tanítót 

a domsánai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Faix 
Vilmos péteri ág. h. ev. kántortanítót a krom-
pachi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Tróján Mal-
vin eddigi állandó h. oki. tanítónőt az árva-
patakai áll. el. népisk.-hoz tanítónővé. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
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Gresits Lázár bótosi közs. el. isk. ideiglenes 
tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: id. Nagy László 
hódmezővásárhelyi munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 160 K-t ; Grüner Károlyné szül. Cser-
melyt Gabriella gödöllői rkath. tanítónőnek évi 
520 K-t; Palásti Gusztáv tatabányai társ. áll. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1060 K-t. 

Jóváhagyta : az alsó borsodi ev. ref. egyház-
megyei tanítóegyesület módosított alapszabá-
lyait f. évi 28.107. sz. rendeletével. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Sch. L. L.-Kohótelep. Engedelmet kérünk, de 

függönyök szerkezetének ismertetésére nem vál-
lalkozhatunk. — „Bihari." Már többször meg-
írtuk ezen a helyen, hogy a Tanítók Tanács-
adójának IV. kiadása megjelent s lapunk 
szerkesztőségében rendelhető meg. — W. Zs. 
Kula. Nem számítják be. — Tanítónő. Ok-
vetetlenül be kell jelentenie egyházi 1 atóságá-
nál. Alig hisszük, hogv beleegyezzenek. — 
D. E. Szokol. Nem tudjuk; ha lesz: hirdetve 
lesz lapunkban is. — M. J. 0. A magyar nyelv-
nek nem magyar nyelvű iskolákban való tanítá-
sáról szóló Utasítást még nem adták ki. — 
Iskolaszék, K. A népiskolai bizonyítványok 
bélyegmentesek. — R. A. G. Nagyon csodáljuk, 
hogy sem ön, sem az iskolaszéki elnök „nem 
találja", pedig olvasható az iskolaszéki Utasítás 
45. §-ában, hogy a húsvéti szünidő virágvasár-
naptól kezdve bezárólag húsvét másodnapjáig 
tart. Szíveskedjenek az Utasítást elolvasni ! — 
Br. 1. Pozsony. A tanfolyamokról lapunkban 
mindig vannak értesítések, kísérje tehát állandó 
figyelemmel a lapot. — S. S. Soréi. A válasz-
tási jegyzőkönyv és okmányai 21.059. sz a. 
fölkérettek a püspök úrtól; míg ezek föl nem 
érkeznek, segélyét sem utalványozhatják. (Ez 
magánügy lévén, címzett lev.-lapot kellett volna 
mellékelni !) — P. J. Hatvan. Csak annyit 
tudhattunk meg, hogy az illetékes ügyosztály-
ban 54.513. sz. a. előjegyzésben van. (Ez is 
magánügy!) — Özv. Pistey Amália címen 
levelet küldtünk Karasznára s onnét azzal jött 
vissza, hogy — bár a címet a címzett maga 
közölte velünk — ott „ismeretlen" (?) — 
P. F. Prázsmár. Polg. isk. tanítóképző-intézet 
csak egy van : Budán (I. ker., Győri-út). Magán-
vizsgálati engedélyért, ha „jeles" tanítói oklevele 
van, a közokt. min.-hez kell folyamodnia. — 
L. A. Péterréve. T. S. számtanácsos lakása: 
I., Attila-körút 85. sz. (Tekintetes) Magán-
levélben; bélyeg nem kell rá. — H. L. Bát. 
Törvényes intézkedés erre nézve nincs s így az 
előzetes megállapodástól függ. — R. E. Buda-
pest. Kérdésére nem áll módunkban válaszolni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az Állami Tanítók Orsz. Egyesülete 

f. hó 22-én tisztelgett Apponyi Albert gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél. A rend-
kívül népes küldöttséget Kozma László elnök 
vezette s ő tartotta a lelkes üdvözlő beszédet is. 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter meleg szavakban mondott köszönetet 
az üdvözlésért. Azután így folytatta: „Tisztelt 
hölgyeim és uraim ! Legyenek meggyőződve, 
hogy én eddig az életet nemcsak a zöld asztal 
mellől tekintem, hanem azzal hosszú közpályá-
mon, de még inkább a magánügyeimmel való 
foglalkozás révén is a maga valóságában meg-
ismerkedtem. En nagyon jól tudom, hogy a 
tanítóság milyen hivatást teljesít és nagyon jól 
tudom, hogy mik az anyagi és erkölcsi előföl-
tételei annak, hogy hivatásuknak megfelelhes-
senek. Az erkölcsi előföltételeket módomban áll 
megadni azáltal, hogy kormányzatom mindent 
el fog távolítani az önök útjából, ami önérzetük 
követelményeit sérthetné és seoimi más szol-
gálatokat nem kíván, mint azokat, amelyekkel 
az államnak és nemzetnek tartozunk. Semmi 
más érdemet nem ismer ez a kormány, mint a 
kötelességteljes'dcst. És hogy meggyőződéseik 
minő irányban fejlődnek ennek keretén belül 
és_ ennek sérelme nélkül, az előttem nem számít. 
(Élénk éljenzés.) Ami az anyagi előfölté-
telek fokozatos létesítését illeti, amennyire e 
tekintetben kritikus kollégám, a pénzügy-
miniszter hozzájárulhat, legyenek meggyőződve, 
hogy azon fogok munkálkodni, hogy önérze-
tes és sikeres, gondtalan működésük anyagi 
előfóltételeit megteremtsem. (Élénk éljenzés.) 
Megnyugvással hallottam szónokuktól, hogy az 
állami népoktatás hazánkban nincs megméte-
lyezve azokkal a tendenciákkal, amelyek azt 
más országokban különféle oldalról az ellenszenv-

o 
nek tárgyává is teszik és hogy nem áll ellen-
tétben a nevelés .valláserkölcsi alapjainak fönn-
tartásával, sőt azok szilárdítására iparkodik. 
Ez teljesen megfelel az én fölfogásomnak. Én 
azt hiszem, hogy szabad nép csak szilárd er-
kölcsi alapon boldogulhat (Ügy van!) és minél 
inkább akarjuk érvényre emelni nemzetünkben 
a demokratikus irányt, minél inkább akarjuk 
az egész nemzetet bevonni az alkotmány sán-
caiba, annál szükségesebb, hogy a népoktatás 
terén ne csak a műveltséget, hanem a művelt-
ségnek ezt a legfőbb tényezőjét, az erkölcsi ér-
téket, amelynek alapja a vallásos meggyőződés 
a népben, ápoljuk és fönntartsuk. (Élénk he-
lyeslés.) Ne vegyék tőlem konvencionális mon-
dásnak, ha azt mondom, hogy igaz örömmel 
tölt el megjelenésük. Óhajtom és reménylem, 
hogy a tevékenységnek és munkásságnak az a 
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szelleme, amelytől áthatva vettem át ezt a tár-
cát, önökre is átszármazik ; önökben munkatár- ; 
saimat tisztelem és becsülöm ; önök is, mint ! 
munkatársaim, legyenek irántam bizalommal, j 
szeretettel és ragaszkodással." (Hosszantartó, 
lelkes éljenzés és taps.) — Az állami tanítók 
küldöttség.; a minisztertől Molnár Viktor állam-
titkárhoz ment, akit, valamint / alász Ferenc 
min. tanácsost is melegen üdvözölt. Ez utóbbi 
két helyen is Kozma László volt a küldöttség 
szónoka. 

— Más idők, más rendeletek. Apponyi 
Albert gróf miniszter a. következő rendeletet 
intézte a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
fönnhatósága alatt álló hivatalfőnökökhöz : „A 
képviselőválasztási mozgalmakra való tekintet-
tel fölhívom figyelmét a kormánynak amaz 
elhatározott akaratára, hogy az összes honpol-
gároknak, tehát az állami alkalmazottaknak is j 
törvényes politikai szabadságát mindenkivel szem- \ 
ben megóvja. Címednek tehát felelősség mellett \ 
lelkére kötöm, hogy közvetetlen alárendeltjeivel : 
szemben a politikai befolyásolás minden csele- i 
kedetétől gondosan tartózkodjék, ezek politikai • 
meggyőződésének és e nézet nyilvánításának ! 
szabadságát semmiben se korlátozza és csupán j 
a törvény, a hivatali kötelesség és tisztesség és 1 
az államho< való hűség által szabott korlátok ! 
megtartásán őrködjék, valamint azon is, hogy j 
alárendeltjei közül senki hivatalos hatalmával j 
a többi honpolgár szabadságának korlátozására 
vissza ne éljen. Budapest, 1906 április 19. 
Apponyi, s. k." 

— A kir. tanfelügyelők majdnem teljes i 
számban f. hó 22-én d. e. tisztelegtek Apponyi j 
Albert gróf vallás- és közoktatásügyi minisz- í 
térnél. Az üdvözlő beszédet dr. Verédy Károly j 
fővárosi kir. tanfelügyelő mondotta. Apponyi j 
Albert miniszter következőleg válaszolt : „Tisz- 1 

telt uraim! Mélyen át vagyok hatva az önök i 
munkaköre fontosságának tudatától. Oly állam- j 
ban. aminő a mienk, ahol mindenféle, részben 1 
széjjelhúzó irányzatokkal kell megküzdeni s ahol 
mégis egyéb szabadságok mellett a tanszabadság 
elvét is fönn kell tartanunk, rendkívül fontos 
az a munka, amely ennek a nagy elvnek sért-
hetetlenségét az állami lét föltételeivel össze-
egyezteti, lehet mondani, elsőrendű fontosságú 
nemzeti kulturális szempontból. (Ügy van !) 
Olyan munka ez, amelyet nem is lehet minden 
részében kodifikálni, amelynek megoldása leg-
nagyobbrészt az illetők egyéniségétől, szeren-
csés tapintatától, buzgóságától függ. (Ügy van !) 
Meg lehetnek győződve, hogy amint én önöktől 
ezen a téren fokozott, buzgó, éber, tapintatos 
munkásságot várok, úgy ezentúl a soraikban 
támadó hézagok betöltésénél nem fogom maga-
mat politikai vagy egyéni protekciótól vezettetni. 

(Hosszantartó lelkes éljenzés.) Egyszer s min-
denkorra véget fogok vetni annak a sajnálatos 
rendszernek, hogy emeritált politikai szolgálat-
tevőket, akiket másutt nem tudtak elhelyezni, 
itt helyezzek el. (Elénk helyeslés.) A leggon-
dosabb mérlegeléssel fogok eljárni a tanfel-
ügyelői állások betöltésénél. És iparkodni fogok, 
amennyire tőlem telik, irányítani az önök tevé-
kenységét. Iparkodni fogok önöket egyen-
ként megismertetni azokkal az elvekkel, azok-
kal az irányzatokkal, amelyeket a magyar 
kultúra terjesztésében, a magyar állameszme 
tisztaságának megóvásában követni kívánok. 
Magától értetődik, hogy midőn önöktől sokat 
várok és sokat kívánok, gondom lesz arra, hogy 
amennyire az állam anyagi ereje megengedi, 
önöket is abba a helyzetbe hozhassam, hogy 
ezeknek a nagy föladatoknak gond nélkül meg-
felelhessenek. (Lelkes éljenzés.) Önök természe-
tesnek fogják találni, hogy ennek az általános 
kijelentésnek határain túlmenő ígéretet ez idő 
szerint nem tehetek, mert én követem e tekin-
tetben néhai Andrássy Gyula grófnak a mon-
dását, hogy tudniillik ígérni könnyű, de meg-
tartani nehéz. (Tetszés.) Amit az ember ígért, 
azt meg is kell tartani, ennek folytán az ígé-
rettel csínján kell bánni. De biztosítom önöket 
újból, hogy^ én hivatásuk fontosságát teljesen 
átérzem (Éljenzés) és ennek a hivatásnak irá-
nyítására az önök karában beálló hézagok be-
töltésére a lehető legnagyobb gondot fogom 
fordítani. Ebből önként következek, hogy a 
lehetőség határain belül gondom lesz az önök 
anyagi érdekeire. Köszönöm szíves megjelené-
süket és kérem szíves bizalmukat irántam. 
Legyenek meggyőződve, hogy engem ennek a 
kormányzati ágnak vitelénél semmi más tekintet 
nem irányít, csak a valláserkölcsi alapon nyugvó, 
szoros értelemben vett nemzeti kultúra. " (Hosszan-
tartó élénk tetszés, éljenzés és taps.) A tan-
felügyelők küldöttsége Molnár Viktor állam-
titkárnál és Halász Ferenc miniszteri tanácsosnál 
is tisztelgett s a tisztelgés után banketre gyűlt 
össze, amelyen a minisztériumot Halász Ferenc 
tanácsos, Kacskovits Mihály osztálytanácsos és 
Körösi Henrik, középponti királyi tanfel-
ügyelő képviselte. A lakomán Mosdóssy Imre 
pestmegyei tanfelügyelő Apponyi minisztert, 
Körösi Henrik pedig Molnár államtitkárt 
köszöntötte föl. Körösi után Varjassy Árpád 
aradi tanfelügyelő Halász Ferenc miniszteri 
tanácsost és dr. Kacskovits Mihály miniszteri 
osztálytanácsost, Halász és Kacskovits a tanfel-
ügyelői kart, dr. Gulyás Ferenc somogyvár-
megyei kir. tanfelügyelő Verédy Károlyt, Verédy 
a tanfelügyelők nesztorát : Libertiny Gusztáv 
nyitravármegyei kir. tanfelügyelőt, dr. Gulyás 
Classics Gyula volt kultusz miniszteri, I)eák 
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Lajos dr. Szűcs Istvánt, Ember János a nép-
tanítókat, Lőrinczy György Halász Ferenc 
családját köszöntötte föl. Dr. Buzicska Kálmán 
gyönyörű beszédben ünnepelte Apponyi Albert 
grófnét és indítványára táviratban üdvözölték 
a kir. tanfelügyelők a kultuszminiszter úr 
nejét. 

— Molnár Viktor államtitkár üdvözlése. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium tiszt-
viselői f. hó 18-án megjelentek Molnár Viktor 
államtitkárnál, hogy ő méltóságát tisztelettel és 
szeretettel üdvözöljék. Már lapunk mult számá-
ban hírt adtunk arról, hogy Apponyi Albert 
gróf közoktatásügyi miniszter rendkívül elismerő 
szavak kíséretében kérte föl Molnár Viktort 
államtitkári állásának megtartására, ami a 
minisztériumban általános örömet okozott. Ennek 
az általános örömnek és megelégedésnek adott 
kifejezést a minisztérium tisztviselői kara nevé-
ben dr. Várady Árpád címzetes püspök, minisz-
teri tanácsos, ki ékes szavakban biztosította az 
államtitkárt a minisztérium tisztviselőinek ragasz-
kodásáról és őszinte bizalmáról. Molnár Viktor 
meghatott szavakban köszönte meg az üdvözlést 
és a tisztviselői kar ragaszkodását. A minisztérium 
tisztviselői lelkesen megéljenezték a népszerű 
és közszeretetben álló államtitkárt. 

— Jubileum. Kiss Béla székesfővárosi igaz-
gató-tanító 40 éves működésének jubileumát 
lelkesen ünnepelte a dohányutcai tanítótestület 
Béla napján: f'. hó 23-án. A jubilánshoz Apponyi 
Albert gróf közoktatásügyi miniszter meleg-
hangú elismerő levelet intézett, melyet dr. Verédy 
Károly kir. tanfelügyelő adott át az érdemes 
igazgató-tanítónak. Az ünnepeltet üdvözölték a 
tanítványok, a tanítótestület, a hatóságok és 
az egyesületek. Érdemes kartársunknak tiszte- • 
lettel küldjük a Néptanítók Lapja szerkesztő-
ségének üdvözletét. 

— Levél a szerkesztőhöz. Kaptuk és kö-
zöljük a következő sorokat : „ Becses lapjának 
f. évi április hó 12-én megjelent 15. számában 
szíves volt a „Gyermektanulmányozási társaság" 
fölolvasó-ülésén tartott előadásomról is meg-
emlékezni. A szíves megemlékezést igen köszö-
nöm, de méltóztassék megengedni, hogy a 
híradásba célzatosan becsúszott kérdőjelre vonat-
kozólag némi megjegyzést tegyek. Ezen a téren 
végzett vizsgálatokat nem mint magánegyén, 
hanem a székesfőváros tanácsának határozatával 
nyert megbízatásomnál fogva mint hivatalos 
egyén végzem és így természetesen a vizsgálat 
eredményéhez, komolyságához és hitelességéhez 
szó sem férhet. Emellett a vizsgálat, mely 

iránt a vezetésem alatt álló iskola tantestületé-
nek minden egyes tagja állandóan érdeklődött, 
úgyszólván nyilvános ellenőrzés mellett folyt le. 
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a 6698 
szóval még egész bizonyosan nem is állapítottam 
meg az illető gyermek képzetkincsét teljesen, 
mert annak a fiúnak képzettartalma, és ezt 
egész határozottsággal merem állítani, még 
sokkal gazdagabb. De rendszerint úgy vagyunk 
vele, hogy egy munkával, mely eredetiségre tart 
számot, könnyen végzünk ; ha Németországból 
jött volna e híradás, nagyobb lelkesedéssel 
fogadtuk volna. Tekintettel a vizsgálat ered-
ményének jelentőségére, megtettem a kellő 
lépéseket aziránt, hogy a kezeim között levő 
kéziratok alapján a vizsgálat hitelessége az 
illetékes körök előtt is megállapíttassék. Tiszte-
lettel kérem ennélfogva, hogy becses lapjában 
valami módon azt a bizonyos kérdőjelet helyre-
igazítani kegyeskedjék. Budapest, 1906 április 
17-én. Eperjessy István, szf'v. igazgató-tanító." 

— Lapunk mai számából a szokatlanul 
nagy hivatalos tárgyhalmaz miatt sok közle-
mény kimaradt s ez okból a f. hó 22-iki kül-
döttségek szónokainak beszédeit sem közöl-
hettük. 

— Halá lozások. Sárossy Lajos sátoraljaújhelyi 
róm. kath. igazgató-tanító életének 27-ik évé-
ben jobblétre szenderült. — Bivészy Fex-enc 
tanító, kecskeméti segédkántor, 23 éves korában 
tüdőbajban, Czeczén, április hó 10-én elhalt. 
Áldás emlékükre! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosztály főnökök napon-
ként déli 12 ói'ától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá ráinden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : Vili., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 35. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvö-t-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek: a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tartalom : Apponyi Albert gróf. — Hazugságok a 
tanításban. Szentgyörgyi Lajos. — Neveljük tanít-
ványainkat a madarak védelmére. Darvas Lázár. — 
Mulasztási bírságpénzeknek napokra való kirovása. 
Nagy Béla. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója.— 
Különfélék. 

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

Budapest, 1906 Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e lapot m i n d e n magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, e lemi , felső nép- é s polgári 
iskolák és tanítóképző - i n t é z e t e k egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l letékes kir. tanfe lügyelő által l á t tamozot t 
községi előljárósági b izony í tvánnyal együtt, a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a m e g y e meg-
je lö lésével ) é s az utolsó pósta v i lágosan kiírandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 korona, f é l é v r e 6 korona, 
n e g y e d é v r e 2 korona 50 fillér. — Egy negyed é v n é l kevesebb 
időre e lő f i ze tés t nem fogadunk e l . — Az előf izetés i pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása. — A pályázat i h i r d e t é n e k n é l min-
den e g y e s szóért, minden k ö z l é s után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i által k i s z á m í t h a t ó hirdetési díj e l ő r e küldendő 
be. E g y é b h irdetéseknek az e g é s z oldal egy h e t v e n k e t t e d réwzét 
tevő p e t i t n y o m á s ú es e g y h a s á b ú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉR S. 

Kéziratokat nem adunli vissza. 

A magyar iparért. 
Kárpátoktól Adriáig visszhangzik a 

jelszó: pártoljuk a liazai ipart! 
Szórványosan, de szinte minden élet 

nélkül a jóakarat megvolt eddig is a 
magyar társadalom egyes rétegeiben a 
hazai ipar, a hazai termékek iránt ; 
táplálták, élesztgették itt-ott, de gyö-
keret verni a mélyben, fölszárnyalni a 
magasba mindezideig nem tudott; csak 
most kezd komolyabb alakban nyilvá-
nulni e mozgalom s ennek hatása, midőn 
a magyar társadalom minden rétege 
szívvel-lélekkel kezd tömörülni a tulipán 
jegyében. 

Nem szövetkezés, nem szervezet ez, 
hanem eszményi egység, melyre a lélek 
ösztönöz s melynek virágai a szívbe 
eresztik gyökerüket. Szegények, gazda-
gok, urak és parasztok a munkásai. 
Felnőttek és gyermekek kezet foghatnak 
e nemzeti küzdelemben; együtt dobog-
hat szívük, együtt munkálkodhatnak a 
magyar ipar megteremtésében, nem/e-
tünk fölvirágzásának egyik hatair ,,.Ó 
alapkövét együtt fektethetik h 

Előttünk a jó példa, csak utánoznunk 
kell. Ott vannak a nagy németek, vagy 
a számbelileg sokkal kisebb csehek, kik 
elzárkóznak, amiben csak lehet, a külföld 
előtt. Nemcsak az ipar, a kereskedelem 
nemzeti náluk, de a kultúrájukat, tár-
sadalmuk minden lépte nyomát a haza-

fias szellem hatja át. Elismeréssel, kalap-
emeléssel adóznak a külföld esetleges 
kiváló produkciója előtt, s ha nekik 
megadatott, utánozzák azt, de belőle 
nem kérnek. Inkább nélkülöznek (amit 
mi eddig nem tet tünk) de az idegent 
mellőzik. 

Nekünk magyaroknak is ezen a nyo-
mon kell haladnunk ; házi, gazdasági, 
élvezeti, ruházati stb. cikkeinktől kezdve 
a fürdőzésig mindent föltalálhatunk itt-
hon ; olykor jobbat, szebbet, olcsóbbat is, 
mint a külföldön ; tehát ne keressük 
gyöngeségből, nembánomságból vagy 
rosszakaratból az idegent, s akkor az a 
tömérdek pénz, amivel eddig a külföld-
nek adóztunk, mint forgó tőke itthon 
marad s termékenyítőleg hat társadal-
munk minden rétegére. Emellett nem-
zeti szellem hassa á t társas életünket, 
kultúránk minden ágát ; egyszóval min-
denben legyünk magyarok, kívül, belül! 
Pártoljuk magunkat, a magunkét; ne 
gyorsan föl- és letűnő lelkesedésből, mert 
ennek értéke semmi, hanem a magunk 
jól fölfogott érdekéből, megfontolva te -
gyük azt. 

Az ipar az, mely bennünket a külföld 
adózóivá tesz. Azt a pénzt mi sohasem 
látjuk többé, melyet idegenbe, idegen 
árúért kidobtunk. Vagy azért ne pár-
toljuk magunkat, mert a mi iparunk 
még gyönge ? Mert iparosaink nem eléggé 
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előzékenyek ? Mert nagyon is finom ízlé-
sünket a magyar ipar teljesen kielégí-
teni nem tudja ? Mert a külföldi s több-
nyire silányabb árú reklámja háttérbe 
szorítja a hazait? 

Epp azért karoljuk föl iparunkat, mert 
gyönge, mert ápolásra szorul. Korlátoz-
zuk kissé igényeinket némely pontokon 
(nem kell mindenben), mert a kezdet 
nehézségeivel it t is meg kell küzdeni; 
a kereslet pedig teremteni fog oly kéz-
munkásokat, kereskedőket, kiknek elő-
zékenysége s műveltsége nem fog hát-
térbe szorulni az idegennel szemben. 

De hogy mindezt elérhessük, hogy 
törekvésünket siker koronázza, az iskolába 
erősebb nemzeti érzést kell bevinnünk. 
I t t kell megvetni az alapot, mert az 
iskola nélkül harcunk meddő marad. 
Már itt lássa és tanulja meg a gyermek 
a nemzeti nemes törekvések útjait; itt 
verjen gyökeret lelkében az a tudat, az 
az igazság, hogy minden munkának egy 
az értéke, hogy a jó iparos, a jó mun-
kás és kereskedő többet ér, több hasz-
not hajt magának, családjának s így a 
hazának, mint a rossz hivatalnok. A 
szülőknek azt a beteges rossz szokását, 
hogy a hanyag gyermeket azzal fenye-
getik: „Iparosnak adlak!" ki kell irtani, 
mert addig, míg a munkásosztály a 
gyermekek előtt téves világításban áll, 
csak óhajnak marad a mi nemzeti meg-
erősödésünk az ipar terén, mert nem 
lesznek művelt, tanult magyar iparosaink. 

Az alapvető munka az iskola föladata, 
mert nekünk tanítóknak, gyermekne-
velőknek adatott meg az, hogy a fejlő-
désben levő gyermeki lelkeket alakíthat-
juk a munkaszeretetre s ennek megbecsü-
lésére, szóval: minden jóra ós nemesre. 

Formáljuk tehát úgy a gyermek lelkét, 
hogy az minden ízében magyar legyen. 
Tanulja tisztelni, szeretni és becsülni a 
munkát. Tudja, érezze azt, hogy neki 
kötelességei vannak a haza iránt, hogy 
neki már most, de különösen a jövőben 
támogatnia kell minden nemzeti törek-

vést még nélkülözések, még áldozat-
hozatalok árán is, ha jó polgára akar 
lenni a hazának; ha nem akarja azt. 
hogy a szomszédos nagy államok óriási 
léptekkel haladó nemzeti kultúrája ha-
zánkat összemorzsolja. 

Tegyünk meg a hazai ipar érdekében 
minden megtehetőt; vigyük be az isko-
lába, onnan ki az életbe a kibontott 
zászlót s ha őszinte, komoly odaadással, 
szent kötelességből lobogtatjuk azt a mi 
édes hazánk fölvirágzásáért, a siker nem 
fog elmaradni. 

(Doboz.) Péczeli József. 

— Tisztelgő küldöttségek gróf Apponyi 
miniszternél. A m. hét folyamán Apponyi 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszternél 
számos küldöttség tisztelgett. A M. T. Orsz. 
Bizottságának népes küldöttsége nevében Nagy 
László h. elnök üdvözölte a minisztert, aki így 
válaszolt : „Jól mondotta szónokuk s jól esik. 
hogyha idejönnek : haza jöttek. Jöjjenek is bát-
ran, akármikor, tanácsaikat szívesen fogadom, 
kívánságaikat — hacsak lehetséges — öröm-
mel teljesítem. Meghallgatok mindenkit, minden-
felől jövő tanácsot, de cselekvéseimben mindig 
megtartom az önállóságot. Jól mondotta szó-
nokuk, hogy köztünk csak a fokozatban van 
különbség, mert az én munkám semmit sem 
érne, ha azolcat az eszméket, amiket a nemzeti 
nevetés érdekében vallok, a falusi tanító nem 
vinné át az életbe." (Úgy van! Éljenzés.) — 
A tanítóképző-intézetek orsz. egyesületének kül-
döttségét Teres Sándor elnök vezette. Az üdvözlő 
beszédre a miniszter a többi közt ezeket mon-
dotta : „Az önök nagy testületében én vagyok 
a családfő, s mint ilyen, szívemen hordom a 
tanítóság sorsát, s annak érdekében minden 
lehetőt megteszek a tanítóság ügyeinek elő-
mozdítására, és ebben az irányban semmi egyéb 
nem korlátozhat, mint az anyagi lehetetlenség. 
(Éljenzés.) Minden kívánságukat meg fogom 
fontolni s el is várom, hogy mint bizalmas 
barátaim, engem őszintén és nyiltan fognak 
tájékoztatni. " — Az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács 
küldöttségét Jordán Károly dr. egyházi elnök 
vezette. „Legyenek az urak meggyőződve, 
mondotta a miniszter a küldöttségnek, hogy az 
oktatásnak azt az ágazatát, amelynek önök 
ápolói, fönntartani, fejleszteni, megerősíteni tel-
jes erőmből törekszem, abban a tudatban, hogy 
kultúránknak nemzeti jellege önökben bizonyára 
buzgó munkásokra talál, hogy dicső egyházunk 
történelmileg össze van forrva ez országban a 
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magyar nemzeti ügynek fejlődésével s amint az 
utóbbi küzdelmekben is dicsőségesebben helyt-
állt a nemzeti ügy melletti állásfoglalásban, 
úgy ezentúl is egyik legfőbb munkása lesz 
az egységes magyar nemzeti kultúra meg-
művelésének és nagyra fejlesztésének." — 
Az ágostai evangélikus egyház küldöttségét 
Frónay Dezső báró vezette, kinek üdvözlő be-
szédére a miniszter a többi közt ezeket mon-
dotta : „Igaza van szónokuknak, midőn azt 
mondja, hogy nemzeti vívmányokat ez a kor-
mány nem hoz nagy mértékben, de hozza azt, 
hogy a vívmányokra való törekvésről le nem 
mondtunk s hogy e lemondás nélkül vállal-
hattunk kormányt, az adott viszonyok között 
az is sokat jelent, mert jelenti azt, hogy a 
jövőben biztosíthatjuk összes törekvéseink telje-
sedését s törekvéseink elérésének szempontjából 
kedvezőbb helyzetbe jutottunk, mint amilyenben 
előbb voltunk. De ezt csak futólag említettem 
meg. A vallás- és közoktatásügyi tárca fölada-
tainak teljesítésében igen nagy szükségem van 
az önök buzgó támogatására ; és én arra szá-
mítok is. Nem hiába idézte szónokuk az 1848-iki 
törvényt, mint azt az alapot, melyen a magyar 
egyházpolitikának nyugodnia kell s amelyen 
teljesen ki kell építeni a lelkiismereti szabad-
ság, a viszonosság és egyenlőség megrendíthe-
tetlen alapjait. (Éljenzés.) Én azt hiszem, hogy 
az urak abban a körülményben, hogv én a 
saját egyházamnak buzgó tagja vagyok, nem-
csak bizalmatlanságra nem, hanem inkább arra 
találtak alapot, hogy a mások vallási meggyő-
ződése szent előttem s hogy azokat az alapokat, 
amelyeken a vallási béke és a vallási élet s 
ezekkel együtt a magyar nemzeti kultúra nyug-
szik, én nemcsak megóvni, hanem tőlem telhe-
tőleg megerősíteni is akarom. (Éljenzés.) Kérem 
szíves bizalmukat ; az egyházak közreműködését 
a nemzeti kultúra művelésében nagyra becsülöm, 
nélkülözhetetlennek tartom s abban a mértékben 
óhajtom igénybe venni támogatásukat, amily 
mértékben élő tudják mozdítani az egyházak a 
nemzeti irányú kultúrát." (Éljenzés.) Apr. hó 
26-án tisztelegtek még a közokt. miniszternél: 
a kolozsvári egyetem tanácsa, a József-műegyetem 
tanácsa, a mesteriskola küldöttsége, a királyi 
zeneakadémia küldöttsége, a magyarországi 
görög katholikusok, a Diák-Otthon bizottságá-
nak, a műegyetem hallgatóinak, a Vakok inté-
zete és a Labdarúgók Szövetségének küldöttségre. 

O ö o 

A bot szerepe az iskolában. 
Legyenek türelmesek az elolvasásban, lia ezt 

is fölemlítem. 
Nem azokat az éretlen és életlen élceket 

akarom én fölújítani, melyek a tanítót nem is 

festik másként, mint mogyorófapálcával a kezé-
ben, amely pálcát nemcsak éneklés alkalmával 
a taktusverésre, ütemírásnál a vonalak együttes 
húzásának időmérésére, hanem sokszor fenyíté-
kül „körmösre", „tenyeresre", vagy a gyermek 
legvastagabb húsára használ. 

Meg lehetnek győződve róla, hogy a legjobb 
akarat beszél belőlem, mikor hangos kiáltással 
ki merem mondani, hogy az iskolában vége van 
a bot szerepének. 

Mondhatnám, hogy a múltban csak egy vége 
volt az iskolában használt botnak, mely csak 
a tanítványt sújtotta, most azonban már két 
vége van a botnak : nemcsak azt üti meg, akire 
sújtanak, hanem azt is, aki sujt vele. 

A tanító fegyelmi jogáról emlékezem meg, 
mely most már végleg eldöntöttnek látszik, még 
pedig a tanító hátrányára. 

Van a Büntetőtörvénykönyvnek (1878. évi 
V. t.-c.) egy szakasza: a 313. §, mely így szól : 

„A házi fegyelemre jogosított személy által, 
annak gyakorlatában elkövetett könnyű testi 
sértés miatt, büntetésnek nincs helye." 

Hogy kiket illet meg aztán ez a „házi fegyelmi 
jog" gyakorlása : a törvény nem intézkedett. 
Ami nagy kár. 

Ennek a törvénynek megalkotása előtt év-
tizedekkel az volt az általános fölfogás, hogy 
„a testi büntetés fönntartása, míg más célszerű-
vel a törvényhozás által nem pótoltatik, a köz-
fegyelem fönntartása tekintetéből, a kihágások 
minden egyéb^ nemeinél is nélkülözhetetlennek 
mutatkozik". Épen azért aztán egészen az 1871. 
évi LH. t.-c. meghozataláig divatban volt a 
testi büntetés, mint fegyelmi büntetés. 

Ebből indulhattak ki a mult századbeli ta-
nítók, mikor azt mondták, hogy, ha az iskolán 
kívül a „közfegyelem fönntartása" tekintetéből 
szükséges és törvényes a botozás : akkor nekik 
is joguk van a botot az iskola falain belül a 
„fegyelem fönntartására" használni, annál inkább, 
mert ez a fegyelmi eszköz a törvényhozás által 
más célszerűbbel nem pótoltatott. 

Használták is biz' azt, sőt némelyek hasz-
nálják még ma is, habár a törvényhozás ezt 
már célszerűbbel pótolta s az iskolán kívül már 
35 évvel ezelőtt eltöröltetett ennek használata. 

És a bíróságok sokszor megállapították a 
tanítónak házi fegyelmi jogát. (Én magam is 
soroltam már föl több esetet ezen a helyen.) 
De máskor épen ellenkezőleg ítéltek. 

így a kir. Kúria az 1883. évi 1561. sz. 
határozatában kimondta, hogy „az iskolatanítót 
az iskolai rendet és fegyelmet megsértő tanít-
ványokkal szemben a fegyelmi hatalom meg-
illeti, minélfogva a Btkv 313. §-ának rendel-
kezése az általa gyakorolt fegyelemre is vonat-
kozik". És ugyanaz a Kúria az ugyanazon évi 

18* 
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11.588. sz. határozatával az ellenkezőt mondta 
ki, hogy t. i. nines a tanítónak házi fegyelmi 
joga tanítványa fölött. 

Egész sereg ilyen ellentétes bírói határozatot 
idézhetnék a multakból, sőt még a közeli évek-
ből is. De megelégszem egy pár határozattal. 
Es pedig, hogy könnyebben megérthető legyen : 
magának az esetnek az elmondásával. 

Egy polgári iskolai tanító 1903-ban azért 
„legyintett arcul" egy 12 éves polgári iskolai 
tanulót, mert az Erzsébet-ünnepélyre meg-
késetten érkezett és késedelmezése miatt az 
ünnepély sorozatába fölvett éneklés nem sikerült 
s az ünnepi szavalatot is mással kellett meg-
tartatni, és eme fegyelmetlenség miatt kérdőre 
vonatván, magát nem is mentegette. 

Ebben az ügyben a kir. Tábla a vádlott 
tanítót fölmentette a könnyű testi sértés vétségé-
nek a vádja alól: „mert ezt a tanító az iskolában 
az iskolai fegyelmetlenség megtartása végett 
követte el s e tettével fegyelmi hatáskörét nem 
lépte túl oly mérvben, hogy cselekménye a 
büntetőtörvények súlya alá tartoznék". És a 
Kúria a beadott semmiségi panaszt elutasította. 
(Kúria, 1905 június 28-án. 6318. B. sz.) 

A másik eset az ismétlő-iskolában történt. 
Egy ismétlő-iskolai tanuló vasárnap nem az 

ismétlő-iskolába, hanem ehelyett a táncmulat-
ságba ment. Emiatt a tanító — midőn a 14 
éves tanuló csupán ennyit hozott föl mentsé-
gére — haragjában a fiút arculütötte. A fiú 
bal arcán sérülést szenvedvén, futott az orvos-
hoz, aki látleletet állított ki, hogy a sérelem 
8 nap alatt meggyógyul. (Ezt a határidőt az 
előzetes orvosi látleletben úgy kell érteni, hogy 
ez a 8 nap a leghosszabb határidő, de meg-
gyógyulhat a sérelem ezen határidőn belül akár 
egy nap alatt is, anélkül, hogy orvosi segélyre 
szorulna.) 

A törvényszék, mint másodfokú büntető-
bíróság, bűnösnek mondta ki a tanítót a könnyű 
testi sértés vétségében és megbüntette. A tanító 
semmiségi panasszal élt az ítélet ellen, a Btkv 
313. §-ára hivatkozással, de semmiségi panaszát 
a Kúria elutasította, a következő indokolással : 
„Minthogy a kir. törvényszék azokat a tényeket 
fogadta el valóknak, hogy vádlott tanító a 14 
éves ismétlő tanítványát azon okból, mert ez 
a vasárnapi ismétlő-iskolai órát elmulasztotta 
és ahelyett táncmulatságra ment, az iskola épü-
letében úgy arculütötte, hogy ennek folytán a 
bal arcán, az orvosi látlelet szerint, 8 napon 
belül gyógyult sérülést szenvedett; minthogy 
pedig a kir. törvényszék nem fogadott el való-
nak olyan körülményt, mely a tanítót fegyelmi 
jogkörének oly módon való gyakorlására jogo-
sítaná föl, hogy a tanulót testi sértést előidéző 
módon megüsse: a kir. törvényszék helyesen 

mondta ki azt a jogi következtetést, hogy vád-
lottnak cselekménye a Btkv 313. §-a alá nem 
vonható." (Kúria, 1905. évi november 14-én. 
9728. sz.) 

De hát nézzünk egy legújabb példát a bot 
szerepléséről. Jó lesz ezt az ítéletet háromszor 
is elolvasni, mert ez már nem a humanitásra, 
se nem a tanítók tekintélyének megóvására, 
hanem a rideg törvényre és szabályra van ala-
pítva s valószínű, hogy a jövőre ez szolgál 
mintául. 

Az eset a következő : 
Egy elemi iskolában történt. A tanító tanítás 

közben rajtakapta egyik tanítványát, hogy ez 
a szomszédjával beszélget s hirtelen fölszólítván, 
nem tudja az egyszeregyet; a fiút kihívta a 
padból, egy lócára lefektette, két fiúval lefogva 
tartatta s ő egy vékony fűzfavesszővel 10 ütést 
sújtott a sértett fiú ülőrészének jobboldalára, 
úgy, hogy ennek következtében eme testrésze 
a fiúnak megdagadt, megfeketedett; a sértett 
harmadnap orvoshoz ment, aki sérülését meg-
vizsgálta és látlelettel igazolta, hogy ott egy 
galambtojás nagyságú kiemelkedést s ennek 
felületén és környékén sötétkékes elszínesedést 
talált, mely 8 nap alatt gyógyul. 

A kir. törvényszék, mint felebbviteli bíróság, 
a tanítót a Btkv 301. §-ának harmadik tétele 
szerint minősülő könnyű testi sértés vétségében 
mondta ki bűnösnek s ezért (az enyhítő körül-
mények figyelembevétele mellett, a fogházbün-
tetés mellőzésével) elítélte 10 korona fő- és 
5 korona mellék-pénzbüntetésre és a fölmerült 
költségek megfizetésére s elrendelte, hogy az 
ítélet jogerőre emelkedése után az ítélet a 
megyei közigazgatási bizottságnak (a fegyelmi 
eljárás végett) megküldessék. 

Az elítélt tanító — házi fegyelmi jogára 
hivatkozással — semmiségi panaszt jelentett 
be az ítélet ellen, de eredménytelenül, mert a 
Kúria a semmiségi panaszt elutasította, a követ-
kező indokokból: 

„Az a fegyelmi jogkör, mellyel a népok-
tatási törvények, ú. m. az 1868 : XXXVIII t.-c. 
és később az 1876 : XXVIII. t.-c. végrehajtása 
tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által legújabban 1902. évi október 21-én 
44.246. sz. a. kibocsátott rendeletet közölt, a 
községi iskolaszékek számára készített és kiadott 
„Utasítás" 134. §-ában a tanítót tanítványai 
kányában fölruházza : a testi fenyíték, neveze-
tesen a verés alkalmazására ki nem terjed, 
sőt azt egyenesen kizárja az említett Utasítás-
nak 100. §-a, melynek b) pontja a növendékek-
kel való durva bánást a tanítóval szemben 
fegyelmi vétségnek minősíti." (Kúria, 1906 
január 9-én. 260. sz. végzés.) 

így a törvényszék ítélete jogerőre emelkedvén,, 
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az elítélt tanítónak meg kellett fizetnie a pénz-
büntetést s ezenkívül még fegyelmileg is meg-
büntetik. De elítélhették volna 6 hónapi fegy-
házra és 200 forint pénzbüntetésre is, mert ez 
a büntetése a könnyű testi sértés vétségének. 
(Btkv 302. §.) 

Vizsgáljuk már most azt a törvényes alapot, 
melyre a kir. törvényszék ítélete és a Kúria 
végzése van fektetve. 

Ebben az ítéletben az a fölfogás csúcsosodik 
ki, hogy házi fegyelmi jogot csak az gyako-
rolhat, akit arra törvény vagy rendelet fölha-
talmaz. A Btkv 313. §-ában — mely a házi 
fegyelmi jog részére büntetlenséget biztosít — 
nincsenek fölsorolva azok a személyek, akik a 
házi fegyelmi jog gyakorlására föl vannak hatal-
mazva s így mindenkor azt az összeköttetést 
kell vizsgálni, ami a házi fegyelmi jogra hivat-
kozó tettes és a sértett között van s az a 
döntő, hogy a tettesnek saját foglalkozására 
és a sértettel való viszonyára vonatkozólag 
vannak-e olyan szabályok, amelyek megszabják 
a fegyelmi esetek megtorlásának módját? Ha 
vannak : akkor annak határát átlépni nem lehet. 

A tanítóra vannak ilyen szabályok, nem ugyan 
törvényben, hanem a törvények alapján kiadott 
rendeletekben, amelyek tehát kötelezők. 

Az 1868 : XXXVIII. t.-c. és 1876 : XXVIH. 
t.-c. végrehajtása tárgyában 1876 szeptember 
2-án 20.311. sz. a. kiadott vallás- és közok-
tatásügyi miniszteri rendelet 61. §-a meghatá-
rozza a tanító által a tanítvánnyal szemben 
gyakorolható fegyelmi eljárás fokait, a követ-
kező módon : 

„61. §. A fegyelmi eljárás fokai: 1. Szere-
tettel és komolysággal való intés magánosan. 
2. Az ily megintésre nyilvánosan való figyel-
meztetés. 3. Megpírongatás magánosan. 4. Meg-
pírongatás nyilvánosan. 5. Székből kiállítás. 
6. Tanítási óra utáni fönnmarasztás éheztetés nél-
kül. 7. Tanítási óra utáni fönnmarasztás éhez-
tetéssel (megjegyezvén, hogy a fönnmarasztás 
csak a nappali órákra terjedhet ki). 8. A szülők-
nek szó- vagy levélbeli értesítése. 9. Bejelentés 
a gondnokságnak végintézkedés végett." 

Az 1902. évi október 21-én 44.246. sz. a. 
kiadott vallás- és közokt. min. rendelettel közölt, 
a községi iskolaszékek számára készített „Uta-
sítás" 134. §-a az iskolai fegyelemről és ennek 
eszközeiről intézkedvén, a 11. pontjában ezek 
foglaltatnak : 

„A fegyelmi büntetés fokozatai: a) szeretet-
tel és komolysággal intés magánosan, azután 
nyilvánosan; b) megpírongatás magánosan, az-
után nyilvánosan ; c) padból kiállítás (térdeltetés 
nélkül); d) tanítási óra után bennmarasztás; 
e) a tanítói testület, szükség esetén az iskola-
szék előtt való megintés; f ) a szülőknek szó-

vagy írásbeli értesítése ; g) bejelentés az iskola-
széknek intézkedés végett." 

íme tehát sem egyik, sem másik rendelet 
valóban nem ismeri a testi fenyítést, a verést, 
a botot, mint fegyelmi eszközt, mely eszközt 
a Kúria is „durva bánásmódnak" minősít, ellen-
kezőleg, az 1902. évi 44.246. sz. rend. 100. §-a 
a tanítóra fegyelmi vétségnek mondja ki, ha 
a tanító a tanítványával durván bánik. 

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy ezek-
nek az iskolai fegyelmi büntetéseket kiszabó 
és hézag nélkül megállapító, kötelező rendele-
teknek fölszínre hozása végképen megszüntette 
a bot szerepét az iskolában, s aki mégis hasz-
nálatba veszi, bizton számíthat rá, hogy a 
bíróságok a legutóbbi kúriai határozatot vévén 
alapul, nem részesítik őt a Btkv 313. §-ában 
írt házi fegyelmi jog kedvezményében s mint 
közönséges bűntettest ítélik el. 

Azért: Cave Caesar ! 
(Buda-pest.) K. Nayy Sándor, 

kir. törvénysz. bíró. 

A tanítási anyag ismétlésének 
pedagógiai haszna. 

Az ismétlés az iskolai tanítás és nevelés egyik 
kiváló eszköze. Ezen kezdjük, rajta végezzük 
a tanítást. A minden órára kiszabott tanítást 
ismétlésen kezdjük, úgyszintén az éveleji taní-
tást és a tanév végét ismétléssel fejezzük be. 
Tanításunk idejének egy jó harmada, vagy még 
több, ismétléssel telik el, a többi marad az új 
ismeretek nyújtására. 

Amire ennyi időt kell szentelnünk, az meg 
is érdemli, hogy vele behatóan foglalkozzunk. 
Azért mondom : kell szentelnünk, mert a mi-
niszteri tantervek és utasítások követelik az 
ismétlést a tanítóktól : de az ismétlést nemcsak 
hatósági rendeletre végzi a tanító, hanem erre 
kötelezi az oktatástan, meg a módszertan is, 
vagyis a pedagógia. 

Keressük tehát : I. az ismétlés okát és célját ; 
II. az ismétlés módját ; III. az ismétlés anyagát, 
még pedig: 1. mi ismétlendő? 2. mennyi ismét-
lendő ? 

I. Az ismétlés oka és célja. 
Ha meggondoljuk, mi történik az emberrel 

születése első percétől élte végéig, akkor okvet-
lenül föltűnik, hogy ugyanazon jelenségek, 
befolyások, behatások ismétlődnek életében. Talán 
a formában van változás, a lényegben soha. 
Munka, nyugalom, táplálkozás fölváltják egy-
mást, mint a nappal és éjjel, a csendes és szeles 
idő. Csak az ismétlődő hatások nyomódnak a 
szervezetre, csak ezek maradandók, láthatók és 
érezhetők. Az ismétlődés hatalmát a természet-
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tői ellesett példán mutatja Ovidius, mikor azt 
mondja: „Gutta eavat lapidem non vi, sed saepe 
cadendo. A csepp követ váj, de nem erővel, 
hanem ismétlődő eséssel" ; az élettől ellesett 
bölcseség rejlik e közmondásban: „Gyakorlat 
tesz mesterré." Igen, a gyakran ismétlődő munka 
mesterré ügyesít. A természet és az élet meg-
figyelésén kívül még az oktatástan is kutatott 
és megállapította, hogy az „ismétlés a tudásnak 
anyja". Ezen tétel igazságáról meggyőződhetik 
mindenki. Próbálja az, aki nem tud latinul, a 
föntebb idézett Ovidiusi mondatot első hallomás 
után elmondani. Lehetetlen. Ha többször hallja 
egymásután, akkor már egy pár szó megmarad 
emlékezetében. Ha nemcsak hallja, hanem maga 
is mondja, akkor inkább bevésődik emlékezetébe, 
de ha látja is a szavakat és többször elolvassa, 
akkor gyorsabban és biztosabban sajátítja el, 
azonban teljes sikert ér el még inkább, ha a 
hallott, látott és kimondott szavakat többször 
le is írja. Minél több érzék ünk vesz részt az 
új képzetek, ismeretek elsajátításában, annál 
biztosabb az eredmény. És figyeljük csak meg 
a tanítványt, látni fogjuk, hogy amikor vissza-
idézi a tanultakat emlékezetébe, hogy azokról 
élő szóval beszámoljon, akkor mindazon érzékeket, 
melyek útján az ismeret birtokába jutott, erősen 
igénybe veszi. Mereven néz a szeme egy fix pontra, 
mintha onnan olvasná a feleletet, kezével valahol 
megfogódzik, mintha fékezni akarná a szavakat, 
hogy el ne osonjanak; mikor nehezen jönnek 
a szavak, akkor köhintéssel segít magán ; időt 
akar nyerni a lassan érkező szavak számára. 
Minél többször ismétlünk valamit, annál széle-
sebb barázdát szántottunk ez ismeretnek az 
elménkben, minél többször ismételjük ugyanazt, 
annál egyenesebbé, simábbá tettük számára a 
reprodukcióra való útat. 

Világos dolog, hogy minden tudásunk, minden 
ismeretünk csak a reprodukció által igazolhatja 
létezését, az mellékes, hogy a reprodukció milyen 
formában nyilatkozik meg, élő szó val-e? írás-
bán-e? készítményben-e ? stb. Még ha semmi 
egyébért, mint csupán azért tanulnánk, hogy 
önmagunkat műveljük, önmagunk gyönyörű-
ségére, és nem is gondolunk az abból származó 
anyagi haszonra, még akkor is csak az emlé-
kezet útján tudtunkra hozott ismeretek teszik 
műveltségünket; holt tudomány van, de holt 
tudás nincs, mindezekből következik, hogy az 
ismétlés oka elménk szervezetében rejlik, célja 
pedig tudásunk megerősítése és biztosítása. Ok 
és cél kölcsönhatásban van egymással. 

II. Az ismétlés módja. 
Ha valamely rossz festő egyazon tájképet 

százszor is megfesti, tájképe mindig rossz ; csak 
nagyobb gyakorlottsága lesz a rossz festésben. 

Aki nem ért a költészethez és egy vagy két 
rossz verset írt, az akár ezret is írhat és versei 
rosszak maradnak. Az ismétlés tehát rendszerint 
nem javít, nem módosít, csak megerősíti a jót 
vagy a rosszat egyaránt. Van tanuló, aki száz-
szor is elmondja, hogy 7 X 8 = 52 ; van, aki az 
imádságban azt mondja: „hogy minket az éjjel 
megtartóztál", és megtartja ezt a megtartóz -
tatást, ha ezerszer is elmondja ezt az imád-
ságot. Ezzel azt akarom igazolni, hogy bizony 
az ismétlésnek sokféle módja van és egyik módja 
a hibás ismétlés, vagyis a tanultaknak többszörös 
ledaráltatása, ahogy igen sok-sok tanító az 
egyszereggyel, az alsó fokon pedig általában a 
számvetéssel teszi. Annyira megszokja a kótás 
összeadást és kivonást, hogy a harmóniát még 
akkor sem zavarja meg, ha esetleg a szám-
vetésbe hiba is esett ; némelyik a taktust is üti 
hozzá. Innen van, hogy nagyon sok tanítvány 
prózában nem is tud felelni, ha azt kérdezik 
tőle, mennyi 3 4 ? 

Az ilyenfajta ismétlésnek egyáltalában semmi 
képzőereje sincs, sőt hatása a lélekre káros, 
mert az idegeket gyengíti, az emlékezetet nem 
erősíti, a tudást nem biztosítja. Az ismétlésnek 
csak akkor van értéke, ha tanítással jár. A tanító 
ugyanis azon szándékból, hogy a tegnap tanultat 
ma megerősíti, újra tanítja, mutatja, megbeszéli 
ugyanazt az anyagot, amit tegnap tanított. A 
továbbtanítás, az anyag folytatólagos ismertetése, 
okvetlenül megköveteli az ismétlést, hiszen a 
jó tanítás mindig bizonyos fokozatokat követ 
és ezen fokozatokban az ismétlés is szerepel. 
Minthogy a didaktika elvei szerint az ismeretes-
ből kell az ismeretlenre rátérni, természetes, 
hogy minden rátérés az új tanítási anyagra a 
régebbiből indul ki. Mivel pedig az idők telté-
vel rengeteg sok képzet halmozódik össze az 
emlékezetben, azért rendezi a jó tanító a tanítást 
úgy, hogy minden nyújtott ismeretre lehetőleg 
minél gyakrabban visszatérjen, az erős, helyesen 
művelt, egészséges emlékezet nagyon sokat bír 
magában megtartani, a rossz tanítás és el-
hanyagolt nevelés következtében beteges emlé-
kezet nem bír megtartani semmit ; az üres elme 
pedig nagyobb csapás a vakságnál és a süket-
ségnél is nagyobb szerencsétlenség. 

Igen fontos a betanítás és a kihallgatás. A 
gyermekek nem azért járnak föl az iskolába, 
hogy őket tanítsák, hanem, hogy ők tanuljanak ; 
a tanító mindig irányít, javít, magyaráz, de a 
tanítás ideje alatt a gyermek, a tanítvány a 
szereplő, neki kell beszélnie vagy másképen 
cselekednie ; csupán a cselekvő tanuló tanul. 
Egyszeri elmondás, egyszeri magyarázat viheti 
az új képzeteket a tudatba, de nagyon rövid 
időn elhomályosul. Egy új éneket pl. nem tart-
hat meg a gyermek egyszeri hallásra, ezt be 
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kell tanítani ; a gyermek addig hallja, míg végre 
maga is el tudja énekelni ; azonban a betanulás 
nem állhat egyhangú, folytonos ismétlésgetésből, 
hanem javítgatásokból. A kihallgatás sem lehet 
meddő munka, a tanulók nem ülhetnek szen-
vedőlegesen, tétlen, míg egyik társuk végig-
mondta leckéjét, hanem mindegyiküknek készen 
kell lennie, hogy a tanító fölszólítására bármely 
pillanatban folytathassa a leckét ott, ahol a 
fölmondó abbahagyja. Ezzel biztosítjuk a tanítás 
elevenségét, ezzel tartjuk ébren a tanulók figyel-
mét és ez az éberség teszi az elmét és emlé-
kezetet fogékonnyá és hajlandóvá a tanítás 
befogadására és könnyű módon való vissza-
adására. Akárhányszor megesik, hogy a gyermek 
a tanítást, akármilyen jól végezte is a tanító, 
első ízben meg nem értette, holott ha másod-
szor, harmadszor hallja, meg is érti ; de megesik 
akárhányszor az is, hogy a tanító bármennyire 
igyekezett is, nem tudta első ízben olyan jól 
megmagyarázni az ríj fogalmat vagy fogalmakat, 
mint ahogy másodízben tudta, mert most már 
észreveszi, min akad fönn a tanuló. Az ismétlés 
által nemcsak a gyermek tanul tehát, hanem 
a tanító is; de csak akkor, ha azt a módot 
követi, hogy az ismétlést nem magoltatásnak, 
ledarálásnak, hanem tanításnak tekinti. Ha a 
tanítók az ismétlésnek ezt a módját követnék, 
akkor súlyos vádtól menekülnének. A vádat 
vagy legalább is meggyanusítást az iskolaláto-
gatók, az iskola felügyeletével megbízott tan-
ügyi személyek emelik. Azt mondják : „Vala-
hány osztályba bármikor érünk, sohase hallunk 
tanítást, hanem ismétlést ; a gyermekek föl-
mondják leckéiket." A vád azzal terheli a tanítót, 
hogy nem készül a tanításra, nem halad tovább, 
ahogy minden tanítási órában kellene ; a meg-
gyanusítás, hogy a tanító nem mer szakértő 
előtt tanítani, fél a bírálattól. 

III. Miféle tanítási anyagot ismételjünk? 
Ez a kérdés fölöslegesnek látszik, a f'elele^ 

egyszerűen ez : Ev elején az előző év tanítási 
anyagát, év végén a lefolyt iskolaév anyagát 
ismételjük ; év közben pedig, ahogy már előbb 
említettem, minden újabb tanítási órában az 
előző órában tanultakat ismételjük. Az éveleji 
és évvégi ismétlést a miniszteri Tanterv köve-
teli, az 1905-ben kiadott ríj miniszteri Tanterv 
csakvígy, mint az 1877-ben kiadott. Az új 
Tanterv valamivel több súlyt vet az ismétlésre, 
mint a régi. A kifejezésekből erre következtet-
hetünk. A régi azt mondja: „A mult évben 
tanultak ismétlése u tán . . . " Az új pedig: „Az 
I. osztályban tanultak gondos átismétlése és ki-
bővítése..." A „gondos" jelző helyett „alapos" 
jelzőt is használ. Azonban mind a két Tanterv-
ben hiányzik a legfontosabb tantárgynak az 

ismétlése, nevezetesen : az olvasmányok és a 
költemények, versek ismétlése. Fontoljuk meg 
jól, miről szól a kifogásom. A számvetést, a 
nyelvtant, a földrajzt stb. ismétli a tanuló, de 
az előző osztályban olvasott meséket, elbeszélé-
seket, verseket nem ismétli. Vájjon a III. osz-
tályú olvasókönyv magában foglalja-e az előző 
év meséit, elbeszéléseit, verseit ? Nem ! Nyelvbeli 
kifejezésben és formában nem, szellemben, lényeg-
ben talán igen. De csak talán! Igaz, hogy az 
érzületi olvasmány tartalma nem a tudást, 
hanem az érzést gazdagítja, nem az ismereteket, 
hanem a művészi ízlést fejleszti ; mint ilyen 
leghatásosabb, mikor első ízben hallja, olvassa 
a gyermek ; másodszor már nem olyan érdekes. 
De vájjon az egyszer érzett öröm nem kellemes-e, 
ha újra átéljük ? _ Az érzelmek is erősödhetnek 
ismétlődés által. El ugyan a tudósok között az 
a nézet, hogy az érzelmek számára nincs emlé-
kezetünk, de a legtöbb tudós hiszi és vallja, 
hogy az érzelemnek is van emlékezete. Ribot 
szerint van hamis vagy elvont érzelememlékezet, 
de van valóságos vagy konkrét érzelememlé-
kezet is. Mi nem ismerjük annyira a mi tanulóin-
kat, hogy meghatározhassuk, miféle érzelem-
emlékezete van az egyiknek vagy másiknak; 
de erre nincs is szükségünk ; elég, ha tudjuk, 
hogy tanítványunk fejlődő, élő, érző és gondol-
kodó lény, mely a külső és belső hatások uralma 
alatt áll. Tudjuk, hogy a mesében, elbeszélésben, 
költeményben örömét lelte, mikor első alkalom-
mal olvasta vagy hallotta ; hadd olvassa és 
hallja még egyszer, hogy újra örüljön. En, a 
magam részéről, épen úgy hivatkozom az előző 
osztályok olvasmányaira, mint ahogy a szám-
vetésnél, nyelvtanban és földrajzban hivatkozom 
az előbbeni osztályokban tanultakra. Tapasz-
taltam, hogy ez nagyon jó. Vagy talán nem 
érzi-e jobban át az „Anyám tyúkja" kedves-
ségét a III. osztályú tanuló, mint a II. osztály-
beli ? Nem nyer ugyanez a költemény, ha IV. 
osztályú tanuló szavalja ? A csodaszarvas regéjét 
nem unja meg a tanuló, Mátyás királyról, Zrinyi 
Miklósról mindenkor szívesen hall és beszél a 
gyermek. Szóval: nagy hibának tartom, hogy 
az olvasmányokat nem kell épúgy ismételnünk 
év elején, mint a többi tantárgyakat. Hiba 
különösen ott, hol a tanító tanítványait nem 
vezeti osztályról osztályra följebb. Olyan tanító, 
ki egyazon osztályban több iskolaévet tölt el, 
—- amire számtalan példa van — nem is tudja, 
miről olvastak a tanulók az előző években, arra 
nem is hivatkozhatik és ez pedagógiai szem-
pontból öreg hiba. A képzettársítás a fogalom 
tartalmának megvilágítására és ennek folytán 
megerősítésére vezet. Mutatom ezt élő példán. 
A természetrajz tanításakor beszél a tanító a 
talaj mineműségéről, elmondja ő is, elmondják 
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a tanulók is, liogy a televényföld állati és 
növényi hulladékokból keletkezik ; a tanuló már 
az előző osztályban az olvasókönyvben olvasott 
szerves anyagokról ; most alkalma volna a 
tanítónak, hogy ezt a kifejezést teljesen meg-
világítsa ; de a tanító nem tudja, hogy az előző 
osztály olvasókönyvében effélékről is szó esik. 
Mennyi élet, igaz érzés fejlődhetik, ha Kisfaludy 
Károly „Szülőföldem" című költeményét Szász 
Károlynak „Hazámhoz" című költeményével 
összehasonlítjuk ! Csakhogy az elsőt rendesen a 
II., utóbbit az V—VI. osztályban tanulják. 
Kisfaludy mondja : „Ha madár jön, tőle kér-
dem, virulsz-e még szülőföldem ? Azt kérdezem 
a felhőktől, azt a suttogó szellőktől." Szász 
Károly pedig: „Kérdem a szálló madártól: Tán 
kiszáradt a berek, hogy tőled ő is elpártol, 
mint a hűtlen emberek? Gondolom a nehéz 
felhő arcod özvegy fátyola" stb. íme, milyen 
szépen lehet az egyik költeménynek a másikkal 
való egybevetésével kimutatni, hogy hasonló 
érzések hasonló gondolatokat, sőt hasonló képe-
ket, kifejezéseket váltanak ki a lélekből! Mily 
gyönyörűen világítaná meg, magyarázná az 
egyik a másikát. De ha nem kell ismételni! 
Azt hiszik, hogy az olvasmányok csak a folyé-
kony olvasásra való gyakorlat ! 

Ezt a legszebb, pedagógiai szempontból leg-
értékesebb anyagot kikapcsolták az ismétlésből. 
Maradtak a többi tantárgyak. Szükségesnek 
tartom az olvasmányok és költemények ismét-
lését, de nem úgy, hogy egymásután, egyfoly-
tában elolvassák, elmondják, hanem minden 
adódó alkalommal helyén legyen. 

Az e'veleji ismétlésen kívül a földrajz, tör-
ténet és természetrajz szorulnak folytonos ismét-
lésre. Sok és egymástól elütő természetű fogalom 
torlódik ezeknél össze, bármely csekély részét 
tanítjuk is. Minden földrajzi darab más jelen-
séget mutat, minden történeti esemény más 
módon, helyen és időben, más szereplőkkel ját-
szódik le, szintúgy a természetrajzban. Azért 
kell itt nemcsak óránként az előzőre, hanem 
időközönként az egészre vissza-visszatérni. Igen 
helyes a pedagógiának az a törekvése, hogy a 
tanultakat minél többoldalúlag hozza egymással 
összeköttetésbe. Az emlékezetet támogatni, erő-
síteni kell, és minél helyesebb az ismétlés, annál 
biztosabb a tudás. 

Összefoglalva 8 pontba szedem tételeimet : 
1. A tanítás anyagának ismétlése pedagógiai 

okokból szükséges. 
2. Az ismétlést a tanítvány a tanítóval együtt 

végzi. 
3. Ugyanannak a tanítási anyagrészletnek 

akár karban, akár egyenként való huzamosabb 
ismétlése káros a gyermek testi és lelki fejlő-
désére. 

4. Az új anyag nyújtásánál a régebbi anyag-
részlet ismétléséből indulunk ki. 

5. Minden tanítási óra ismétlésen kezdődik, 
összefoglalással végződik, de minden tanítási 
órában új anyagot kell nyújtani, előbbre kell 
haladni. 

6. A leckék kihallgatása sohasem foglalhatja 
le az egész tanítási órát. 

7. Népes osztályokban (60 tanulón túl) minden 
hónap végén több időt szentelünk a tanultak 
ismétlésére. 

8. Az éveleji és évvégi ismétlés nem állhat 
puszta bemagolásból ; a tanító mindig javít, 
fölvilágosít, esetleg bővít.* 

(Budapest.) Schön József. 

A számtan tanítása a nem-magyar-
ajkú iskolákban. 

Ha nem ragadunk meg minden alkalmat, 
hogy a magyar nyelv elsajátítását népiskolai 
növendékeinknél már az első két osztályban 
biztosítsuk, akkor minden fáradságunk hiába-
való. 1 Nem mondom, hogy kárba vész, hanem 
célunkat nem érjük el és ezért nemcsak felsőbb 
hatóságunk neheztelésére szolgáltatunk okot, 
hanem a szülők elismerését sem érdemeljük ki. 

Mert akármit is hirdetnek politikai ellen-
feleink, az tagadhatatlanul bizonyos, hogy a 
nem-magyarajkú szülő örül, sőt követeli, hogy 
az ö kisgyermeke is elsajátítsa a hazai nyelvet. 

A számtan tanítása pedig eléggé alkalmas 
arra, hogy a számismeretek nyújtása és a szá-
molási ügyességre való szoktatás kíséretében 
nem-magyarajkú tanulóinkat magyar szóra is 
szoktassuk és tanítsuk. Hogy ezt eredményesen 
elérhessük, a számtan tanítását is a beszéd- és 
értelemgyakorlatok módjára kell tanítanunk. 
A számtantanításnál alkalmunk van arra a be-
szédre szoktatni a gyermekeket, melyet az élet-
ben használnak. Eladni, venni, alkudozni, föl-
váltani, fizetni, visszakapni, összeadni, kivonni, 
sokszorosítani és elosztani, mind oly cselekvések 
magyar elnevezésére szoktatja a tanulókat, 
melyeket „tárgyak" módjára nem szemléltet-
hetünk ugyan, de azért a gyermekekkel meg-
értethetjük, anélkül, hogy az ú. n. fordítási rossz 
tanalakhoz folyamodnánk. És ebbeli ténykedé-
sünk annál könnyebb, mert példáinkat az életből 
kell merítenünk és így tanításunk nemcsak 
érdekes, vonzó és változatos, hanem maradandó is. 

Sehol sem szükséges annyira figyelemmel 
lennünk a pedagógia ama parancsára, hogy „ne 
sokat, de jól", mint épen a nem-magyarajkű 
iskolákban. Mert máskülönben nem érünk sikert. 

* Ehhez a fontos kérdéshez hozzászólásokat 3 héten : 

belül szívesen veszünk. Szerb. 
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Az ilyen iskolákban, akár osztottak, akár osz-
tatlanok, elégedjünk meg az 1. osztályban 
(a magyar nyelvtanítás első fokán) az 1—10-ig 
terjedő számkörben való számolással. Ha még 
marad fönn időnk, azt használjuk föl a magyar 
beszéd érdekében, ismétlő begyakorlásaikra. 

Óvakodjunk azonban attól, hogy magyar 
számtantanításunk csakis a számvetések ered-
ményéből álljon. Nem elég a gyermeknek csak 
azt tudni, hogy kettő meg kettő - négy, vagy 
3 X 3-9 stb., hanem, épp mint anyanyelvén, 
tudjon beszélni és gondolkodni (szóval : számol-
gatni) magyarul is. Csak akkor biztosítjuk 
magyar nyelvtanításunk sikerét, ha a gyermek 
nemcsak beszél, de gondolkodik is magyarul. 

És nem is oly nehéz dolog az egész, ha 
komolyan hozzálátunk. A fő az, hogy a számtan-
tanítást a beszéd- és értelemgyakorlatok kap-
csán eszközöljük. 

íme, néhány példa. 
Mikor a gyermekek néhány tárgy magyar 

nevét tudják, az egy fogalmát a következőképen 
ismertetjük : 

A gyermekeknek fölmutatjuk a már meg-
tanult tárgyak egyeseit és kérdjük, mi es ? A 
tanulók egyenként és esetleg karban is felelik : 
asztal, szék, tábla, kályha, számológép, szivacs, 
kréta, palatábla stb. 

Anyanyelvén kérdezzük a gyermektől, hogy 
hány asztal (szék, tábla, kréta, kályha stb.) ez ? 
A gyermekek felelik, hogy egy. Minden különös 
magyarázat nélkül kérdezzük : hány asztal ez ? 
(Magyarul persze.) A gyermekek sejtik, hogy 
ez az előbbi kérdésnek magyar kiadása. Szeret-
nének is felelni, de nem tudják az „eins", „unt/.", 
„jedan" magyar nevét. Azért a föltett kérdésre 
minden magyarázat és minden fordítás nélkül, 
kellő hangsúllyal mi adjuk a feleletet: ez „egy" 
asztal; az egy szót nyomatékkal ejtjük ki. És 
így tovább: ez „egy" szék, ez „egy" tábla, ez 
„egy" szivacs stb. (Minden egyes alkalommal, 
mintegy megerősítésképen, az ujjunkkal is 
mutatván az „egyet". Szerk.)Ezt utánmondatjuk 
karban is, de a karban való mondatással ne 
essünk túlságba, mert az rendesen a tiszta ki-
ejtés hátrányára esik. 

Eddig elő nem fordult tárgyak nevét vagy 
újabb nyelvi alakokat se akarjunk a számtani 
óra alatt elsajátíttatni, mert ez a számolás rová-
sára esnék. A tárgyak neveinek és nyelvfordu-
latainak betanulására való a beszéd- és értelem-
gyakorlatok órája. Azért a számolásnál csupán 
ismert tárgy- és nyelvkörben mozogjunk. Ha 
tehát a gyermekek ismerik is az efféle kifeje-
zéseket : nekem egy fejem (orrom stb.) van, ne 
akarjuk, hogy a számolási óra alatt ezeket is 
gyakorolják : neked egy fejed van, neki egy feje 
van stb. Ezt elvégezzük a beszéd- és értelem-

gyakorlatok óráján. Hisz' a tantárgyakat úgyis 
egymásra kell vonatkoztatnunk és a következő 
beszéd- és értelemgyakorlatok óráján figyelem-
mel leszünk a számtani órában tanultakra és 
viszont a számtani órában segítségül alkalmaz-
zuk a beszéd- és értelemgyakorlatok alkalmával 
elsajátított szavakat. 

így pl. a beszéd- és értelemgyakorlatok óráján 
begyakoroljuk ezt is : hány könyv van itt ? hány 
kréta van ott ? hány tábla van itt ? hány könyv 
van az asztalon? stb. 

A gyermekek tehát megtanulták e kérdést: 
hány és ezen a fokon a feleletet, hogy : egy. 

„Egy" után nem a Jcettő kerül ismertetésre, 
hanem a sok. Ezt jobban megérti a gyermek. 
Sok után nem a kevés, hanem a lcettő tárgya-
lása következik ; a kevés csak akkor kerül sorra, 
amidőn megértetjük a gyermekekkel, hogy egy 
kevesebb mint lcettő és viszont kettő több mint egy. 

Ezen a fokon azután megismertetjük az 
1 + 1 = 2, 2 — 1 = 1, 2 X 1 = 2, 2-ben az 1 
megvan 2-szer kifejezéseket, természetesen nem 
mindjárt megnevezetlenül, hanem előbb meg-
nevezett számokkal. 

Egyebekben —- a módszert illetőleg — úgy 
járunk el, mintha anyanyelvén tanítanánk. 

Számtani példáink legyenek a gyakorlatból 
merítve és mindig oly szavakba öltöztetve, 
amelyeket a tanulók már megszerzett szókész-
letük alapján megértenek. 

Pl. Hány loba van a lónak? A lónak négy 
lába van. 

Hány lába van a tyúknak? A tyúknak két 
(kettő) lába van. 

Melyiknek van több lába ? A lónak van 
több lába. 

Hánnyal van több lába a lónak? Kettővél. 
Hánnyal több a 4, mint a 2? stb. Vagy 

például : 
Egy alma 2 fillér (-be kerill), két alma hány 

fillér (-be kerül)? Egy alma 2 fillérbe kerül; 
két alma kétszer 2 fillérbe keriil. 

És mennyi 2X2? 2X2 = 4. 
Szóval, a gyermekeket hangosan és teljes 

mondatban kell feleltetni, ne engedjük, hogy 
csak az eredményt mondják meg, hanem köve-
teljük meg tőlük, hogy fönnhangon gondolkoz-
zanak, nemcsak azért, hogy a többiek is szá-
moljanak és az egyöntetűséget biztosítsuk, hanem 
azért is, hogy a gyermeket magyar gondol-
kodásra szoktassuk és szokjék hozzá gondolatait 
helyes magyarsággal ki is fejezni. A megoldás-
nál az egyes fokozatokat lehetőleg a legnagyobb 
rövidséggel követeljük, mert csak így szoktat-
hatjuk gyermekeinkét jó számolásra és helyes 
(magyar) beszédre. (Természetesen, hogy mi is 
a föladatokat a legegyszerűbb szó- és mondat-
szerkezetben adjuk föl.) 
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Ha egy méter szalag 2 fillérbe kerül, akkor 
három méter szalag háromszor 2 fillérbe kerül. 

Ez a föladat megoldása. Most következik a 
megfejtés. 

Háromszor kettő hat, tehát három méter 
szalag 6 fillérbe kerül. 

A megoldásnál nyomban föltehetjük e kér-
dést : Miért ? Azért, mert három méter három-
szorannyi, mint egy méter. 

Ez az indokolás. 
Tehát következetesen követeljük és szoktassuk 

a gyermekeket arra. hogy először, oldják meg 
a föladatot általánosságban, másodszor, indo-
kolják a megoldást és végül fejtsék meg (szá-
mítsák ki) a föladványt. 

Ezáltal elérjük azt, hogy a gyermek rövid 
mondatokban felel és így a helyes beszédet is 
megszokja és szabatosabban fejezi ki gondolatát. 

Nem lehet célom, de terem sincs, hogy egész 
gyakorlati leckéket mutassak be, csak arra 
akartam fölhívni a nem-magyarajkúakat tanító 
pályatársaim figyelmét, hogy használjuk a nép-
iskola minden ismeretkörét a magyar nyelv 
tanítása érdekében és tegyük ezt különösen az 
első két osztályban, és akkor bizonyos, hogy a 
népiskola középfokán a lakóhely ismertetése és 
az olvasmány tárgyalásának segítségével oda 
juthatunk, hogy a népiskola felső fokán a 
reáliákat is minden nehézség nélkül magyarul 
taníthatjuk. A számtantanítás nagy segítségünkre 
lesz minden fokon. 

És ha ezt így tesszük, el fogjuk érni célun-
kat, azt, hogy a népiskolából kikerülő növen-
dékünk magyarul tudjon és magyarul érezzen. 

És ha ezt elértük, akkor nem kell félnünk, 
ha be is hozzák az általános választói jogot, 
mert minden szavazó honszerető magyar ha-
zafi lesz. 

(Kaposvár.) Gramma Döme. 

Külföldi szemle. 
y agybritannia. Uj iskolatörvény. Az a nagy 

küzdelem, mely 1902-ben az angol népoktatási 
törvény következtében az iskola körül 'kitört, 
most újabb fázisba lépett. Birell közoktatásügyi 
miniszter új törvényjavaslatot (bilit) terjesztett 
az alsóház elé, amely hivatva van egy meg-
közelítőleg világi iskolai rendszert teremteni 
s a (világi) községi iskolák s az egyházi isko-
lák között 1870 óta fönnálló dualizmust meg-
szüntetni, ha mostani alakjában törvénnyé vál-
nék. De addig még heves küzdelmek lesznek 
a parlamenten belül és kívül, s a bili elfoga-
dása után is aligha fogja föladni a küzdelmet 
a legyőzött párt.-Az 1902. évi oktatásügyi 
törvény (annak idején e lapokban is volt erről 
szó) az angol elemi oktatásügy dualizmusát az 

által iparkodott enyhíteni, hogy az egyházi 
iskoláknak anyagi támogatást ígért a polgári 
községek vagy grófságok adójából, ennek elle-
nében pedig a városi vagy grófsági tanácsok 
ellenőrzése alá helyezte. Az egyházi iskoláknak 
ily módon első ízben behozott világi felügye-
lete jelentékeny haladás volt ugyan, de ez a 
haladás a közvélemény nagy részét nem elégí-
tette ki, mert súlyos bajnak tartották azt, hogy 
az adófizető polgárok saját eszközeikkel támo-
gassák idegen vallásfelekezetek egyházi iskoláit. 
A szabad szektáknak (úgynevezett noukonfor-
mistáknak, t. i. azoknak, kik az angol magas 
egyháztól elszakadtak) legtekintélyesebb vezetői 
vonakodtak támogatni az általuk gyűlölt angol 
államegyház iskoláit, azért nem is fizettek köz-
ségi adót s inkább eltűrték, hogy megzálogol-
ják vagy börtönbe vessék őket. Az iskola körüli 
küzdelemnek ez a fázisa a parlamenti válasz-
tások alkalmával győzelemre segítette a liberá-
lis pártot, s további következménye az volt, 
hogy a szabad szekták jó képviseletet nyertek 
a liberális kabinetben. Maga Birell közoktatás-
ügyi miniszter egy noukonformista prédikátor-
nak a fia. Hogy most négy év után az angol 
oktatásügyet ismét átalakítják, sajnálatraméltó 
dolog volna, de közelebbről tekintve az új bilit, 
azt látjuk, hogy itt nem teljes átalakításról 
van szó, hanem inkább az 1902. évi akták 
továbbfejlesztéséről, liberális értelemben. Azok a 
parlamenti akták az 1870. év óta fönnállott 
iskolai hatóságokat (School-Boards) megszün-
tették s helyükbe a városi és grófsági taná-
csokat bízták meg a világi iskolák vezetésével 
s az egyházi iskolák bizonyos korlátolt főfel-
ügyeletével. Az új Birell-féle iskolatörvény itt 
kapcsolódik a régibe. Az egyházi iskolák fölötti 
korlátolt főfelügyelet helyett a város vagy a 
grófság tényleg átveszi az egyházi iskolákat, 
s ezek ilyformán meglehetősen teljes világi 
iskolák lesznek. Ezt az eljárást a következő-
képen tervezték. Az egyházi község, melynek 
saját iskolaépülete van, ezt az iskolát a város-
nak vagy a grófságnak vagy bérbe kell adnia, 
vagy egészen eladni, amely a hétnek öt napján 
reggeli 9 órától délutáni 4 óráig tisztán világi 
oktatást tart benne. Ehhez az állítólag tisztán 
világi oktatáshoz tartozik a biblia, az ima és 
a vallásos ének, de ez a tanítás, amint eddig 
is a Board-iskolákban szokásban volt, nem volt 
felekezeti s nem volt kötelező. Csak a hét 
hatodik és hetedik napján este, mikor a tanítás 
már véget ért, bocsáthatók be az egyházi 
iskolák eddigi tulajdonosai az iskolaházakba, 
hogy a — szintén nem kötelező — felekezeti 
vallástanítást, megtartsák. Ennyiben tehát a 
részben már századokon át fönnálló egyházi 
iskolák megtartják régi tradíciójukat s az 
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iskolaórákon túl a regi felekezeti vallástanítást 
nyújthatják, de a kötelező oktatás ezekben az 
iskolákban tisztán világi lesz, s melyekben oly 
tanítók fognak működni, kiknek valamely fele-
kezethez való tartozásukat kimutatni nem kell, 
de az egyes gyermekeknek sem kell résztven-
niök a bibliaolvasásban, az imában és a val-
lásos énekekben. Az egyházi iskoláknak ezen 
a nyilvános hatóságok részéről való átvételét 
kisajátításnak lehetne mondani, már azért is, 
mert az egyházi községek elvesztik azt a pót-
lékot, melyet a polgári hatóságok iskolai célokra 
adtak. Az 1870. évi törvény szerint az egyházi 
iskolák segélyt kaptak az állampénztárból, ehhez 
1902-ben ez a segély járult, melyet az iskolák 
a községek és grófságok költségeiből kaptak. 
Ezentúl ez iskolák ilyen segélyt nem kapnak, 
hanem világi tulajdonba mennek át s nem oly 
iskolákká válnak, melyek 1902 óta megszűntek 
Board-iskolák lenni s most városi vagy gróf-
sági iskolák. A törvényjavaslat azonban figye-
lemreméltó kivételt enged meg oly vidékeken, 
ahol egy bizonyos felekezet oly túlnyomó, 
hogy az iskolába járó gyermekek szüleinek 
*U része határozott felekezeti oktatást kíván. 
Ezt azután fakultative a hét minden napján 
lehet adni. Ügy látszik, hogy ezt a kivételt 
azért vették föl a bilibe, hogy ezt a katholiku-
sokra nézve elfogadhatóbbá tegyék. Egy másik 
nagyon fontos toldalék saját közoktatásügyi 
hivatalt helyez kilátásba Wales számára. Wales 
oktatásügye ezáltal teljesen függetlenné válnék 
Londontól, s mivel az angol államegyháznak 
csak igen kevés híve van Walesben, a szabad 
szekták nyernék itt meg az uralmat. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Többeknek. A tanítói továbbképző-tanfolya-

mokról lapunk mai számának hivatalos részében, 
a gazdasági tanfolyamokról jíedig ugyancsak 
lapunk mai számának hirdetési rovatában talál-
nak értesítést. — Kövárvidéki. 1. A mező-
gazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi 
XII. t.-c. 44. §-a értelmében a faiskola keze-
lésével, ha arra külön közeg nem alkalmaztatik, 
méltányos díj mellett a néptanító bízandó meg. 
A törvény tehát nem mondja ki azt, hogy csak 
tanító bízható meg a kezeléssel. 2. A községi 
elöljáróság tagjaira nem vonatkozik. 3. Azt 
megközelítőleg sem lehet meghatározni. 4. Az 
Egyetemi nyomda által kezelt szemléltetőképek 
elfogytak. Az újak kiadásának idejét nem tudjuk. 
5. A tanfelügyelőség útján keressen orvoslást. — 
0. M. Kisfalud. lítadót mindnyájan fizetünk.— 
Nagyszentniiklós. Egészen az isksz.-től függ.— 
Sz. L. Cserhát. Legcélszerűbb lesz a tanfel-
ügyelőséget megkeresnie ; mi nem ismerjük 

apróra alkalmaztatásának körülményeit, melyek 
ismerete nélkül pozitív választ sem adhatunk. — 
II. M. K.-csorba. 1. A fák legalvazására ön 
nem volt följogosítva, ennélfogva a következ-
ményeket viselnie kell. 2. A vízhordásért kár-
pótlást nem követelhet; győzze meg az iskola-
fönntartót az ú j kút létesítésének szükséges-
ségéről. 3. Minő jogon kíván ön évi 150 K 
kártérítést a hiányzó mellékhelyiségekért? 4. 
Amerikában az állam nem tart fönn iskolákat. 
5. Csak az iskolafönntartó engedélyével teheti.— 
I. I. Czigánd. Forduljon a nemzeti torna-
csarnok igazgatóságához. (VIII., Szentkirályi-u.)— 
C. I. Kisraánya. Önt tudtunkkal egyelőre csak 
ideiglenes helyettesítéssel bízták meg. Várja 
be, míg véglegesítik. — I. K. A. Kérdésével 
forduljon a kir. tanfelügyelőséghez. Mi a helyi 
viszonyokat nem ismerjük. — T. A. L-Szakái-
los. A jelzett célra a minisztériumtól kölcsönt 
nem kaphatnak, mert arra nincs födözet. — 
Felföldi. Levelét a legjobb akarat mellett sem 
tudtuk megérteni. Tessék az ügyet érthető 
módon velünk megismertetni. — Tejszövet-
kezet. A Gondnoksági Utasítás 74. §-ában fog-
laltakhoz képest jelentse be a tisztséggel való 
megbízatását a tanf.-ség útján a min.-hoz. — 
H. E. Több esetben közöltük már, hogy a 
nyugdíjjogosultságot azon polgári év kezdetétől 
számítják, amely évben a tanfelügyelő a föl-
vétel iránti s kellően fölszerelt folyamodványt 
a minisztériumhoz folterjeszti. Levele szerint ön 
csak ezután akarja kérelmezni fölvételét, ennél-
fogva visszamenőleg eltöltött szolgálatának éveit, 
még ha a törvényes kellékek meg is vannak, 
nem fogják beszámítani. — M. S. Az iskolaszék 
kivetheti a tandíjat, ön azonban nincs erre föl-
jogosítva. — A. I. Szilháttá. 1. A helyettesi 
díjakat havi utólagos részletekben szokták ki-
szolgáltatni. 2. E kérdésére nem felelhetünk, 
mert nem ismerjük a megállapodás föltételeit. — 
R. K. Kgörltő. 1. Be kell várnia a felebbezés 
eredményét ; ennek végleges elintéze'seig önt 
érhető esetleges károsodásért alig lehet ellen-
szolgáltatást követelnie. 2. Szerintünk önnek 
kell megfizetnie, azonban a községnek levonási 
joga nincs. — T. P. Pátyod. Az iskolát fönn-
tartó egyház köteles a kántortanítói lakást 
állandóan jókarban tartani. — Sz. P. Csököly. 
Ha állami tanítónak kinevezik, korpótlékait 
nem fogja elveszíteni, mint tanfel ügy előségi 
tollnok azonban nem kap korpótlékot. — 
B. E. A pályázatok legtöbbjét a mi lapunk s  
az államiakat a Hivatalos Közlöny közli ; a 
rom. kath. iskolaiak a Népnevelőben szoktak 
megjelenni. — V. Gy. Nagyobb kedvezményt 
aligha adnak. Folyamodványát az államvasútak 
igazgatóságánál tessék beadni. — M. S. Erdő-
hegy. T. J. lakása : VIII., Szentkirályi-u. 3. 
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Az iskolából. 
Kificamodott szólásformák. 

A legtöbb hasonlat sántít. De az, amely a 
tanítót a kertészhez hasonlítja, jóformán csak 
alig biceg. Olyan sok tekintetben találó. A ker-
tész is ültetget, a tanító is. Amaz a talajba a 
majdan gyümölcsöt vagy árnyat adó facsemetét 
vagy egyéb hasznos növényt plántálja, emez a 
tudás, az erkölcs magvait hintegeti a gyermeki 
lélekbe. Ezekből is fa lesz egykoron, ha meg-
felelő a talaj és ha az iskolán kívül is tovább 
ápolják, gondozzák majd a kikelt csemetét : 
a tudás, az erkölcs nemes fája. A kertész is 
írt, gvomlálgat. írtja a burjánt, gyomlálja a 
gazt, nehogy növésükben akadályozzák vagy 
épen teljesen elnyomják a tenyésztést megér-
demlő növényzetet. A tanító is ezt cselekszi 
átvitt értelemben. Sok irtani és gyomlálni való 
gaz, sok rossz tulajdonság veszi be magát a 
gyermeki lélek termékeny, virágos kertjébe. 
Ezeket a gondos tanítói kéznek rendre ki kell 
húzogatnia. 

Vannak a gyermeknek oly rossz tulajdon-
ságai is, melyek nem erkölcsbe vágók. Ezekre 
sem szabad természetesen szemet húnynunk. 
így pl. a gyermek beszédébe sokhelyütt be-
fészkeli magát a különféle idegenszerűség. Ezt 
a tanítónak szintén kötelessége irtani. De csak-
úgy irtandó mindaz, ami a gondolkozás helyes-
sége ellen vét, ami logikátlanság; mindaz, ami 
a gondolkozás ítélőszéke előtt meg nem állhat. 
Ez az értelmi nevelés követelménye. Az ily 
furcsaságokat, ha kell, komoly modorban szál-
lítjuk le értékére. Azonban legtöbbször gyor-
sabban, hatásosabban és gyökeresebben elbánunk 
vele tréfás hangon. Olyan a maga helyén és 
idején alkalmazott tréfás kép, mint a villamos 
fény. Élesen rávilágít a hibára. Egyúttal a 
gyermek szemében nevetségessé is teszi hibáját. 
A nevetségesség pedig — ezt jól tudjuk — 
öl. Kiöli sok esetben a beszéd helytelenségeit, 
kártékony bacillusait is. 

* 

— Van-e neked testvéred ? — kérdezem 
egyszer egy felsőbb osztályos tanítványomtól. 

— Van egy bátyám, aki nyolc gimnáziumot 
végzett. 

— Valóban ? Nyolcat ? Es hol végezte ezt 
a nyolc gimnáziumot. 

— Itthon. 
—- Ez már nem lehetséges. Városunkban 

tudtommal csak egyetlen egy gimnázium van. 
Az igaz ugyan, hogy nyolc osztály van benne. 
És hány éves a bátyád ? 

— Tizennyolc. 
— No hát, már ebből is egészen bizonyos, 

hogy nyolc gimnáziumot nem végezhetett. Mert 
nyolc gimnázium, ha jól tudom az egyszeregyet, 
illetve 8X8-at, 64 osztályt jelent; és ha csak-
ugyan ennyi osztályt járt volna ki a bátyád, 
most bizony nem lehetne 18 éves, hanem a 
hetven éven is túljárna. Eszerint nem is végzett 
ő nyolc gimnáziumot, hanem legfeljebb gim-
náziumi nyolc osztályt. 

* 

Ugyanazt a fiút arról kérdezik egyszer jelen-
létemben, hogy hány éves a nagyapja ? 

— Tegnap volt a hetvenedik születésnapja. 
— Nem tréfálsz? — kérdezem. 
— Nem. 
— Pedig azt hittem. Mert én úgy tudtam 

a mai napig, hogy minden ember csak egyszer 
születik. És én nem is bírom elhinni, hogy a 
te nagyapád nem olyan ember volna, mint más. 
Hogy ő tegnap már hetvenedszer született. 
Akkor ma még csak egynapos baba volna. És 
lia minden évben újra születik, soha sem lehet 
egy évesnél idősebb. Pedig én már őt öreg 
embernek ismerem. Egyébként jó is volna, ha 
ennyiszer lehetne születni, vagy ha csak kétszer 
is. Császárok, királyok, milliomosok ugyancsak 
megfizetnének annak, aki ezt elő tudná idézni. 
Ez a valaki aztán olyan dúsgazdag lenne, hogy 
az államok ezentúl őtőle vennének föl kölcsönt, 
nem a Rotschild-csoporttól. — Ügy vélem, 
öcsém, hogy az előbb te csakugyan nem tré-
fáltál, hanem komolyan beszéltél. Komolyan, 
de helytelenül. Mert nagyapádnak nem a het-
venedik születésnapja volt tegnap, hanem szü-
letésének hetvenedik évfordidója. Nem gondolod? 

— De igen. Csakugyan így kellett volna 
mondanom. 

* 

— Elmondjam ennek az olvasmánynak a 
tartalmát „kívülről?" 

— Nem fiam, ezt nem engedhetem. Még 
megfázhatnál odakint ebben a dermesztő hideg-
ban. Mondd el csak inkább „belülről", vagyis 
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itt, az iskolaszobában. De úgy, hogy fölmondás 
közben a könyvbe nem szabad belenézned. 

* 

— „Lesz-e holnap iskola?" — kérdezi az 
egyik nebulóm. 

— Már hogyne lemre, fiam. Hacsak holnapig 
véletlenül valami földrengés romba nem dönti, 
vagy az árvíz el nem hordja, akkor okvetlen 
itt lesz a helyén. 

— Nem úgy értem, tanító úr, hanem hogy 
lesz-e „előadás?" 

— „Előadás?" Az nem lesz, mert az itt 
soha sem szokott lenni. Azt a színházban szok-
ták tartani, még pedig nem tanítók, hanem 
színészek. Van ugyan olyan iskola is, ahol elő-
adást tartanak : az egyetemen, a legfelsőbb 
iskolában, ahova azonban már nem gyermekek, 
de érett ifjak járnak. Az volna a helyes kérdés, 
hogy: lesz-e „tanítás?" Mert itt napról napra 
ez szokott lenni, nem pedig „előadás". De úgy 
is helyes volna a kérdés, hogy : „ Jövünk-e 
holnap iskolába?" Kérdésed azonban ezen-
fölül fölösleges is. Mert ha valami okból nem 
kellene iskolába jönni, azt bizonyára nem tar-
tanám titokban, hanem megmondanám kérdés 
nélkül is. 

(Sátoraljaújhely.) Gárdos Mór. 

I R O D A L O M . 
Magyarok daloskönyve. Szerkesztette Bura 

Máté. „Budapesti Hirlap" ujságvállalat kiadása. 
Ara 2 korona. — Bura Máté érdemes munkát 
végzett, midőn a legszebb, legjobb és legújabb 
dalokat összegyűjtötte. Az 573 oldalra terjedő, 
szép kiállítású kötet szerelmi, dévaj, hazafias, 
elbeszélő, katona- és bordalokat tartalmaz. A 
daloskönyv megismerteti a nagyközönséggel 
a kuruc- és katonadalokat s így táplálja, éleszti 
a hazaszeretetet, a vitézséget ; emlékeztet a mái-
feledésbe menő régi dalokra és megtanítja az 
új dalokat. A magyar dal kedvelőinek figyel-
mébe ajánljuk Dura Máté értékes kötetét. 

Szocialista programok. Bernát István köz-
gazdasági író, a Magyar Gazdaszövetség igaz-
gatója tollából ily címmel igen figyelemreméltó 
könyv hagyta el a sajtót. A szociálista törek-
vések elleni védekezés szükségét már nálunk is 
érzi a társadalom, ennek dacára kevesen vannak, 
akik a szociálista mozgalom történetét, irányát, 
különböző alakjait és kívánalmait alaposan 
ismernék. Hézagpótló munkát végzett tehát a 
szerző, amidőn e müvében szigorú tárgyilagos-
sággal vázolja a külföldi régi és újabb moz-
galmakat és apróra kimutatja, milyen viszonyban 
állanak ezekkel a magyar szociális törekvések. 

A szociáldemokrácia mai elterjedését a szabad-
ságnak, a fölszabadult vágyaknak köszönheti, 
de ugyanez a szabadság fogja korlátok közé 
szorítani és valódi értékére leszállítani, mert ha 
a szociáldemokrácia törekvései megvalósulhat-
nának, épen saját despotizmusa lenne a szabad-
ság legnagyobb ellensége. Bernát István értékes 
munkája a Pátria irodalmi vállalat könyvkiadó-
hivatalában kapható. Ara 2 K 50 f. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak. 33.805. szám.) 

Tudomás és további szabályszerű eljárás 
végett értesítem a tanfelügyelő urat, hogy a 
folyó iskolai év szünidejében és pedig július 
hó 2-tól kezdődőleg az 1906. évi január hó 
10-én 102.594/905. sz. a. kelt rendelettel kiadott 
tanítói továbbképző-tanfolyamok szervezeti sza-
bályzatában foglaltak alapján több állami képző-
intézetnél, a korábbi évekhez hasonlóan, három 
hétre terjedő tanítói és tanítónői továbbképző-
tanfolyamok fognak tartatni, még pedig : tanítók 
számára a budapesti I. kerületi, a kolozsvári, 
a bajai és a sárospataki áll. el. isk. tanítóképző-
intézetekben ; tanítónők részére pedig a buda-
pesti II. kerületi, a kolozsvári és a szabadkai 
áll. el. isk. tanítónőképző-intézetekben. 

Ezen tanfolyamokon, a jövő iskolaév elején 
életbeléptetendő népiskolai új tantervre való 
tekintettel, különös figyelem lesz fordítandó a 
rajzra, az énekre, a kézügyességre (slöjd) és 
ezeknek népiskolai methodikájára. 

Mindegyik tanfolyamra 50—50 hallgató vé-
tetik föl, akik közül tanfolyamonként 30—30 
állami költségen nyer az intézet internátusában 
szállást és étkezést, azonkívül 15—15 korona 
utazási költségben is részesül. 

A saját költségükre jelentkező többi hallgatók 
ingyenszállást nyernek az intézetben, hol mér-
sékelt áron étkezést is kaphatnak. 

A föntebb megjelölt tanfolyamokon kívül a 
rajz-, a kézügyesség- (slöjd-) és énektanítás új 
irányú módszerének elsajátítása céljából, tekin-
tettel az 1906/7. tanévben életbelépő népiskolai 
új tanterv követelményeire, három hétre terjedő 
külön rajzkézügyességi és énektanfolyam fog a 
kaposvári állami elemi iskolában és a szolnoki 
állami főgimnáziumnak e célra átengedett rajz-
termében tartatni. Az ezen tanfolyamokon az 
ott helybeli tanítókon és tanítónőkön kívül 
résztvevő vidéki (nem kaposvári, szolnoki) taní-
tók közül 30—30, egyenként 30 korona segély-
ben fog részesülni. 

A fölsorolt kilenc tanfolyam bármelyikére 
való fölvételért folyamodhatnak az ország bár-
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mely részében lakó és bármilyen jellegű el. nép-
iskolánál működő okleveles tanítók és tanítónők. 

A fölvétel iránti bélyegtelen jelentkező bead-
ványok az illető kir. tanfelügyelőnél nyújtandók 
be, akinek tankerületében a folyamodó működk. 

A pályázati határidő 1906 május 15. A föl-
vételre jelentkezők kérvényeit megfelelő táblá-
zatos kimutatás és véleményező jelentés kapcsán 
és annak föltüntetése mellett, hogy melyik tan-
folyamra kívánja a folyamodó magát fölvétetni, 
a tanfelügyelő úr legkésőbben f. évi május hó 
25-ig terjessze ide. 

Fölhívom egyben a tanfelügyelő urat, gon-
doskodjék arról, hogy tankerülete minden jel-
legű iskoláinál működő tanítók és tanítónők 
kellő időben és megfelelően értesítve legyenek 
a megtartandó tanfolyamokról. 

Budapest, 1906 április hó 21. 
A miniszter helyett : 

Molnár, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte : Nagy Sándor oki., volt közs. el. 

isk. tanítót a mosoni áll. el. isk.-kozr. tanítóvá ; 
Dümmerting Hermin vecseházai áll. el. isk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanoda r. tanítónővé ; 
Czinege Emma vallai áll. el. isk. állandó h.-tanító-
nőt ugyanoda r. tanítónővé. 

Jelen minőségben áthelyezte : Szűcs Gyula 
kistelepi áll. el. isk. tanítót a nyírbátori áll. el. 
isk.-hoz; Munka Sándor, a csanádmegyei kir. 
tanfelügyelői hivatal ideiglenes vezetésével meg-
bízott kir. segédtanfelügyelőt hasonló minőség-
ben Szeben vármegyébe. 

Visszahelyezte: Groó Vilmos kir. tanácsos, 
szebenvármegyei kir. tanfelügyelőt jelenlegi 
minőségében Csanád vármegyébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Múzeumok és könyvtárak Országos 

Tanácsa nevében dr. Wlassics Gyula elnök, 
Szálmj Imre helyettes elnök és Schönherr Gyula 
dr. előadó-titkár üdvözölték Apponyi Albert 
gróf közoktatásügyi minisztert. Wlassics Gyula 
a tanács és az Országos Szövetség üdvözletét 
tolmácsolta az új miniszternél, kifejezve azok 
örömét afölött, hogy a miniszteri székben oly 
férfiút tisztelhetnek, akit eddigi közpályáján 
a magyar nemzeti művelődésnek tett fontos 
szolgálatai legméltóbbnak jelöltek ki. A minisz-
ter válaszában behatóan méltatta az országos 
tanácsra és a szövetségre a hafcai múzeumi és 
könyvtári ügykör terén, különösen a nép-

művelés érdekében való föladatok fontosságát, 
és meleg szavakkal emlékezett meg Wlassics 
Gyulának a miniszteri székben e téren is 
szerzett érdemeiről, amaz elődei közé sorozza 
őt, kinek működése példaképp fog előtte 
állani. A hivatalos tisztelgés után a miniszter 
még magánál tartotta a küldöttséget és tájé-
koztatta magát általuk a múzeumi és könyvtári 
ügykör megoldásra váró kérdései felől. 

— A Mária Dorottya egyesület Csáky Albinná 
grófné elnöklésével tartotta meg évi közgyűlé-
sét. Az elnök meleg szavakban emlékezett meg 
arról a pótolhatatlan veszteségről, mely az 
egyesületet egyik alapítója és hű munkatársa, 
György Aladár elhunytával érte. Badnai Jenőné 
titkár az évi jelentésből kiemeli, hogy az 
egyesület jótékonyságából az elmúlt évben 62 
tanítónő részesült fürdői kedvezményben, 89 
nevelőnő kapott ingyen-elhelyezést, többen az 
Otthonban részesültek ingyen-oktatásban, s az 
1850 korona havi és egyszeri segítségből is 
többen kaptak. A hercegprímási alapítványi 
helyen egy munkaképtelen tanítónő van s az 
Erzsébet- és Péterfy-alapítványok kamatait is 
kiosztották beteg és nélkülöző tanítónők között. 
A tisztikar s a választmány megválasztása után 
Badnai Jenőné titkár indítványára az egyesület 
elhatározta, hogy magyar nemzeti kultúrtörek-
véseinek kifejtésére fölszólítást fog intézni a 
magyar tanítónőkhöz s fölhívja őket hármas 
irányú munkálkodásra, melynek föladata lenne 
elősegíteni az általános nagy nemzeti mozgal-
mat. Az eszközök a következők: Először is az 
egyesület vidéken élő tanítónő tagjai kutassák 
ki a magyar iparcikkek előállításának helyét, 
küldjenek a középpontba mintákat s támogassák 
megrendelők szerzésével a helyi és háziipart. 
Másodszor, minden magyar tanítónő a maga 
falujában alakítson emberbaráti intézményekei — 
ha szerény eszközökkel is — különösen a nők 
és gyermekek védelmére és hasznos foglalkoz-
tatására. Harmadszor, érdeklődjenek a népkölté-
szet régi és meglévő kincsei iránt s ezeket 
összegyűjtve, küldjék föl a középpontba. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az ismertető 
füzeteket a titkári hivatal 25.000 példányban 
már az összes kir. tan felügyelőségeknek meg-
küldötte s Tolna vármegye kir. tanfelügyelője : 
Tihanyi, Domokos kir. tanáesos volt az első, 
aki jelentette az elnökségnek, hogy a füzeteket 
szétküldötte. „Egyben tudatom, írja az érdemes 
kir. tanfelügyelő úr, hogy azt nagyon szívesen 
tettem és az Eötvös-alapnak mindenkor rendel-
kezésére állok". Az alap elnöksége reméli, hogy 
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a kir. tanfelügyelő urak mind szétküldik az 
ismertető füzeteket, a maguk részéről is hozzá-
járulván akként ahhoz, hogy a tanítók mind 
megismerjék az Eötvös-alapot, mert ha meg-
ismerik, tagjaivá is lesznek. Az április 22-iki 
díszebéden az alap elnöksége megbízásából 
Józsa Mihály kir. tanf., a Ferenc József Taní-
tók Háza gondnoka, köszönetet mondva a kir. 
tanfelügyelő uraknak eddigi támogatásukért, 
fölkérte őket az Eötvös-alap további jóindulatú 
támogatására, s az akkori hangulatból ítélve, 
van okunk hinni, hogy a kir. tanfelügyelő urak 
ezentúl is mindent el fognak követni, hogy a 
tanítók országos segélyegyesülete erősödjék. 
Az alap elnöksége a következő sorok közlésére 
kért föl minket: „Egy fővárosi tanügyi lap 
megemlékezvén a dr. Lukács György volt köz-
oktatásügyi miniszter által a tanítók létesítendő 
szanatóriumára kilátásba helyezett 100.000 koro-
náról, azt állítja, hogy ezzel a tanítóságot 
csak hitegették. Ez tévedés. A szanatórium 
céljaira kilátásba helyezett összeg tényleg föl 
van véve az állami költségvetés tervezetébe, s  
tekintettel az emberbaráti célra, hihetőleg most 
sem fogják törölni ezt a tételt az 1906. évi 
költségvetésből. A tanítók szanatóriuma ezzel 
természetesen, még nem létesülhet, de a 100.000 
korona kamataiból Eötvös-alapunk segíthetné 
a tüdő- és gégebajos tanítókat, amit enélkül, 
legnagyobb sajnálatára, nem tehet meg." Az 
Eötvös-alap vagyona f. é. április 29-én 575.594 
korona 94 fittér volt. 

— Fölvétel tanítóképzőkbe. A losonczi áll. 
tanítóképző-intézetbe az 1906/7. tanévre mind a 
négy osztályba együttvéve 1 teljes díjat fizető, 49 
ingyenes bennlakó és egyenként 80 K évi ösztön-
díjat élvező 37 bejáró növendék fog fölvétetni. A 
kellően fölszerelt kérvények május 31-ig kül-
dendők be az intézet igazgatóságához. — A 
csáktornyai áll. tanítóképző-intézet első osztá-
lyába az 1906/7. tanévre fölvétetnek, kik életük 
14. évét f. évi szeptember 1-én betöltik, testileg 
épek és egészségesek s a polgári vagy közép-
iskola IY. osztályát elvégezték. A fölveendő 
elsőéves tanítónövendékek államsegélyben része-
sülnek. Még pedig : első sorban valamennyi 
növendék az intézet intemátusában ingyen-
lakást és mosást kap; ezenkívül közülük, elő-
menetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz képest, 
ingyen vagy mérsékelt áron az intézet köztar-
tásán reggeli, ebéd és vacsorából álló élelmezést 

nyernek. A fölvételi-e vonatkozó kérvények f. 
évi június hó l-ig a csáktornyai áll. tanító-
képző-intézet igazgatóságához küldendők. — 
A székelykeresztúri áll. elemi iskolai tanítóképző-
intézetnél az 1906/7. tanévre az első évfolyamba 
fölvétetik 30 növendék. Ezek közül 18 bennlakás, 
reggeli, ebéd és vacsora, 4 pedig évi 105 K 
ösztöndíj-kedvezményben fog részesülni. A ked-
vezmények a középiskola vagy polgári iskola 
IV. osztályát végzett kitűnő és jeles előmenetelű 
növendékeknek fognak adományoztatni. A pályá-
zati kérvények, szabályszerűen fölszerelve, f. évi 
május hó 31-ig az intézeti igazgatósághoz 
nyújtandók be. Részletes fölvilágosítást szívesen 
ad az intézet igazgatósága. 

— Tanítógyülés. A pécsi tanítóegyesület 
április 18-án tartotta meg rendes^ évi közgyű-
lését Klingenberg Jakab alelnök elnöklete alatt. 
Az ülésnek ünnepélyes színt adott különösen 
azon körülmény, hogy közvetetlenül az alelnök 
meleghangú megnyitója után Germán István 
h, igazgató szívreható emlékbeszédet tartott 
a f. é. január 17-én elhunyt Mihálovics Antal 
érdemekben gazdag egyesületi elnök fölött. 
Schmidt Boldizsár bányatelepi igazgató az új 
tantervet ismertette és behatóan foglalkozott a 
szemlélet és emlékezet után való rajzolással. 
Beható szóbeli fejtegetései után azt indítvá-
nyozta, liogv a Magyar Tanítók Országos Bizott-
sága közvetítésével kéressék meg a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, hogy 
országszerte rajztanfolyamokat rendezni méltóz-
tassék, abból a célból, hogy a tanítók az új 
alapra fektetett rajzoktatás módszerével közve-
tetlenül megismerkedjenek és biztos tájékozást 
nyerhessenek. A kérdéshez hozzászóltak : Schnei- 
der István felügyelő igazgató, Szkolnik Géza, 
Dobra Imre és az alelnök. Valamennyien pár-
tolták az indítványt, mire a közgyűlés azt egy-
hangúlag elfogadta. A következő előadó Sziebert 
Róbert volt, ki a kisegítő iskolákról kiváló szak-
avatottsággal értekezett ; ez a kérdés szintén 
élénk vitára adott alkalmat. Ezután Germán 
István egyesületi jegyző az évi jelentést és 
Dobra Imre pénztáros a pénztári jelentést 
olvasták föl, mely jelentésekben mély megille-
tődéssel megemlékeztek Lakit s Vendel és Som-
lyay József nagyérdemű elnökök elhalálozásá-
ról, valamint arról is, hogy a Pécsi tanítóegylet 
20 koronával járult a sírkő fölállítása költsé-
geihez és hogy magángyüjtés útján 15 korona 
folyt be ere a célra. A közgyűlés jegyzőköny-
vében örökítette meg a nagyérdemű elnökök 
iránti hálás elismerését. Fölolvastatott továbbá 
az alapító-levél, mely szerint a Baranyamegyei 
tanítóegyesület, a Pécsi tanítóegylet és a Pécsi 
tanítónők egyesülete egy hatezer koronáról 
szpló alapítványt létesítettek a Ferenc József 
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Tanítók Házában, és amelynek egyik föltétele 
az, hogy az egyik szoba a Tanítók Házában 
„Pécs-Baranyamegyei szobának" neveztessék el. 
Végre megejtették a választást, illetve tiszt-
újítást, melynek eredménye, hogy egyhangúlag 
megválasztattak : elnöknek : Haksch József, al-
elnöknek : Klingenberg Jakab, jegyzőknek : 
Magyar Károly és Sperl Lajos. 

— Dai-Nippon. Barátosi Bálogli Benedek 
kartársunknak ily című érdekes és tanulságos 
munkáját, melyről mi Irodalom rovatunkban 
(f. é. 12. sz.) már dícsérőleg megemlékeztünk, 
a vallás-és közoktatásügyi miniszter 23.084/906. 
sz. a. „mint a tanulóifjúság részére igen al-
kalmas szórakoztató és müveitető olvasmányt 
az iskolai könyvtáraknak beszerzésre ajánlotta." 
Fölhasználjuk ezt az alkalmat, hogy Barátosi 
Balogh Benedek kartársunknak Japánról szóló 
igen érdekes kötetére ismételten fölhívjuk olva-
sóink figyelmét. Megérdemli a támogatást a 
szerző is, aki sok nélkülözés közt huzamos ideig 
tartózkodott Japánban, de megérdemli az 
értékes könyv is a megszerzést és az elolvasást. 
Tanítók 5 K árban rendelhetik meg a szerző-
nél. (Budapest, nagydiófa-utcai polg. iskola.) 

— Rövid hírek. Aiçanytollal kitüntetett 
tanító. A lévai kaszinó Jaross Ferenc r. kath. 
igazgató-tanítót, aki az egyesületnek 30 évig 
titkára volt, az egyesület ügykörében kifejtett 
hazafiassággal párosult buzgalmáért aranytollal 
ajándékozta meg, mit a jubilánsnak az intézet 
igazgatója fényes ünnepség keretében — amelyen 
résztvett Léva és vidékének színe-java — 
nyújtott át. — A magyar dalért. Apponyi 
Albert gróf kultuszminiszter megbízta Hackl 
Lajos állami felső leányiskolái énektanárt, hogy 
a szünidei tanítóképző kurzuson az ifjúsági 
daloskörök szervezéséről, a karnagyi teendőkről 
és az énekoktatás módszeréről előadásokat 
tartson. Az előadások célja a magyar népdal 
kultiválásának az ország minden részében való 
előmozdítása. — Kitüntetés. Az Országos Köz-
egészségügyi Egyesület Győrff'y János székes-
fővárosi igazgatót, az ismert tankönyvírót el-
ismerő díszoklevéllel tüntette ki az iskola-
egészségügy terén kifejtett tevékenységeért 
s az ezirányú nagyfokú irodalmi munkás-
ságáért. — Pályatétel. Az „Ung-beregmegyei 
r. k. néptanító-egyesület" az 1906. évre a 
következő pályatételt tűzi ki : „Mily módon 
kell a tanítónak ellensúlyoznia a gyermekekben 
jelentkező önző érzelmeket?" Jutalma: az első 
legjobb munkának 40 korona. Határidő: 1906. 
év augusztus hó 15-ike. Pályázhatnak az ung-
e's beregmegyei r. k. néptanítók. — Gyűlések. Az 
„Abaújtornam egyei általános tanítóegyesület 
füzéri köre" f. évi gyűlését május 9-én d. e. 
V2IO órakor kezdve Hernádzsadányban, az 

állami iskolában tartja meg. A „Zalamegyei 
általános tanítótestület zalaegerszegi járásköre " 
május 10-én d. e. 9 órakor Nagykutason, az 
iskola helyiségében közgyűlést tart. A „ Somogy-
megy ei általános tanítóegyesület" évi rendes 
közgyűlését május hó 7-én délelőtt 9 órakor 
Kaposvárott, a városháza nagytermében tartja 
meg. A „Szombathely-egyházmegyei róm. kath 
tanítóegyesület jánosházai köre" tavaszi ülésé 
Jánosházán május 17-én, csütörtökön tartja megt, 

— Adakozás. Nálunk befolyt: gyűjtés a. 
Marczaliban tartott járásköri gyűlés alkalmával 
(beküldte Gold Adolf) : 6 K (ehhez hozzájárul-
tak: Khovan József 20 f, Czobor Gyula 20 f, 
Markovies L. 20 f, Czeglédi L. 20 f, Kovács 
S. 20 f, Kovács L. 20 f, Varga I. 20 f, Lengyel 
10 f', Szélesy J. 1 K, Malinovszky 1 K, Szabady 
S. 1 K, Löbl L. 80 f, Gold A. 20 f, Kovács 
B. 40 f, Takáts L. 20 f) ; Dalea Miksa (Zsuppa) 
20 f. Átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. 

— Halálozások. Diebold Károly soproni 
evang. tanító e hó 18-án, életének 36-ik évében 
hosszas szenvedés után meghalt. — Konkolyi 
József alsópáhoki tanító életének 69-ik és buzgó 
tanítóskodásának 49-ik évében április hó 23-án, 
rövid szenvedés után, elhunyt. — Szendrey 
László hódmezővásárhelyi róm. kath. tanító 
munkás élete 39-ik, tanítói működésének 16-ik 
évében április hó 22-én elhunyt. — Geyer 
Ádám paksi róm. kath. kántortanító áldásos 
élete 70-ik, buzgó tanítói működése 49-ik 
évében április hó 24-én szívszélhűdés folytán, 
temetés alkalmával, amidőn egy halottat búcsúz-
tatott, hirtelen meghalt. 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosztályfőnökök napon-
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3—5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 35. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába. jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek: a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái éa 
összes árúcikkei; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tartalom : A magyar iparéit. Péczeli József. — 
Tisztelgő küldöttségek gróf Apponyi miniszternél. — 
A bot szerepe az iskolában. K. Nagy Sándor. — 
A tanítási anyag ismétlésének pedagógiai haszna. Schön 
József. — A számtan tanítása a nem-magyarajkú 
iskolákban. Gramma Döme. — Külföldi szemle. — 
Tanítók tanácsadója. — Szünóra : Az iskolából. Gárdos 
Mór. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA 
E o v a t v e i e t ö : K E O L O P P A L P H É D . 

A gazdasági ismétlő iskolák 
munkanaplója. • 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 
legújabban egy a gazdasági ismétlő iskolákat 
közelről érintő rendelete arról tesz említést, 
hogy a gazdasági ismétlő iskolák működését, 
gazdasági ügyvitelét és főkép a gyakorlati 

' oktatás végzését igazoló számadási naplók 
vezetése nem teljesíttetik kellő pontossággal. 
A számadási naplók vezetése nélkül szinte el-
képzelhetetlen kezelni egy olyan gazdálkodást, 
melynek terményeivel a kezelő tanító számolni 
tartozik a fenntartó testület előtt, de a szám-
adási naplók legpontosabb vezetés mellett is 
igen megbízhatlan betekintést engednek az 
iskola helyes irányú működésébe, mert pl. abból, 
liogy a termériynaplóbán az elvetés napján 
kiadásba helyezünk bizonyos mennyiségű vető-
magot, kizárólag csak az állapítható meg, 
hogy a vetés mely időben történt. A bevéte-
lezésekből is megállapítható a letakarítás vagy 
a cséplés ideje és a termés mennyisége, de ezen 
adatok csupán az iskola üzletvitelére szolgál-
nak némi felvilágosítással. 

Az iskola belső vezetését, szakszerűségét, 
az elért eredményeket, a gyakorlati munkák 
végzésénél a tanulók részvételét a maga való-
ságában a munkanapló tünteti fel. De nemcsak 
ezért nélkülözhetetlen a munkanapló pontos 
vezetése. Tanítóra és tanulóra egyaránt a leg-
fontosabb ismeret- és tapasztalatszerző hatás-
sal van. 

Amikor a földmívesiskolánál tanfolyamon 
voltam, az igazgató már az első évben rám-
bízta a munkanapló vezetését, és mondhatom, 
bármely irányú munkálkodásom által nem 
szerezhettem volna magamnak annyi tapasz-
talatot és ismeretet, mint ezen napló vezetésé-
vel. Mintegy rá voltam kényszerítve, hogy a 
napi munkák beosztását, az elvégzett munkák 
eredményét vagy akadályait, a felhasznált igás 
és kézi erő mennyiségét, a munkálatok keresztül-

vitelének a mikéntjét, a gazdasági gépek és 
eszközök kezelését, a terméseredményeket, 
azoknak egységszerinti mennyiségét, az érté-
kesítést, a takarmányozást, az állatbetegségeket, 
cselédviszonyokat stb.-t napról-napra meg-
figyeljem és a munkanaplóba bejegyezzem. 

A gazdasági ismétlő iskolák szervezete és 
tantervére vonatkozó miniszteri utasítás fel-
sorolja azon naplókat, melyeket a szaktanítók 
vezetni tartoznak. (Sőt a főkönyvek vezetését 
a gondnokokra bízza, ami egyértelmű azon 
határozattal, hogy a főkönyvek vezetését nem 
kívánja, mert a községi iskolaszékek gondnokai 
arra 100 közül 90 esetben képtelenek.) Van 
leltári, termény-, állat-, anyagszámadási napló, 
de nincsen említés téve munkanaplóról. A hala-
dási naplóban nem terjeszkedhetik ki a tanító 
részletesen a gazdálkodás minden ágára, mert 
abban csak az elvégzett tananyag tüntethető 
fel, a növendékek osztálya és neme szerint, és 
csak a szorgalomidő szakában vezethető. 

Hogy milyen kiállítású lehet egy munka-
napló beosztása, evégből bemutatom alább azon 
mintát, mely szerint iskolámnál a munkanaplót 
vezetem. 

Talán jeleznem is fölösleges, hogy e lap 
kerete nem engedi meg, hogy a rovatolást 
teljes nagyságában bemutassam, és így a tel-
jesített munka részletes felsorolásánál kimaradt, 
hogy kat. holdanként mennyi vetőmag ment a 
földbe, a magcsemeték ültetésénél azoknak 
neme, a sor- és tőtávolság. Ugy hiszem azon-
ban, hogy ennyiből is világosan láthatni, milyen 
adatokat kell tartalmazni a munkanaplónak, és 
hogy a munkanapló adatait nem pótolják az 
előírt számadási naplók. 

Aztán, mily haszonnal forgathatja az elmúlt 
évek ilyen naplóit, elsősorban maga a szak-
tanító. A munkák beosztásánál az elmúlt évi 
adatokon okulhat, összehasonlításokat tehet és 
esetleges áthelyezése alkalmával, ha új iskolája 
4—5 évig vezetett munkanaplóját tanulmá-
nyozza, nem kell az ríj viszonyok között az 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 8 . SZÁM. 

iskola vezetésének hátrányára tapogatóznia, 
kísérleteznie, hanem folytathatja ott, hol elődje 
elhagyta. 

A földmívesiskolai tanfolyamot elvégzett 
tanító gyakran juthat olyan körülmények közé, 
hogy az új gazdasági viszonyok között kísér-
leteket keilend végeznie. A kísérletek azonban 
csak feljegyzések után járhatnak tanulságos 
eredménnyel a jövőre nézve, bárki más vegye 
át az iskola vezetését. Ne higvje senki, hogy 
az egy gyárból kikerült gazdasági gépek több 
évi használat után is megtartják szilárdságukat 
és kezelésük egy mintára történik. A földmíves-
iskolánál a Kühne-féle vetőgépen a búzát 4-es 
koronggal vetettük. Az én utódom, ha munka-
naplómból nem fog okulni, 100 kg. búzát fog 
vetni egy kat. holdba, az iskola vetőgépjének 
4-es korongjával. 

A különböző növények vetési idejét, a talaj 
előkészítését úgy a mező-, mint a kertgazda-
ságban, az évenkénti kipróbált eredmények után, 
a munkanaplóból állapíthatjuk meg. 

Es ami szintén nem lényegtelen, a felettes 
hatóság mindenkor meggyőződhetik, a munka-
naplóba betekintés után, a tanító ténykedéséről. 
Mintegy igazolványa lehet ez a tanítónak 
mindennemű kérdőrevonásában, úgy felettes 
hatósága, mint az érdeklődők előtt. 

De hát az iskola tanulói miképen szerezhet-
nek okulást a munkanaplóból? Az iskola részére 
mintegy hivatalosan a tanító által vezetett 
munkanapló nem szolgálhat arra a 'célra, hogy 
az iskola tanulói azt tanulmányozzák, de minden 

M u n k a - n 

egyes tanuló reákényszeríthető lenne, hogy a 
maga részére munkanaplót vezessen. 

Bármennyire idegenkedik is az idevonatkozó 
Utasítás a jegyzetek készítésétől én a jövőre 
nézve tervbe vettem, hogy minden tanulóval, ki 
az utolsó évfolyamot végzi, munkanaplót fogok 
vezettetni,"mert meggyőződésem az, hogy ebből 
fog a gyermek legtöbb oly ismeretet szerezni, 
melynek jövő élethivatásában hasznát veheti. 

Hogy miért van szükség erre, azt nem lesz 
nehéz bizonyítani. Hogy valaki egy gazdál-
kodást helyesen vezetni tudjon, annak az egész 
évi kezelésről áttekintéssel kell bírnia, ha 
mégoly kicsiny is az a gazdálkodás. Ha a 
szaktanító a gazdasági munkákat úgy osztja 
be, hogy a hetenként egyszer vagy kétszer 
megjelenő növendékek minden munkán részt 
vegyenek, akkor az a gazdálkodás a község 
legutolsó gazdálkodása lesz, mely csak arra 
szolgálhat például, hogyan nem kell gazdál-
kodni. Hiszen tudjuk, akik gyakorlatilag foglal-
kozunk vele, hogy az okszerű gazdálkodás 
nem mesterfogások tudásából áll, hanem a 
munkáknak a maga idejében való ügyes és 
gyors keresztülvitelében. Jól nézne ki a gya-
korlótelep, ha pl. a II. fiúosztály kedvéért, 
melynek tananyaga a részletes növénytermelés 
és abban a takarmányrépa termelése, szerdáról 
szerdára várakoznánk a répa elvetésével. Akkor 
az esetleges kedvezőtlen időjárás esetén hóna-
pokig is elkéshetnénk a munkákkal. 

Hanem a hetenként egyszer vagy kétszer 
följáró növendékkel, ha mindig megbeszéljük 
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vagy annak akadályai 

Jegyzet : 
a gazdaságban 
előíorduló vál-
tozások és ese-

mények. 

Vetés 

Faültetés 

Ásás 

III. tábla 

kertben 

kertben 

összesen. 

1 . . , 2 

. 1 20 . 

3 k. t o l d f o l a t e elvetve 2*20 q árpa vetőscéppel, 
4-es korong ; a magláda vízszintesen állítva. 

Magcsemeték átültetése faiskolába. 

1 ' 1 20 2 4 ' 

Gyökérnövények alá keverőásás ; 1 nap felástak 
2400 négyszögölet, U 2 f, kerestek egyenként 1K 20 f. 

Időjárás: derült, enyhe, tavaszias. 

„Virág" tehén 
1 bikaborjút 
ellett, rendes 

időn túl 8 nap-
pal. 

Takarmányrépa 
elfogyott. 
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az időközben végzett munkákat és arról munka-
napló-vezetést kívánunk, már a második év-
ben tapasztalni fogjuk, hogy növendékeink 
bizonyos avatottsággal bírnak a munkálatok 
egymásutánjában. Sőt, ha rendszeres följegyzé-
seik vannak, meglett ember korukban is hasz-
nos tapasztalatokat meríthetnek belőle. Aztán 
ne képzelje ám senki, hogy följegyzések nélkül 
is megmarad az emlékezetben minden. Nem, 
hisz tapasztalatból tudhatjuk, hogy igen sok 
esetben tanácsadóra van szükségünk. Készít-e 
valaki pl. csak oltóviaszt is anélkül, hogy annak 
recipéjét meg ne nézze a könyvéből P Nagyon 
kevés embernek adatott olyan emlékezőtehetség, 
hogy mindent kívülről tudjon, de egy zsebben 
hordozható jegyzék könnyen eligazítja. 

Sokan tehetik ellenvetésképen, hogy ilyen 
alapon tanítva, sohasem tudnak növendékeink 
szép, összefüggő feleletekben számot adni 
készültségükről ; és ebben igazuk lehet. 

De aki ily szempontokat vesz tekintetbe 
olyan iskolában, melyben kizárólag az életre 
kell tanítani, az jó tanító hírében állhat a 
paraszt-iskolaszékek előtt, de növendékei élet-
hivatásukra kiható ismeretekben nem sok 
avatottságot szerezhetnek. 

(Mezőtúr.) Nayy Kálmán. 

Munkálkodásunk a nép körében. 
Hazánk kiváltképen földmívelő ország, mely-

nek fontossága mellett hátrányai már eléggé 
feszegetve vannak. Mert ugyancsak számol-
nunk kell, meg kell alkudnunk a követelmé-
nyekkel, a körülményekkel, mivel jól tudjuk, 
hogy más motívumai vannak most a meg-
élhetésnek, mint hajdan. A népesség szaporodik 
a természetadta erők rovására a végeredmény-
ben. Nagyon fontos tehát ma már az, hogy 
nemcsak földmívesre, de tanult földmívesre 
van szüksége az országnak. O O 

Vannak nemzetek, hatalmasabbak, mint mi, 
vannak gazdagabbak, azonban ezen államok 
mind olyanok, hol úgy a földmívelés, mint az 
ipar és a kereskedelem egyaránt virágzik. Ott 
van Anglia, mezőgazdasága fejlett, ipara világ-
hírű, kereskedelme pedig — lévén kedvező 
földrajzi fekvése is — biztos révbe juttatja 
az ország mezőgazdasági államiságát s az ország 
fennmaradását megszilárdítja. 

Hazánkban az ipar és kereskedelem kifej-
lődését a körülmények nagyban gátolták, mert 

jórészt oly államokkal vagyunk körülvéve, me-
lyek ipari termékeikkel egészen elárasztották 
hazánkat, úgy hogy mi ezen a téren alig pro-
dukálhattunk, versenyről meg szó sem lehetett. 

Ezeknek azonban jórészt belső- okai voltak, 
amiket más alkalommal óhajtanám elmondani 
a t. szerkesztőség szíves engedelmével. 

Maradjunk a gazdasági szakoktatás kereté-
ben. Tény az. hogy egy hagyományos áramlat 
ifjainkat az „ úrhatnámság" pályájára sodorja, 
mely úrhatnámság még mindig sok áldozatot 
kap Magyarországtól. Hogy kik ennek az okai, 
azt jelen alkalommal nem kutatom, de legyen 
szabad annyit megjegyeznem, hogy jórészt a 
szülők, akik örömestebb látják fiukat egy csomó 
papírhalmaz között, mintsem hogy iparosnak 
adják, vagy arra kényszerítsék, hogy a gaz-
daság egyes ágaiban elméleti és gyakorlati 
kiképeztetést nyerjen. Ismétlem, ma már nem-
csak földmívesre, de tanult földmívesre van 
szükség, aki nemcsak dolgozik minden számítás 
nélkül, de érti is a helyes gazdálkodási rend-
szert és aszerint cselekszik is. Lásson át egész 
gazdaságán, éljen számítással, mert a boldo-
gulás egyedül azon régi mondásban rejlik 
e tért illetőleg, hogy ne költsünk töhbet, mint 
amennyit keresünk, szóval osszuk be jövedel-
münket rendszeresen. 

Nem kell ide (pl. a kisgazdát érintőleg) egy 
nagy gazdasági könyvvezetés. Egy pár vonal 
s készségesen elsajátítja minden nehézség nél-
kül még a legegyszerűbb nép fia is a gazdasági 
ismétlő iskolában is. A hasznát is be fogja 
látni minden kisgazda. 

Álljon itt egy példa, amely például a kis-
gazdánál pótol mindenféle termény-, anyag- és 
állatszámadást, szakleltárakat, főkönyvet, pénz-
tári naplót stb.: 

Idő 

1905. 
febr. 6. 

febr. 10. 

máro. 12 
» 1 2 

ápr. 2. 

» 4 . 

Megnevezés 

10 q búza eladásá-
ból (1 q = 15 K) 

Egy öltözet ruha 
vételéért . . . . 

Adóba (községi) . 
Egy pár csizma 

vételára . . . . 
3 darab malac el-

adásából . . . . 
Kocsijavításra . . 

Összesen 

Készpénz 

Bevétel 

K f 

150 

46 

196 

78 

Kiadás 

35 
60 

16 50 

6 50 

118 

Jegyzet 

j an . 1-től 
j ún . 30-ig. 

* 196.00 
118.00 
= 78.00 

* Ezt is, hogy számításainak visszamenőleg is utána 
nézhessen s a hibát gyorsan fölfedezze, ha van benne. 

1 7 * 
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Szerény véleményem szerint ez volna a leg-
egyszerűbb módja annak, hogy — teszem fel — a 
kisgazda tájékozhassa magát bármikor kellő-
képen s mintegy megtakarításra törekedjen, 
mert hamarosan belátná, hogy nemcsak szé-
gyen a számadásában az, ha a kiadás nagyobb 
a bevételnél de nagy baj is. Nem kel-
lene ide külön bevezetni, hogy: bors 4 fillér, 
cukor 84 fillér, só 24 fillér stb., csak röviden 
és lehetőleg összefoglalva ezeket, pl így : 
konyhai bevásárlásra 1 K 12 f. 

Szinte hallom az együgyű okoskodást, hogy : 
„De kérőm, sok időbe kerül a' !" Dehogy kerül, 
sok földmíves vagy mondjuk kisgazda életében 
is elég nagy dolog az, ha ő egy pár csizmát 
vesz, ilyenkor mindig van annyi ideje, hogy 
azt egyszerű számadásába bevezesse (esetleg 
jegyezze be este). 

Földmívelő népünk nagy átlagában az a 
ferde felfogás uralkodik, hogy a „paraszt-
ságot" nem kell tanulni. Népünk még most 
sem ismeri teljesen a gazdasági oktatás 
keretébe vágó intézményeket, vagy ha ismeri 
is, még mindig nem az igazi ésszel formál 
véleményt róluk. Hogy ezen segíteni kell, azt 
illetékes helyen már előbb belátták. E célból 
szerveztetnek mintagazdaságok, tanfolyamok, 
előadások stb. De hivatva van ezen segíteni 
a gazdasági ismétlő iskola s a földmíves-
iskola is. 

A mintagazdaságok mindenesetre nagy 
hatással vannak a gazdaközönségre, mivel úgy 
látják, hogy közülük való gazda az, ki azt 
vezeti. (Eltekintve az elméleti tanácscsal, irá-
nyítással szolgáló szakközegektől.) Nagyon 
áldásos intézmény a tanfolyamok szervezése is. 
Örömmel üdvözöljük ezt mindannyian, mert 
ezzel lehetővé van téve, hogy a legegyszerűbb kis-
gazda gyermeke is kiképeztessék a legszük-
ségesebbekben, mivel a tanfolyamokra az ifjak 
államköltségen vétetnek fel. 

Itt az elméleti oktatás mellett rendkívül 
nagy és hálás szerepet játszik gyakorlati okta-
tásul a kefekötés, kosárfonás s egyéb vessző-
munkák, gyékénykas-fonás stb., mindmegannyi 
rendkívül üdvös dolog is. 

Az önálló állami gazdasági ismétlő iskolák 
fontos szerepét ma már elvitatni nem lehet. 
Rövid múltjához képest aránylag szép fejlő-
dést mutat fel. Csekélységem szerint ezen 
intézményre nagy és fontos jövő vár. 

Egy jól képzett, ambiciózus szaktanító, ki 
tisztában van azon feladattal, melyet neki pá-
lyája mutat, ha elég leereszkedéssel, de tekin-
télye teljes épségben tartása mellett a maga 
teljes tudásával és legjobb lelkiismeretével azon 
ideálizmus felett lobogtatja a helyes mező-
gazdálkodás zászlaját, melyet a nép iránt érzett 

szeretete s a nemzeti közvagyonodás diktál 
neki : úgy bizton elmondhatjuk, hogy Charon 
csónakja biztos révbe hordja a tanerők kikép-
zésére fordított filléreket. 

Munkánk e téren — kedves kartársaim — 
talán zsenge éveiben nem hoz korai édes 
gyümölcsöt, ami természetes is, de jól vés-
sük emlékezetünkbe, hogy munkaeredményünk 
sikere — melyeket a nép egyszerű gyermeké-
nek más értelmi anyaggá való átgyúrásával 
érünk el — nagyban függ a nép iránti szere-
tettől. . 

Hiú képzeletem előre röpül a gondolat me-
rész szárnyain s íme ott látom a tömeget a 
maga egyszerűségében, porondján a szaktaní-
tókkal, akik átvezetik a népet a helyes mező-
gazdálkodás terére. A képzelet is, mintha 
gúnyos játékait űzné velem, hogy ily merész-
ségekre ragad el. 

Azonban vajha beteljesülne, amit a nagy 
Jókai írt egy Magyarországot ábrázoló tér-
képre; hogy: „Magyarországot mégegyszer meg 
kell hódítani", s ezen feladat a néptanítókra 
vár. Legyen jelszavunk, hogy Magyarországot 
gazdaságilag is meg kell'hódítani, s eme fel-
adat oroszlánrésze a szaktanítókat illeti. 

(Komárom.) ! zabó István. 

ü z e m t e r v 
a Debreczen sz. kir. városi önálló gazdasági 

ismétlő iskola gyakorlótelepéről. 
(II. közlemény.) 

Talajerő-kihasználás és trágyaszükséglet . 

A gazdaság belterjes lévén, és hogy e tekin-
tetben is mintául szolgáljon, a trágyakezelésre 
és okszerű trágyázásra nagy gond fordítandó. 
A trágya kiszámításánál azon elv vétetett alapul, 
hogy az egyes növények mennyi tápanyagot 
vesznek ki a talajból. Az őszi kalászosok hol-
danként és évenként igényelnek : 70 q-t ; zab : 
60 q-t; árpa: 65 q-t; egynyári takarmányfélék: 
30 q-t ; kapásnövények : 80 q istállótrágyának 
megfelelő növényi tápanyagot. 

Az évelő takarmánynövények évenként és 
holdanként 30 métermázsa istállótrágya értéké-
nek megfelelő tápanyaggal gazdagítják a talajt. 

Trágyaszükséglet a ve tés forgó szerint. 
1 kat. hold 480 [ -öl búza à 70 q trágya 91'00q 
1 „ „ 480 „ rozs à 70 q „ 91'00 q 
1 „ „ 480 „ árpa à 65 q „ 84'50 q 
1 „ „ 480 „ zab à 60 q „ 78"00 q 
1 „ „ 900 „ tengeri à 80 q „ 128"00 q 
2 „ „ zabos bükköny à 30 q „ 60'00 q 
96ÏI -öl szöszös bükköny holdjába 30 q „ 18'00 q 
1 kat. hold répa à SO q trágya. 80'00 q 

Összesen . . . 030'50 q 
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Levonva 2 hold 960 -öl lucerna által a talajba vitt 
trágyakészletet 630-50 q-ból 

78-00 q 
Marad összesen 552'50 q istállótrágya előállítani-való. 

A gazdaságban e lőál l í tható t r á g y a m e n n y i s é g . 

A rendelkezésre álló takarmány szárazanyag-
tartalma összesen 301'56 q. 

Alomszalma szárazanyagtartalma 52'62 q. 
A rendelkezésre álló trágyamennyiség meg-

tudható, ha a gazdaságban elhasznált összes 
takarmányfélék szárazanyagát kiszámítjuk, a 
nyert eredményt 2-vel elosztjuk, az így nyert 
hányadoshoz a felhasznált alomszalma száraz-
anyagát hozzáadjuk és ezen összeget — tekin-
tettel arra, hogy a normális trágya 75% vizet 
tartalmaz — 4-gyel megszorozzuk. 
Lesz tehát 301-36 : 2 = 150-78 q 
Ehhez hozzáadva az alomszalma szárazanyagát 57'62 q 

Összesen . . . 208*40 q 

208'40 < 4 = 833'60 métermázsa középérett 
istállótrágya, melyből azonban 12% nedvesség 
leszámítva, marad 733'57 métermázsa trágya. 

Tehát a nyerhető trágyamennyiség a szük-
ségletet (552'50 q) fedezi, sőt fölösleg is marad 
181'07 métermázsa, ami a faiskola és szőlő 
trágyázására fordíttatik, a komposzt-trágyával 
egyetemben. 

Igáserő- lé tszám. 

Mivel az igásmunkák zöme jórészt a tavaszi 
és őszi munkaidényre esik : az igás állomány 
kiszámításánál azon elv követendő, hogy a 
vetésforgó alapján mennyi fogatos-erőre van 
szükség tavasszal, de főképen ősszel. A munka-
napok száma tavasszal 60, ősszel 84-nek vétetik 
fel, ami az itteni éghajlati viszonyoknak megfelel. 

Tavaszi munkaidényben : mtmkan.ip 

1 kat. hold 480 r -öl árpa vetőszántása à a/4 k. h. la/4 
1 „ „ 480 „ árpa boronálása | , . . , 3 
1 „ „ 480 „ esetleg hengerezése I ' ' ' 4 

1 „ „ 480 „ árpa vetése ) , - , , , 3 
1 „ „ 480 „ árpa töviselése } a 0 / 2 K- n-
1 „ „ 480 „ zab vetőszántása à 3/i k. h. Is/« 
1 „ „ 480 „ zab boronálása és hengere-

zése à 6 k. h 3/< 
1 kat. hold 480 r -öl zab vetése és töviselége à 6 k.h. 3/4 
1 „ „ 960 „ tengeri vetőszá,ntása . . . 2 
1 „ „ 960 „ tengeri boronálása . . . '/4 
1 „ „ 960 „ tengeri vetése és töviselése 1 
1 „ „ répa vetőszántása l3/4 
1 „ „ répa boronálása 1/4 
1 „ „ répa hengerezése . . . . . . . 2A 
1 „ „ répa vetése és töviselése 2n 
1 „ „ répa hengerezése '/« 
2 „ „ 960 -öl takarmány vetőszántása . 3 
2 „ „ 960 „ „ boronálása . . 2 4 
2 „ „ 960 „ „ v e t é s e . . . . 3/4 
2 „ „ 960 „ „ boronálása (töviselése) 2/< 
2 „ „ 960 „ . lucerna vetőszántása vagy 

grubberozás 3 

munkanap 
2 kat. hold 9C0 Q-öl lucerna boronálása . . . 2/Í 
2 „ „ 960 „ vetése . 3/t 
2 „ „ 960 ,. töviselése aA 
2 „ „ 960 „ hengerezése vagy fogasolása 

(őszi kalászos) 2A 
Vegyes munkák, trágyahordás, fuvarozások és 

kerti munkák 25 
Összesen . . . 47 

Őszi munkaidényben: muukanap 

2 kat. hold 960 [ -öl őszi kalászos tarlószántása 
à 1 k. h. . 3 

2 kat. hold 960 [ -öl őszi kalászos forgószántása 
à 3A k. h 4 

2 kat. hold 960 Q - ö l őszi kalászos fogasolása 
à 6 k. h. . . 2/4 

2 kat. hold 960 [ -öl őszi kalászos esetleg hen-
gerezés à 6 k. h 2/4 

2 kat. hold 960 | -öl őszi kalászos vetőszántása 
à 3 / 4 k. h. 33/4 

2 kat. hold 960 [ -öl őszi kalászos fogasolása 
à 6 k. h. . . 7 »/« 

2 kat. hold 960 [_ -öl őszi kalászos vetése à 5 k. h. "U 
2 kat. hold 960 f -öl őszi kalászos töviselése 

à 6 k. h 2/4 
960 [ -öl szöszös bükköny 
960 „ „ „ tarlószántása . . . 3/4 
960 „ „ „ vetőszántása . . . 1 
960 „ „ „ boronálása, vetése, 

. töviselése 1 
2 kat. hold 960 [ -öl tavaszi kalászos alá tarló-

szántás 3 
2 kat. hold 960 [ -öl tavaszi kalászos őszi közön-

séges mély szántása 5 
1 kat. hold 960 [%öl tengeri alá tarlószántás . 2 
1 „ „ 900 „ „ „ őszi mélyítő-

szántás 6 
2 kat. hold tavaszi takarmány alá tarlószántás 2 
2 „ „ „ „ „ őszi szántás 42/4 
1 „ „ répa alá tarlószántás 1 
1 „ „ „ „ őszi szántás 4 
2 „ „ 960 [ -öl lucerna alá tarlószántás . 3 
2 „ „ 960 „ „ „ őszi szántás . 5 
Répahordás, trágyahordás (2 h. zabosbiikk. alá 

à 250—350 q-ig, 960 r -öl szöszösbükk. alá 
80 q) és vegyes munkákra meg fuvarozásokra 25 

Összesen . . . 77 

Az őszi munkák elvégzésére tehát 77 munka-
nap szükséges. E vidék éghajlati viszonyai 
mellett az őszi munkák végzésére rendelkezésre 
áll : 84 munkanap. Osztandó a szükségeltető 
munkanapok száma a rendelkezésre álló munka-
napok számával ; a törtek elkerülése végett 
egész számok vétettek fel, tehát az egyes mun-
kákra jó bőven számítva: 1 kettős fogat teljesen 
elégséges. 

Cseléderö-szükség le t . 

A cseléderőt egy család teljesítené, melyből 
úgy a férfi, mint a nő, mint állandó gazdasági 
munkások az állatok gondozását, a tejkezelést 
és a tanterem tisztogatását és fűtését is végez-
nék. A baromfiak körüli teendőket is ellátnák. 

A fizetés lakásból és pénzből fog állani, ami 
pénzértékben 720 koronát tesz ki. 
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Kézi munkaerő-szükséglet . 
(1 munkanap a munkaidő.) m„nUí i s 

Zabos bükköny vetéséhez kell 1 
., „ kaszálásához 3 
„ „ forgatás- és gyűjtéséhez . . . 15 
„ „ hordásához kell 2 

Csalamádévetés- és betakarításhoz 8 
Szöszös bükkönyvetés- és betakarításhoz . . . 3 
Rozs- és búzavetéshez kell 1 

„ „ „ betakarításhoz 10 
Kapások vetéséhez 2 
Tengerikapálás- és töltögetéshez 18 
Letörés-, szárvágás- és összerakáshoz . . . . 10 
Répa háromszori kapálásához és egyezéséhez . 21 

„ szedéséhez 10 
„ elrakásához (kupacolás) 8 

Árpa- és zabvetéshez kell 1 
„ letakarításhoz 12 

Trágyahordás- és teregetéshez 10 
Összesen . . . 152 

A gazdaságban eszerint 152 munkanap szük-
séges évenként a kézimunkák elvégzésére. Átlag 
1 kor. 40 fillérjével számítva: l 'IO X 152 = 
212 kor. 80. fillér. 

(III. közlemény következik.) 

A lucerna és a lóhere. 
Hazánk gazdasági fejlődése ma azon a 

ponton van, hol a tisztán gabonatermelésre 
alapított rendszer már meg nem állhat, hol a 
gazdasági irány egy lépéssel a magasabb célt 
közelíti meg. Amint pedig letér az eddig foly-
tatott üzemről, helyette megfelelőbbet választ, 
nagyon bizonyos, hogy akkor a helyes vető-
forgóra, ebben pedig a bőséges takarmány-
termelésre kell előkészülnie. Takarmányterme-
lésre főleg a föllendült állattenyésztés miatt 
van szükség, s azért is, hogy a forgó szaka-
szaiban a gabnafélék oly sűrűn ne ismétlőd-
jenek. Az alábbiakban az ez idő szerinti két 
legfontosabb takarmánynövényről : a lucerná-
ról és lóheréről fogok szólani. 

A lucernának minden olyan talaj felel meg, 
mely eléggé kötött, benne legalább 1 méter 
mélységig 5 % mész és 10% televény van. 
Ártalmára lehet az oly mély fekvésű föld, 
hol a talajvíz tavasszal 30 cm.-re van a föld 
színétől. Leginkább kedveli a hajdani vízmo-
sásokból származó keveréktalajt. A lucerna 
gyökere főgyökér, mely idővel- 2—3 oldal-
gyökeret hajt, a 4—5-ik évében a talaj minő-
sége szerint 80—250 cm.-nyi mélységig is 
lehatol. A pillangósok rendjébe tartozik, s ezért 
sok mészre van szüksége. 

A lucernával beállítandó területet még az 
ősz folyamán 40—60 cm. mélyen kell feldol-
gozni. Vetni évenként kétszer lehet, és pedig 
tavasszal mennél korábban, amennyiben as 
utófagyok iránt teljesen érzéketlen és augusz-

tusban a már előre elkészített talajba egy 
kiadó eső után. Mindkét vetési idő feltétlenül 
jó, ha kedvező az időjárás utána. Az elvetés-
nél a következőkre kell ügyelni : a porhanyóra 
előkészített területet egy irányban elvetjük 
olyformán. hogy a vetőmagnak fele használ-
tassák fel. Azután éles boronával betakar-
tatjuk. A beboronált földet most újólag bevet-
jük a fölmaradt maggal, még pedig az előbbi-
vel keresztben, ezen vetést azonban csak be-
hengereltetjiik. A legbiztosabb vetési mód ez. 
Mert mind a tavaszi, mind a nyári vetésnél, 
a mélyebben került magvak csírázás után az 
elszáradástól védve vannak (amit pedig sokan 
a tavaszi vetésnél helytelenül a fagynak tulaj-
donítanak), másodszor pedig az egész terület 
egyenletesen lesz (folt nélkül) beállítva. Tekin-
tettel arra, hogy a lucerna 8—12 évig is 
használható, továbbá, hogy a sűrű vetés érté-
kesebb takarmányt ad, a vetőmag kat. holdan-
ként legalább 12 kg. legyen. 

A kikelt lucernást eleinte az esetleges gyo-
moktól meg kell szabadítani. Midőn annyira 
megnőtt, hogy a kasza megfogja, azonnal le 
kell vágni. Az első kaszálásnál nagyon éles 
kasza használandó, nehogy a még gyönge 
gyökereket a kasza felhúzza. Jó helyen és 
kedvező idő mellett már a 3-ik kaszálás tel-
jes eredményt ad. Legnagyobb hozama lehet 
mint széna 60 mm. kat. holdanként. Rend-
szerint 35 napos időközökben kell használni. 
A virágzást bevárni nem szabad. Mert akkor 
már csak a nyers rost szaporodik benne, amit 
pedig szalmában is elegendőt kapunk, viszont 
az elvénült lucernaszéna levelei lehullanak, 
míg a gyengén kaszáltban, dacára a kisebb 
mennyiségnek, kétszer annyi a fehérje. A le-
kaszált lucernát 9 napig kell szárítani, mert 
dacára a nyári forróságnak, a korán felgyűj-
tött lucerna a rakásokban megmelegszik, vegyi 
bomlásnak indul, értéktelenné lesz. A gyűjtése 
eltérőleg az eddigi szokástól, úgy történik, 
hogy a rendeket marokra verjük, a markokat 
pedig kévébe kötve rakásra hordjuk. A munka 
többe kerül 25°/o-kal a közönséges gyűjtés-
nél, de tekintve azt, hogy így semmi el nem 
hull, sem meg nem törődik, viszont a kocsira, 
onnan a boglyára való rakása könnyebb, egy-
szóval kezelése mindenütt egyszerűbb, a több-
kiadás ezáltal bőségesen megtérül. Álljon még 
itt, hogy a lucernánál ez idő szerint tartalma-
sabb, tápdúsabb és értékesebb takarmány 
nincsen. 

A vörös lóhere a vetőforgó második évében 
lejár, tehát a vele való foglalkozás nem oly 
körülményes, mint a lucernáé. Rendszerint 
gabonafélékre lesz vetve. Hogy a mag az 
elvetett területen egyenletes maradjon, nem 
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szabad tövisboronával betakarni, hanem vagy 
vashoronával, mely a magot alig búzza el 
eredeti helyéről, vagy ami a leghelyesebb is, 
hengerrel, ez a magot a helyén nyomja a 
földbe. A tövisborona a dombokról a magot a 
gödrökbe húzza. 

Az első lekaszálása a gabna aratásakor tör-
ténik. Tehát a gyenge lóhere a szalmában, 
illetve gépelés után a törekbe marad. A 
második kaszálás kedvező idő esetén ősszel 
történik. A learatott gabonát sem szabad az 
új vetésen 10 napnál tovább hagyni, mert a 
keresztek helyén a lóhere kivész. A következő 
évben az első kaszálást májusban adja. Gyűj-
tése leghelyesebb a már elmondott mód 
szerint. Kedvező idő esetén egy évben 3 kaszá-
lást adhíit. Tápértéke mögötte áll a lucerná-
nak, amennyiben mázsánként a lucernában 40, 
míg a lóherében 25 kg. emészthető anyag 
van száraz állapotban. S ebben is mind a 
fehérnye, mind a zsír több a lucernánál. 

A lucernát és lóherét az első kaszálás után 
magnak lehet hagyni. Azonban lia az aranka 
fellépne benne, akkor takarmánynak kell levágni. 
A magnak hagyott lucerna augusztusban 
vágható, mikor már teljesen érett. A tarló 
még őszi legelőt ad. A levágott lucerna és 
lóhere teljesen kiszárítandó s felkötve hor-
dandó össze. Lucerna és lóhere k. holdanként 
a talaj és az idő minősége szerint 1—5 mm. 
magot adhat. , 

Ez a két takarmánynövény, az eddig 
ismertek közül a legjobb alkalmazkodó képes-
séggel bír, minden talajon és fekvésen. Csak 
a legjobb minőségű mesterséges rétek szénája 
versenyezhet tápértékükkel. Ahol minden 
marhára egy fél hold lucernás és fél hold 
lóherésjut, ott takarmányszükség a legszárazabb 
időjárásban sem lehet. 

(Nógrád-Sipek.) Kluger Ödön. 

Hüvelyes veteményeink zsizsikjei. 
Midőn a zsizsikről szólunk, általában azon 

kis orrmányos bogárra gondolunk, amely a 
raktáron tartott különféle magvainkban az-
által tesz kárt, hogy azok belsejét pusztítja. 
Minden gazda előtt ismeretes a magtári zsizsik 
(Calandra granaria L.), mely a magtárakban 
leraktározott gabonánkat, főleg a búzát, árpát, 
rozsot és tengerit károsítja. Azonban nemcsak 
a gabonának, hanem hüvelyes veteményeinknek 
is vannak zsizsikjei. Utóbbiak és a gabona-
zsizsik között nemcsak az alak, hanem az 
életmód tekintetében is lényeges eltérések 
vannak. Dr. J. Lennis, nagynevű zoológus, a 
magtári zsizsiket a valódi ornnányosok család-
jába (Cxrculionidae), a hüvelyes vetemények 

zsizsikjeit szintén egy másik családba : a 
Bruchidne családjába sorolja.* Már ez is arra 
enged következtetni, hogy bár rokonok (mind-
két család a Cryptopentamera, öttagúak al-
rendjébe tartozik), mégis egymástól lényegesen 
különböznek. 

Jelenleg itt van az idő, amidőn a hüvelyese-
ket el kellett vetnünk ; nem végzek tehát érdek-
nélküli dolgot, ha e kultúrnövények legfőbb 
ellenségeiről s az ellenük való védekezésmódról 
a fontosabb tudnivalókat elmondom. 

A Bruchidae családjából, ahová 400-nál 
több faj tartozik, azonban csak néhány bír a 
mezőgazdaságra fontossággal, kártételéről a 
legáltalánosabban ismert a borsózsizsik (Bruchus 
pisorum L.). Minthogy élete módjával nagyjá-
ban a többi káros Bruchus-féle életmódja is 
egyezik, részletesen fogom ezt ismertetni. El-
térőleg a magtári zsizsiktől, mely a gabona-
szemeket a magtárban fertőzi meg, a borsó-
zsizsik petéit a szabadban lévő s hüvelytkötő 
borsóra rakja. A hüvelyekre rakott hengerded, 
sárgás petékből néhány nap múlva kibúvnak 
az álcák, amelyek a hüvelyen át behatolva, 
egyenként egy-egy borsószembe fúrják be 
magukat. A hüvely s a mag is még zsenge 
lévén, a befurakodás helye csakhamar beheged. 
E magban éri el azután a bogár teljes ki-
fejlődését. Az álcából, mely fehérszínű s világos-
barna fejjel s sötétebb rágókkal bír, báb lesz, 
a bábból pedig bogár. A kifejlődés tartama 
mindig az időjárástól függ. Meleg éghajlat 
alatt (pl. az Alföldön) a borsó aratásakor a 
szemben már a kifejlett imago található, ellen-
ben hűvös, hideg klima alatt az álca csak a 
magtárban alakul át bábbá, illetőleg bogárrá. 
A bogár mintegy 5 mm. hosszú, 3'25 mm. 
széles, feketeszínű s barnáshamvas, fehérrel 
tarkáit szőrökkel borított, a csápok első négy 
íze, nemkülönben a mellső lábak veressárga 
színűek, a toron egy fehér foltot, míg a fedő-
szárnyakon hátul elmosódott, feketés foltoktól 
képezett övet láthatni. A bogár tavasszal, a 
meleg idő alkalmával búvik elő a szemből, 
amelyen egy kis kékes körös foltot láthatni 
csak s hogyha e vékony, pergamentszerű kupa-
kot lebontjuk, a ferde (rézsútos) csatoniában 
ott találjuk a bogarat. Minthogy a borsót 
korán szokás vetni, rendesen a maggal együtt 
elvetjük a zsizsiket is, mely azután előbújva, 
úgy április-május hónapokban párosodik s 
párosodás után a nőstény petéit a virágzó, 
illetőleg hüvelyt kötni kezdő borsóra rakja. 
Azonban a legtermészetesebb inficiálási módon 
kívül a zsizsik olyképen is megfertőzheti a 

* Dr. Joh. Leunis : „Synopsis der Thierkunde", 
II. kötet. 
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borsót, bogy az aratáskor lehullott magból 
kikelt zsizsik, mely hűvösebb klima alatt 
magában a borsóban, vagy melegebb klima 
alatt még ősszel kikelvén, a fák kérge alatt 
telelt át, keresi fel virágzáskor a borsót; de 
megtörténhetik az is, hogy az a zsizsik is 
petézik, amelyik a melegebb magtárban telel-
vén át, a szemből még elvetés előtt bújt elő 
s a magtárból repült ki a borsó táblára. 

Amint tehát ezekből látható, a borsózsizsik 
háromféleképen is megfertőzheti a virágzó 
borsót s ez nagyban megnehezíti a védekezést. 
De látható az is, hogy a borsózsizsiknek 
évente csak egy generációja van, holott a 
magtári zsizsiknek s újabban a kukoricában 
kártevőleg feltűnt s Amerikából behurcolt 
rizszsizsiknek (Calandra oryzae L.) kettő, esetleg 
több generációja is van s csak a magtárban 
folytatja életét. 

A borsózsizsik után a legáltaláno.-abban 
ismert a lencsezsizsik (Bruchus lentis Koyi). 
Az előbbinél valamivel kisebb, 3—3"5 mm. 
hosszú és 2 mm. széles, teste laposabb és 
feketeszínü, barnás-hamvas, itt-ott fehéren 
tarkáit szőrökkel fedett. Jellemző rája nézve, 
hogy a tora szélén a fogas kimetszés hiányzik. 
A csápok első 4—5 ize, a mellső lábak s a 
középső lábpár szárai és tarsusai sárgásbarná-
sak. Az álca viaszszínű, vak, feje gömbölyded, 
sárgabarna, erős rágószervekkel. A báb tojásdad-
alakú. eleinte viasz-, később pedig hamvas-
színű. Életmódja olyan, mint az előbbié. A 
bogarak a lencsemagi an telelnek át, tavasszal, 
április vagy május hóban a lencséből előbújnak. 
Párzás után a nőstények petéiket egyenként 
a lencse virágjaira rakják s a petékből mintegy 
8—10 nap múlva kibúvó álcák a termőbe 
húzódnak s a zsenge magvakat pusztítják, míg 
végre valamelyik magban letelepednek, ahol 
életfolyamatukat bevégezik. Mintegy augusztus-
szeptember hóban alakulnak át bábokká a 
magban. Az áttelelés, nemkülönben a fertőzés 
módjai ugyanazok, mint a borsó-zsizsiknél 
elmondottak. 

Egy másik hüvelyes veteményünkre káros 
zsizsikféle a Bruchus granarius L., melyet 
a németek közönséges zsizsiknek (der gemeine 
Samenkäfer) neveznek.* Ezen bogár különféle 
hüvelyes növények magvaiban él. Leginkább 
található a lóbabban (Vicia fába) és a bükköny-
félékben. Fényesfekete bogárka, melynek hossza 
3"5 mm., szélessége 2 mm. Csápjainak 4 tőize 
és a mellső lábai vörösessárgák. A fej és tor 
sűrűn, míg a fedőszárnyak ritkán világos-
hamvas szőröcskékkel borítottak. A toron 

* Prof. Dr. E. L. Taschenberg : Einführung in die 
Insekten-Kunde. 

három fehér pont, a fedőszárnyakon pedig 
több övszerü fehéres sáv látható. Az álca 
lábatlan, ráncos, barna fejét az első, vastagabb 
gyűrűk közé be tudja liúzni. Hossza 3'28 min., 
szélessége: 1*12 mm. 

A bogár a különféle hüvelyes növények 
magvait pusztítja ; a kisebb hüvelyesek mag-
vait, minthogy nem elég nagyok arra, hogy 
a bogarat télre magukba rejtsék, ősszel elhagyja 
s valami búvóhelyet keres magának, ahol 
áttelel, ellenben a lóbabban, minthogy ez elég 
nagy, áttelelhet minden további nélkül. Tavasz-
szal előbúvik s a verőfényren élénken repülve, 
fölkeresi az említett hüvelyesek virágait, melye-
ket a nőstény a párosodás után bepetéz. A 
kibúvó álcák a magba furakodnak, amelyből 
táplálkozva, bábokká lesznek, majd a bábokból 
szeptember közepe táján a bogarak kelnek ki, 
amelyek nyugodtan áttelelnek. Ha a bogár 
nagy mértékben lép fel, nem ritka azon eset, 
hogy egy hüvelyben két-három mag is befer-
tőztetett. 

Egy másik, ugyancsak főleg a lóbabon kár-
tevőleg föllépő, a Bruçhus-féle babzsizsik 
(Bruchus rufimanus Schönh.), amely a borsó-
és a közönséges zsizsikhez nagyon hasonlít, 
úgy hogy azokkal igen sokszo/ összetévesz-
tetik. 3'5—4 mm. hosszú. Életmódja teljesen 
egyezik az előbb leírt zsizsik féle életmódjával, 
azonban míg az előbbi több hüvelyesen is 
előfordul, — a babzsizsik eddig leginkább 
csak a lóbabban találtatott. 

A most említett zsizsikfélék a legáltaláno-
sabban ismertek, minthogy azonban a tárgynál 
vagyunk, hadd említem még meg a többit is. 
Ilyen a fésiíscsápií zsizsik (Bruchus pectinicor-
nis L., a nőstény : B. scutellaris F.). Jellemző 
rája és a többi zsizsikfélétől könnyen meg-
különböztethető az által, hogy hosszú csápjai 
fésűsek, a nősténynél pedig a csápok fűrészelt 
fogúak. Hossza : 2'5, szélessége : 2 mm. Torán 
egy nagy, fehér szőrökkel borított folt látható, 
a fedőszárnyak pirosas színűek, vonalasak, a 
tövüknél és a középen feketén tarkáltak. Ezen 
szép fajról Taschenberg tesz említést, a mái-
idézett munkájában. Megemlíti, hogy Német-
országban több drogueriában találtatott, Krakó-
ban pedig 1870-ben a kertekben levő közön-
séges babon (Phaseolus) észrevehető kárt 
okozott. Hogy hazánkban találtatott-e már 
valahol, arra nézve adataim nincsenek. 

Emich-Jablonowski könyvében* a babnak 
egy másik külföldi ellenségéről is olvashatni : 
ez a Bruchus obtectus Say nevű zsizsik. Nálunk 
még nem észleltetett. Ezen zsizsik Észak-

* Emich-Jablonowski : „Káros Rovarok" I. r. Buda-
pest, 1899. 



1 6 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
1-3 

Amerikában honos a vadpaszulyon, azonban 
a Kolorádó-bogár (Doryphora decemlineata 
Sav) módjára átment a míveleti pasznlyra is. 
Amerikából behurcoltatott a maggal Európába 
s 1878-ban Francia- és Spanyolországban mint 
káros rovar észleltetett a paszulyon, főleg 
Roussillon környékén (Yaucluse département-
ben). Ez intésként szolgáljon minden gazdára 
s kertészre nézve, hogy a külföldről hozott 
vető magvakat csak tüzetes vizsgálat után 
vesse el ; talán nem szükséges példákkal 
illusztrálnom, hogy mennyi kártevőt hurcoltunk 
már be a külföldről vetőmaggal, mely kár-
tevők azelőtt hazánban egészen ismeretlenek 
voltak s itt meghonosodva, állandó ellenségeivé 
lettek a gazdának s csak még jobban súlyos-
bítják amúgy is nehéz megélhetési gondjait. 

Ezek után áttérhetek a védekezés ismer-
tetésére. Valamely kártevő elleni védekezés 
megérthetésére okvetlen szükséges, hogy az 
illető kártevő életmódját is ismerjük, mert a 
védekezés mindig az életmód szerint alkal-
maztatik. Ezért ismertettem fentebb a hüve-
lyesek zsizsikjeinek életmódját. A védekezés a 
bogár, illetőleg állati kártevő életfolyamatának 
mindig azon stádiumában végzendő, amidőn 
a legkönnyebben hozzáférhetünk s az eset-
legesen alkalmazott ölőszerek (mérgek) hatása 
a legbiztosabb. Amint az alábbiakból kitűnik, 
a zsizsikeknél ezen időpont akkor van, amidőn 
mint bogáralakok a szemben nyugodtan veszte-
gelnek. 

A zsizsikfélék ölőszeréül a szénkéneg hasz-
náltatik, melynek alkalmazása a m. kir. állami 
Rovartani Állomás utasítása * szerint a követ-
kezőképen történjék. A vetőmagnak szánt 
magot zsákba tesszük s már január és február 
hónapokban meleg, "fűtött helyiségben tartjuk 
s február végén vagy március elején meg-
szénke'negezzük. A szénkénegezésre hordót 
használunk, melynek egyik fenekét kivesszük, 
dongáit összehúzzuk, kifolyó lyukát betömjük, 
hogy sehol hézag ne legyen, melyen át a 
szénkéneg gőzei eltávolodhatnak. Tudnunk kell 
a hordó űrtartalmát, mert egy hl. űrtartalomra 
átlag 50 köbcentiméter (fél deciliter) szén-
kéneget kell adni. Ezen arány szerint kiszá-
mítjuk a kisebb vagy nagyobi) űrtartalmú 
hordóknál alkalmazandó szénkéneg mennyiségét. 
Tíz liternél kisebb űrtartalomra 5 köbcenti-
méter szénkéneget számítunk Pl. egy 56 literes 
hordóba 30, egy 132 literes hordóba 64 köb-
centiméter szénkéneget fogunk használni. 

O O 

A hordót 2/3-nyira megtöltjük a maggal, 
a mag tetejére pedig egy tányérban a szén-

* Útmutatás a zsizsikes borsó és lencse fertőt-
lenítésére. 

kéneget helyezzük el. Ez megtörténvén, a 
hordót kivett fenekével letakarjuk, kővel, 
téglával lenehezítjük, azonkívül körültapasztjuk 
erősen ragadós agyaggal, hogy sehol hézag 
ne maradjon. A szénkénegezés mindig nyitott 
helyen történjék s végzése alkalmával pipázni 
nem szabad, mert robbanó anyag, azonkívül 
mérges hatású. De mert a szénkéneg hatása 
annál jobb, minél melegebb helven történik, 
azon esetben, ha olyan helyiséggel rendel-
kezünk, ahol ember, állat nem tartózkodik, 
tanácsos lesz zárt, esetleg fűtött helyiségben 
végezni. A hordóban a mag 24 óráig legyen 
kitéve a szénkéneg hatásának. Ennek elmultával 
a hordót kigurítjuk a szabadba, felbontjuk 
s a magot száraz ponyvára teregetjük ki. 
Mintegy 1 'A óra múlva a mag már tiszta 
lesz s nem érezni rajta a szénkéneget. Az így 
kezelt magban nincsen többé élő bogár, a 
mag csíraképessége pedig ép maradt. 

Midőn a zsákokból a magot a hordóba tölt-
jük, ügyelni kell arra, hogy a magból mái-
kikelt zsizsik el ne meneküljön, el ne röpüljön. 
Ezt elkerülendő, legtanácsosabb lesz a magot ' o o 
a zsákokkal együtt a hordóba betenni, hogy a 
magot kiönteni ne kelljen. A szénkéneg hatása 
így is teljes lesz. Vagy pedig a kiürített zsá-
kokat dobjuk azonnal forró vízbe, hogy az 
oldalukra tapadt zsizsikek tönkremtnjenek. 

Az „Erdélyi Gazda" folyó évi számaiban a 
szénkénegezésnek egyszerűbb módját olvastam 
dr. Barnától. * Ugyanis a hordónak fenekét 
nem vesszük ki, hanem a töltőlyukát mintegy 
5 cm.-re kibővítjük s ezen át egy tölcsér segé-
lyével a magot a hordóba töltjük. Majd egy 
külön szerkesztett, hengeralakú kis szénkénege-
zöt, mely felül rostaszerűen lyukas, behelyezünk 
e lyukon át a hordóba, azután megtöltve a 
kívánt mennyiségű szénkéneggel, a nyílást be-
dugaszoljuk. 12—24 óra múlva a hordót a 
szabadba gurítván, a szénkénegező kis hengert 
előbb kivesszük s a lyukat fadugóval el/árjuk, 
magasabb ászokfákra helyezzük azt úgy, 
hogy a nyílás lefelé legyen A dugót kivéve, a 
mag magától kifolyik a hordóból, az alája terí-
tett ponyvára. 

E legáltalánosabban használt védekezési 
módon kívül a zsizsik mentesítésnek egyéb 
módjai is vannak alkalmazásban. így régebben 
a zsizsikek ellen oly módon védekeztek, hogy 
a magot vízbe dobták s a víz színén úszkáló 
magvakat zsizsikeseknek tartván, az alámerül-
tektől elválasztották ; azonban a kísérletek be-
bizonyították, hogy a zsizsikes borsó épúgy 
alámerülhet, mint az egészséges, s csak a már 

* Dr. Barna: A rizs-zsizsik. „Erdélyi Gazda" 1906. 
3.. 4. és 5. szám. 
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lakójuktól megszabadult s esetleg zsírosabb 
felhámú szemek maradnak a víz színe'n. 

A német szerzők közül a legtöbb ( Taschen-
berg, Ritzema Bos, stb.) azt ajánlja, bogy 
tegyük ki a vetőmagvat néhány percnyi időre j 
50 C melegnek, amikor is a zsizsikek tönkre-
mennek, ellenben a mag csíraképessége nem 
szenved. A kísérletek azonban bebizonyították, 
hogv a zsizsikek nagv része a 70 C°-ot is ki-Oi/ 
bírja, sőt » k n a k a 80 C° sem tesz kárt. A 
kisgazda ily módon csak úgy tudna védekezni, 
hogyha a kenyérsütés után a vetőmagot a 
még meleg sütőkemencébe tenné. Itt azonban 
állandó hőmérsékletről szó sem lehet, mert az 
folyton ingadozó. Tekintetbe veendő azonkívül 
az is, hogy a mag csíraképességének megtar-
tása nagyban függ a mag szárazsági állapo-
tától. így ha teljesen száraz, akkor nagyobb 
hőfokot könnyen kibír, ha ellenben nedves, 
akkor alacsonyabb hőfok is tönkreteheti a 
csíraképességét. Mivel tehát a hevítés annyi-
féle eshetőséggel jár, azt zsizsik es mag f'ertőt-
.lenítésére alkalmazni nem ajánlatos. 

Kisebb mennyiségű vetőmagot oly módon 
is megtisztíthatunk a zsizsiktől, hogyha azt 
egy ládába töltjük, melynek fedele leemelhető, 
s olyan helyiségbe visszük, amely fűtve van. 
A ládát félig megtöltjük maggal, a mag tete-
jére szalmát ,teszünk s lezárjuk. A melegben 
kibúvó zsizsikek a szalma közé veszik magu-
kat, amelyet 2 napi időközben felnyitunk, 
illetve a régit a benne levő bogarakkal együtt 
elégetjük. Ilyenkor a magot mindig forgassuk 
meg. Többszöri ismétlés mellett valamennyi 
zsizsiktől megszabadítjuk a magot. Természetes, 
hogy e mívelethez még februárban fogjunk, 
mikor a zsizsikek még mind benne vannak a 
magvakban. 

Az elősorolt védekezési eljárásokból látható, 
hogy a főcélt az képezi, hogy a vetőmag legyen 
zsizsiktől mentes. A zsizsikek életmódjából 
tudjuk, hogy tavasszal kibújnak a magvakból, 
így április hóban már nem találunk egyet 
sem a hüvelyesek magvaiban. Minthogy a meg-
rágott magvak csíraképessége a legtöbb eset-
ben megmarad, hogyha kétéves magot hasz-
nálunk vetésre, az teljesen ment lesz a zsizsiktől 
s bízvást használható vetőmagnak. Tiszta vető-
magra tehetünk szert azáltal is, hogyha olyan 
helyről hozatjuk, ahol zsizsik nincs, pl. a 
Szepességből. 

Bármilyen tiszta magot használjunk is, a 
hüvelyeseink mégis zsizsikesek lehetnek, hiszen 
tudjuk, hogy sok zsizsik telelhet át az ara-
táskor kihullott maggal a földön. Ezek befer-
tőzhetik vetésünket. Azonkívül nem mindenki 
védekezik, tehát a más táblájáról is kerülhet 
vetésünkre zsizsik. Hogyha valahol nagy mér-

tékben termel a gazda borsót vagy lencsét, 
oly módon kell biztosítania termését, hogy 
csak minden második évben vet, akkor is zsi-
zsikmentes magot. így sem lesz azonban ter-
mése egészen zsizsikmentes, mivel más határról 
a szél elhozhatja a zsizsiket, de természetesen 
csak kisebb mértékben lesz megtámadva. A 
közös védekezés, vállvetett munka, mint min-
den kártevőnél, a zsizsiknél is meghozza a 
maga jó eredményét. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A műtrágyákról s azok alkal-
mazásáról. 

(Népies irányú gazdasági előadás.) 

Tisztelt Gazdatársaim ! 
Elsősorban is köszönetet mondok, hogy a 

mai alkalommal ily nagy számban megjelenni 
szívesek voltak. Nagy számuk amellett bizo-
nyít, hogy tanulni akarnak s ez helyes is, 
mert manapság csak azok boldogulnak, kik a 
korral, az idővel tudnak haladni. 

Napjainkban nehezebb a gazda sorsa, mint 
volt egykor. A föld termőereje a folytonos 
gabonatermelés következtében megcsökkent, a 
napról-napra emelkedő adó s egyéb közter-
hek, a mindinkább magasabb munkabérek, a 
termények alacsony ára, mind arra kényszerí-
tik a gazdát, hogy ereje s tudása segítségé-
vel ne csak annyi jövedelmet tudjon kisgazda-
ságából felmutatni, amennyi a mindennapi 
szükségletét fedezi, hanem többet is, hogy az 
előre nem látható szűk napokban legyen egy 
kevés tőkéje is. 

Ezért kell a gazdának tanulni. Kövessük a 
a célszerűnek s jónak -bizonyult újításokat. 
Legyünk e tekintetben jobbak szüléinknél. Ne 
legyen irányadó az, hogy : „így csinálta apám, 
öregapám is, mégis jó volt". Mert azóta meg-
változtak a viszonyok. Az idő kereke sebesen 
halad előre, s ha mi nem igyekezünk vele 
lépést tartani, bizony elmaradunk. 

A gazdát a felemlített körülmények nagyobb 
termelésre kényszerítik. Nagyobb jövedelmet 
pedig csak az olyan gazdaság tud felmutatni, 
amelynél a föld jó állapotban van. Jó erőben 
csak az olyan föld lehet, amelynél a termések 
által elvett tápanyagot trágya alakjában vissza-
adjuk. 

Nagyon szerencsés helyzetben van az a 
gazdaság, ahol elegendő istállótrágya van, 
mert ily esetben a termőerő fenntartása biz-
tosítva van. Ámde vannak oly körülmények, 
amikor vagy az istállótrágya hiánya, vagy 
kevés mennyisége, vagy egyéb körülmények 
arra késztetik a gazdát, hogy oly anyagokról 
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gondoskodjék, amelyek földbe vitele által a 
talaj termőerejét nemcsak fenntartani, hanem 
fokozni is bírja. 

Ezek az lí. n. műtrágyák. 
Az istállótrágyáról, annak mikénti kezelé-

séről már a mult alkalommal beszélgettünk. 
Most az utóbbiról, a műtrágyáról akarok némi 
tájékoztatót közölni. 

A műtrágyákat mesterségesen állítják elő, 
innen a nevük is. Az istállótrágyát teljes trá-
gyának nevezik, mert minden növényi tápláló 
anyag meg van benne ; a műtrágyák pedig 
egyoldalú trágya nevet viselnek, mert csak 
egy-egy növényi tápanyagot tartalmaznak. 

Az ahhoz értő gazdák és tudósok kimutat-
ták, hogy a gazdasági növényeknek milyen 
táplálóanyagokra van szükségük s így azt 
találták, hogy a növények főleg nitrogént, 
foszforsavat és káliumot vesznek fel a talaj-
ból nagyobb mennyiségben. Gondoskodtak olyan 
anyagokról, amelyek a fenntieket magukban 
tartalmazzák. Hosszas kutatás, kísérletezés 
után előállították a műtrágyákat. 

Fölmerül most már az a kérdés, hogy 
mikor alkalmazzunk műtrágyákat ? 

Több esetben, mert ezt sok körülmény be-
folyásolja. Lássuk ezeket egyenként. 

Ha nem tud a gazda elegendő istállótrágyát 
termelni, akkor feltétlenül a műtrágyára van 
utalva, meri csak így érheti el, hogy talajá-
nak termő ere je nem csökken. 

De műtrágyát használ a gazda akkor is, ha 
azt tapasztalja, hogy talajából egyik-másik fő-
táplálék hiányzik, vagy csak kevés mennyiség-
ben van meg. Ekkor oly műtrágyát használ a 
gazda, amellyel a hiányzó tápanyagot pótolni 
tudja; pl. ha azt tapasztalja, hogy földjén 
szépen díszlik a takarmány, de ha gabona-
félét vet oda, az könnyen megdűl s inkább 
csak szalmára, mint szemre terem, úgy ezen 
jelekből azt következtetheti, hogy ott bőven 
van nitrogén, de kevés a foszforsav ; ha pedig 
sem a takarmányfélék, sem a gabonaneműek 
nem adtak kielégítő termést, úgy ott nemcsak 
foszforsav, hanem nitrogén is hiányzik. Ez 
azonban csak általános ismertető jele a talaj 
egy vagy más irányit fogyatékosságának. Ha 
teljes bizonyosságot akar a gazda, akkor leg-
helyesebben cselekszik úgy, ha a talajból egy 
kevés mennyiséget valamelyik talajvizsgáló 
állomásnak beküld. Ezen munkát vevőinek 
ingyen végzi el a „Hungária" műtrágyagyár 
Budapesten.* 

* Bár én inkább valamelyik vegykísérleti állomás-
nak, pl. Magyaróvárott vagy Budapesten stb. küldenem 
be a talajmintát, hisz a vizsgálati díj oly csekély, 
hogy alig jöhet számításba. Jiv. 

Ha a gazda az istállótrágya alkalmazása 
mellett sincs megelégedve a terméssel, akkor 
is sikerrel alkalmazhatja a műtrágyát, inert a 
tapasztalt gazdák kísérleteik alapján kimutat-
ták, hogy a műtrágyák alkalmazásával jelen-
tékenyebb terméstöbbletre és így nagyobb 
jövedelemre tettek szert. Nem szabad a gazdá-
nak Hübele-Balázs módjára belefogni, hanem 
előbb kísérletet kell végeznie, hogy 1. milyen 
műtrágyát használjon ; 2. mennyit és 3. több 
lesz-e a termése, lesz-e eziránvú befektetésének 
gyümölcse ? 

Hogy ez kimutatható legyen, a gazdának 
kell kísérleteket végeznie. Evégből földjéből 
kisebb, egyenlő nagyságú táblákat szakít ki 
s azok egy részét különböző műtrágyákkal 
javítja s egyet pedig irágyázatlanul hagy: pl. 

az I. táblát nitrogén, foszforsav és káli ; 
a 11. táblát nitrogén- és káli-műtrágyával 

trágyázza ; 
a HL táblát trágyázatlanul hagyja, * 

• A mutatkozó terméskülönbözet azután meg-
mutatja, hogy milyen műtrágyát használjon, 
természetesen csak úgy, ha a terméstöbbletből 
nemcsak a műtrágya ára kerül meg, hanem 
az elhintéséért számítandó munkabéren kívül 
még fölösleg is marad. 

Ugyancsak előáll a műtrágyázás szükséges-
sége akkor is, ha vetésforgóra való áttérés 
alkalmával gabonát gabona után kell termel-
nünk. Jó szolgálatot tesz a műtrágya tavasszal 
a gyenge vetések megerősítésére is, mint 
„fejtrágya". 

Ismerjük már azokat az eseteket, mikor 
műtrágyákhoz kell folyamodnunk, ismerjük 
meg most magukat a műtrágyákat is és hogy 
egyes fajtáik mily talajokra valók. 

Amint már előbb említettem vannak nitrogén-, 
foszforsav- és kálitartalmú műtrágyák. 

Nitrogéntartalmú műtrágyák: a chilisalétrom, 
kénsavas ammóniák és az állati hulladékokból 
eredő műtrágyák. 

A chilisalétrom fehéres színű pornemű só, 
amely a levegő nedvességét nagyon hamar 
magába veszi és összecsomósodik, épen ezért 
száraz helyen kell tartani. Nagyon gyorsan 
ható trágya, mert könnyen feloldódik s a 
növények által felvehető állapotba jut. Lehe-
tőleg eső után hintsük ki, mert ha eső éri, 
a vízben feloldódik s az altalajba szivárog, 
mikor is oly mélyre kerülhet, hogy a növény 
gyökerei nem érik el. Tavasszal hintjük ki, 
mikor a növények már kikeltek. Ez a „fej-

* Azonkívül még : 1 táblát nitrogén és foszforsav ; 
1 táblát foszforsav és káli ; 1 táblát foszforsav ; 
1 táblát nitrogén ; 1 táblát káli-miitrágyával s 
1 táblát istállótrágyával trágyáz. liv. 
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trágya". Kűlönöfeen a gyenge vete'sek felsegí-
tésére alkalmas. Kihintését több ízben végezzük, 
hogy hatása szembetűnőbb legyen. Egyszer-
egyszer csak 30—40 kg.-ot hintünk szét. 
Holdanként a szükséghez képest 50—200 kg.-ot 
(2—3 részre osztva) használhatunk. Jó szolgá-
latot tesz az agyagtalajokon, de már a kén-
savas ammoniákot a homok- és mésztalajokon 
sikeresebben használhatjuk, mert ennek nitrogén-
tartalma nem mosódik ki hamarosan, lassabban 
hat ugyan, mint a chilisalétrom, de hatása 
huzamosabb ideig tart. Ha tavasziak alá adjuk, 
akkor elszórjuk és alászántjuk, míg az ősziekre 
is tavasszal szórjuk ki és beboronáljuk. 
Katasztrális holdanként 50—140 kg.-ot szá-
mítunk. 

Az állati hulladékokból, mint vérből, szőrből 
szintén állítanak elő nitrogéntartalmú trágyá-
kat, melyek ott, hol olcsó áron beszerezhetők, 
jó sikerrel alkalmazhatók. 

A foszforsavat tartalmazó műtrágyák közül 
elsőnek említem a csontlisztet, mit a csontok 
porráőrlése által nyernek. Vagy nyers, vagy 
kénsavval kezelt állapotban kerül használatba ; 
első esetben csontliszt, a második esetben 
pedig szuperfoszfát nevet visel. A szuperfoszfát 
jobb, mint a nyers csontliszt, mert az utóbbi 
foszfortartalmát a talaj nem köti meg, hanem 
az az esővíz által az altalajba mosódik, le. 
A csontliszt inkább vályogtalajra alkalmas. Osz-
szel hintjük ki és alászántunk belőle 200—300 
kg.-ot; már kevesebbet, 150—200 kg.-ot adunk 
kat. holdanként a szuperfoszfátból az agyag-
és vályogtalajokra. 

Foszfortartalmú műtrágya a Thomas-salak 
is, és ez főleg a laza talajokra alkalmas, mert 
nehezebben oldódik s az eső által foszfortar-

• talma nem mosódik le az altalajba ; hatása 
lassú, 3—4 évig érvényesül; mivel meszet is 
tartalmaz, azért a mészszegény talajokra siker-
rel adhatunk belőle kat. holdanként 300—400 
kg.-ot. Ezen műtrágyát a vasgyártás után a 
visszamaradó salak megőrlése által nyerik s 
annái jobb, minél finomabban őrölték meg, 
mert annál előbb oldódik. Mivel föloldódása 
csak lassan megy végbe s így hatása későbben 
nyilvánul, épen ezért a trágyázandó növény 
előnövénvével visszük a talajba, pl. az őszi 
gabonáknál tavasszal, a tavasziaknál pedig 
ősszel adjuk a talajba. 

Ide tartoznak még a guánó-félék, melyek 
főleg kötöttebb és nedvesebb talajokra alkal-
masak. 

Káli műtrágyákat csak az igen silány homok-
és a t'.szta tőzegtalajok igényelnek ; másutt 
csak ott kell kálitartalmú műtrágyát adni, 
ahol a véghezvitt kísérletek azt igazolják, 
hogy a talaj a káliumot nélkülözi. 

Kálitartalmű műtrágyák közül elsőnek emlí-
tem a hamut, melyből 300—400 kg.-ot adunk 
egy kat. holdra ;" továbbá a különböző kálisók, 
melyekből 1—4 q-t számítanak 1—1 holdra. 

A műtrágyák alkalmazásánál a főszerepet 
az határozza meg, hogy a talaj mely növényi 
tápanyagban szegény. A hiányt aztán a meg-
felelő műtrágyával kell pótolni. Mégis a gazdák 
kimutatták, hogy egyes növéfíyek mely mű-
trágyák iránt háladatosabbak ; elsorolom ezeket 
egyenként.* 

Búza- 150—200 kg. szuperfoszfát vagy 2— 
4 q Thomas-salak. Nitrogénpótlásra ősszel 
50—70 kg. kénsavas ammóniák vagy 40 — 60 
kg. chilisalétrom tavasszal. 

Rozs. Foszfortartalmú műtrágyául ugyanazt, 
mint a búzánál. Ősszel nem adunk rá nitrogén-
tartalmú műtrágyát. Csak a nagyon silány veté-
seket látjuk el tavasszal 50—60 kg. chili-
salétrommal. 

Árpa. 200— 300 kg. Thomas-salak vagy 
150—200 kg. szuperfoszfát ; nitrogénszegény 
talajokon 80—100 kg. kénsavas ammóniák 
vagy chilisalétrom. Káliszegény talajon 150— 
300 kg. kainit. 

Zab. Ez a műtrágyák iránt nagyon hálada-
tos. 150—200 kg. szuperfoszfát; 300—400 
kg. kainit; 80 —100 kg. chilisalétrom. 

Tengeri. Ha a friss istállótrágyával egyidejű-
leg műtrágyákat adunk, kitűnő termést nyer-
hetünk. 2—3'5 q Thomas-salak vagy 150— 
200 kg. szuperfoszfát, 150 — 200 kg. chili-
salétrom és humuszdús talajon 2—3'5 q 
kainit. 

Burgonya. 150—300 kg. Thomas-salak 
vagy 150—200 kg. szuperfoszfát; 100—200 
kg. kénsavas káli, 70—120 kg. chilisalétrom. 

Ré})a. Bő istállótrágya alkalmazása mellett 
a műtrágyák alkalmazása a termésmennyiség 
emelésére nagyon ajánlatos. 2—3 q Thomas-
salak; 3—4 q kainit, meszes talajon 1—2 q 
kénsavas ammóniák, mészszegény talajon 1— 
1'5 q chilisalétrom. 

Lucerna. Az elővetemény alá 3 5 q 
Thomas-salak, 2—4 q kainit, 3—4 évenként 
ugyanezeket beboronálni. 

Here. 150—400 kg. Thomas-salak, káli-
szegény talajban 2—400 kg. kainit. 

Rétekre holdanként 3—6 q Thomas-salak, 
3—6 q kainit. 

A műtrágyákat egyenletesen kell elszórni ; 
ámde vannak trágyafélék, amelyek a levegő 
nedvességét nagyon hamar magukba veszik s 
megcsomósodnak. Ilyenek a szuperfoszfát, a 
chilisalétrom. Ezeket csak a használat előtt 
kell beszerezni. Ha összecsomósodott, akkor 

* „Köztelek" zsebnaptárból: 
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porrá kell törni, mert csak ily állapotban lehet 
egyenletesen elszórni. 

A műtrágyákat a nagyobb gazdaságokban 
géppel, a kisgazdák pedig csak kézzel szórják 
a talajra ; hogy egyenletesebb legyen az el-
szórás, földdel vagy homokkal keverik. Az 
elszórás éppen úgy történik, mint a szórva-
vete's. A műtrágyák elszórására szélcsendes 
időt kell választani, mert szeles időben a szél 
miatt nem lehetne egyenletesen szórni. 

Vannak műtrágyák, amelyeket alá kell szán-
tani, ha azt akarjuk, hogy hatásuk érvényesül-
jön. Így a Thomas-salak, a szuperfoszfát, a 
kálisók megkívánják, hogy a földdel össze-
kevertessenek, mert csak így birnak hamarabb 
feloldódni s csak így mutatkozik hatásuk ; a 
kénsavas ammoniákot és chili salétromot nem 
szántjuk alá. A Thomas-salakot ősszel, jóval 
a vetés előtt hintjük ki s szántjuk alá. A 
szuperfoszfátot is ősszel hintjük ki és szántjuk 
alá, sőt még a tavasziak alá is célszerűbb 
ősszel adni. A kálisokat is ősszel szántjuk alá. 
A chilisalétromot, mint már említettem, fej-
trágyázásra alkalmazzuk. Kihintésének ideje a 
tavasz. Sohasem szabad a vetés kikelése előtt 
elhinteni, mert a talajt cserepessé teszi s a 
vetés kikelését hátráltatja. Egyszerre csak 
kevés mennyiségben hintjük ki, mert oly gyor-
san oldódik, hogy az egész mennyiséget nem 
birja a növény felvenni s nagyrésze kihaszná-
latlanul mosódik le az altalajba. 

Vannak műtrágyák, amelyeket nem szabad 
keverni egymással, így : 

a chilisalétromot a szuperfoszfáttal, 
a szuperfoszfátot Thomas-salakkal és égetett 

mésszel, 
istállótrágyát, kénsavas ammoniákot mésszel, 

hamuval vagy Thomas-salakkal. 
Szándékosan hagjtam utoljára az égetett 

meszet. Ezt is használják trágyázásra, ámbár 
a mész nem trágyaanyag, hanem olyan anyag, 
amely a talajban levő, még fel nem bontott 
ásványi tápanyagokat felbontja. Óvatosan kell 
vele bánni, mert a talajt kimeríti, elsoványítja. 
Azért mondják róla, hogy „a mész az apát 
gazdaggá, a fiút koldússá teszi". 

A műtrágyák vásárlására vonatkozólag az a 
mondandóm, hogy ne vásároljuk kereskedések-
ben, hanem megbízható gyárból rendeljük meg 
azt. Manapság már a műtrágyákat is hamisítják 
értéktelen, sokszor káros hatású anyagokkal. 
Legjobb, ha a gazdák összeállanak és egy-
szerre nagyobb mennyiséget rendelnek, mert 
így a szállítás is olcsóbb. 

Tisztelt Gazdatársaim ! Elmondtam a szük-
séges tudnivalókat a műtrágyázásról s kérem 
önöket, hogy alkalmazzák a műtrágyákat, mert 
ezekkel nemcsak a talaj termőerejét tudjuk 

fenntartani, hanem egyúttal a termést fokozni 
is birják s így nagyobb jövedelemre tehetnek 
szert. Még egyszer köszönöm szíves türelmüket 
s arra kérem, hogy egy másik téli estén ismét 
szíveskedjenek megjelenni, amikor majd másról 
beszélgetünk. 

(Bártfaj Ilácz Sándor. 

A zöldségneinűek vetésforgója. 
A gazdasági ism. iskolák gyakorlati telepén 

alkalmazandó konyhakerti vetésforgókról utóbbi 
időben igen gyakran volt alkalmam olvasni ; 
ajánlanak hármas, négyes, sőt ötös forgót is. 
Hogy ezek közül melyiket válassza ki s alkal-
mazza gyakorlati telepén a tanító, arra hatá-
rozott választ adni nem lehet. Alkalmazza azt, 
amelyik az illető község talaj- és éghajlati 
viszonyainak legjobban megfelel, illetve amely-
lyel leghamarabb meggyőzheti a népet, hogy 
a rendszertelen kertészkedéssel nem lehet 
általánosan jól sikerült zöldségeket termelni 
s végül melyben a tantervben előírt növények 
legnagyobb része benne foglaltatik. Sokan ez 
utóbbihoz ragaszkodnak legjobban s nem a 
növények természetének, de a tantervnek meg-
felelőleg csoportosítják azokat. Többet olvastam 
már s mondhatom egyet sem találtam, melyben 
a csoportosítás helyes lett volna. Vagy oly 
növények kerülnek egy helyre, melyek termé-
szetükre elütök, vagy oly növények kei ülnek 
egymáshoz közel, melyek egymástól elfajzanak, 
vagy egyebek még oly növényeket is fölvesz-
nek a vetésforgóba, melyek később az egész 
kertet tönkretehetik, pl. a torma. 

E tapogatódzáson csodálkoznia azonban 
senkinek sem lehet, hisz a gazd. ism. iskolák 
ügye még a kezdet kezdetén áll, még_ egy 
évtized múltra sem tekinthet vissza. En az 
okszerű kertészkedésben a gazd. ism. iskolák 
egyik sarkalatos pontját látom ; célul tűztem 
ki egy vetésforgó megállapítását s működésem 
óta ez irányban kísérleteztem, igyekeztem a 
fentemlített hibákat elkerülni s lehetőleg a 
tantervhez is ragaszkodni. Vetésforgómat a 
következőkben mutatom be : 

A. tábla. Káposztafélék (téli, nyári és kel-
káposzta, karfiol, kalarábé stb.). 

B. tábla. Gyöknövények (zeller, sárgarépa, 
petrezselyem, retek, cékla stb.). 

C. tábla. Borsó, bab és ugorka. 
J). tábla. Hagymafélék (apróhagyma, fok-

hagyma, vöröshagyma, dughagyma stb.). 
E. tábla. Forgón kívüli tábla (évelő növé-

nyek termelésére, pl. spárga- és virágtermelésre). 
Az útak 80 cm., esetleg 1 méter széles-

ségűek. 
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A táblák szegélyem paradicsom, saláta és 
fűszernövények termeltetnek. 

Az egész telep pedig ribiszke- és egres-
cserjékkel van körülvéve. Zöldségtermelésre az 
A, Ii C, D tábla szolgál, az E tábla forgón 
kívüli, virágtenyésztésre, esetleg spárgatelepnek. 
Minden évben egy tábla erősen meg lesz trá-
gyázva s e táblába kerülnek a káposztafélék 
(téli, nyári kel, bimbóskel, karfiol, kalarábé). 
A következő évben a káposztafélék után e 
táblába a gyökérnövények kerülnek (zeller, 
sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, retek, cékla) ; 
a gyökérnövények után e táblába a borsó, bab 
és uborka jön, ezután, tehát a negyedik évben, 
e táblába a hagymafélék kerülnek (apróhagyma, 
foghagyma, palánthagyma). Hagyma után ismét 
megtrágyázva, a káposztafélék következnek. 
A gyökérnövények ágyásokba jönnek, de ezek-
nek vetésénél vigyázni kell, hogy az sűrű ne 
legyen, mert a gyérítés nem használ. A más 
veteményeket egymástól csak egy barázda vá-
lasztja el. Kimarad a vetésforgómból a burgonya, 
korai tengeri s lencse, de ezek inkább gazda-
sági növények, ezeket külön termelem ; külön 
magtelepem nincs s így a megfelelő növény-
tábla végében helyezem el a magnövényeket. 
Gyümölcsfákat nem ültetek a zöldséges körül, 
mert azok azt később nagyon beárnyékolják. 

Ez az én vetésforgóm : nem mint kész dolgot O ' o 
mutatom be kartársaimnak, hanem mint keretet, 
melyen változtatni lehet. Én ezzel elég szép 
eredményt értem el úgy a mult, mint az előtte 
való évben, bár mind a két év kedvezőtlen 
volt a zöldségtermelésre, a nagy szárazság miatt. 
Ez tehet épen elfogulttá s ezért nem látok 
benne hibát, mert szerintem okszerű kertész-
kedést csak akkor taníthatunk eredményesen, 
ha az iskolai kertben termelt zöldségek szépség 
tekintetében kiválanak, — akkor majd közelebb 
lép a nép hozzánk, keresni fogja az okot s 
így megtanulja eljárásunkat. 

(Jászladány.) • Kollár Endre. 

Gyógynövények termelése. 
A zsálya. (Salvia officinalis L.) * 

Évelő növény, mely a Földközi s Fekete 
tenger melletti országokban, azok dombos, 
sziklás hegyoldalain honos, s illóolaj-tartalmú 
leveleiért sokfelé termesztik. 

30—60 cm. magasra nő ; június-júliusban 
virágzik. Virága lilakék, ritkán fehér. Szára 
gyapjas, az alsó levelek hosszabb, a felfelé 

* Termelési előírás a „Praxisból", Laib Rezső és 
dr. Marschall szerint. Csíraképes jó fajmagok és pa-
lánták jutányosán kaphatók Laib Rezső gyógyszerész 
telepéről, Böős, Pozsony m. 

lévők mind rövidebb nyéllel bírók, hosszas 
tojásdadok, ráncosak, csipkések, vékonyan tap-
lósak. A levél lapjai finom redős erezetűek. 
A fiatal levelek zöldek, mindkét lapjuk fino-
man szőrös, bársonyos tapintatú. Az öreg 
levelek sárgás-zöldek s csak alsó lapjuk szőrös, 
ez is inkább csak az erek mentén. 

A zsályalevél erős, balzsamos illatú, fűszeres, 
kesernyés, kissé összehúzó izű, rágva fanyar. 

Az Olaszországban vadon termő zsálya adja 
az olasz zsályaleveleket (Salvia italica), míg a 
mívelés által termelt zsálya az értékesebb kerti 
v. német zsályát (Salvia hortensis) szolgáltatj a. 

Levele összetéveszthető a réti zsályával 
(Salvia pratensis), de ennek levelei kisebbek, 
az alsók majdnem szívalakúak, továbbá a 
Salvia selariae, melynek levele viszont nagyobb, 
az alsók szintén szívalakúak. 

A száraz, közép kötöttségű, jól termő talajt 
szereti. 

Lehet közvetlen magról vetni úgy, hogy az 
ősszel jól előkészített s tavasszal felaprított 
földbe 50 cm. sortávolban elvetjük magját és 
sekélyen letakarjuk, illetve lehengerezzük. Ha 
a mag kikelt és a növénykék annyira meg-
nőttek, hogy kapálhatunk, az első kapálással 
egyidejűleg ritkítjuk a növényeket 30—35 
cm.-nyire. 

A továbbiakban annyiszor, ahányszor szük-
ségesnek mutatkozik, kapálunk, gyomlálunk. 

3 — 4 évig egy helyben maradhat. 
Ha télen át a növények netán elfagynának, 

úgy tavasszal azokat tőben lekaszáljuk, amivel 
új sarjak hajtására kényszerítjük a növényt. 

Régi telepekből a gyökerek kiszedése és 
szétosztása által új telepeket létesíthetünk. 

Mihelyt virágozni kezd, de még mielőtt a 
virágok kinyílnának, hozzáfogunk az aratáshoz 
(június-júliusban) s a növényeket tőben leka-
szálva vagy lesarlózva, s gyengéden összeszedve, 
összehordjuk védett helyen, hogy a zöld leve-
leket s gyenge hajtásokat olcsó gyerek-napszámo-
sokkal lecsípdessük a szárról, melyet a vén, 
sárguló levelekkel együtt eldobunk. Ezen mun-
kát azonban elvégezhetjük a növény lábon 
álltában is, tehát anélkül, hogy azt lekaszál-
nék, csak arra kell ügyelni ilyenkor, hogy a 
leveleket ne közvetlen a szár mellett csípdes-
sük le, nehogy ez kiszáradjon. 

A zsályát ügy szárítjuk, mint a mentát v. 
méhfüvet, ügyelvén, hogy száraz, barna, sötét-
zöld levél az árúba ne keveredjék, ezeket tebát 
kiszedjük, hogy egyenletesen szép szürkészöld 
árút kapjunk. 

Zsákokba csomagolva 1—2 évig eltartható 
anélkül, hogy értékéből veszítene. 

Ára mm.-ként 70—90 korona. 
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fíazdasiígi Tanácsadó. 
P. Y. Kotor. 1. A kérdéses körtefát legjobb 

kivágni. 2. A körtefák a szárai, dombos helye-
ket nem szeretik. Sokkal jobban díszlenek 
lejtős helyek alján, s a vizet igen meghálálják. 
Így pl. X úrnak volt egy körtefája, amely 8 
évig igen bő termést hozott, de most már 4 
év óta alig hoz valamit. Oka ennek abban 
rejlik, hogy 4 évvel ezelőtt a háztető ereszét 
javították, s a levezető pléhcsatornát a tető 
túlsó oldalára helyezték át, miért is már csak 
sokkal kevesebb esővíz jutott az öreg körte-
fának. 3. A legjobb szakkönyv Molnár István: 
A' „fatenyésztés" című munkája, amely Nágel 
Ottó könyvkereskedőnél kapható (Budapest, 
VIII., Múzeum-körút 2.) Ára — úgy hiszem 
— 2 korona. — J. K. Abaujszina. Kérdésére 
válasz már a mult hónapban adatott. A gazd. 
tanácsadóban elég sok címet közöltünk, ahon-
nan fajbaromfit szerezhet. Ugyanott felsorol-
tuk a ker. állattenyésztési királyi felügyelő-
ségeket. — H. T. Nagy-Derzsida. Felásott 
földjébe ültessen burgonyát. Ha a szőlő-
vesszőket még idejében megkapja, úgy az 
elültetett burgonyát kiszedheti (amennyiben 
az a szőlőültetésnek útjában állana) s fel-
etetheti sertéseivel. Ha pedig nem kapná 
meg idejében a szőlővesszőket, úgy legalább 
nem feküdt parlagon kis szántóföldje. 2. Sür-
getni az ilyent nem lehet. — D. S. Világos. 
Okleveles tanító a gazdasági tanintézet első 
évfolyamába felvehető — mint akárki más — 
ha a középiskolák (reál- vagy gimnázium) 
7-ik osztályát sikerrel letette. Persze, ha az 
illető az előírt kornál magasabb életkorú, 

o _ " 
akkor a felvételért folyamodni kell. Tanítási 
oklevél nem képesít a felvételre. — P. Gy. 
Ada. 1. Az illető törvény, a mezőrendőri 
törvény, 1894 : XII. t.-c. részletesen előírja a 
kártékony rovarok irtását. 2. A lepkék össze-
fogdosásáért nem jár jutalom. 3. Hernyó* 
fészkek irtása igenis kötelező. Ezért sem jár juta-
lom — mint gondolja — hanem jár büntetés, 
ha nem végzi az irtást. 4. Az ottani földmíves-
iskolánál megtekintheti a törvénykönyvet. — 
J. J. Pápa. Valamelyik számban szorítunk helvet. 
— 11. S. Bártfa. Az üzemtervet csak lapunk 
valamely jövő számában fogjuk hozni, most 
legelőször a debreczenit kell bevégezni. — 
K. J. 1. Ily eljárást minden körülmények 
között mesterséges borkészítésnek fognak minő-
síteni és pedig az 1893 : XXIII. t.-c.-be ütköző 
kihágásnak minősíttetik s 50—600 K-ig ter-
jedő pénzbüntetéssel és két hónapig terjedhető 
elzárással büntetendő. Legjobb tehát a termé-
szetes borkészítés mellett maradni s a mustot 
szépen a szőlőből sajtolni. — 2. A szálas 

takarmánynövények közül a leírt viszonyok 
közé legjobban ajánlható a baltacim. Vető-
magszükséglet szórvavetés mellett 100—140 
kg., a termés nagysága pedig, a száraz szénát 
számítva, 12—24 métermázsa között válta-
kozik. — 3. A lucerna nem teremne meg. 
annak jobb talaj kell. — B. L. A kúp köbtax--
talma (r2 rr X h) : 3 kisebb szénarakások kiszá-
mításánál ezt kell alapul venni. Ha a széna-
boglya alja hengerszerű s csak teteje kúp, 
akkor ennek köbtartalma = r2 T h -F- ([r2 ,T h] : 3). 
— Sz. D. A könnyű gazdasági lovak napi 
szükséglete (egy állaté) 3—4-5 kg. zab, 3—4 
kg. széna, 1*5 kg. tavalyi szalma; nehezebb 
szolgálatban több zab adagolandó. Ezenkívül 
a napi szükséglet 1 lóra 4 kg. alomszalma. 

Gazdasági irodalom. 
Immár harmadik kiadásában jelent meg 

Henseh Árpád magyaróvári gazd. akad. tanár 
„Mezőgazdasági üzemtan" című művének első 
kötete, amely a jószágberendezésről és kezelés-
tanról szól. Röviden emlékezünk meg e tekinté-
lyes, nagy munkáról, amelynek rendkívüli becse 
már abból is kitűnik, hogy 10 év alatt 3 ki-
ad ist ért. Ennél nagyobb ajánlólevél egy magyar 
szakmunkának sem kell, miért is e munka meg-
szerzése minden gazdálkodónak úgyszólván köte-
lessége. A helyes és okszerű gazdálkodás ma az 
egyedüli mód, amely a biztos jövedelmet szol-
gáltatja; ha számítani nem tudunk, ügy gazdál-
kodni sem tudunk. A helyes számításra pedig 
megtanít bennünket Henseh könyve. A mű 
Vitéz A. jó hírnevű gazd. könyvkereskedő 
kiadásában, Kassán jelent meg. 

V e g y e s e k . 
— A szövetkezeti ügyért, Németország-

ban a kormány a gazdasági kamarák kezde-
ményezésére elrendelte, hogy minden földmíves-
és gazdasági iskolában rendes tantárgyképen 
oktassák a szövetkezést. Ezen fölhívásnak 
már eddig is csodálatos foganatja van, mert 
a gazdasági kamarák versenyezve lépnek so-
rompóba . a sikerért. Sőt a legtöbben azt köve-
telik mindazon téli tanfolyamtól és gazdasági 
továbbképző-iskolától, hogy egy évadon keresz-
tül legalább busz órát fordítsanak a szövet-
kezeti ügyek ismertetésére. Ezen kívánságukat 
a kamarák következőképen okolják meg : az 
idők járása és a szintén sokfelől szorongatott 
kereskedelemnek érvényesülési ösztöne oly ki-
növésekkel jár, melyek ellen a gazdát, mint 
gyöngébb felet, szükséges fölvértezni az adás-
vétel, a hitelügy és terhes szerződések válla-
lása terén, legalább olyan ismeretekkel, ame-



18 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 20 SZÁM. 

Ivek őt a saját önérdekének fölismerésére és 
megvédésére alkalmassá teszik. Másfelől tekin-
tettel arra, hogy a rendezett viszonyok között 
élő kisgazda egyrészt rá van utalva valamely 
szövetkezetbe való belépésre, másrészt pedig a 
viszonyok sodra őt ottan igazgatósági, vagy 
felügyelő-bizottsági hatáskörrel ruházza föl : 
szükséges őt gyakorlati továbbképzése során 
az életben reáváró eme társadalmi feladatokra 
kiképezni és ügyismeretét annyira fejleszteni, 
hogy az efféle közbizalmi állások reá nézve meg-
felelő ismeretekkel legyenek elfoglalhatok. 
A kamarák óvatosságukban még azt is meg-
kívánják minden egyes téli tanfolyam vezető-
ségétől, hogv a szövetkezeti ügynek az óra-
rendbe való beillesztését előre közöljék velük 
és így nyújtsanak alkalmat annak megbírálá-
sára: vájjon a tanterv elég mélyen és széle-
sen ismerteti-e az ügykört ? és vájjon biztosít-e 
annyi szakismeretet, amennyitől ezen üdvös 
népjólétnek föllendülése remélhető. Nálunk még 
eddig kevés lépés történt arra, hogy a szövet-
kezeti ügy a felső népoktatás útján megérde-
melt népszerűsítésben részesüljön. Akinek be-
folyása van ilyen iskolák vezetésébe, nagy 
érdemet szerez magának a közügyek körül, ha 
befolyása körében mindent megtesz arra, hogy 
a nép fiai a maguk jól fölfogott érdekében 
ne csak útszéli hírhallásból, hanem rendszeres 
beoktatás útján szerezzenek ismereteket a szö-
vetkezeti ügy közérdekű volta és a kisemberre 
nézve megváltó segély nyújtása felől. 

— Kacsahizlalás. A kacsa életének har-
madik és negyedik hónapjában hányja anya-
tollát s ilyenkor nem hajlamos' hús vagy zsír 
képzésére. Ezért négyhónapos kora előtt kár 
befogni. Tömni fölösleges, mert úgyis nagyon 
falánk. Hizlalásra szűkebb helyre zárjuk, melyet 
nyugalomban tartunk. Árpa- és kukoricadara, 
korpa, burgonya és zöldség, egy kis faszénnel 
meghintve, bármily keverékben kedves nekik. 
Ivóvizükbe tegyünk egy csipetnyi sót, szemcsés 
homokot vagy apró kavicsot ; ez mind fokozza 
az étvágyat. Ha az ételt sovány tejben adjuk, 
húsa nagyon fehér és omlós lesz. Ha nagyon 
ki akarjuk hizlalni, két hétre egyes zárkába 
csukjuk. A kacsa akkor van kihízva, .ha fark-
tollai legyezőszerüleg szétállanak és szárnyait 
nem tudja többé keresztbe tenni. A csíráztatott 
árpa vagyis maláta szintén kitűnő takarmány. 
Ha kéthónapos kacsát fogunk hízóba, az első 
három napon át dúskálni hagyjuk az abrakban, 
mely felesen korpából és kukoricadarából áll 
s melyhez szemcsés homokot keverünk. Azon-
túl napjában négyszer etetjük s mindig annyit 
adunk, amennyit csak felfalnak. A húslisztet 
nagyon meghálálják. A második héttől a hato-
dikig szintén négyszer etetjük napjában, de 

árpa- és zabdarát is keverünk az eleségbe, és 
csontképzőül húslisztet vagy csontlisztet. Ha 
még tovább lehet hizlalni, az utolsó héten 
csak búzakorpával és kukoricaliszttel tartjuk 
s a zöldtakarmányt mellőzzük. 

— Meddő gyümölcsfák. Hannoverben kísér-
letekkel beigazolták, hogy a gyümölcsfák meddő-
ségének és rúgásának főképen a nedvességhiány 
az oka. Ugyanis annyi nedvességet csak élvez 
a fa a természet jóvoltából, amennyi levelei 
zöldentartására szükséges ; azonban apró gyü-
mölcseit, melyek tömérdek vizet felszívnak, nem 
győzi nedvességben s önvédelemből lehullatja, 
esetleg, ha nagyon száraz a talaj, nem is bajt 
gyümölcsöt. Azt tanácsolja tehát a kísérletező, 
hogy a fákat mindig tartsuk nyirkosán, öntözzük 
meg időnként trágyalével és a légjárás kedvéért 
tartsuk talajukat a koronaszín alatt mindig 
porhanyóan, vagyis kapálgassuk szorgalmasan. 

— Eaviasz. Házilag készíthető, ha veszünk 
25 deka fehér vi asz kot, 25 deka fehérgyantát 
és 10 deka terpentinolajat, ezt együtt gyenge 
tűzön föleresztjük és jól összekeverjük, aztán 
pléhdobozokban elraktározzuk. Vigyázzunk a 
főzésnél a gyenge tűzre, mert a terpentinolaj 
könnyen fölrobban. 

— A helyes fejés. Fejés alatt az allatot 
dédelgetni kell, hogy az állat jól érezze magát 
s ne riadozzon. A tej húzását a csecstövénél 
kell kezdeni, s a megszorítást lefelé fokozni, 
így sikerül a tehénnel a tejet egészen le-
adatni. Ez azért fontos, mert épen a fejés 
végén kapott tej a legzsírosabb. Ennek bent-
hagyása még azért is kár, mert nyomást gya-
korol a tej mirigyekre s azokat lomhaságra, 
fogyatékos tej választásra szoktatja. A csecs-
húzásban mértéket kell tartani, nehogy vér-
edényeit megroncsoljuk. Hogy a tőgyet meg 
kell mosni, a bőr tevékenységét fokozni s az 
állatot tisztán tartani : azt már ismételve fej-
tegettük. A fejés tehát nem olyan jelenték-
telen és mellékes munka, mint sokan goudcl 
ják. Leghelyesebb, ha mindig ugyanaz a sze-
mély végzi, hogy így az állat megszokhassa s 
egymást jobban kiismerhessék. 

Tartalom : A gazdasági ismétlő iskolák munka-
naplója,. Nagy Kálmán. — Munkálkodásunk a nép 
körében. Szabó István. Üzemterv a Debrecen szab. 
kir. városi önálló gazdasági ismétlő iskola gyakorló-
telepéről (II- közlemény.) — A lucerna és a lóhere. 
Kluger Ödön. — Hüvelyes veteményeink zsizsikjei. 
Kadocsa Gyula. —• A műtrágyákról s azok alkalma-
zásáról. Rácz Sándor. —- A zöldségneműek vetésfor-
gója. Kollár Endre. — Gyógynövények termelése — 
Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — 
Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Kézira tokat n e m a d u n k vissza. 

Valláserkölcsi alap. 
Ünnepi hangulat, mélységes áhítat 

veszi körül a magyar néptanítóság lelkét 
azon igazán magasztos szavak hallatára, 
miket Apponyi Albert gróf, vallás- és 
közoktatásügyi miniszterünk az állami 
tanítók üdvözlő küldöttsége előtt mon-
dott, hogy o a magyar kultúrát valláserköl-
csös alapra akarja helyesni. 

Fölötte ideális, fölemelő s mindenek-
fölött megszívlelésre méltó üzenet ez, 
mit kultúránk legfelsőbb őre a nép 
nevelőinek szíve őszinteségével és mél-
tató nagyrabecsüléssel küldött. Mert az 
a számos elszomorító jelenség, az a sok 
gyógyíthatatlannak látszó társadalmi baj, 
mellyel úton-útfélen találkozunk, melyek 
országos hírlapjainknak állandó rovatát 
képezik, egy közös forrásból erednek és 
ez: a vallásos meggyőződésnek és ér-
zületnek rohamos hanyatlása. Az öngyil-
kossági esetek szertelen fölszaporodása; 
a sokszor nevetséges kicsiségek, melyek 
miatt számosan eldobják maguktól a 
legdrágább kincset: az életet; az a ha-
marosan beálló kétségbeesés, mellyel oly 
könnyedén a halál karjai közt keresnek 
menekülést az élet küzdelmei és való 
vagy képzelt bajai ellen: mindezen szo-
morú tünetek közös forrása a vallás-
talanság. A régi görögpk csata előtt 
olajjal dörzsölték be testüket, hogy ed-
zettebbek legyenek s birkózás közben 

az ellenfél oly könnyen meg ne ragad-
hassa őket; a mai nemzedék megveti a 
vallás edző és védő óvszerét és ahelyett, 
hogy äz ellenséggel bátran szembeszállna, 
közeledtére a csatatért inkább — gyáván 
elhagyja. 

A vallásos érzület megfogyatkozása 
okozza azt, hogy ma az élvhajhászat a nagy 
tömegek egyedüli és kizárólagos törekvése. 
Minél kényelmesebben élni, minél jobban 
enni és inni: ezért töri, zúzza magát a 
sokaság. A munkás csak ezért fárad, s ha 
a hét végével megkapja díját, nem gon-
dolva a jövővel, nem gondolva család-
jával, vasárnap és hétfőn elveri egész 
heti keresményét! Kedden újra beáll a 
sziszifuszi munka, ugyanoly indokból, 
ugyanoly célból s ugyanoly eredmény-
nyel, míg végre beleún a munkába, de 
élvezni mégis akar: így szülemlenek a 
sikkasztások, az óhajtott cél gyakorlati 
megoldásaiul ; így létesülnek a másén 
osztozni kívánó, még most nálunk elmé-
leti irányok, a szoeiálizmus, kommuniz-
mus és nihilizmus! 

Az örvényből való menekülés ú t ja a 
vallásos érzület helyreállítása, ahol meg-
ingott ; védelme, ahol megtámadtatik ; 
terjesztése, ahol hiányzik: mert ez érzü-
letre múlhatatlan szüksége van az egyén-
nek, a családnak és az államnak; mert 
ez érzület hiányát sem Darwin, sem 
Straus elméletei, de semmi emberi 
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tudomány vagy találmány nem pótol-
hatja. 

Az egyént a vallásos érzület korlá-
tozza szerencséje kihasználásában, hogy 
túlságokra ne ragadtassa magát ; szeren-
csétlenségében egyedül ez ta r t ja vissza 
a kétségbeeséstől, az öngyilkosságtól, a 
csalás, sikkasztás bűntényeitől, a társa-
dalmat fölforgatással veszélyeztető kom-
munisztikus és nihilisztikus törekvések-
től. Jól mondja erre vonatkozóan koszo-
rús költőnk, Arany János: „Szegénynek 
drága kincs a hit : tűrni és remélni 
megtanít. S neki, míg a sír rá nem 
lehel, mindig tűrni és remélni kell." 
Nem pótolhatja a vallás hiányát az 
egyénre nézve a tudomány, nem az er-
kölcs, nem a becsület, nem a jellem: 
mert a tudomány a nagy tömegre nézve 
tartalom nélküli szó, az erkölcs, becsület 
és jellem pedig vallás nélkül meg nem 
állhat, ez azoknak egyedüli reális alapja. 

A család kötelékei is korunkban meg-
tágultak. Az „engesztelhetetlen gyűlöl-
ség" esetei mind sűrűbben bontogatják 
annak kötelékeit. A családalkotó elemek, 
férj és feleség, frivol eljárást tanúsíta-
nak komoly föladatuk fölfogásában és 
megoldásában; és kik e ferde irányzat-
nak áldozatai ? A gyermekek, a jövő 
nemzedék! Ha a vallásos érzület a csa-
ládban jogaiba újra vissza nem helyez-
tetik, annak máris meglazult kötelékei 
teljes fölbomlásnak fognak indulni, ami 
elvadult nemzedéknek fog szülőjévé lenni. 

„Az államnak nincs nagyobb érdeke, 
mint a vallásosság. A vallásosság leg-
szorosabb összeköttetésben áll az állam 
jóllétével annyira, hogy az állam soha-
sem áll biztosabban, mint midőn a pol-
gárok vallásos érzületére támaszkodik." 
(Eötvös József báró, 1869 június 24-én 
mondott országgyűlési beszédében.) A 
vallás oly föltétele az államnak, hogy ez 
elpusztul, mihelyt lakói vallástalanok és 
ennek folytán erkölcstelenekké lesznek, 
mert jól mondja Segél, hogy törvényeink 
legfőbb érvényüket a vallásban bírják. 

S nem a lélek káros eltévelyedését 
kell-e látnunk abban is, hogy a német-
országi tanítóság nagy része memoran-
dumot terjesztett a legfelsőbb tanügyi 
hatóság elé, hogy a nyilvános iskolák-
ból a hitoktatás száműzettessék ? Bár 
a tanügyi kormány, jobb belátásától 
vezéreltetve, a tanítóság kérelmét nem 
teljesítette, a vallásoktatás kérdése még 
korán sincs eldöntve, csupán el van 
odázva, mert az eszme a német taní-
tók között roppant visszhangra talált 
s egész irodalma van már úgy pro, mint 
kontra. 

Hála az Égnek, a magyar tanítóság 
ilyen eszméktől nagyon távol áll s tiszta 
látkörénél fogva nem is volnának azok 
képesek lelkületét megzavarni, mert 
vérévé vált az a szent meggyőződés, 
hogy a vallás egyike a legfontosabb 
kultúrtényezőknek, amelynek csak leg-
kisebb mértékben való elhanyagolása is 
iszonyatosan boszulná meg magát a 
nevelésben. 

A magyar néptanító ismeri azt a 
nagy föladatot, mely reá vár, hogy a 
gyermeki szívet Istenhez vezesse. Nem-
különben életének ; azt a nagy köteles-
ségét is, hogy az Úr félelmével, jámbor 
hitével, tiszta erkölcseivel községében 
példány képül álljon s a hit és erkölcs-
nek tudományát ernyedetlenül fejlessze 
önmagában. Tudja és vallja, hogy a 
nevelőnek nem elég s hivatásának ma-
gasztosságával meg nem egyez a puszta 
emberi erény, neki hitre van szüksége, 
őszinte hitre, gyakorlati vallásosságra, 
élő érzelemre azon hitben, melyre a 
gyermekeket oktatnia s amelyben őket 
vezetnie kell. Az igazságnak, a lelki-
ismeretnek, sőt az egyszerű becsületes-
ségnek törvénye parancsolja, hogy amit 
tanítunk, azt higyjük és amit mondunk, 
aszerint cselekedjünk is. Dupanloup az ő 
nagybecsű munkájában, melyet a vallá-
sos nevelésről írt, azt mondja, hogy a 
nevelőnek életét az isteni tanítások sze-
rint kell idomítania azért, mert hivatása 
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kötelezi őt ar ra , hogy a le lkeket vallá-
sosán nevelje. 

Mindazon tu la jdonok között , mikkel 
a nevelőnek b í rn ia kell, a leglényege-
sebb, a legfontosabb az ő egyszerű, ne-
mes, szere te t remél tó és őszinte j ámbor-
sága, mely neki kimagasló é r t éke t köl-
csönöz. Egyedül az I s ten félelmén s 
szeretetén álló erényesség képes a t a n í -
t ó n a k megadni t an í tványa i j avára i rá-
nyuló azon meleg és ernyedet len buz-
galmat , mely működésére az Eg áldását 
vonja le. 

Vallás- és közokta tásügyi k o r m á n y u n k 
vezetőjében : Apponyi Albert gróf szemé-
lyében, ki m á r az első a lkalommal is 
oly mély ta r ta lmú, magas szárnyalású 
i rányelvet m u t a t o t t a m a g y a r néptaní -
tóságnak, oly férf iút van szerencsénk 
tisztelni és ünnepelni , k i m in t ember 
valóban nagy s kire a legnagyobbak 
m é r t é k é t alkalmazni lehet . Eagyogó ész 
és nemes lélek, a r a n y szív és gyémán t 
jellem, s nevé t egyarán t t isztelettel em-
lít ik a pórok kunyhóiban és a fejedelmi 
pa lo ták termeiben. Fölvilágosodása ke -
resz tény és kereszténysége fölvilágoso-
dott , hazafisága vallásos és vallásossága 
hazafias! Mindannyiunk hő óha ja és k í -
vánsága, hogy a magyar haza és az 
emberiség j a v á r a diadalmasan lobogtat-
hassa a haladás zászla já t ! 

(Rimaszombat.) Lakatos (Sclilosz) Lajos. 

Madarak és fák napja. 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter nagyérdekű és kihatásában fontos 
rendeletet intézett (26.120. sz. a.) a kir. tan-
felügyelőségekhez és a közigazgatási bizott-
ságokhoz s ugyanily értelemben megkereste az 
egyházi főhatóságokat is. Apponyi miniszter 
első körrendelete, melyet örömmel üdvözlünk, 
egész terjedelmében így szól: 

„Az Országos Állatvédő - Egyesület azzal a 
kéréssel fordult hozzám, hogy két oly intéz-
ményt honosítsak meg hazánk népoktatási 
tanintézeteiben, mely az Amerikai Egyesült 
Államokban már évek óta kiváló eredménnyel 
gyakorlatban van és folyton fejlődik. 

Az egyik a Madarait Napja (Birds day), a 
másik a Fák Napja (Arbor day) intézménye. 

Az Egyesült Államok minden iskolájában 
ugyanis évenként egy nap kizárólagosan a mada-
raknak van szentelve akként, hogy a tanító 
azon a napon, tanítványainak fölfogásához mér-
ten, szép és beható előadást tart a madarak 
életéről, jelentőségéről a természet háztartásában, 
az ember gazdaságában, de lelkületében is. 

Es ugyancsak minden iskolában az évnek 
egy bizonyos napja a fáknak van szentelve. 
E napon az oktató a fák jelentőségét fejtegeti, 
a súly azonban arra van fektetve, hogy minden 
gyermek valamely alkalmas, kopár helyen egy 
pár csemetét ültet el, mely azután magával a 
gyermekkel növekszik, így a gyermek lényéhez 
fűződik. 

A szóbanforgó intézmény meghonosítása cél-
jából ezennel elrendelem, hogy lehetőleg már 
a folyó 1906. évtől kezdve minden állami, 
községi, társulati és magán elemi népiskolában 
május vagy június hóban a Cím által minden 
évben meghatározandó külön nap szenteltessék 
kizárólag arra a célra, hogy azon a napon a 
tanító a hasznos madarak természetével, jelentő-
ségükkel, e madarak védelmének és szaporítá-
sának szükséges voltával, az erre szolgáló 
módokkal és eszközökkel az iskolai ifjúságot 
megismertesse és ugyanezt a napot fölhasználja 
arra is, hogy a fáknak és cserjéknek a hasznos 
madaraknak fészkelésére és szaporodására való 
befolyását megvilágosítván, a fák és a befásítás 
nagy jelentőségét is megmagyarázza, és ahol 
ezt a helyi viszonyok megengedik és indokolják, 
hasson arra is, hogy a gyermekek a vidéki 
viszonyokhoz képest legtöbb előnyt szolgáltató 
fák és csemeték ültetésével tegyék a madarak 
és fák napját emlékezetessé és állandóan hasz-
nossá. 

Az elemi népiskolai tanítók, addig is, míg a 
madarak és fák napján tartandó előadásra nézve 
külön útmutatások és vezérfonalak adatnak ki : 
Herman Ottónak, a „Madarak hasznáról és 
káráról" szóló munkájából meríthetik a szük-
séges adatokat. 

Minthogy pedig e munka nem áll minden 
elemi néptanító rendelkezésére : az Országos 
Állatvédő-Egyesület évről évre pályázatot fog 
hirdetni a madarak és fák napjára alkalmas 
előadások írására és a díjazott pályamunkát 
fogja díj nélkül a Címnek a szükséges mennyi-
ségben rendelkezésére bocsátani 

A madarak és fák napjának a befásításra 
vonatkozó részét illetőleg elsősorban a selyem-
tenyésztéshez szükséges szederfák jelentőségének 
ismertetésére és terjesztésére kell a fősúlyt fektetni, 
és csak másodsorban a gyümölcsfákra és pedig 
azért, mert a szederfáknak és az ezek által föl-

22* 
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tételezett selyemtenyésztési iparnak az ország-
ban igen nagy közgazdasági és szociális jelentő-
sége van. 

Közgazdasági azért, mert egy oly iparágról 
van szó, melynek viszonyaink az ország túl-
nyomó nagy részében kedveznek, mely fejlődés-
képes és ma már 140.000 tenyésztő családot 
és hét gyárban több ezer munkást foglalkoz-
tat. Szoeiális jelentősége pedig abból áll, hogy 
extenzív gazdasági viszonyaink mellett a szegé-
nyebb sorsú munkáscsaládokba pénzt juttat 
abban az évszakban, midőn ez a legnagyobb 
jótétemény, t. i. az aratás előtt. Továbbá azért 
fektetendő fősúly a szederfák terjesztésére, mert 
a „madarak és fák napján" az iskolai ifjúság, úgy, 
mint az Egyesült Államokban történik és amint 
az a dolog természetéből is folyik, csemetéket 
és fákat csakis közterületet képező kopár he-
lyekre, útakra stb. ültethet. Ezeken a területe-
ken pedig a gyümölcsfák elhelyezése a kár-
tételek szempontjából célszerűnek nem mond-
ható. 

Meg vagyok arról győződve, hogy ezen a 
nép javának előmozdítására irányuló rendele-
temet a néptanítók buzgón és lelkiismeretesen 
fogják végrehajtani, és igyekezni fognak'azon, 
hogy a fa, a bokor szeretete elterjedjen a nép 
között, mert annak megóvásával és ápolásával 
együtt önként föltámad és gyökeret ver a nép 
szívében s értelmében egyaránt a hasznos ma-
darak védelme is. 

Fölhívom (Címet), hogy annak idején tegyen 
jelentést intézkedésének eredményéről és ter-
jessze föl azon tanítók névsorát, akik ezen 
intézmény meghonosítása körül kiváló buzgósá-
got fejtettek ki. 

Budapest, 1906 április 27. 
Apponyi." 

Egészségügy az iskolai padban. 
Az emberiség történelmének korszakait rend-

szerint nagy, és az emberiség egész fejlődésére 
kiható események szokták jelölni. így van ez 
az egyes ember életében is, amely a maga fej-
lődési küzdelmeivel, vágyaival, harcaival és 
törekvéseivel kicsiben visszatükrözi az emberi-
ség fejlődésének különböző fázisait, s amelynek 
kétségtelenül egyik legnagyobb s az életre leg-
inkább kiható eseménye : az első beültetés az 
iskolai padba. 

Mert bizony az iskolai pad egy tündérkor-
szak határjele rövid életünk folyamán : a gond-
talan gyermekkoré. Az ártatlan ábrándoknak, 
a szabadon csapongó fantázia végnélküli játé-
kainak, az arany szabadság soha vissza nem 
bájolható perceinek vége, örökre vége ! A merev 
sorokban álló iskolapadok a gondolkodást is 

bizonyos formák közé kényszerítik s az első 
beüléssel fenyegető rémként merül föl a hát-
térből a kötelességteljesítés megalkuvást nem 
ismerő, kimért, rideg alakja. 

De a kedves kis apróságok, édes szüleik 
szemefényei, mindezekről semmit sem tudnak, 
mikor könyveikkel és táskáikkal fölszerelve 
először lépik át az iskola küszöbét s nagyfon-
tosan elfoglalják a számukra kijelölt helyet a 
padban. Fogalmuk sincs szegénykéknek arról, 
hogy most tették meg az első nagy lépést a 
küzdelmekkel, megpróbáltatásokkal és szenve-
désekkel teljes emberi életbe s kis szívük 
reménnyel és várakozással eltelve dobban föl a 
boldogságtól. Szeretettel legeltetik szemeiket a 
merev padsorokon s eszükbe sem jutva, hogy 
eddig egy világot mondhattak magukénak, 
büszkén méregetik a számukra kijelölt pár 
centiméter széles padrészietet s megelégedve 
rebesgetik magukban: ez az én helyem! Es 
csakugyan, e perctől kezdve a gyermekkor és 
ifjúkor sok-sok szép esztendein át ez lesz az ő 
állandó helyük. 

Hiába csalogat odakünn a ragyogó napfény, 
hiába csábít a bársonyos rét, a lombos erdő, 
hiába tűnnek föl az édes otthon meghitt tájai : 
a pad kérlelhetetlen és nem enged. 

Bizonyára fontos dolog tehát, hogy az a pár 
centiméternyi hely, amelyen az emberi élet 
legszebb szakából annyi évet kell eltölteni, úgy 
formai mint szellemi követelmények tekinteté-
ben lehetőleg megfelelő legyen. 

A higiénia tudományosan megállapítja, hogy 
milyennek kell lennie az iskolai padnak. Közii 
a méreteket a gyermek korához és testi fejlő-
déséhez viszonyítva ; meghatározza a távolságot, 
amelynek az egyes tanulók s az ülőpad és 
asztal között kell lennie és gondoskodik róla, 
hogy a pad támlája az emberi test formáihoz 
alkalmazkodjék. Ámde a gyakorlati életben az 
iskolai padok kérdésénél a legtöbbször csupán 
az a szempont dönt, hogy a gyermekek jól-
rosszul elhelyezhetők legyenek. 

Épen ezért észlelhető előállításuknál a leg-
tarkább változatosság. Nem is olyan régen 
levertek négy cöveket a földbe, rászegeztek egy 
szál gyalulatlan deszkát, s készen volt a pad. 
A gyermekek pedig ültek sorjában egymás 
mellett, mint a gombák, s ha nagyritkán írniok 
kellett, letérdepeltek a padjaik elé s kínos 
gyötrelmek között hozták meg az áldozatot a 
betűvetés tudományának elsajátítása érdekében. 
Ez az iskolai pad legkezdetlegesebb, de olykor 
még mindig előforduló formája, amelyben itt-ott 
még én is gyönyörködhettem. 

Egy valamivel fejlettebb alak az, amelyet 
röviden lóca-rendszernek nevezhetnénk. Ez 
annyiban különbözik az előbbitől, hogy a cöve-



1 9 . SZÁM. 5 

kek a deszkába vannak ver re lábak gyanánt, 
de máskülönben asztal az ilyenek előtt sincs. 

A harmadik forma a fejlődésnek egy új kor-
szakát jelzi, mert a lócák elé már hasonló 
szerkezetű, de egy kissé magasabb asztalokat is 
alkalmaznak. Ilyenekben már bőven volt részem, 
különösen egynémely görög keleti felekezeti 
iskolában. 

Ezután következnek a talpfákba eresztett, 
úgynevezett mozdíthatlan padok különféle szer-
kezetű és kivitelű formái. Mi is ilyeneket 
faragtunk valaha és faragnak még máig is a 
legtöbb iskolában a boldog nebulók. 

Végül betetőzik a sorozatot a higiénia köve-
telményeinek mindenben megfelelő, újabb rend-
szerű, egy-, két-, három- és többüléses padok. 
Ezek azonban még eddig csak az állami és a 
más jellegűek közül csupán a módosabb isko-
lákban vannak elterjedve. Olyan iskolai padok 
dolgában tehát, amilyeneket a modern higiénia 
megkövetel, általában véve még elég gyöngén 
állunk, habár a javulás évről évre észlelhető. 
Én azonban ez alkalommal nem óhajtok 
kizárólag az iskolai padok szerkezetével foglal-
kozni, mert ezen a téren gazdag és elég széles 
körben ismert irodalom áll rendelkezésre. Kü-
lönben is az egészségügy követelményei az 
iskolai padban nemcsak abból állanak, hogy a 
gyermek háta meg ne fájduljon, vagy a lába 
el ne zsibbadjon. A tapasztalat szerint valami 
más és inkább a pszichológia körébe tartozó 
jelenségek is közrehatnak a célszerűen elkészí-
tett padokon kívül arra, hogy a gyermekeknél 
az egészséges állapot legcsalhatatlanabb ismérve 
a jó közérzés jelentkezzék. 

Ennek előidézésében már inkább a jó tanító 
a mester. Az ő kötelessége, hogy a gyermek-
lélek finom árnyalatait kutassa s figyelemmel 
kísérje tanítványainak természetét, hajlamait, 
gondolkodásmódját, hogy már az első hét után 
mindenkiről biztosan tudhassa, hogy vájjon jól 
van-e elhelyezve a padban ? Mert nagyon fontos 
dolog, hogy a gyermek szeresse azt a helyet, 
ahol ül. 

Nekem volt egy tanulótársam, — jelenleg 
egyike kiválóbb tárcaíróinknak, — aki a má-
sodik félévben a harmadik pad legszéléről az 
első padba került. Akkor t. i. még a „grádus" 
járta. Búsan kászolódott föl az én barátom és 
sehogysem találta helyét az első padban. Óra-
közben többször nyugtalankodott és szomorú 
pillantásokat vetett a régi helye felé. Végre is 
úgy elfogta a honvágy, hogy egyszer azon 
ürügy alatt, hogy a szeme nem állja ki a 
nagyobb világosságot, visszakéredzkedett a régi 
helyére. Tanítónkban volt annyi szabadelvűség, 
hogy eltekintett a „grádus" copfjától és vissza-
bocsátotta. Ettől kezdve a már-már figyelmet-

lenné és szórakozottá vált gyermek ismét vissza-
nyerte régi nyugalmát és épen olyan jó tanuló 
maradt, mint amilyen azelőtt volt. Kíváncsi 
voltam, hogy miért ragaszkodott annyira a 
harmadik pad széléhez. Nos hát abban az osz-
tályban a padok úgy voltak készítve, hogy 
menedékesen emelkedtek fölfelé s az én bará-
tom, aki már akkor majdnem könyv nélkül 
tudta Jósika „Csehek Magyarországban" című 
regényét, üres perceiben ama bizonyos harmadik 
pad toronyszerű magaslatán hol Uderszkynek, 
hol Komoróczinak képzelte magát; hol pedig 
az alatta elterülő völgyeken merengett „Vadna" 
erős falairól. 

Egy másik tanulótársamat, akkori szólásforma 
szerint, én húztam le a „grádus"-ban. Igen jó 
tanuló volt, de mintha régi helyével régi sze-
rencséje is elveszett volna, mindegyre szórako-
zottabb és figyelmetlenebb lett. A tanítási órák-
ból egy-egy felet még valahogy kiállott, de a 
másik félórában nyugtalanul mozgott ide-oda 
és sehogysem találta helyét. 

Dorgálás, büntetés nem segített, míg sok 
faggatás után megvallotta, hogy a jelenlegi 
helyén nem tud ülni, mert nem láthat ki az 
ablakon. Nagyon bölcs tanítónk volt s próba-
képen ismét visszaültette a régi helyére. A fiú 
csakhamar visszanyerte régi nyugalmát, jól 
tanult és sohasem kellett többé megszólítani a 
figyelmetlenségért. 

A dolog titka abban rejlett, hogy a régi 
helyével szemben egy ablak volt, amelyből az 
óra, meg a kapu is jól látszottak, és ő annyira 
megszokta olykor-olykor kitekintgetni, hogy a 
másik helyen valósággal boldogtalannak érezte 
magát. 

A következőket egy tanár beszélte el : 
Mikor elrendeztem az osztályomat, egy jóképű, 

csöndes, szelíd gyermeket ültettem a második 
pad közepe tájára, míg előbbi szomszédjának, 
egy sokkal idősebb, tagbaszakadt falusi „trun-
cus"-nak a hátulsó padok valamelyikében jelöl-
tem meg a helyét. Alig egy pár nappal később 
az elrendezkedés után észrevettem, hogy az én 
különben figyelmes és derék kis tanítványom 
gyakran hátra-hátra néz, s mikor ismét vissza-
fordul, szemei könnyekkel vannak megtelve. 
Midőn ilyenkor hirtelen fölszólítottam, meg-
rezzent és nem igen tudta, hogy miről van szó ? 
Egy hasonló eset után magamhoz hívattam s 
igyekeztem megtudni tőle a gyakori hátranézés 
s az ezzel kapcsolatos szórakozottság okát. 
Kitűnt, hogy a nagy fiú falubelije és hogy 
édesanyja ennek gondjaira bízta a szelíd, töré-
keny gyermeket, aki most vált meg először a 
szülői háztól. 

Az új padba és merő idegenek közé került 
fiúcska tehát lelki szükségét érezte annak, hogy 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 9 . SZÁM. 

olykor egy-egy pillantást vessen arra a társára, 
kiről édesanyja jutott eszébe s akiben, valahány-
szor rápillantott, az elhagyott otthon egy kis 
részecskéje jelent meg szemei előtt. 

Természetesen, végezte a tanár, hogy azonnal 
ismét egymás mellé ültettem őket, mire a 
fiúcska láthatólag megnyugodott és én sem 
tapasztaltam nála több figyelmetlenséget. 

Szórványos esetek, az igaz, de figyelmet 
érdemelnek, mert a gyermeki lélek még eddig 
nem eléggé méltatott tulajdonságaira vonat-
koznak. 

Mert ki tudja, hogy hány gyermek szórako-
zottsága rejlik olyan okokban, amilyeneket föl-
soroltam ? Egyik talán a szabad természet ölén 
nőtt fel s olyan helyre vágyik, ahonnan olykor 
kipillanthat a kert, vagy a távoli dombok zöld-
jére. A másik szelíd, ragaszkodó természetű 
gyermek, aki szeretetteljes bámulattal csügg 
tanítóján; boldog, ha szemei előtt ülhet s ön-
bizalma s tanulási kedve mindig új, meg új 
ösztönt nyer, valahányszor egy-egy barátságos 
tekintetben részesül tőle. Természetes, hogy 
számosan vannak olyanok is, akik a részükre 
kijelölt hely jóságát a többé vagy kevésbé tel-
jesíthető ellenőrzés szempontjából ítélik meg. 
De hát még az árúcikkeket is csak a 'saját 
tulajdonságaik figyelembevételével helyezhetjük 
el a polcon, naposabb vagy árnyékosabb, ned-
vesebb avagy szárazabb helyre. Mennyivel 
nagyobb körültekintéssel szükséges eljárnunk 
tehát akkor, midőn a ránkbízott gyermekek 
oly módon való elhelyezéséről kell gondoskod-
nunk, hogy az a, már említettem, jó közérzés, 
amely nélkül nincs éber figyelem és tanulási 
kedv, az egész osztályban meglegyen? 

Ennek a sugárzó megelégedettségnek és jó 
közérzésnek elérése próbálja meg leginkább a 
tanítót, mert a legnehezebb dolgok közé tarto-
zik számot adni a gyermeki kedély ezerféle 
változatairól és kiismerni azok titkos rúgóit. 
Epen ezért a modern tanítónak minél többet 
kell foglalkozni a gyermek-pszichológiával s a 
tanév kezdetén egy pár hétig nincs is fonto-
sabb föladata, minthogy a rábízott gyermekek 
viszonyairól, hajlamairól, szellemi képességeiről 
s jó és rossz tulajdonságairól a lehető legala-
posabban tájékozódjék. Ezalatt készíti elő tanít-
ványai közt már a kezdő fokon a jó közérzés 
föltételeit s ezeket lassanként meg is valósítja. 

Ezen pszichológiai természetű követelménye-
ket illetőleg mindenek előtt megfigyeli, hogy 
önként választott helyeikkel meg vannak-e elé-
gedve s nem szükséges-e egyiket-másikat elül-
tetni ? A gyönge szemű vagy nagyot halló 
ilyenkor természetesen az első padsorba kerül 
s elválasztatnak a verekedő, vagy túlságosan 
eleven szomszédok is. A többieket azonban a 

fönt részletezett okokból, legalább a további 
tapasztalatig, meghagyja önként választott és 
már megszeretett helyeiken. 

Eközben lassanként az iskola házirendjét is 
kezdi megismertetni, amelynek pszichológiai 
értéke abban áll, hogy megnyugtatja a gyer-
meket teendői és magatartása felől s egyszer-
smind a biztosság érzetét is fölkelti benne, 
amennyiben háborgatása esetén védelméről is 
gondoskodik. A házirenddel kapcsolatosan egész 
sora kerül elő a jó közérzést előmozdító intéz-
kedéseknek. Ilyenek például a tisztaságra és 
rendességre való szoktatás, amelyeknek nemcsak 
a testre és ruházatra, hanem a gyermek tan-
szereire és padjára is ki kell terjeszkednie. 
Ezeket most nem részletezem, mert a módszer-
tanok úgyis bőven foglalkoznak e kérdéssel. 
Csupán azt említem föl, hogy pszichológiai 
alapon főleg az önérzet fölkeltése útján lehet 
ebben a tekintetben hatni a gyermekre. 

Ezt neveli a gyermekben s emellett jó köz-
érzését is nagyon elősegíti, ha a tanító, midőn 
kérdést intéz hozzá, mindig a nevén szólítja. 
Mily jól esik lelkének s mint sugárzik arca az 
örömtől és boldogságtól, hogy tanítója már a 
nevét is megjegyezte! És viszont mennyire le-
alázó és fájdalmas ránézve, ha sokszor hetek 
és hónapok múlva is azt kell neve helyett hal-
lania : te másik ! 

A jó közérzés legfőbb biztosítéka azonban a 
helyes fegyelmezés, amely a figyelmet mindig 
ébrentartja és az érdeklődést állandóan leköti. 
Mert nem mindig figyelmetlenség az, ha a 
tanuló óraközben olykor szórakozott s lelkén, 
mint hárfán a szellő, néha más gondolatok és. 
benyomások is suhannak át. Sőt egyenesen 
higiénikus szükség, hogy a hosszabb ideig egy 
és ugyanazon tárgyra lekötött figyelem egy-egy 
pillanatra fölszabaduljon. Az előrelátó tanító 
különben maga szokott erre gondolni s időn-
ként módot és alkalmat talál, hogy tanítványai 
lankadó figyelmét más tárgyra terelje és egy kissé 
megpihentesse. Hiszen a méh sem egy virágról 
gyűjti a mézet s inkább többször vissza-vissza-
tér, de egynél huzamosabban nem időz. 

A jó közérzés elősegítésére szolgálnak végül 
és ebben a tekintetben szintén elsőrangú fon-
tosságúak a tanító nyugodt modora, erős, de 
kiabálásba át nem menő hanghordozása, követ-
kezetes magatartása és szeretetteljes szigorral 
párosult, de az igazságnak mindig megfelelő 
bánásmódja. Sőt a jó közérzés okozta lelki 
harmóniához még az is szükséges, hogy, habár 
egyszerűen, de mindig tisztán és ízléssel legyen 
felöltözve. 

Az elmondottakból is megállapíthatjuk tehát, 
hogy a padban ülő gyermek csak akkor mond-
ható igazán egészségesnek, ha az egészségnek 
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nem csupán testi, hanem lelki föltételei is meg-
vannak nála. Evégre tehát nem elég, hogy a 
tanterem és berendezése a hivatalos higiénia 
követelményeinek megfelelők legyenek, mert 
ezek csak elősegítik, vagy részben hozzájárulnak 
a jó közérzés kifejlődéséhez. De ahhoz, hogy a 
gyermek megszeresse az iskolát s azt a szerény 
kis helyet a padban, amely részéül jutott ; hogy 
lelkét, mint virág a kelyhét a napsugár előtt, 
fölnyissa az ismeretek befogadására ; az ön-
tudatos vezetés önbiztosságán kívül azon lelki 
motivumok fölébresztése szükséges, amelyek a 
föntemlített harmonikus érzés előidézésére alkal-
masak. Ha ez sikerül a tanítónak, a gyermek 
rendszerint észre sem veszi a tanterem vagy a 
berendezés higiénikus hiányait, mert természetes 
vágyainak és hajlamainak a tanító részéről 
való figyelembevétele s önbecsérzeténak a szer-
zett ismeretekkel arányban lévő fokozatos 
emelkedése; a tanítója hánt érzett bizalom és 
szeretet ; a társak és a környezet megszokása 
feledtetik vele és mellékessé teszik az esetleges 
apró testi kényelmetlenségeket és jó közérzése 
állandóan megvan. 

Ugy de az a bökkenő, hogy a tanító is csak 
ember s ennélfogva csupán többé-kevésbé mond-
ható tökéletesnek. Neki is megvan a maga ezer 
baja és kellemetlensége. Az élet gondjai az ő 
lelkét is mélyen megszántják s bizony ezek, 
amint jól tudjuk, a szántás után sohasem szok-
tak boronálni. Annak az ideálizmusnak a fájá-
ról, amelynek árnyékában a pálya kezdődik, 
nap nap után lehull egy-egy levél s bizony 
sokszor nem csoda, ha lassanként pusztán hiva-
tallá válik a hivatás. Nagy és rendkívüli sze-
retete szükséges tehát a gyermeknek és pályá-
nak avégre, hogy a nagyobb rész a rideg 
kötelességteljesítés mértékét mégis meghaladó 
munkásságot fejtsen ki. 

Nekem több mint félezer különböző fokú és 
jellegű iskola megismerésére nyilt alkalmam és 
elmondhatom, hogy ebben a tekintetben álta-
lában kedvező tapasztalatokat szereztem. Sok, 
sok kellemes emlékem van ezen a téren, ame-
lyek bőven kárpótolnak pályám töviseiért. 
Sohasem felejtem el azokat az iskolákat, ame-
lyekben viruló egészséget találtam a padban. 
Bármily idő lett légyen is odakünn, a tan-
teremben sugárzott a gyermekek arca, jóllehet 
mindig bejelentetlenül szoktam érkezni. A gyer-
mekek tiszták, elevenek, vidámak voltak. A sze-
mük belekapcsolódott a tanító szemébe, ki 
egy-egy intéssel kormányozta őket. Egyik túl 
akart tenni a másikon a szolgálatkészségben és 
előzékenységben. Feleleteik világosak és szaba-
tosak voltak s mintha nem is lett volna más 
a tanteremben, egész lelkükkel a tanítón csügg-
tek és boldog volt az, akire figyelme fordult 

s akihez egy-egy kérdést intézett. Csak miután 
feleletével a tanító helyeslését kinyerte a gyer-
mek, ért engem is egy-egy félig kíváncsi, félig 
büszke tekintet, amely nemsokára ismét szere-
tettel fordult vissza kedves tanítója felé. Pedig 
a tanterem és fölszerelése bizony sokszor kez-
detleges volt, de kinek jutott volna eszébe erre 
gondolni, mikor az okosságtól és szeretettől 
ragyogó szemek fénye glóriába vonta a szegé-
nyes falakat? 

Igaz, hogy ellenkező tapasztalataim is eléggé 
számosak, midőn t. i. a higiénia kívánalmainak 
is megfelelő tanteremből hiányzott az élet és 
elevenség minden jele. A gyermekek úgy ültek 
a padban, mint valami automaták. Kezük hátra 
volt kulcsolva, vagy mereven a padra téve s 
szemeik bágyadtan tévedeztek ide, oda, vagy 
olykor merően rá voltak szegezve a tanítóra, 
de hiányzott belőlük a fény, amely a jókedv-
nek, érdeklődésnek és okosságnak a jele. A föl-
szólított gyermek elmondta feleletét hidegen, 
kimérten és bizonyos hivatalos színezettel, mint 
a gép, s mikor leült, újra visszasülyedt automata 
helyzetébe. Az ilyen iskolában, noha a gyerme-
kek jól vannak ruházva és táplálva s a föl-
szerelés is megfelelő, hiányzik az egészség a 
padból, de legalább megvan a fegyelemnek 
valamelyes — bár rideg — formája. 

De láttam olyan iskolákat is, amelyekben a 
a tanulók, a saját egyéniségük és hajlamaik 
szerint, majdnem korlátlan hatalommal, önmaguk 
intézték dolgaikat. A tanító irigylendő nyuga-
lommal foglalkozott egy épen fölszólított gyer-
mekkel és egész természetesnek találta, hogy a 
többiek addig háborítatlanul végezzék apró-
cseprő dolgaikat és megbeszélni valóikat. Az 
egész tanterem zajongott, mint egy méhkas; 
egy-egy fölszólított gyermek révedezve állt föl, 
mintha csodálkoznék, hogy még tőle is merész-
kednek kérdezni valamit, mások pedig bambán 
mosolyogtak a tanítóra és felelet helyett a pad 
mögött a talán valamivel tudományosabb szom-
szédot lökdösték. 

Ugyebár, világos, hogy itt túltengő egészség 
van a padban? 

Es végül mit szóljak az olyan iskolákról, 
amelyek csak épen azért viselik ezt a nevet, 
mivel a törvény megköveteli, hogy minden 
községben iskola legyen ? Ott áll elhagyottan, 
a község közepe táján, többnyire udvar és kert 
nélkül egy kidült-bedült oldalú faház, amelynek 
külsején is meglátszik, hogy köztulajdon, mert 
födele ütött-kopott ; falait az idő megviselte, 
ajtaja festetlen s keskeny ablakai csak három-
negyed részben viselnek üvegszemeket, míg a 
többi idők folytán megromlott a nagy tudo-
mánynak miatta. 

Az úgynevezett tanterem egy alacsony, sötét 
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szoba, amelynek gerendáján ott vannak a zöld 
ágak a tavalyi vizsgálatról, mert ezt a „titulus 
mulatandi"-t nem engedi el a nép. A földes 
padlón a már említett lóearendszerü padok 
unatkoznak s a szögletben álló, rendszerint 
nyitott tűzhelyen állandóan kihordatlanul áll a 
hamu, megdönthetetlen bizonyítékául annak, 
hogy itt valaha tüzeltek is. 

Persze, a látogatáskor vagy helyi, vagy valami 
ismeretlen görög ünnep van ; vagy pedig a 
gyermekek „egész mostanig fönn voltak s 
csak épen egy pár perccel előbb mentek el". 
Mindezeket a bíró és nem a tanító mondja, 
mert hát az a falu másik végén lakik és állí-
tólag „falábon ment haza az imént". De hát 
ez nem hozza zavarba a bíró uramat, mert nem 
azért viseli ő a „falu atyjá"-nak díszes méltó-
ságát, hogy az ilyen véletlenekre be ne lenne 
rendezkedve. Rögtön rendelkezik egyik tátogó 
embernek, hogy menjen föl a templomba és 
verje meg a tókát, a másik ácsorgót pedig a 
tanító és pap után szalasztja, erősen meghagy-
ván neki, hogy ne az utcán, hanem a kerteken 
keresztül járjon. 

És csakugyan, egy pár perc múlva a tóka 
megszólalása után nyüzsögni kezd a falu. A pap 
otthagyja a disznóölést s azon véresen rohan 
az iskola felé. A kertelések tetejéről minden 
másodpercben cuppan le egy-egy gyermek, félve 
szorongatván egyetlen tanszerét: az összerepe-
dezett palatáblát. Nemsokára megtelnek a lócák, 
sőt a gyerekek egy jó nagy része állva marad, 
mert megközelítőleg sincs annyi lóca, mint 
ahány gyermeknek f'öl kellene járni. Végre izzad-
tan és sárosan leugrik a szomszéd kerítés tete-
jéről a tanító is (bizony át kellett ugrania 
vagy harmincat, amíg ideérkezett!) szemeiben 
aggodalommal aziránt, hogy mi a manót fog ő 
most bemutatni az elért tanítási eredményből ? 
s fél ig azok miatt, ami esetleg következhetik. 

És ezzel megkezdődik az áldástalan munka : 
a rendezkedés ott, ahol rend soha sem volt, 
mert hiszen ezeknek a gyermekeknek túlnyomó 
nagy része ma van először az iskolában és most 
is csak azért küldte föl az apjuk, nehogy tetten 
kapassék és büntetést kelljen fizetnie. Ámde 
ez titok s a tanítónak nem szabad elárulnia, 
ha kedves neki a békesség. Vált is szegény 
közbe-közbe egy-egy félénk pillantást a fönsé-
gesen mosolygó pappal s a hivatalos ábrázatot 
öltött bíróval, akik azonban nem segítenek 
rajta és magára hagyják, hogy boldoguljon, 
amint tud. 

Persze, a boldogulás útja nehéz és kínos, 
mikor az első lépésnél is feneketlen árokba 
esik az ember, mert az állítólag hat osztályba 
sorozott tanulók közül az osztályonként való 
fölállítás alkalmával mindjárt kisül, hogy egyik 

sem tudja, melyik osztályba tartozik, ami ma-
gyarán mondva annyit tesz, hogy mindnyájan 
a kezdetek kezdetén vannak, sőt jó nagy részük 
még annál is előbb. A kínlódás: fölmutatni 
valamit abból, ami tulajdonképen sehol sincs, 
foly egy gyötrelmes negyedóráig, miközben 
szegény tanító sűrűn törli a homlokát és mind 
nyugtalanabb pillantásokat vet a bíró, meg a 
pap felé. Miután azonban ezek megátalkodottan 
néznek a semmibe, végre is segíteni kell és 
bekövetkezik az ima, amelyet legalább mind-
nyájan tudnak, s amelyet nagyobb készséggel 
és több ájtatossággal a tanító sem mondott el 
máig soha! 

Mikor aztán a gyermekek a jólvégzett munka 
után kirohannak, megkezdődik a kölcsönös 
panasz és szemrehányás. A pap vádolja a taní-
tót, hogy csak most jött, nem gondol az isko-
lával és már is más helyre készül. A tanító 
vádolja a papot, hogy semmiről sem gondos-
kodik s az ő fizetését sem adják meg. A bíró 
fölhajtaná a gyermekeket, de nem férnek el és 
nincs hová üljenek. A nép megépítené az isko-
lát, de nincs mivel és a főhatóság nem ad 
segélyt. Szóval, a régi nóta a szokásos ígére-
tekkel és jegyzőkönyvekkel és aztán pap, tanító 
és bíró összenéznek és megkönnyebbülten só-
hajtanak föl: hála Istennek, ezen is átestünk! 

Nos hát, ilyen helyt nem lehet szó egész-
ségről az iskolai padban, mert ez már maga 
a megtestesült halál ! 

íme, mennyi egymástól elütő helyzet és 
különböző körülmény játszik közre csak ennél 
az egyetlen kérdésnél is. Egyfelől a nép még 
annyira érzéketlen a közművelődés s az ezzel 
kapcsolatos közegészségügy iránt, hogy míg 
állatainak magas és szellős istállót épít, a saját 
gyermekeitől megtagadja az egészségügy leg-
primitívebb követelményeinek megfelelő iskolát 
is. Másfelől a tanítók viszonya és műveltségi 
fokozata is aránytalanul különböző. Egy részük 
valóságos apostoli hivatást teljesít, más részük 
csak hivatalnok és bizony, amint a fönnebbi 
példából is kitetszik, vannak közöttük valóságos 
napszámosok is. De nagy baj az is, hogy tár-
sadalmunk nemcsak osztályok, hanem nemzeti-
ségek és felekezetek szerint is annyira meg 
van oszolva, hogy mint egyébben, úgy a köz-
művelődés ügyeiben sem képes tervszerű és 
egyöntetű munkát végezni. Már pedig a társa-
dalomnak, mint a legtermészetesebb iskola-
fönntartónak kell egyesülnie avégből, hogy a 
gyermek testi és lelki épsége, vagyis egészsége 
az iskolában nemcsak megóvható, hanem foko-
zatosan fejleszthető is legyen. 

Ez pedig csak a jól képzett s a további mű-
ködésre anyagilag is képesített tanító segítsé-
gével és szellemi közreműködésével történhetik 
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meg, mert míg az anyagiakról a szükséghez és 
célszerűséghez képest a társadalom is gondos-
kodhatik : a lélek nevelése és ápolása mindenha 
az ő tiszte marad. 

Ezért, amily mértékben nő a társadalom 
érdeklődése az iskola hánt s apadnak a tanító 
anyagi és szellemi korlátai, olyan arányban 
javul az egészségügy is az iskolai padban. 

(Kolozsvár.) Csemátoni Gyula. 

Hazugságok a tanításban. 
(Hozzászólások.) 

I. 
Köszönöm Szentgyörgyi Lajos kedves kar-

társamnak, hogy a „Néptanítók Lapja" 17. 
számában arra a mozgalomra irányítja a köz-
figyelmet, melyet a külföldi földrajzi kéziköny-
vek hazánkra vonatkozó hibás közléseinek 
helyesbítése végett indítottam. A mozgalomnak 
annyira világos képét adja, hogy alig marad 
hozzátenni valóm. Ennélfogva jóformán arra 
szorítkozhatom, hogy ama fölhívására feleljek, 
hogy áll ez idő szerint a dolog. Hát bizony 
nagyon gyöngén. Ügy tudom ugyanis, hogy az 
Állami Tanítók Országos Egyesületének, a 
Magyar Földrajzi Társaságnak és Budapest 
székesfőváros tanácsának a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz intézett érdemes fölter-
jesztése e percben, midőn e sorokat írom, tét-
lenül hever a minisztérium irattárában. 

A történelmi hűség kedvéért fölemlíthetem, 
hogy keleti akadémiánk egyik tudós tanára 
azon ajánlatot tette a közoktatásügyi kormány-
nak, hogy a müveit országok nyelvén kifogás-
talan tartalmú földrajzi tankönyvet ír, ha neki 
kellő anyagi támogatást nyújt az állam. Ez az 
ajánlat a többi iratok mellé került pihenőre. 
A vállalkozó szellemű tudós újabb előterjesz-
tésére azt a választ kapta, hogy födözet hiányá-
ban kérelme nem teljesíthető. 

Egy idő múlva az elnöki osztályon kívülálló ke-
belbeli főtisztviselő tisztelvén meg érdeklődésével 
az elárvult földrajzi ügyet, az intézkedés szán-
dékával vonta a maga ügykörébe az iratcsomót. 
Időközben beborulván az ég az alkotmányos 
kormányzás fölött, alkalmasint ez okozta, hogy 
a dolog annyiban maradt. És amint mondottam, 
úgy áll e percben, amint e sorokat írom, de 
valószínűleg másképp és jobban, amikor e 
cikkelyem megjelenik. 

Örömmel jelenthetem ugyanis, hogy szeren-
csém volt magától gróf Apponyi Albert minisz-
terünktől azt a kijelentést hallani, hogy élénken 
érdeklődik a szóbanlevő ügy iránt és gondja 
lesz közjogi sérelmeink orvoslására. A legnagyobb 
megnyugvást meríthetjük a kegyelmes úr nyilat-
kozatából, hiszen tudjuk, hogy gróf Apponyi-

nak bő alkalma volt személyesen tapasztalni, 
micsoda badarságokat terjesztenek nemzetünkről 
idegenben. 

Bizonyosnak látszik, hogy ez a gonosz szel-
lem, mely a földiratokban kísért, a történelmi 
tankönyvekbe is befészkelődött. Jártattam is az 
eszem rajta, hogy ezeket is ismertetni fogom 
a „Magyar Pestalozzi "-ban. Di". Weszely Ödön és 
Póznán Jolán szíves is volt megígérni, hogy 
némely történeti kézikönyv ismertetésére vállal-
kozik. Természetes, hogy ennél még szeren-
csésebb megoldás, ha minden kartársunk, aki 
csak szerét teheti, foglalkozik az idegen nyelvű 
tankönyvek helytelen tartalmának földerítésével, 
amire Szentgyörgyi barátom buzdítja a kollé-
gákat. A magam részéről még azt is szüksé-
gesnek vélném, hogy necsak a tanítók közre-
működését nyerjük meg, hanem minden müveit 
magyar emberét. Hiszen nagyon fontos nemzeti 
érdek forog a kockán. Hívjuk föl a külső 
országokban élő hazánkfiai figyelmét reá. Evégett 
az idegenben alakult magyar egyesületek pompás 
szolgálatot tehetnek nekünk. 

Örömmel járulok ahhoz a fölvetett tervhez 
hogy az Országos Bizottság vegye kezébe az 
egész dolgot. Őszintén szólva, nem nagyon bízom 
benne, hogy erre készségesen hajlandó. Azt 
észlelem ugyanis, hogy a különben lelkes vezér-
férfiak nem nagyon lelkesednek olyan indít-
ványért, mely nem az ő körükből került ki. 

Végül még csak azt akarom mondani, hogy 
nem értem, hogy Szentgyörgyi úr miért foglal 
állást az akció időrendi fokozata mellett. Sze-
rinte végezzünk előbb a magunk fogyatkozá-
saival és csak másodsorban vessük magunkat 
a külföld csodabogaraira. 

En a párhuzamos akció híve vagyok. Eddig 
is ezt követtem és nincs okom megbánni. 

Irtsuk a dudvát és mérges gombát, ahol érjük, 
akár a magunk földén, akár másutt, mert akár 
itt, akár amott burjánzik, amíg megvan, magunk 
valljuk kárát. 

(Újpest.) Dr. Havas Gyula. 

II. 
Tankerületünk román tannyelvű iskoláinak 

tankönyveit tanulmányozom épen s így aktuális-
nak tartom, hogy iskolai tankönyveinkben 
tapasztalható nemcsak téves, hanem magyar 
nemzeti szempontból kártékonyán is ható ada-
tokra vonatkozólag szerzett tapasztalataimat a 
fölvetett kérdés megvitatásában én is kifejtsem. 
Szentgyörgyi kartársamnak okos és helyes ala-
pokon nyugvó fejtegetéseit teljesen magamévá 
teszem én is. Bizony, söpörjünk mi csak 
először a saját házunk előtt. Minden alkalmat, 
módot és helyet használjunk föl, hogy isko-
láinkból rendre-rendre kitessékeljük mindazon 
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tankönyveket, amelyek téves, avagy ránk nézve 
káros anyagokat tartalmaznak. 

A román tannyelvű iskolák tankönyveiből, 
sajnos, ránk, magyarokra nézve csak szomorú 
dolgokat mondhatok el. Itt van előttem vagy 
40 db román szövegű tankönyv : olvasókönyvek, 
földrajzok, történelmek és alkotmány tanok. Ezen 
könyvek tartalma és irányzata röviden a követ-
kezőkben körvonalozható : 

A tanulókba belécsepegtetni a román nemzeti-
ségnek római származását ; fölkelteni és táplálni 
bennük a másutt élő románokkal való együvé-
tartozásukat. Továbbá céljuk a románságnak 
fajilag, nyelvileg és érzésileg való elszigetelése 
az államfönntartó magyarságtól. 

Egyenként véve a tankönyveket, azok álta-
lánosságban a következőkben jellemezhetők : 

Az olvasókönyvekben nincsen egyetlen olvas-
mány sem, amelynek tartalma alkalmas volna 
a román ifjúság szívében a magyarság iránti 
rokonérzést, becsülést és szeretetet fölkelteni és 
táplálni. A magyar nemzeti élet nevezetesebb 
eseményeit, avagy kimagasló alakjait, továbbá 
a haza magyarlakta vidékeit egyetlen olvasmány 
sem tárgyalja. Még a közös haza fővárosát, 
Budapestet is kifelejtették megismertetni. A 
románság lakta vidékeket tárgyaló olvasmányok-
ban pedig a földrajzi nevek román elnevezés 
szerint vannak fölvéve. Hazai nagy költőink 
versei közül sem találunk meg egyet sem ezen 
olvasókönyvekben. 

A földrajzi tankönyvek beosztását és anyagá-
nak terjedelmét szintén több oldalról lehet 
bírálat alá venni. A földrajzi nevek kivétel 
nélkül román elnevezés szerint vannak jelölve ; 
pedig azt semmiesetre sem nézhetjük el, hogy 
e haza bármelyik fia is pl. Nagyszeben, Balázs-
falva, Kolozsvár stb. város neve helyett Sibiiu, 
Blas, Clus stb. elnevezést tekintse helyesnek. 
Vérrel szerzett és áztatott hazánk egy talp-
alattnyi részét sem engedjük magyar nevétől 
megfosztatni. Továbbá a történelmi nevezetes-
ségű helyeknél hiányoznak a vonatkozó ese-
mények fölemlítése, pedig épen a történelmi 
vonatkozások alkalmasak a hazafias érzés föl-
keltésére és táplálására. A délkeleti Felföld 
Ardeal (Erdély) elnevezés alatt különállólag 
taníttatik, a haza többi része pedig akként, mint 
Európának bármelyik része. A gyermek nem 
szívja magába azt, hogy pl. Alsókubin, Eger, 
Fiume stb. épen úgy az ő hazájának része, 
mint a délkeleti Felföld (Ardeal) bármelyik 
része, vagy Budapest nemcsak a magyaroknak, 
hanem a hazabeli románságnak is a fővárosa. 

A történelmi tankönyvek nem a hazai törté-
nelem, hanem a római császárok és a román 
nép költött római eredetének ismertetésével 
kezdődnek. A hazai, illetve a magyar nemzet 

története idegenszerűleg van előadva, épen úgy, 
mintha pl. a franciák történetéről volna szó. 
A magyarok és románok élesen meg vannak 
egymástól különböztetve. így pl. a gyer-
mek Árpádról, Szent Istvánról stb. azt tanulja, 
hogy azok a magyaroknak voltak uralkodói, 
míg István, Mihály stb. oláh vajdák, a romá-
noknak voltak hős uralkodóik, akik az összes 
románokat is egyesítették. 

A magyar nemzetre nézve bizony szomorú 
világot tárnak föl ezek a román tankönyvek. 
Itt volna már az ideje, hogy végre erélyesebb 
rendelkezések tétessenek, mert az eddigi rendel-
kezéseknek mindössze annyi foganatjuk lett, 
hogy a gör. kath. felekezeti és román tannyelvű 
iskolák újabban kiadott egyes tankönyveiben 
bizonyos közeledést tapasztalhatunk. Ezen tan-
könyvekben ugyanis a magyarságra nézve elő-
nyös részletek is foglaltatnak s a helységnevek 
idegen elnevezései csak zárjelben vannak föl-
tüntetve ; egyebekben azonban a lényeg ugyanaz, 
mint a többiekben. 

A kifogás alá eső tankönyvek között, sajnos, 
vannak olyanok is, amelyek miniszteri jóvá-
hagyással is el vannak látva. Igaz, hogy állam-
ellenes dolgokat ezek a tankönyvek nem tartal-
maznak; de jóváhagyásukat mégis sajnálato-
saknak kell tekintenünk, mert ezek a tankönyvek 
épen nem alkalmasak arra, hogy a román ifjú-
ságban a magyar haza s a magyar nemzet 
iránti kölcsönös szeretetet és együvétartozást 
fölkeltsék és gyarapítsák. Hazánk nemzetiségi 
ifjúságának kezébe csak olyan tankönyv volna 
adható, amelynek tartalma alkalmas a magyar 
haza s a magyar nemzet megkedveltetésére s 
így az állami szempontból megfelel a kívá-
nalmaknak. A magyar hazára s a magyar 
nemzetre közömbös, sőt rideg érzelmeket táp-
láló tankönyvek, tekintet nélkül arra, hogy 
kifejezetten tartalmaznak-e vagy sem állam-
ellenes részleteket, összes hazai iskoláinkból 
kiküszöbölendők. 

A ránk nézve haszon nélküli tankönyvek 
kiküszöbölésének lehetőségét csak akkor érhetnők 
el, ha a magyar kormány kizárólag csak azon 
tankönyvek használatát engedné meg, amelyeket 
az általa kinevezett bizottság megvizsgált s 
engedélyezhetőnek minősített. A bizottság pedig 
necsak abból a szempontból vizsgálja majd meg 
a tankönyveket, hogy államellenes részleteket 
tartalmaznak-e vagy sem, hanem abból a szem-
pontból is, hogy a vizsgálat alatt álló tankönyv 
tartalmát átlengi-e a magyar haza s a magyar 
nemzet iránti szeretet s így alkalmas-e az idegen-
ajkú honfitársaink szívében az óhajtott érzelmek 
fölkeltésére és ápolására? 

Hogy a kitűzött célt elérhessük, fogjunk 
össze, csatlakozzunk Szentgyörgyi kartársunk-
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hoz; keressük meg a már megindított moz-
galom megakadt fonalát s gömbölyítsük azt 
tovább, szeretett magyar hazánk s nemzetünk 
javára. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti, 
homonnai ós pancsovai kir. tanfelügyelői kirendelt-

ségnek. 30.895. szám.) 

A m. kir. pénzügyminiszter úr folyó évi 
április hó 3-án a kereskedelemügyi miniszter úrral 
egyetértőleg, 21.795. sz. a. kelt körrendeletével 
megengedte, hogy mindazoknak az állami pol-
gári iskolai, felső népiskolai, elemi népiskolai 
tanítóknak (tanítónőknek), állami gazdasági 
ismétlő-iskolai tanítóknak (szaktanítónőknek), 
állami óvónőknek és menedékház-vezetők 
nek, valamint az ezen népoktatási intézetek-
nél alkalmazott állandó helyetteseknek és 
szolgáknak, kik oly székhelyen működnek, ahol 
állami pénztárak (adóhivatalok) nincsenek, ál-
landó illetményeik a kifizető pénztár által, az 
alábbi módozatok mellett, pósta útján küldes-
senek el. 

Mindazok a most fölsorolt állami népokta-
tási alkalmazottak, kik ezen kedvezménnyel 
élni kívánnak, állandó illetményeikről szóló, 
szabályszerűen kiállított nyugtáikat minden 
hónap 25-ig, fizetési könyvecskéiket és orszá-
gos tanítói nyugdíj- és gyámalap - befizetési 
könyvecskéiket pedig a teljesített fizetések utó-
lagos bejegyzése céljából évenként kétszer és 
pedig január és július havában egybegyűjtve 
és jegyzékbe foglalva, intézetenként egy borí-
ték alatt „Hivatalból, népoktatási ügyben portó-
mentes" záradékkal ellátott levélben, a kifizető 
állami pénztár (kir. adóhivatal) címére postára 
adják. 

Az állami pénztár (kir. adóhivatal) az ekként 
beérkezett nyugták alapján a járandóságokat — 
az esetleges levonások figyelembe vétele mel-
lett — szabályszerű elszámolás után, minden 
hónap 1-én, minden egyes intézet címére, posta-
utalványon fogja megküldeni. 

Ezen postautalványok „Hivatalos fizetés, 
portómentes" záradékkal látandók el és azok-
nak „Feladó magánközleményei" rovata alatt 
a kifizető pénztár egyenként kitüntetni tarto-
zik azokat az Összegeket, amelyek a posta-
utalványon továbbított járandóságból az egyes 
intézeti alkalmazottaknak készpénzben kifize-
tendők. 

A postautalványok a Pénzügyi Közlöny 1905. 
évi 25. számában közzétett 2869. P. M. számú 

körrendeletnek megfelelően feladójegyzék mel-
lett küldendők a postára. 

A félévenként beküldött fizetési könyvecs-
kékbe és országos tanítói nyugdíj- és gyám-
alap-befizetési könyvecskékbe a kifizető pénztár 
az előző félévben eszközölt kifizetéseket és le-
vonásokat bejegyezni köteles, minek megtörténte 
után a könyvecskék „Közszolgálati ügyben, 
portómentes" záradékkal ellátott levélben a 
beküldő intézet címére postára adandók. 

Erről a kir. tanfelügyelőséget tudomás és az 
érdekelt intézetek tudósítása végett értesítem. 

Budapest, 1906 április hó 27. 
A miniszter meghagyásából: 

Halász, 
miniszteri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Bene Gáborné 

úrnőnek, illetve az elnöklete alatt álló lippai 
„Vörösnereszt Egyesül et "-nek szegénysorsú ta-
nulók fölruházására fordított 2396 K ado-
mányért ; Bozenberg Gyula dr. volt országyülési 
képviselőnek, aki az abrudbányai állami elemi 
iskola számára 200 K-t adományozott; Jeszenszky 
Sándor kir. közjegyzőnek, Puschmann Vilmos 
nagykereskedőnek és dr. Tilles Béla ügyvédnek, 
kik a beszterczebányai áll. polg. fiúiskolái alum-
neum részére egyenként 200 K-t adományoztak ; 
a Pápai Takarékpénztár Részvénytársaságnak, 
amely a Pápa városi különböző közs. és felek, 
jellegű népoktatási intézeteknek összesen 780 
K-t adományozott: a Veszprémi Takarékpénz-
tár Részvénytársaságnak, amely különböző közs. 
és felek, jellegű népoktatási tanintézeteknek ösz-
szesen 1178 K-t adományozott. 

Jelen minőségében áthelyezte : Vadnay 
Imre szolyvai áll. el. isk. tanítót a badalói áll. 
el. isk.-hoz ; Székely János dombóvári áll. el. 
isk. tanítót a bibarczfalvai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Losonczy Ferenc 
piskói munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanítónak 
évi 1040 K-t; Szendeyné Németh Irén bölcskei 
munkaképtelen óvónőnek évi 240 K-t ; Korláth 
József barkaszói munkaképtelen ev. ref. taní-
tónak évi 920 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néh. Vollenik István volt iphigénia-pusztai róm. 
kath. el isk. tanító Aranka és Béla nevű kkorú 
árváinak egyenként 150 K 73 f-t, mindössze 
301 K 46 f- t ; Endrédy Antal árpási róm. 
kath. el. isk. volt tanító özv., szül. Pirger Anná-
nak évi 426 K-t, Vilma, Sándor és Mária nevű 
kkorú árváinak egyenként 71 K-t, együtt 216 
K-t, mindössze 639 K- t ; néh. Ancusa Romulus 
nyug. raffnai tanító árváinak évi 457 K 98 f - t ; 
néh. Tarjányi Béla pálházai nyug. ev. ref. el. isk. 
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tanító özv., szül. Sallay Máriának évi 380 K-t, 3 
kkorú árvájának pedig összesen 189 K 99 f - t ; 
néh. Boros István jászfényszarui róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Kis Teréziának évi 530 
K-t ; néh. Antolik Géza bénái róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Strauch Franciskának évi 
475 K-t, Margit nevű kkorú árvájának 79 K 
16 f-t, mindössze 554 K 16 f- t ; néh. Scholtz 
Vilmos matheoci nyug. ág. h. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Wolf Irmának évi 483 K-t; néh. 
Kirchknopf Ferenc nyug. róm. kath. tanító özv., 
szül. Prückler Erzsébetnek évi 581 K-t; néh. 
Kern Péter németszentpéteri nyug. közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Martin Borbálának évi 495 
K-t; néh. Bappert János dognácskai nyug. 
társulati el. isk. tanító özv., szül. Fischer Máriá-
nak évi 728 K 80 f-t ; néh. Königsberg Márk 
paksi áll. polg. isk. tanító özv., szül. Blum 
Rozáliának évi 876 K-t; néh. Csucsor Mihály 
kiskúnhalasi nyug. közs. el. isk. tanító özv., 
szül. H. Szűcs Lídiának évi 500 K-t; néh. 
Nagypál János esanádpalotai áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Csepregi Rozáliának évi 800 K-t; 
néh. Kimpeán Demeter magyaregregyi gör. 
kel. el. isk. volt tanító 2 kkorú, szülötlen árvá-
jának évi 200 K-t ; néh. Unipán Traján facseti 
gör. kel. tanító özv., szül. Fogarasi Persidiának 
évi 601 K 60 f-t, Traján, Emilia és Virgil 
nevű kkorú árváinak egyenként 100 K 26 f-t, 
együtt 300 K 78 f-t, mindössze 902 K38 f-t ; 
néh. Tariczky István nyug. róm. kath. tanító 
özv., szül. Bazilides Rózának évi 533 K-t ; 
néh. Reich Mór munkácsi áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Kömlődi Rózának évi 720 K-t, Tibor 
és Irén nevű kkorú árváinak egyenként 120 
K-t, együtt 240 K-t, mindössze 960 K-t ; néh. 
Leviczky Cyrill dombostelki áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Tóth Júliának évi 680 K-t, Oreszt, 
István, Jenő és Béla nevű kkorú árváinak egyen-
ként 113 K 33 f-t, együtt 453 K 32 f-t, 
mindössze 1133 K 32 f- t ; néh. Karpinecz 
Miksa nyug. klacsanói gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Orincsai Annának évi 300 K-t ; néh. 
Beluch Antal Sándor bessei róm. kath. tanító 
özv., szül. Végh Teréznek évi 401 K-t, Margit 
nevű kkorú árvájának 66 K 83 f-t, együtt 467 
K 83 f- t ; néh. Kovács Sándor ordasi ev. íef. 
el. isk. tanító özv., szül. Varga Máriának évi 
602 K-t, Erzsébet nevű kkorú árvájának 100 K 
33 f-t, mindössze 702 K 33 f-t ; néh. Gálóczy 
Mihály hertneki nyug. róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Apáthy Helénának évi 302 K-t, 2 
kkorú árvájának összesen 100 K 66 f- t ; néh. 
Szőke Gábor bőrvelyi ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Rédai Juliannának évi 590 K-t, 
Mária, Ilona, István, Gyula és Lén nevű kkorú 
árváinak egyenként 98 K 33 f-t, együtt 491 K 
65 f-t, mindössze 1081 K 65 f-t. 

Helyreigazítás. Lapunk f. é. 17. számának 
Hivatalos részében, a 14. oldalon, hibásan áll 
az, hogy id. Nagy Lászlónak a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 160 K-t utalványozott; 
ez a közlés így helyesbítendő: „id. Nagy László 
hódmezővásárhelyi munkaképtelen ev. ref. taní-
tónak 1160 korona nyugdíjat utalványozott." 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Z. G. A fölhozott szolgáltatások alól ki nem 

vonhatja magát. — Temeskubini járás. Az 
igazgató-tanító hivatalból tagja a községi iskola-
széknek. A tantestület kebeléből önök nem 
küldhetnek ki tagot. — H. I. Koós. Kedvez-
ményes jegyet az államvasútak igazgatósága 
csak állami tanítóknak (tanítónőknek) enge-
délyez, de ha mégis meg akarja kísérelni, kér-
vényét (1 K bélyeggel ellátva) egyenesen 
a kereskedelmi minisztériumhoz küldje. — 
Borsfa. Kérvényük nem fordul elő a minisz-
tériumban. (Ez magánügy s így címzett lev-
lapot kellett volna mellékelnie.) — M. 8. Döm-
söd. Nem hisszük, hogy megelőző katonai 
szolgálata most utólagosan beszámíttassék. Kü-
lönben tegyen kísérletet a kabinetirodához 
küldendő felségfolyamodvánnyal. — M. M. Annak 
megállapítására, hogy helyettesi minőségben 
eltöltött szolgálati évei beszámíthatók-e évötödös 
korpótlékába, mi nem vagyunk illetékesek. Tessék 
öt évi szolgálatának betöltése után folyamodni.— 
Gy. A. A kérdezett semmi néven nevezendő 
segélyt sem kaphat. — Sinus. Az osztályismét-
lésre utasított elemi iskolai tanuló más elemi 
iskolában kiegészítő-vizsgálatot nem tehet. — 
Sz. I. Kótaj. A fizetésében történt változást 
okmányilag igazolja s ehhez képest a tanf.-ség 
útján folyamodjék nyugdíjigényének emeléseért.— 
Sell. I. N. Jécsa. Díjmentesen állítandók ki. — 
K. E. Kisköcsk. Többször közöltük már e 
rovatban, hogy az alkalmazásban levő tanítók-
nak kivételes nősülési engedélyéri nem kell 
folyamodniok, mert ha be is soroztatnak, pót-
tartalékba helyeztetnek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tisztelgő küldöttségek Apponyi mi-

niszternél. A múlt hét folyamán a küldött-
ségek egész hosszú sorozata tisztelgett Apponyi 
Albert gróf vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél. A Kisfaludy-Társaság háromtagú kül-
döttségét Beöthy Zsolt vezette. A küldöttség 
másik két tagja Berzeviczy Albert volt kultusz-
miniszter és Vargha Gyula, az országos statisz-
tikai hivatal igazgatója volt. A miniszter a 
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tisztelgést hálásan köszönte meg. Az Országos 
izr. tanítóegyesület vezetőségének nagyszámú 
küldöttsége f. hó 2-án üdvözölte Apponyi 
Albert grófot. A küldöttség szónoka Gsukási 
Fülöp, egyesületi alelnök volt. A miniszter 
válaszában kijelentette, hogy kormányzati műkö-
désében egy elv, vagyis inkább egy elvnek két 
egybefolyó ága vezérli: a lelkiismereti szabad-
ság és a tanítás szabadsága. E kormányzati elv 
mellett felekezeti intézmények, különösen iskolák 
fejlődésének mi sem áll útjában. Számít arra, 
hogy minden munkásságuk a magyar nemzeti 
eszme erősítését, a magyar kultúra fejlesztését 
fogja szolgálni. A zsidó tanítóságnak ezirány-
ban kifejtett munkásságát és érdemeit jól ismeri. 
Tegyék meg továbbra is kötelességüket, dol-
gozzanak tovább is e szellemben és akkor jó-
akaratú támogatására számíthatnak. 

— György Aladár emléke. A Mária 
Dorottya Egyesület f. bó 22-én tartott rendes 
évi közgyűlése alkalmából kiadott XXI. évi 
jelentés György Aladár emlékének van szentelve. 
A nagy emberbarátnak, az „óvónők Atyjának" 
érdemeit Fábián Irma méltatja igaz szeretettel. 
„A lelkét, a szívét, a tudását, egész életének 
munkáját másoknak adta ; még alkotásainak 
dicsőségét is átengedte", — mondja az emlék-
beszéd „magának csak kettőt tartott meg: 
nemes öntudatát és embertársai szeretetét". 
Az egyesület Tanítónői Szakosztálya elhatározta, 
hogy György Aladár emlékezetének megörökí-
tésére korlátlan nagyságú alapítványt létesít, 
melynek kamataiból vagy az Otthonban tarta-
nak el valakit, vagy pénzsegítségben részesítik 
az illetőt. A választmány évi jelentéséből átvesz-
szük a következő adatokat: Az anyaegyesület 
rendes tagjainak száma 1905-ben meghaladta 
az ezeret s így a vidéki körök 194 tagjával 
együtt 1197 tagja van az egyesületnek. A 
Tanítónők Otthonában a mult évben minden 
hely be volt töltve és ezeken kívül még 243 
egyén fordult meg az intézetben, kik közül 
többen egészen ingyenes ellátásban részesültek. 
Ezenkívül 1850 korona segítséget osztott ki az 
egyesület. A titkári hivatal 46 fürdőben eszkö-
zölt ki ingyenes vagy kedvezményes helyeket, 
amelyeket 62 tag vett igénybe. Két nagy alapít-
vány létrejöttét is jelenti be a válasz mány. Az 
egyik Vaszary Kolos hercegprímásnak 10.000 
koronás alapítványa, melyet később még 2.000 ko-
ronával toldott meg a nagylelkű alapító, hogy an-
nak kamataiból az alapítványi helyre fölvett sze-
gény, munkaképtelen tanítónő „egyébköltségei" 
is fedeztessenek. A másik alapítvány a székes-

fővárosi tanítónők és óvónők Erzsébet királyné 
betegsegítő-alapja, melynek kamataiból súlyos 
helyzetben levő székesfővárosi beteg tanítónők 
segélyeztetnek. Az egyesület vagyona 292.417 
korona 4 fillér. 

— Dr. Wlassics Gyula volt közoktatás-
ügyi minisztert a király a közigazgatási bíró-
ság elnökévé nevezte ki. A közigazgatási bíró-
ság új elnöke f. hó 3-án foglalta el hivatalát 
oly beszéddel, mely az alkotmányosság híveit 
lelki gyönyörűséggel tölti el. Adja Isten, hogy 
dr. Wlassics Gyula új méltóságában nagy szol-
gálatokat tehessen az ezeréves alkotmányhoz 
ragaszkodó magyar nemzetnek! 

— Az Erdélyrészi Tanítóegyesületek 
Szövetsége és a Tanítók Otthona. (Elszá-
molás és fölhívás.) Az 1905. év március havá-
ban szűkebbkörű mozgalom indult meg a 
kolozsvári tanítóság körében egy Tanítók Ott-
hona létesítése céljából. E mozgalom eredménye-
képen tanügyi és más társadalmi körökből 
sokan hoztak anyagi áldozatot, amint alább 
egy összegben ki van mutatva. Az eszme azon-
ban abban az alakban nem látszott elég alkalmas-
nak arra, hogy az egész erdélyrészi tanítóságot 
nevelésügyi és társadalmi tevékenységre tömö-
rítse. így kelt új életre az Erdélyrészi Tanító-
egyesületek Szövetségének eszméje egy széle-
sebb keretben, hová a Tanítók Otthona is be-
illeszthetőnek látszott. A terv megvalósulásá-
hoz jutott s a Tanítók Otthona készséggel 
olvadt bele a Szövetségbe, gyűjtött csekély 
vagyonát szabályszerűen adva át a Szövetség 
pénztárának, oly kikötéssel, hogy alapító tagjait 
a Szövetség is alapító tagjaiul tekinti, az ily 
tagsági jogok élvezete mellett. A gyűjtött 
vagyon összege 173 korona 90 fillér. Kiadás 
48 korona 8 fillér. Pénztári maradvány Ï25 
korona 82 fillér. Ez összegből 125 korona 60 
fillér a kolozsvári Koronabank-részvénytársaság-
nál 2515/2994. számú betéti könyvvel van el-
helyezve. Pénztári készlet 22 fillér. Ezen érté-
keket a Szövetség kiküldött bizottsága Elek 
Gyulától, az Otthon pénztárosától átvette s a 
Szövetség ideiglenes pénztárosa, Tarcsafalvi 
Albert kezelése alá adta. Ezenkívü a kolozs-
vári ev. ref. theológia ígért alapítványa 50 
korona. Fábián Gyula úr 50 korona alapítvá-
nyának 40 korona várandó részlete és a három-
székmegyei tanítótestület 50 koronás ígért ala-
pítványa a Szövetségre ruháztatott át. E tájé-
kozás és elszámolás kapcsán a nagyközönség 
tudomására hozzuk, hogy a szélesebb körű 
mozgalom által az eszme nemcsak hogy erejéből 
nem veszített, hanem az erdélyi részekre nézve 
valósággal nemzeti lontosságűvá vált. Ennél-
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fogva méltán megérdemli a további erkölcsi és 
anyagi támogatást. A Szövetség pártoló tagsági 
díja évenként 2 korona. Alapító tagsági díj 
egyszersmindenkorra 50 korona. Adományok és 
bármiféle tagsági díjak Tarcsafalvi Albert pénz-
táros címére (Emke-tér, 3. sz.) küldendők. Más-
nemű bejelentéseket a Szövetség elnökének 
címére (Polgári leányiskola) méltóztassék kézbe-
síteni. Egyben az erdélyrészi tanítóegyesületek 
elnökségeit kérjük, bogy amennyiben még nem 
jelentették be csatlakozásukat, azt mihamarabb 
megtenni szíveskedjenek. Hadd találkozzék egy 
táborban az őszi közgyűlés alkalmával az erdély-
részi tanítóság s merítsen lelkesülést a magyar 
nemzeti művelődés előmozdítására. Kolozsvár, 
1906 április 20. Pallós Albert, elnök. Elek Gyula, 
főtitkár. 

— Fölhívás Magyarország Tanítóegyesü-
leteinek elnökeihez. Az Eötvös-alap vezető-
sége a következő fölhívást intézte a tanító-
egyesületek elnökeihez: „Harminc esztendő óta 
lankadatlan buzgalommal és kitartással fárado-
zott az „Eötvös-alap" elnöksége azon, hogy 
Magyarország valamennyi néptanítóját egy eszme 
szolgálatában egyesítse, mely eszme a kartársi 
szent szeretetből fakadó feladatoknak megvaló-
sítását tűzte ki célul. A harmincesztendős 
küzdelem nem volt meddő. íme, 9000-en sora-
koztak kartársaink közül a zászló alá, akik 
évről évre meghozzák áldozat-filléreiket a kar-
társi szent szeretet oltárára; de sajnos, még 
20.000-en vannak, akik egyesületünktől távol 
állanak s talán ugyanannyian, akik csak az 
„Eötvös-alap" nevét tudják, annak szervezetét, 
nemes céljait s eddigi áldásos működését azon-
ban nem ismerik. Mit akarunk? Azt akarjuk, 
hogy az „Eötvös-alap" országos osztóbizottsága 
egy folyamodót se legyen kénytélen üres kézzel 
elbocsátani, s a két Tanítók Házába kartár-
sainknak főiskolákon tanuló jeles fiait mind 
ingyenes helyre vehesse föl. Ha ezt elértük, 
mindent elértünk ! Ezen célunk eléréséhez szük-
séges: 1. hogy minden magyar néptanító leg-
alább is mint évdíjas tag támogassa az „ Eötvös-
alap "-ot; 2. hogy társadalmi intézményeink, 
melyek a tanító munkáját gyakran veszik 
igénybe, mint hitel- és fogyasztási szövetkezetek, 
takarékpénztárak stb., fölöslegükből 5 koroná-
tól 20 koronáig terjedő évi hozzájárulást biz-
tosítsanak; 3. hogy ügyvédeink, köz- és kör-
jegyzőink megismerjék ezen jótékonycélú intéz-
ményt, hogy alkalomadtán kegyes alapítóknak 
és hagyományozóknak figyelmét, kik az ő közre-
működésüket kikérik, egyesületünkre is irányoz-
zák ; 4. hogy minden vármegye területén, alkal-
mas gócpontokon, legyen8—10 olyan kartársunk, 
kik az „Eötvös-alap" ügy°t kézbe véve, mint 
annak képviselői szerepel ének, megbízva az 

„Eötvös-alap" közgyűlése által, kiknek föladata 
volna szorgalmazni, hogy a vármegyei testület 
kebelében megalakuljon az „Eötvös-alap" helyi 
gyűjtőbizottsága, fölhívni a tagokat évdíjaik 
lefizetésére, szorgalmazni a belépést azoknál, 
akik eddig elmulasztották ; a környékbeli szö-
vetkezeteket és pénzintézeteket évenként, amidőn 
költségvetéseiket készítik, szóbelileg figyelmez-
tetni az „ Eötvös-alap "-ra; ügyelni és gondos-
kodni arról, hogy az „ Eötvös-alap "-ra jövedel-
mező iparcikkek, mint a gyújtó, irkák, tinta a 
kereskedőknél bevezettessenek és vármegyéjük 
egész területén forgalomba kerüljenek ; hogy 
az „Eötvös-alap" javára mindenütt iskolai vagy 
egyéb előadások rendeztessenek stb. Tanító-
egyesületeink közreműködése nélkül azonban a 
fentebb kitűzött célok közül semmit sem való-
síthatunk meg. Azért tisztelettel kérjük a 
Tekintetes Elnök Urat és a vezetése alatt álló 
egyesületet, támogassa alulírt elnökséget törek-
véseiben s levelezőlapon jelentse be, hogy milyen 
címre hány példányt küldjünk az „ Eötvös-
alap "-ot kérdésekben és feleletekben ismertető 
füzetekből, mely a kartársak részére készült, és 
hány példányt az „Eötvös-alap "-ot rövid szöveg-
ben ismertető füzetekből, melyeket lehetőleg 
küldöttségileg a közjegyzői és ügyvédi kama-
ráknak szíveskedjék átadni, avagy ha ilyen nem 
volna, úgy az egyes ügyvédeknek, köz- és kör-
jegyzőknek s fölhívni azok figyelmét az „Eötvös-
a lapi ra . Szíveskedjék továbbá a vármegye 
területéről 8—10 olyan kartársnak pontos címét 
nekünk július hó 15-ig bejelenteni, akiket a 
Tekintetes Elnök Ur egyéniségük és egyéb 
tulajdonságaiknál fogva alkalmasnak tart arra, 
hogy a fentebbi 4. pont alatt rövidesen vázolt 
feladatok teljesítésére nemcsak vállalkoznak, 
hanem azokat a részükre kiadandó utasítások 
szerint teljesítik is. Nem a magunk, hanem a 
magyar tanítóság s így mindnyájunk érdekében 
vállvetve kell közreműködnünk országos tanítói 
segélyegyesületünk fölvirágoztatásán, mely hi-
vatva van a magyar tanítóságnak egy jobb 
jövőt teremteni, amidőn a gyermeke kiképezte-
tésével járó súlyos gondoktól akarja megmen-
teni. Mert ezek a tanító-gyermekek, kik jól 
elkészülve életpályájukra, majdan minden hiva-
talban s a társadalomnak minden rétegében 
helyet foglalnak : bátor szószólói lesznek a taní-
tóság anyagi és erkölcsi törekvéseinek s a fiak 
fogják megvalósítani mindazt, amiért az apák 
egy emberöltőn át hiába küzdöttek. Hogy a 
magyar tanítóság megérje ennek a jobb jövő-
nek a hajnalhasadását, egy szívvel, lélekkel az 
„Eötvös-alap "-ot kell naggyá, erőssé és virág-
zóvá tennie ! Amidőn a Tekintetes Elnök Úr-
nak szíves közreműködését ismételten kérjük, 
vagyunk Budapesten, 1906 április havában, az 
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„Eötvös-alap" nevében, hazafias üdvözlettel: 
Ujváry Béla s. k., elnök. Kapy Rezső s. k., titkár " 

— A Gyermekuaptsír az Eötvös-alapnak. 
A Gyermeknaptár, melyet az Orsz. Állatvédő-
Egyesület adott ki, minden eladott példány 
után 20%-ot ajánlván föl az Eötvös-alapnak, 
hála vidéki kartársaink buzgóságának, 30.527 
példányban kelt el s így 610 korona 54 fillért 
jövedelmezett orsz. tanítói segélyegyesületünk-
nek. Az Állatvédő-Egyesület ezt az összeget 
már be is fizette alapunk pénztárába, azzal a 
reménnyel, hogy „a jövő évben sokkal nagyobb 
összeget juttathat az Eötvös-alapnak". Ez a 
példa is bizonyítja, hogy, ha kartársaink vala-
mit országszerte fölkarolnak és támogatnak : 
annak sikere van. így kellene tenniök mind-
ama vállalatokkal, amelyek az Eötvös-alaprai 
tehát közjótékonysági célra jövedelmeznek! 

— TJj térkép. Magyarország és Ausztria, 
valamint Bosznia és Hercegovina vasúti és 
hajózási térképe most jelent meg. Szerkesztette 
és kiadja : Klösz György és Fia térképészeti 
műintézete, Budapest. A térkép 140/108 cm. 
nagyságú s úgy Magyarország, mint Ausztria, 
valamint Bosznia s Hercegovina teljes vasúti 
hálózatát s hajózható folyóit, továbbá a hatá-
roló külföldi vasútak főbb vonalait s csatlako-
zásait tünteti föl. Tájékozást nyújt a vasútak 
üzemének jellegére nézve is (szabványos vagy 
keskeny- vagy kettősvágányú, fogaskerekű és 
villamos üzemet illetőleg), továbbá a nyilvá-
nos közraktárak s a vámhivatalok is adva vannak 
az illető állomásnév mellett. Ára sokszínű kivi-
telben 5 korona, vászonra fölhúzva, tokban, 11 
korona, ugyanaz lécekkel pedig 12'50 korona. 
Kapható a műintézetben és a nagyobb könyv-
kereskedésekben. 

— A Budapesti Népoktatási Kör, mely-
nek célja a felnőttek oktatása, Zsilinszky Mihály, 
volt közokt. államtitkár elnöklete alatt április 
25-én tartotta évi közgyűlését. Elnök lelkes 
szavakkal nyitotta meg azt. Majd dr. Gyulay 
Béla terjesztette elő az évi jelentést, amely 
szerint az elmúlt tanévben a kör fenntartott 
10 rendes esti, 6 üzleti, 2 vasárnap délutáni 
és 2 magyarnyelvi tanfolyamot; összesen 413 
férfi és 192 nő részesült azokon heti 4—6 tan-
órai rendszeres oktatásban 4—5 hónapon át. 
A kör 35 évi fennállása óta pedig 32.449 fel-
nőtt egyént oktatott, akiket tan- és olvasó-
könyvekkel, részben írószerekkel és taneszközök-
kel is elláttak. Három tanfolyamnak egy-egy 
kis könyvtárt is bocsátott rendelkezésére, hogy 
szívüket is művelhessék. A kormány, székesfő-
város és pénzintézetek erkölcsi és anyagi támo-

gatásán kívül örömmel és elismeréssel vették 
tudomásul, hogy a felső keresk. iskolai tanár-
jelöltek egy lelkes csapata ingyenoktatásra vál-
lalkozott. A lelkes ifjúság, íme, megtalálta a 
módját, mikép lehet a munkásnép segítségére. 
Valóban követendő példa ! Azután Beck Dénes, 
pénztárnoknak a fölmentvényt megadván, újra 
megválasztották Zsilinszky Mihályt elnöknek, 
dr. Gyulay Bélát alelnöknek, Beck Dénest pénz-
tárnoknak, dr. Gyulay Aladárt titkárnak és a 
100 tagú választmányt. 

— A kolozsvári szegénysorsú iskolás-
gyermekeket segélyzö (rongyos-) egyesület 
f. évi április hó 1-én tartotta meg fönn-
állásának 25 éves jubileumát, mely alkalom-
ból az egylet titkára, Elek Gyula a választmány 
megbízásából megírta az egyesület 25 éves 
történetét. 1881 október hó 16-án tartotta meg 
alakuló közgyűlését az egyesület. Az eszme meg-
pendítőjének, dr. Jenei Viktor egyetemi tanár-
nak hívó szavára a kolozsvári társadalom színe 
java csoportosult, hogy karöltve segítsen meg-
valósítani azon valóban szép eszmét, hogy az 
árva- és szegénygyermekek részére lehetővé 
tegyék az iskolábajárást. „A szeretet hozta 
létre, ez fejlesztette éi tette híressé Rongyos-
Egylet néven országszerte" — mondja ünnepi 
beszédében dr. Csernátoni Gyula kir. tanácsos, 
tanfelügyelő. A leforgott 25 év alatt ez az 
egyesület Kolozsvár 18 fiú- és 17 leány-
iskolájában 4855 szegény tanulót részesített 
ruhasegélyben, 7799 ruhadarabot osztván ki 
a segélyreszorultak között. A segélyezésnél 
nemzetiség és valláskülönbség tekintetbe soha 
sem jöttek. Az egyesület pénztári forgalma 
49.207 kor. 13 fillér bevétel és 40.700 kor. 
09 fillér kiadás volt. Van az egyesületnek 
42 alapítványa 3000 korona értékben. Az 
egyesület múltjára vonatkozó adatokon kívül 
még egy tájékoztatót is találunk az emlék-
könyvben „a szegény tanulókat ruhával segé-
lyező (rongyos-) egyletek felállítása és szerve-
zése felől", amely megmutatja, miképen lehet 
oly egyletet szervezni, melyben „nincs tagsági 
díj". Végül közli az egyesület alapszabályait 
és házirendjét. Amidőn a magunk részéről azt 
kívánjuk, hogy Isten áldása kíséije a Rongyos-
Egylet működését az új negyedszáz év mes-
gyéjén továbbra is, fölhívjuk kartársainkat 
hasonló intézmények szervezésére, mert e téren 
még igazán sok teendő vár reánk. 

— Fölvétel tanítóképzőkbe. A lévai áll. 
tanítóképző-intézetbe az 1906/7. tanévre az 
I—IV. osztályba összesen 125 növendék véte-
tik föl. Ezek közül 19 teljes díjat fizető, 38 fél-
díjat fizető, 28 ingyenes bennlakó és 40 egyen-
ként 120 K évi ösztöndíjat élvező bejáró tanuló. 
Az 1. osztályba fölvehető növendékek száma 30. 
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A folyamodványok beküldésének határideje 
májns hó 31-ik napja. A felsőbb osztályokba 
más intézetből csak kifogástalan magaviseletű 
s jó előmenetelt tanúsító növendékek vétetnek 
át, ameddig a létszám engedi. Folyamodvá-
nyaikat ezek is május 31-ig kötelesek beadni. — 
Helyreigazítás. E lapnak f. hó 3-án megjelent 
számában (a hirdetések közt) közzététetett az 
I. ker. állami elemi tanítóképző-intézetnek az 
1906/7. isk. évre vonatkozó fölvételi hirdetése. A 
megjelent hirdetésben 6, ingyen-ebédből álló 
állami segélyről is van szó. Tisztelettel kérem 
az illetőket, hogy a tudomásulvételben a 6 
ingyen-ebédet 6, egyenként 150 K készpénzből 
álló állami segéllyel helyesbítsék. Dr. Háló 
József, igazgató. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. évi április 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevüket : 
1. Fischer Izsák állami tanító, munkácsi lakos, 
Halász-ia,. 2. Uhlier Sándor néptanító, vicsapáti 
lakos, Mohai-ra. 3. Iricsek Olga székesfővárosi 
tanítónő Irányi-ra." (T. S.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Vaday József, Nagyvárad (részesjegyére) 
10 K; Máthé József, Marosvásárhely (részes-
jegyére) 10 K; Orsz. Állatvédő-Egyesület (a 
Gy erineknaptár eladott példányai után) 610 K 
54 f. — 2. Tanítók Házára: Klein Róza és 
Imre Ida, Yajdahunyad (adomány) 3 K 54 f. 
Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Munka és játék cím alatt 
havi folyóirat indult meg a magyar ifjúság 
technikai nevelése szolgálatában ; szerkesztik : 
gróf Teleki Sándor és Guttenberg Pál. Az első 
szám változatos és értékes tartalommal f. hó 
1-én jelent meg. Előfizetési ára 1U évre 2 K. 
Kiadóhivatal : Budapest, VI., Andrássy-út 21. sz. 
Melegen ajánljuk az iskoláknak megrendelésre.— 
A lévai tanítóképző-intézet volt tanítványainak 
„Előre" nevű szövetsége részéről Ványa Vilmos 
értesíti társait, hogy az 1905. évi tagsági díja-
kat eddig 21-en küldték be, a f. évre pedig 
egy tag fizetett. A begyült 44 K 50 f-t dr. 
Katona János tanár kezeli ; Ványa Vilmos 
kéri tagtársait, hogy a hátralékos tagsági 
díjakat küldjék be s értesítsék őt tartózkodási 
helyükről. — Fölhívás. Alulírott tisztelet-
tel kérem föl a komárommegyei „Gesztes 
járási tanítókör" tagjait, hogy mindazok, kik a 
„Milkovich Antal és Zsigmond féle 4000 ko-
ronás alapítvány" ez évi kamataira igényt 
tartanak, rendes kérvényüket május hó 25-ig 
hozzám juttatni szíveskedjenek. Az alapítólevél 
4. pontja szerint az esedékes kamatokra mind-
azon járásbeli tanítók igényt tarthatnak vallás-
különbség nélkül, kik „önhibájukon kívül anyagi 
szorult Helyzetbe jutottak". Ilyenek nemlétében 

segélydíj nélkül maradt tanítóözvegyek is része-
sülhetnek az alap jótéteményében. Kethely, 1906 
április 28. F ász tor Imre, elnök. — A gyenge-
elméjűek budapesti m. kir. országos intézetében 
a jövő tanévben több alapítványi és fizető hely 
üresedik meg. E helyre oly 7—10 éves korban 
levő gvengeelméjű gyermekek vétetnek föl, akik 
a gyengeelméjűségen kívül más fogyatkozásban 
nem szenvednek. A kérvények június hó közepéig 
nyújtandók be. Bővebb fölvilágosítást készséggel 
nyújt az intézet igazgatósága. (Budapest, I., 
Alkotás-utca 53. szám.) — Gyűlések. A „Sopron-
vármegyei általános tanítóegyesület" járáskörei 
f. évi május hó 10-én d. e. 10 órakor Siklóson, 
május hó 17-én d. e. 10 órakor Tótkeresztúron 
ülést tartanak. A „Tordaaranyosvármegyei ált. 
tanítótestület" felvinczi köre rendes gyűlését 
Harasztoson, állami iskola helyiségében, f. 
hó 12-én d. e. 9 órakor tartja meg. 

— Halálozások. Uj János abaligeti róm. 
kath. kántortanító életének 52-ik, tanítóskodá-
sának pedig 32-ik évében jobblétre szenderült.— 
Nagy János iharosberényi ev. tanító hosszas 
betegeskedés után meghalt életének 56-ik, 
áldásos működésének 36-ik évében Iharos-
berényben. — Takáts József nyug. liszói ev. 
tanító meghalt életének 82-ik évében Gyéké-
nyesen. — Benedek Lajos kisbéri nyug. állami 
ménesintézeti tanító április 26-án Lépesfalván, 
édesatyja : Benedek János nyug. tanító házában, 
25 évi működés után meghalt. — Horváth 
István volt palornaki kántortanító életének 
33-ik, tanítóskodásának 10-ik évében jobblétre 
szenderült. Áldás emlékükre ! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosztályfónökök napon-
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. B—5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtax-tó lakása : VI., Szondy-utca 35. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fólvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tartalom : Valláserkölcsi-alap. Lakatos (,Schfosz) 
Lajos. — Madarak és fák napja. — Egészségügy az 
iskolai padban. Csernátoni Gyula. — Hazugságok a 
tanításban. I. Dr. Havas Gyula. II. Szabó Elemér. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906 Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I B . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Képtanítók 
Lapja" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pá lyáza t i hirdetéseknél min 
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Kirycb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es |gyha?äbii sora 1 korona. Ezek a d í jak iá 
előre a kiadóhivata lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTKüM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR ». 

Këssiratolcat n e m aduuk vissza. 

Nemzetiségi iskoláink rendezése. 
Apponyi Albert gróf kormányrajutásá-

val népoktatási ügyünk is fordulópont-
hoz ért. Miként a lefolyt politikai nagy 
küzdelmekben a legfárasztóbb munkát 
neki kellett végeznie, azonképen az or-
szág kormányzásában is a legnehezebb 
föladat, a magyar nemzeti irányú nép-
oktatásnak megvalósítása, szintén az ő 
vállaira nehezedik. Szívünk örömmel és 
reménnyel van telve, hogy épen ez az 
európai hírű politikusunk jutott a köz-
oktatásügyi kormányzat élére, aki a 
magyar nemzeti aspirációknak a válsá-
gos időkben is mindenkor oly lelkes 
apostola volt. 

Az Eötvös-alap küldöttségének adott 
válasza ékes bizonyság arra, hogy fon-
tos hivatását szíve-lelke teljes melegével ; 
és erejével kész is betölteni. A magyar 
tanítósághoz intézett beszédének tar-
talma. fölbuzdít arra, hogy immár oe-
hatóbban foglalkozzunk nemzetiségi isko-
láinkkal is, tárjuk föl azok fogyatkozásait 
s jelöljük meg azokat a célhoz juttató 
módokat, amelyekkel a fogyatkozásokat 
meg lehetne szüntetni. 

Nagynevű vezérünk magyar tanítóságról 
beszélt. Ez természetes, mert hiszen a 
tanító az állam funkcionáriusa lévén, 
neki becsületesen ahhoz az államhoz 
kell tartoznia, amelynek szolgálatában 
áll. Magyarországon tehát csak magyar 

tanítóság lehet. Az iskoláknak is mind 
magyar iskoláknak kell lenniök, melyek 
hűséges magyar polgárokat nevelnek a 
hazának és egyházaknak. Sajnos azon-
ban, hogy ma közéletünkben a román, 
német, tót stb. iskola elnevezést általá-
nosan használják. Ezeket a téves és 
magyar nemzeti szempontból meg nem 
engedhető elnevezéseket váltsuk föl az 
őket törvényesen megillető „gör. kath.", 
„gör. kel. iskola" stb. elnevezéssel. 
Ezzel egyidőben szüntessük meg „a 
nétnet, román stb. nemzetiségi tanító" 
jelzést is. A magyar tanítóságnak ők 
épen úgy tagjai, mint a magyar szár-
mazású tanítók. Nem szabad nemzeti 
egységbontó különbséget tennünk a kü-
lönböző jellegű iskoláknál működő taní-

! tók között. El kell jutnunk végre oda, 
hogy a hazai tanítóság mindenike magyar 
tanítónak érezze magát. Nem akarjuk mi 
nemzetiségi honfitársainkat nyelvüktől, 
szokásaiktól megfosztani, hanem csak 
azt akarjuk elérni, hogy szívben-lélek-
ben velünk érezzenek, a magyar haza 
hű fiainak vallják magukat, s ne Buka-
rest, Szentpétervár stb. felé gravitáljanak, 
hanem országunk szíve, Budapest legyen 
az ő metropolisuk is, és innét várjanak 
minden erkölcsi és anyagi jót. 

A magyar nemzet bámulatos türel-
messége és nagylelkűsége minden intéz-
ményében, így a népoktatási törvények-
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ben is megnyilvánul. Az ezekben meg-
nyilatkozó nagy engedékenységet és 
szabadságot hazánk nemzetiségeinek 
vezetői gyakran félremagyarázzák és ki-
használják, s épen ellenkező cél felé törek-
szenek, mint amelyet a törvények kijelöl-
tek, t.i. hogy hazánk összes nemzetiségei 
necsak művelődjenek, hanem magyar 
hazájuknak lelkes, hazafias, magyarul is 
beszélő polgáraivá váljanak. Köztapasz-
talás szerint 1868-tól máig nemhogy 
egybeforrottak volna velünk a nemze-
tiségek, de még inkább kiélesítették az 
ellentéteket. 

Az idegen tanításnyelvű felekezeti 
iskolák túlnyomó részében a magyar 
nyelvet vagy épen nem, vagy csak kény-
telenségből tanítják úgy, ahogy. A föld-
rajz és történelem anyaga telítve van 
ránk nézve káros tanokkal. A román 
tannyelvű tanítóképzőkből kikerült taní-
ság nagy része nincsen hivatása magas-
la tán^ kiképzésük is nagyon fogyatékos, 
ami természetes is, mert a tanítójelöl-
tek nagy része a középiskola IY. osztá-
lyának elvégzése nélkül kerül a képzőkbe, 
a képzők pedig a régi elavult rendszer 
szerint működnek s csak három osztály-
ból állanak, továbbá a magyar nyelvre 
oly kevés gondot fordítanak, hogy a 
kikerült fiatal tanítók közül sokan csak 
törik a magyar nyelvet, s néhány évi 
működés után némelyek a magyar nyel-
vet teljesen el is felejtik, ahelyett, hogy 
annak terjesztésében buzgólkodnának. 
Amilyen fogyatékos a román tannyelvű 
tanítóképzőkből kikerült tanítóság ké-
szültsége, épen olyan hiányos ezen taní-
tók anyagi ellátása is. A gör. kel. és 
gör. kath. felekezeti iskolák okleveles 
tanítóinak legnagyobb része még ma is 
600 K fizetésben részesül. De még ezt 
a kevés fizetést is kevesen kapják meg 
pontosan és hiánytalanul. Még kirívóbb 
a nyomorúságos helyzet, ha tudjuk, hogy 
ezek közül a tanítók közül soknak sem 
lakást, sem lakbért nem adnak. Az ok-
leveles tanítókon kívül sok feleke-

zeti iskolában, különösen a görög kele-
tiekben, képesítés nélküli s magyarul 
nem tudó egyszerű földmívest is alkal-
maznak 60—400 K évi fizetés mellett, 
amely fizetés is azonban tényleg csak 
a papíron van meg. Szinte hihetetlen, 
hogy művelt államban ilyenek még elő-
forduljanak ! A düledező faviskókban 
elhelyezett felekezeti iskolát, lia a fő-
szolgabíró egészségügyi és rendőri szem-
pontból zár alá veti is, a hitközség egy-
szerűen más, hasonló épületbe helyezi át 
iskoláját. A felekezeteknek ugyanis meg-
szorítás nélkül joguk van bárhol is isko-
lát" fölállítani, anélkül, hogy kötelesek 
volnának azt előzőleg bejelenteni. Az 
ilyen iskolák bezárása szinte lehetetlen. 
A nemzetiségi egyházak rá sem hede-
rítenek az idevonatkozó rendelkezésekre. 
Azt tar t ják, hogy Magyarországon fele-
kezeti iskolát a király jóváhagyásával 
lehet csak bezárni, mert 0 Felsége az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. szentesítésekor 
kikötötte, hogy a meg nem felelő fele-
kezeti iskolák bezárásához a kormány 
tartozik az Ő előzetes jóváhagyását ki-
kérni. Ezt a tévhitet erősen táplálja az 
a tény, hogy a kormány tudtunkkal ezideig 
még egy felekezeti iskolát sem záratott 
be, a megindított eljárások pedig oly 
nehézkesen és oly sok irodai munkával 
járnak, hogy az ily eljárások folyamatba 
tételétől az illető hatóságok tartózkod-
nak, vagy az eljárást beszüntetik. 

A letűnt kormányok, különösen a 
lefolyt utolsó két évben, gyakran tettek 
kísérletet, hogy a lépten-nyomon tapasz-
talható abnormis állapotokat megszün-
tessék, vagy legalább is enyhítsék. Saj-
nos, a jó szándéknak és igyekezetnek 
csak csekély foganatját tapasztaljuk. A 
nemzetiségi egyházi főhatóságok ugyanis 
az idevonatkozó törvényekre hivatkoz-
nak. amelyek rendelkezéseit saját szem-
pontjukból magyarázzák. Ily viszonyok 
között valóban égető szükség van arra, 
hogy a napirendről, levett népoktatási 
törvények revíziója újra föleieveníttes-
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sék s a magyar nemzeti állam érdeké-
ben szükséges gyökeres rendezést mi-
előbb keresztülvigyék. Mily más példákat 
látunk azokban a szomszéd államokban, 
ahol az iskolát állami intézménynek 
tekintik s így azt csak az államra hasz-
nos irányban engedik működni! Nem 
tekintve a hatalmas Németországban 
tapasztalható erélyes irányzatot, elégsé-
gesnek tartom, ha csak a szomszédos 
kis Románia népoktatási irányzatáról 
említek egy ektatáns példát. Romániá-
ban sok-sok ezer magyar honos él, akik 
iskolákat tartanak fönn, s itthonról kap-
ják a tanítókat is. Románia azonban 
csak olyan tanítókat enged ezekben az 
iskolákban alkalmazni, akik románul 
jól tudnak; továbbá ezekben az isko-
lákban a román nyelv tanítása kötelező, 
a földrajzot és történelmet pedig csak 
románul s a román kormány által meg-
bízott román honosok tanítják. A meg 
nem felelő iskolákat rövid úton bezár-
ják. Nálunk Magyarországon épen az 
ellenkező állapotok uralkodnak. Az ide-
gen anyanyelvű felekezeti iskolák míg 
egyrészt az állami nyelv terjesztésében 
csekély mértékben működnek közre, 
addig másrészt a hazai földrajznak és 
történelemnek magyar nyelven s a ma-
gyar nemzeti fölfogásnak megfelelő ta-
nítását egyszerűen megtagadják, hivat-
kozván a törvényekre, amelyekben ide-
vonatkozó világos rendelkezés tényleg 
nincsen. A románajkú tanulók tehát, 
míg pl. eléggé ismerik a római jelesebb 
császárokat, a román nép eredetéről 
szóló mesét és a hősökké avatott romá-
nokat, addig a magyar nemzet történe-
tében előforduló nevezetesebb esemé-
nyekről a legtöbbnek még csak halvány 
fogalma sincsen. 

Ha azt akarjuk, hogy hazánk nemze-
tiségei érzésben és hazaszeretetben idő-
vel velünk eggyé legyenek, népoktatás-
í'igyi törvényeinket alapos vizsgálatnak 
vessük alá s a meg nem felelő, avagy 
hiányos részeket megfelelőkkel pótoljuk. 

Ezt annál is inkább meg kell mielőbb 
tennünk, mert a nemzetiségeknél az új 
kormány iránt bizalom észlelhető s a 
vezetők önmaguk beismerik és immár 
hangoztatják is, hogy a magyar nemzet 
erősödésére a hazabéli nemzetiségeknek is 
szükségük van, mert a nemzetiségek csak az 
erős magyar nemzet védelme alatt fejlődhet-
nek és művelődhetnek sikeresen. 

A népoktatási törvények revíziójánál 
a következő főelveknek kellene érvé-
nyesülniük : 

1. A tanító az állam tisztviselője lévén, 
a tanítói képesítést is csak az állam 
adhatja meg. A tanítóképzőkbe csak 
azok vehetők föl, akik a középiskola 
IV. osztályát sikeresen elvégezték és 
magyarul jól tudnak. Ezen föltétel alól 
kivételnek nincs helye. A felekezeti 
képezdékbe fölvett tanulók okmányait 
az illetékes kir. tanfelügyelőnek be kell 
mutatni. Tanítóképzőkben tanárokul csak 
azok alkalmazhatók, akik a polg. iskolai 
tanítói oklevél megszerzése után a két-
éves tanfolyamot az egyetemen sikere-
sen elvégzik. A tanítóképzők tanítás-
nyelve magyar, az illető nemzetiségi 
nyelv pedig csak bizonyos heti óra-
számban tanítható. A tanítóképzőt vég-
zett tanítójelöltek két év alatt tartoznak 
a fölállítandó országos tanítóvizsgáló-
bizottság előtt írásbeli és szóbeli vizs-
gálatot tenni, különben rendes tanítói 
állásra nem alkalmazhatók. 

2. Mindenféle jellegű iskola tannyelve 
csak magyar lehet, az illető nemzetiség 
anyanyelve pedig csak bizonyos heti 
óraszámban tanítható. Új iskola nyitása, 
vagy a meglévőnek fejlesztése kellő 
időben bejelentendő az illetékes kir. t an-
felügyelőnek, aki a megtartott helyi 
szemle után az iskola-megnyithatási vagy 
fejleszthetési engedély kiadása tárgyá-
ban a vármegyei közigazgatási bizott-
sághoz tesz jelentést. Az iskola meg-
nyitása vagy fejleszthetése csak a vár-
megyei közigazgatási bizottság engedélye 
után eszközölhető. 

22* 
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3. Minden jellegű iskola tanítója 
egyenlő javadalomban és kedvezmények-
ben részesüljön, s lia az iskolafönntartó 
önerejéből nem képes a megállapított 
tanítói javadalmat biztosítani, a hiány-
államsegéllyel pótolandó olyformán, hogy 
az államsegélyt az illető tanító havi 
részletekben az illetékes körjegyző által 
láttamozott nyugtájára az adóhivatalból 
venné föl. 

4. A kir. tanfelügyelő a mulasztó köz-
ségi elöljárósággal és minden jellegű 
iskola tanítójával szemben 10 koronáig 
terjedhető rendbírságot alkalmazhat, 
amely rendbírság az orsz. tanítói nyug-
díjintézet javára esnék. A megbírságolt 
a vármegyei közigazgatási bizottsághoz 
fölebbezéssel élhet. Ezen rendbírságolásra 
különösen' azért van szükség, hogy a 
kisebb mulasztások miatt ne kelljen a 
hosszasan folyó és sok munkát igénylő 
fegyelmi vizsgálatot megindítani. 

Ha ilyen radikális újításokkal föl-
frissítjük népoktatásunkat, bizton vár-
hatjuk, hogy szeretett hazánk összes 
iskoláinak tanítói büszkén mondják majd 
magukat magyar tanítóknak, mert a 
különböző jellegű iskolák tanítói között 
ma még fönnálló válaszfalak leomlaná-
nak ; s a kezük alól kikerülő fiatal nem-
zedékből, tartozzék az bármelyik nem-
zetiséghez, velünk érző jó hazafiak, jó 
honleányok lesznek, akik magyar hon-
polgári kötelezettségüknek jó- és bal-
sorsban eleget fognak majd tenni. 

Hazafias szellemű iskolákkal valósít-
hatjuk meg csak elsősorban hő vágyun-
kat, az egységes magyar nemzeti állam 
kiépítését. Bölcs vezérünk találja meg 
a helyes útat, a segítő munkásokat és 
a szükséges kellékeket, amelyekre a 
korszakos mű megalkotásában szüksége 
van; mi pedig, akik nemzetiségi vidéke-
ken működünk, minél többen adjuk elő 
tapasztalatainkat, hogy illetékes helyen 
több oldalról megvilágítva lássák tan-
ügyünk hiányait, fogyatkozásait. 

(Díva.) Szabó Elemér. 

Egyesült erővel. 
Nagy eszmék diadalát csak egyesült erővel, 

nagy küzdelmek és kitartó, céltudatos munka 
árán érhetjük el. 

A magyar tanítóság küzdelméből eddig hiíny-
zott az egységes cél és az egész odaadó kitartása. 
Mintha ellentétesek lettek volna az érdekeink, 
csoportokra szakadva okoskodtunk egymás ellen, 
a magunk többrenézett igazáért, anely aztán 
beleveszett az erőtlenséget nyomon követő rész-
vétlenség és feledés homályába. 

Csak néhányat említek: 
Szolgálati pragmatikánk, fizetés- és nyugdíj-

ügyünk szabályozása mindig háttérbe szorult, 
mai napig is, mert nem tudtunk egységesen 
melléje állani. 

Az állami, községi és felekezeti jelleg szerint 
előtérbe tolt, sokszor s talán mindig a közérdek 
kárára túllicitált kívánságok, no meg a politikai 
zűrzavarok is útját vágták törekvéseinknek s 
mi vagy a nagy bajjal megnyert kormányférfiak 
letűnése, vagy más érdekcsoportok erősebb 
akciója miatt nem tudtuk igazainkat kivívni. 

Tanítóegyesületeink nemcsak úgy állottak, 
de ma is úgy állanak egymás mellett, mintha 
egészen idegenek, vagy legalább is közömbösek 
lettek volna és lennének egymás iránt. S ha 
itt-ott figyelemreméltóbb megnyilatkozásokat 
láttunk is, azok elsősorban a szétválás, külön 
célok kitűzésében és munkálásában csúcsosod-
tak ki. 

A magyar állameszmét képviselő magyar 
i tanítóság megoszlott felekezeti tekintetek szerint, 

a megoszlás arányában gyengülve és képtelenné 
válva a közös akcióra, aminek csak természetes 
folyománya volt és maradt a mindnyájunkat 
jobban-jobban elkedvetlenítő eredménytelenség. 

Okuljunk a múltból. Fogjuk üstökön az 
Országos Bizottság által is fölkarolt országos 
egyesülés tervét s valósítsuk meg. 

Az erdélyrészi tanítóegyesületek már meg-
tették ehhez az első lépést, amikor szövetséggé 
tömörültek, hogy az e lapbui már egyszer 
vázolt céllal a tanügyi érdekeket egységesen 
fölkarolva, védelmet és segítséget nyújts u.ak 
mindenkinek és mindennek, aki és ami arra 
rászorult. 

Szebb jövő bíztató reménye csillan felénk e 
szövetkezésből, mert a magyarság erejével át-
fogja Erdély szétválasztott tanítóságát s egy-
séges kultúrharcra ösztökéli a magyar állam 
szilárdítására, amelyben minden honpolgár jobban 
föltalálhatja boldogulásának föltételeit, mintha 
tovább is magára hagyatva, lelketlen izgatók 
által keserítve bandukolna a keleti Kárpátok 
völgyeiben. De ezen speciális célok mellett föl-
fedezhető a szövetkezésben az országos egyesülés 
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nagy gondolata, mert az Erdélyrészi Tanító-
egyesületek Szövetsége az ellentétes érdekek és 
nézetek átkapcsolásával, a testvériség és egyenlő-
ség jelszavát hangoztatva, nemcsak a kerületé-
hen lévő apróbb egyesületeket igyekszik köte-
lékébe vonni, de azokat országos szervezethez 
is szívesen köti. 

Ha másutt is, nagyobb vidékek egymásra 
utalt tanítósága tömörül s ennek koronájaként 
megalakul a Tanítóegyesületek Országos Szövet-
sége, elhárítunk útunkból minden akadályt. ' 

Bíztat a remény, hogy ez is meglesz. Meg 
ktll lennie. Régen küzdenek ezért a magyar 
tanítóság jobbjai: a Délvidéki Tanítóegyesület, 
Besztercze-Naszód, Maros-Torda, Kolozs megye 
tanítóegyesületei stb. Most beáll a sorba az 
Erdélyrészi Tanítóegyesületek Szövetsége. Ha-
sonló cselekvésre bírjuk az Alföld, Dunántúl, 
Felvidék és Délvidék tanítóit. 

Hisszük, hogy ha ezek mind megnyilatkoznak, 
fölvirrad a magyar kultúra napja, hogy sugarai-
val bearanyozza hegy-völgyeinket, a legkisebb 
falu legszerényebb tanítójára s iskolájára is 
áldást hintve, ahová ma még azok a segély-
források sem jutnak el, melyeknek a magyar 
tanítóság zöme már részese. Elhagyatott, el-
feledett, sokszor elátkozott az ilyen tanító és 
iskola, kitéve nélkülözésnek, nyomornak, üldö-
zésnek. 

Ismerjük meg, emeljük föl, védjük és segítsük 
ezeket a boldogulás és boldogítás göröngyös 
útján. 

Erre is jó az országos egyesülés. Az egyedek 
erején épülhet csak erős szervezet, milyennek 
az országos egyesülést óhajtjuk. 

Erre nézve mintául vehetjük az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesülést, az Országos 
Magyar Kereskedelmi Egyesülést, a Magyar 
Gazdák Országos Szövetségét stb., amelyek 
speciális céljuk elérhetése gondolatával munká-
jukat az élet harcában gyöngülő egyedek erő-
sítésére irányítják. 

Hogy tovább, mi is, a fölsoroltakon kívül 
minő föladatokat tűzünk magunk elé és óhajtunk 
megvalósítani, az már a részlet dolga, amihez 
én most nem szólok, azt viszonyaihoz mérten 
minden egyesület megvitathatja, az Országos 
Bizottság részletezése alapján. 

De szóváteszem, mert fontosnak és hasznos-
nak tartom, hogy a vidéki szövetségek és 
országos szervezet keressen meg minden érint-
kező pontot s teremtsen kapcsolatot az ország 
más kultúrális és közgazdasági egyesületeivel, 
nem mintha erejét összemérni akarná, ámbár 
ez sem utolsó dolog, hanem azért, hogy magát 
megismertetve és megszerettetve, a közös teher 
hordozásában és alkotásokban becsülésre és 
támogatásra is érdemessé tegye. 

Erre már most, a célok kitűzésénél tekintettel 
legyünk. Mert eddig épen az volt egyik bajunk, 
hogy elszigetelten működtünk, nem ismertek, 
értékünk szerint becsülni sem tudtak azok az 
országos egyesületek, melyeknek a fórumon 
több szavuk volt és van, mint nekünk. 

Némelyek lebecsülik azt a törekvést, hogy 
ahol és akikkel csak lehet, keressük a közös 
munka alkalmait, ne hagyjunk őrszem nélkül 
semmi alakulást. Azt mondják, a tanító nem 
vállalkozhatik, nem is képes mindenre. Pedig 
ebben a közösségben ágazhatik el a kultúr-
törekvések gyökere s nőhet terebélyessé az a 
fa, melyet most, mint csemetét plántálunk el. 
Aki elhárítja magától a közös munka köteles-
ségét, kirekeszti magát a társadalomból, az 
boldogulása útját zárja be. Ne feledjük, hogy 
a magyar kultúra munkásai vagyunk, de amint 
szilárd épületet nem lehet egyféle anyagból, 
segítség nélkül emelni, a magyar kultúrtörek-
vések is több erős érdekcsoport támogatására 
szorulnak. 

(Marosvásárhely.) Máthé József. 

Gyermekek korcsmázása. 
Az iskolásgyermekek korcsmázását, a fiatal, 

gyenge test és a rosszra hajló lélek megron-
tását mindenki károsnak, sőt életveszélyesnek 
tartotta és tartja, mert az nemcsak egyeseket, 
hanem lassanként egész nemzedéket tesz tönkre. 

Ezokból alkották meg a vármegyei törvény-
hatóságok szabályrendeleteiket a 15 éven aluli 
gyermekeknek korcsmákból és nyilvános mulató-
helyekről való kitiltása tárgyában. 

E szabályrendeletekben benne van, hogy a 
15. életévüket még be nem töltött gyermekek-
nek nyilvános táncmulatságon, korcsmában vagy 
oly helyiségben, hol a közönség számára sört, 
bort vagy pálinkát mérnek, megjelenniük tilos. 
Továbbá, hogy a községi elöljáróságok a szabály-
rendelet pontos betartását időközönként foga-
natosítandó vizsgálatok útján ellenőrizni s a 
szabályrendelet ellen vétőket a járáshatóságnak 
esetről esetre azonnal följelenteni tartoznak. 
Végül, hogy kihágást követ el és 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel, esetleg megfelelő 
elzárással büntethető az a korcsmáros vagy 
kimérő, esetleg táncmulatságot rendező, aki 
15. életévét még be nem töltött gyermeket ott 
időzni enged., és az a szülő, aki ily helyekre 
magával ilyen korú gyermeket visz. 

Mielőtt megokolnám azt, hogy ezek a szabály-
rendeletek írott malasztok, mert csak papíron 
vannak meg, de az életben végrehajtva nincsenek, 
előbb egy pontjára teszem meg szerény véle-
ményemet. 
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Ugyanis e szabályrendeletek megfelelő pontja 
a 15. életévüket még be nem töltött gyerme-
keket tiltja csak ki a korcsmából, de nem szól 
azokról, kik a 15. életévüket betöltötték ugyan, 
de mégis iskolakötelesek, pedig a szabályrende-
leteknek az a céljuk, Hogy az iskolásgyermekek 
ne járhassanak korcsmába, már pedig a nép-
oktatási törvény értelmében mindazon tanköte-
lesek, kik szeptember 1 -je után születnek, még 
egy tanévig tartoznak iskolába járni, s ha például 
decemberben vagy februárban töltik be 15. 
évüket, úgy a szabályrendelet illető § ának 
szigorú vétele szerint ők korcsmákba már jár-
hatnak. 

E visszásság elkerülése végett ajánlani bátor-
kodom hogy ily szabályrendeletekbe pótlólag 
venné bele a törvényhatóság azt, hogy azon 
esetben azonban, ha a 15. éle'évet betöltött 
gyermek még tanköteles, úgy csakis a zárvizs-
gálat megtartása után járhat korcsmába, akkor 
nem lenne semmi félreértés, kijátszás és egyen-
lőtlenség. 

Most pedig szólok az írott malasztról. 
1. Nem tudja a korcsmáros, ki hány éves, 

tehát ki nem tilthatja a gyermeket onnét, kü-
lönben pedig örül, ha fogyasztja az is a borát, 
legalább több pénzt kap, hisz' ma mindenkinek 
ragaszkodnia kell a fillérekhez, mert aligélhe-
tésről beszélhetünk. 

2. A községi- elöljáróság mitsem tore dik azzal, 
ki van a korcsmában, ki nincs, az bizony soha 
sem tart ott ellenőrző-vizsgálatot, hanem be-
megy és iszik, sőt megkínálja saját fiát vagy a 
sógoráét, komájáét. Följelentés eszeágában sincs, 
hisz' akkor haragot vesz magára, fél a bosszú-
tól, kellemetlenségtől, inkább hallgat, észre sem 
veszi az ott lévő részeg gyermeket. 

3. A szülő nem törődik gyermekével, sőt magá-
val viszi, vagy ha amúgy szökik el, még meg is 
kínálja egy kis itókával s örül, ha mulat a 
gyermeke. 

4. Ha megszólal a tröttyösök trombitája, 
avagy a zenészek kéthúrú hegedűje, fut a gyer-
mek oda, táncol, hujjogat, énekel a korcsmában, 
mulatóhelyeken, erővel sem lehetne visszatartani, 
szülője sem tudja, hol van fia, leánya, a korcs-
máros meg alig győzi a vízzel és spiritusszal 
kevert bort hordani, nemhogy az iskolásgyerme-
ktket űzné el onnét. 

5. A legtöbb községben szokás vasárnap dél-
után zene mellett a koresmában összejönni, hol 
a fiatalság tánc és énekszó mellett mulat. Ily 
helyeken legtöbb az iskolásgyermek, nincs erő, 
mely őket visszatartaná onnét, de meg szülőik 
nem is gondolnak arra, hadd mulassanak, hisz' 
mivel töltenék el az időt. 

Erre az 5 pontra nézve javaslatom ez : 
Az ellenőrzést ki kellene venni a községi 

elöljáróság kezéből és elrendelendő volna, hogy 
a csendőrség tartozzék minden községbe kiszál-
lásakor minden alkalommal a korcsmákba és 
egyéb mulatóhelyekre bemenni, ott alaposan 
megvizsgálni : van- e jelen iskolásgyermek, s ha 
van, azonnal elvinni a községházára, kihallgatni : 
hány éves, tartozik-e iskolába járni és őt, vala-
mint a korcsmárost is a járási hatóságnál azon-
nal följelenteni. Csak 1—2 ilyenféle büntetés 
legyen, mindjárt meglesz a kívánt eredmény, 
nem fog menni a gyermek korcsmába, mert 
hisz' a csendőr o'kiérkezését senki sem tudja 
és nincs fájóbb, mint a pénzbüntetés. 

A tanítók legtöbbje törvényhatósági bizott-
sági tag; nyújtsanak be ily értelmű kérvényt 
a szabályrendelet módosítása végett, mellyel 
nagy szolgálatot tennének drága hazánknak. 

(Szekszárd.) Nagy Jîëla. 

Hazugságok a tanításban. 
(Hozzászólások.) 

III. 
Engedje meg a t. szerkesztőség, hogyha már 

csekély személyem volt az, aki ezt a dolgot itt, 
a mi lapunk hasábjain újra szőnyegre hozta, 
hogy én is hozzászólhassak, illetve, mit akkor 
fejtegettem, kibővíthessem ; egyúttal Szent-
györgyi kartárs cikkére észrevételeimet s eset-
leges javaslatomat megtegyem. 

Igaz az, hogy a vidéki tanítók, pláne mi, 
társországbeliek, nem olvasunk más pedagógiai 
lapot, mint ezt a mi lapunkat: a Néptaní'ók 
Lapját, sőt én speciális helyzetemnél fogva még 
ezt sem olvashatnám, ha a nagym. minisztérium 
alázatos kérésemet nem méltányolta volna és 
a lapot nem ajándékozza. Haj, pedig de kell 
nekünk ez a lap ! Még jobban, mint magyar-
országi kartársaiuknak, mert a magyar lelket, 
a magyar szellemet fönntartja l ennünk. S így 
mi néhányan érzelmeinket, tudásunkat tovább-
adva, kis új Magyarországot alkotunk. Nagy 
ám az idegen hatás, a nyomás ! Erő kell hozzá 
ellentállani. Erre kell nekünk e lap. De nem 
erről akarok szólni. 

E héten újra olvastam egy német-horvát 
tankönyvet, amelyben ez áll: „Az ország, amely-
ben lakunk, Horvátország. Ez az Osztrák 
császárságban fekszik s egyike Ausztria déli ko-
ronatartományainak (Kronliinder)." Nem fűzök 
hozzá megjegyzést, csak konstatálom. Horvát-
országról beszélek, a horvát tankönyvekről. Ezek 
a tiszta horvát tankönyvek nem tartalmaznak 
semmi olyat, mi ellen fölszólalni lehetne. Csak 
az ide importált német, német-horvát tanköny-
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vekben van ilyesmi szembetűnő módon. Van azon-
ban sok eldugott, elpalástolt dolog, mit nagyon 
nehéz észrevenni, illetve célját megértem. Nem 
akarok erre oly bőven kiterjeszkedni most, mert 
űgyis megjelenik e helyen egy pár cikkem Horvát-
ország közoktatásügyéről. De nem hallgathatom 
el, hogy a horvát iskolákban Magyarország-
nak külön térképe nincs. Van Horvát-Szlavon-
Dalmátország térképe, van Osztrák-Magyar 
Monarkia térképe. Tanítani is így, együttesen 
tanítana,k. Horvátországot külön és a monarkiát 
külön. Ok is együttesen ismerik a két országot, 
így pl. : „A monarkia legnagyobb vároiai: Bécs, 
Prága és Budapest." Igaz, hogy látszólag igaz, 
de Magyarországot elsikkasztották. 

Azt mondja Szentgyörgyi kartárs, hogy mi, 
illetve én tehetnék vakmit, habár tapintatosan. 
Ha ez csak úgy menne ! A Néptanítók Lapját 
magyarul értő horvát kartársamnak kölcsönözni 
szoktam. Mikor ő hasoncímü cikkemet elolvasta, 
így szólt : „ Nagy fába vágta a fejszéjét. Tudja-e, 
hogy, ha a nadzornik (olyan tanfelügyelő féle) 
eikkét elolvassa, baj lehet belőle? Hogy meré-
szel a horvát tankönyvek ellen írni Horvát-
országban?" Nos, mit szól ehhez Szentgyörgyi 
kartárs? Van egy indítványom, azonban más 
irányban. Ma örömben úszik egész Magyarország. 
Nemzeti kormányunk van. E nemzetL kormány 
programja a tiszta, valódi fajmagyarság meg-
tartása, érvényesülése. E kormány vegye kezébe 
a dolgot. Figyelmeztesse az osztrák kormányt, 
egyben a báni kormányt is, hogy ilyen badar-
ságokat ne engedjenek terjeszteni s kérné 
őket, hogy csak a tiszta valóságot írassák. Nem 
hiszem, hogy ne lenne, hacsak némi foganatja is. 
Horvátországban könnyen ellenőrizhető lenne, 
mert itt minden könyv állami jóváhagyással 
(és nem engedéllyel, mint Magyarországon), állami 
felügyelet mellett jelenik meg. Még a 24 filléres 
ABC-könyvön is rajta a pecsét: „Zemaljska 
naklada skolskih knjiga u Zagrebu". (Országos 
[állami] könyvkiadása az iskolakönyveknek, 
Zágrábban.) 

Ami pedig a munkálkodást, a közreműködést 
illeti, én fogadom, míg itt vagyok, bár a magyar 
iskolák helyzete ma nagyon válságos a meg-
változott politikai helyzet miatt, míg erőm 
engedi, én rendelkezésére állok bárkinek, bár-
mikor, ki kivihető tervet ajánl. Tessék az 
utasításokat megadni, én és néhány kartársam 
végrehajtjuk. Hiszen magyarok vagyunk mi is, 
habár el is szakadtunk némileg hazánktól. Talán 
azért végzünk annyit, mint bármely kartársunk. 
Bár legyen körülöttünk horvát, szerb, bár 
csalogassanak, bár ijesztgessenek, nem félünk. 
Erőnk, tudásunk hazánké. 

(Belisce, Szlavónia.) Hegedűs Lajos. 

IV. 
Szentgyörgyi Lajos „Hazugságok a tanítás-

ban" című cikkéhez szólok, „hazugságok a 
neveiéiben" címen. A cím harmadik szavának 
fölcserélése nem adhat a dolognak más értelmet. 
Mondandóim fogalmi körét és tartalmát pedig 
helyesebben képviseli, mert meggyőződésem az. 
hogy a nevelésben nagyobb fogyatékosságok 
vannak, mint a tanításban. Hazugságok, jellem-
beli gyengeségek, farizeuskodások a nevelésben 
mind föllelhetők. Nem tudunk a saját házunk 
előtt söpörni. 

A tanítás kevésbé mérgező hatású, a hazug, 
ferde, a mételyező, a lélek nélkül való nevelés 
már nemzedékek érzelemvilágának meghami-
sítója, félrevezetője volt. Míg a rosszul tanított 
ember a betűre esküszik, addig a jól nevelt, 
egyén az igazságérzetre hallgat és belső bírót 
fél. Különben nem tagadom a tanítás és nevelés 
ikertestvériségét. Szembe nem állítom őket. 
Egyedül indokolni kívántam a szócse ét. 

Egyes könyvek történelmi és földrajzi ténye-
ket hazug világításban adnak elő. Ez sérti az 
igaz népnevelői önérzetet. Hazánknak nemzeti, 
ország- és államjellege különösen idegen tan-
könyvekben nincs eléggé megóva. Ez a kicsinybe-
vevés fájhat fajunknak, fájhat ezer esztendőt 
meghaladott multunknak. 

Ha meggondoljuk azt, hogy sokkal fiatalabb 
államok aránylag rövid néhány századtized alatt 
nemzeti egység szerint alakulnak ki, bizony 
el-eltűnődhetünk ezeresztendős multunkon és 
kérdhetjük önmagunktól : csak ennyire tudtunk 
haladni? Az esztendők száma megvan; de 
hiányzik belőle a nemzeti tartalom. 

A földrajzok azt tanítják, hogy Magyarország 
tulajdonképen egy másik állam tartománya. A 
térképek, történelmi könyvek bólintgatnak hozzá, 
oda alakítják a helyzetet. Külföldön tanít-
ják így, hibásan elferdítve. Azonban itthon 
az erős nemzeti közvélemény kialakulásának 
más hazugságai is vannak. Lehet, hogy csak el-
szigetelten található föl a baj, de mégis megvan. 
A nemzeti egységbe-olvasztás eszközeit bénítja, 
gyengíti az orthodoxia, mely idegen nációbei i 
alakok gondozására bízza a gyenge gyermekek 
lelkét és idomítja úgy, amint nem lenne szabad. 
Az a szélit m, melytől e helyen a gyermeklélek 
kóstolót vesz, oly hitbe ringatja, mellyel szem-
ben valóságos önfeláldozásszámba megy a föl-
világosító harcot fölvenni. 

Erős, egységes szellemű népoktatás mellett 
nincs szükség idegen elemek beavatkozására. o ~ 
A földrajzi könyvek hazug szavai mellett ez a 
hazug beavatkozás (orthodoxia) szintén a nem-
zeti érdek hátrányát jelenti. Ezzel a megtévesz-
tett nevelési érdekkörrel szemben az állami 
népoktatás szomorító helyzetben van. Ezt érzi 
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az a tanítótestület, melyben ideális fensőségben 
él a hazája iránt való rajongó szeretet. Az is 
földrajzi nyitott könyv lapjáról olvasható hazug-
ság, melyben az állami nyelv elsősége is kockára 
van téve. Szomorú tény, hogy ezer esztendő 
multán is még az államnyelv védelemre és ter-
jesztésre szorul — idehaza. Földrajzi szépség-
hibánál több ez. Itt a főkorrektor az „önérzetes" 
néptanítói tábor. Vájjon e nemes harcra föl 
vagyunk vértezve? Nyilatkozzék kinél-kinél a 
belső bíró. 

Külföldi tankönyvek hazug tanait könnyebben 
meg lehet változtatni, ha már saját portáinkon 
rend van. Az elsőre vonatkozólag megindított 
mozgalomban a társadalom részéről őrállók 
dr. Havas Gyula, b. Bánff'y Dezső és a tanítói 
táborból többen, akik a Magyar Pestalozziban 
számoltak be szemleútról hozott tapasztalataikkal. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a 
hamis állításokat magába foglaló könyveket 
kitiltja a közhasználatból. 

Szentgyörgyi Lajos hét pontból álló munka-
tervet ajánl elfogadásra. Elsősorban azt ajánlja, 
hogy „a mi tankönyveinkből küszöböljük ki a 
hibákat", csak azután gyomláljuk a külföldi 
népiskolai tankönyvek lapjairól a vad dolgokat. 
Helyesen mondja. Éberségre szólítja föl a vidéki 
kartársakat és a tanítói Országos Bizottságot, 
Szentgyörgyi munkatervének hetedik pontja 
szintén helyes kívánságot fejez ki, t. i. : „ A kül-
földi tankönyvekben (és társadalmi fölfogásban) 
foglalt s ránk vonatkozó hamis adatok (érzel-
mek) kiigazítására akkor kellene sort keríteni, 
ha a magunk ügyével idehaza tisztában va-
gyunk." 

Engedje meg Szentgyörgyi Lajos barátom, 
hogy munkatervéhez 8. pontnak a következőket 
ajánljam : 

A közvélemény helyes kialakulása nemzeti 
követelmény. Itthon ne tűrjön meg maga mel-
lett a nemzeti népoktatás semmi idegen jelleget, 
tant, színt, szellemet. A nép lelkesedik a nem-
zetiért. Él-hal utána. Ne zárják el előlük az 
útat. Nemzeti jellegünket sértő, meghazudtoló 
külföldi könyveket a konzuli hivatalok küldjék 
le korrektlírára a Magyar Tudományos Aka-
démiának. Hiszen, ha a kivándorlók fölött, 
kikben inog a hazaszeretet érzése, őrkö.ini 
hivatalbeli kötelessége, mennyivel szentebb hiva-
tása lenne a nemzetnek sértetlensége és épsége 
fölött úgy vigyázni, hogy róla hazug tanok el 
ne terjedjenek. Földrajzi és történelmi könyvek 
adhatnak rólunk hamis képet, más könyvekben 
alig-alig fordulhatnak- elő szembetűnő hazug-
ságok. Ez az őrködés kivihetetlen akadályba alig 
ütköznék. Nemzeti érdekünk pedig sokat nyerne. 

'Márcimarossziget.) Bökényi Dániel. 

A mi Szövetségünkről. 
Ügy vagyunk vele, mint a szülők gyerme-

keikkel. Azt mondják : a mi fiúnk, a mi leá-
nyunk. Legyen tehát az „Erdélyrészi Tanító-
egyesületek 1 Szövetsége" a mi Szövetségünk. 
Öleljük magunkhoz igaz szeretettel. 

Ha valahová kell magyar tanító, az erdélyi 
részekbe kell. S bocsánat, de úgy tartom, liogv 
a képesített tanító csak a kovakő, melyhez acél 
szükséges, hogy tüzet adjon. Ilyen acél a tes-
tületi és társadalmi élet, s szeretem hinni, hogy 
ily parázsgyújtó a mi Szövetségünk. 

Nem ringatjuk magunkat abban a remény-
ben, hogy csodákat művelhetünk. Csak becsü-
letes muukát akarunk teljesíteni. Pillanatnyi 
céljaink nincsenek, melyekért csupán egy-két 
lépést kellene tennünk. Múló sikerekre nem 
vágyunk, de szeretettel gondolunk a tanítói és 
népélet fejlesztésére s a legszélesebb rétegekben 
a hazafias érzés ápolására. Lépésről lépésre 
akarunk előre haladni, testvéries érzéssel kap-
csolva magunkhoz az összes erdélyrészi tanító-
egyesületeket. Nincs miért elhallgatnunk, hogy 
törekvéseinknek erős hazafias vonása van, de 
mellékútakon nem bolyongunk. A nemzeti mű-
velődés a mi templomunk, hová bármelyik 
felekezeti egyesület nyugodt lélekkel jöhet közös 
imádságra Épen ezért nehezen érthető az ilv 
egyesületek eddigi távolmaradása. Sőt helyet 
foglalhatnak közöttünk az úgynevezett nemze-
tiségi egyesületek is, ha oltárunk előtt meg-
oldják saruikat s készek kezet fogni velünk a 
magyar szellemi élet kincseinek gyűjtésében, 
szétosztogatásában. 

Aki úgy ismeri az erdélyi részeket, mint 
Magyarország „kulcsát", nem kérdez minket 
további céljaink felől. Szívünk minden érzésével 
szeretjük fajunkat s akaratunk szívósságával 
küzdünk a népanyag megtartásáért, megnyeré-
séért a mi édes hazánk számára. Egyéb hódí-
tási céljaink nincsenek, minthogy melegséggel 
árasszuk el a magyar állameszmétől eddig 
idegen szíveket s megtermékenyítsük az elmé-
ket állami életünk fönntartásának gondolatával. 
Az édesanyai emlőt — a magyar kultúrát — 
mindenkinek oda szeretnők adni, anélkül, hogy 
miatta egyet is elszakítanánk arról. Be más 
érzés kelne a szívekben s be más hang csen-
dülne meg az ajkakon! Hibánk-e, hogy így 
tudunk szeretni, gyöngeségünk-e, hogy édes 
álmokat látunk ? 

Ne vádoljon hát senki azzal minket, hogy 
szeparatisztikus törekvéseink vannak. A dologban 
tévedés van. Nem akarunk elválni a magyar 
tanítóság egyetemétől, hanem sajátlagos hiva-
tásunknak is akarunk élni. Saját kandallónkban 
szítunk tüzet, hogy barátságos légkörben fogad-
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hassuk, aki hozzánk belép. Hadd sugározzék 
le arcainkról a meleg, melyet szíveinkben élesz-
tettünk. 

Ne áltassuk tovább magunkat. Ismerjük el, 
hogy a tanítótestületi élet intenzív munkássága 
megcsappant. Idegen nevelésügyi bölcsészet el-
vont tanításaitól megcsömörlött a magyar tanító 
lelke. Idegen malomban őröljük a magyar 
nevelésügy búzáját. Azaz a malom hazai, de 
szerkezete külföldi gyártmány. Át kell itatnunk 
lelkeinket a r emzeti nevelés gondolatával egyen-
ként és összesen. A tanítótestületi élet műkö-
désének, vezetésének sablonját le kell vetkez-
nünk s gyakorlati alapon kell törekednünk arra, 
hogy népünket erkölcsileg és vagyonilag meg-
erősítsük. Erre jó a testületi élet céltudatos, 
tervszerű fejlesztése új irány, új szellem be-
hozatalával. 

Ajánlkozunk, hogy a Szövetség keretében ez 
eszmének leszünk zászlósai. A nép lelkéből táp-
lálkozván, érett gyümölcsök hullanak ölünkbe. 
A fa is földbe ereszti gvökerét s nem a levegő-
ben terjeszti széjjel. Jelszavunk : közelebb az 
iskolát az élethez, a tanító társadalmi munkás-
sága iitján s meglátjuk, hogy a nép szíve is 
közeledik az iskolához. 

Nemzeti alapon akarunk állani s mégis a 
testvériség jegyében. A magyar állameszme 
híveit szeretnők az erdélyi részekben a tanító-
ság útján összetoborzani. Ezért szűk nekühk az 
iskola s keresünk új területet a társadalmi 
életben. A Szövetség lelkesedésünk gyűjtőme-
dencéje leszen, azonban a magyar tanító munka-
bírását a községi élet próbálja ki. Munkaterve-
ket adunk és őrszemeket állítunk itt is, ott is. 
Megszeretjük és meg is becsüljük az igaz taní-
tói munkást. A félénket bátorítjuk, a gyöngét 
támogatjuk. Csupán a strébereknek szeretnénk 
útlevelet adni. Sőt azoknak se. Csak lábaikról 
törülnők le az utca, lelkűkről a nagyvilág 
porát. 

Azt szeretnők, hogy kiki a maga tehetsége 
szerint váljon hasznossá a Szövetség kebelében. 
A tanítói munkásság olyan sokoldalú, hogy 
annak minden ágában egyaránt tökéletes taní-
tót nem is képzelhetünk. De hiszen nincsen is 
arra szükség. Az egyéniségek változatai jelentik 
az embert, a különböző ágú tanítói tevékeny-
ség a tanítóság összes munkásságát. A hangyát 
nem tanítjuk repülni, a pacsirtára nem verünk 
patkót. Azt azonban erős akarattal akarjuk, 
hogy mindenki Istentől adott tehetségei szerint 
híven teljesítse kötelességét. 

A tanítóságnak nem szabad beleveszni a 
társadalmi élet szürkeségébe. Tudnia és éreznie 
kell, hogy minden lépését figyelemmel kísérik. 
Akitől mások tanulnak, annak hatványozottan 
kell tanulnia. 

Hisszük, hogy a Szövetségnek lesz tartalmi 
becse is az erdélyi í'észek lelkesebb tanítósá-
gában. Ha látjuk ezt és az érdemleges munkát, 
lehetetleil, hogy vágyak ne kelnének mindnyá-
junkban az első sorok felé való törtetésre. 

Az „Erdélyrészi Tanítóegyesületek Szövet-
sége" a közös művelődési érdekek talajából 
nőtt ki. Ezért a jövendője is biztos. Különben 
is Kolozsvár, a második egyetemi város, isko-
láinak nagy számánál fogva is, sokszorosan 
kapcsolja magához az erdélyrészi tanítóságot 
köz- és magánviszonyaiban. Alkalmas is és ér-
demes is arra, hogy ránk nézve igazi művelő-
dési központtá váljon. Úgy legyen! 

Ám azért a magyar tanítósággal közös ház-
tartásban maradunk. Édes hazánknak könnyel, 
vérrel áztatott földjéből csakis munkamezőül 
szakítunk el egy területet magunknak. Meg is 
munkáljuk, be is vetjük lelkünk csíraképes 
magvaiból, évtizedek fáradságos munkásságával. 

A pászma előttünk van, az áldás Isten ke-
zében ! 

(Kolozsvár.) Tarcsafalvi Albert. 

= A budapesti Ferenc József Tanítók 
Házában tett alapítványból folyó jótéteményre, 
mely áll : ingyenes lakás, fűtés, világítás, mosa-
tás, felügyelet, orvosi kezelés; reggeli, ebéd, 
vacsora havi 20 korona, azaz : húsz koronáért 
a Sopronmegyei Általános Tanítóegyesület pályá-
zatot hirdet. (A jótétemény csak egy évre szól, 
de meg-megújítható.) Az alapítványi helyért 
folyamodhatnak felekezeti különbség nélkül olyan 
itjak, kik a budapesti vagy kolozsvári fő- és 
szakiskolákba mener.dő, szorgalmas és példás 
magaviseletű hallgatók, ha igazolják, hogy apjuk, 
illetőleg anyjuk a Sopron vármegye területén levő 
népiskolák bármelyikében mint elemi, polgári, 
képezdei tanító, tanár, tanítónő, óvónő műkö-
dött vagy működik, a Sopronvármegyei Álta-
lános Tanítóegyesületnek jogosult, azaz annak 
alapszabályszerű kötelességét teljesített tagja. 
A folyamodók az „Eötvös-alap" elnökségéhez 
címzett kérvényüket a „Sopronvármegyei Álta-
lános Tanítóegyesület" elnökségéhez tartoznak 
benyújtani s a következő okmányokkal föl-
szerelni: 1. születési bizonyítvány; 2. végzett 
tanulmányaikról és erkölcsi magaviseletükről 
szóló bizonyítvány ; 3. azt az okiratot, hogy a 
„Tanítók Házaiba" a fölvételt jogosan kérik; 
4. vagyoni és családi viszonyokról szóló hiteles 
és kimerítő bizonyítvány; 5. legújabb keletű 
hatósági orvosi bizonyítvány; 6. igazoló-okmán}' 
bármi oldalról és bármi csekély összegű segély 
vagy ösztöndíj élvezéséről vagy ellenkezőjéről. 
A folyamodások f. é. jűn. l-ig a „Sopronvár-
megyei Altalános Tanítóegyesület" elnökségéhez 
nyújtandók be. 
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Egy régi iskoláztató társulatról. 
A legkiválóbb, jeles lelkészek hazánkban is 

mindenha kötelességeik közé sorolták a nép- j 
iskolának s általában véve az egész népnevelés-
ügynek hűséges gondozását, s ehhez képest 
a néptanítókat is munkatársaiknak tekintvén, , 
készségesen támogatták őket nehéz, de magasz- ! 
tosan szép hivatásuknak a betöltésében. Igazol- i 
ják ezt az állítást a régebbi és az újabb idők ! 

következő tanügytörténeti eseményei és tényei is. I 
Igen sok népiskolánk azoknak, a magukat 

híveik valóságos lelki atyáinak s népnevelők-
nek érző és valló lelkészeknek köszönheti kelet-
kezését, akik minden tőlük telhetőt megtettek 
arra nézve is, hogy a velük együtt hűségesen 
fáradozó népoktatásügyi munkások tisztességes 
megélhetést biztosító javadalmakban részesül-
hessenek. Bizonyos, hogy amely vidéken szépen 
épült felekezeti népiskolák, tanítói lakások és 
jobb javadalmakkal egybekötött tanítói állások 
vannak, ott a hitfelekezetek levéltárainak Í}Z 
írásai jeles és buzgó lelkipásztoroknak a szent 
munkásságáról tesznek tanúságot. Sajnos, hogy 
ezeket a levéltárakat még nem igen tanulmá-
nyoztuk avégből, hogy az egyes felekezeti nép-
iskolák történetét, krónikáját egybeállítsuk, 
holott erre bizony a közoktatásügyi kormány 
fölhívott volt már bennünket ezelőtt tíz eszten-
dővel. 

Nevelésügyi magyar irodalmunkat is első-
sorban a különböző hitfelekezetekhez tartozó 
jeles lelkészeknek s theológiát végzett tudós 
íróinknak a buzgósága hozta létre és kétség-
telen, hogy majdnem kizárólag ők voltak annak 
a művelői és gondozói, egészen a mult század 
közepéig. Tanulta és tudja minden egyes fiata-
labb okleveles tanítótársunk ; mert ma mái-
minden egyes tanítóképző-intézetünkben közlik 
a növendékekkel a magyar pedagógiai irodalom 
történetét, amelynek első megírói is theológiát 
végzett tanárok valának. 

A Peres Sándor által írt „A magyarországi 
tanítóegyesületek története" című munka ki-
mutatja, hogy hazánk első tanítóegyesületei 
egyházi hatóságok és lelkészek közreműködé-
sével és támogatása mellett keletkeztek, és hogy 
sok felekezeti jellegű néptanítói társulatunkban 
ma is szívesen megosztják a munkát kartár-
sainkkal a buzgóbb lelkipásztorok. 

Bizonyos továbbá, hogy a mult század ötve-

nes éveiben a „Tcmodai Lapok" című nép-
oktatási közlönyt kivévén, a többi magyar tan-
ügyi lapnak még mind lelkészek, vagy theológiát 
is végzett írók voltak a szerkesztői. Hogy pedig 
ezek a theológusok és lelkészek által gondozott 
pedagógiai magyar lapok minden tekintetben 
elég magas színvonalon állottak és ma is mél-
tók volnának arra, hogy azokat minél többen 
olvasgassuk, erről mindenki hamarosan meg-
győződhetik, aki komoly figyelemre méltatja pl. 
a Szeberényi Lajos által 1856—1857-ben és 
1860-ban szerkesztett „Néptanítók Könyve, 
Protestáns Nevelészeti Közlöny" nevet viselő 
füzeteket, vagy a Mészáros Imre által az 1858-ik 
esztendőben alapított „Népnevelési Közlemények 
a kath. egyház szellemében" című havi folyó-
iratot. 

Személyesen ismertein olyan buzgó lelkésze-
ket is, akik maguk gondozták a község fa-
iskoláját és nagy szorgalommal oktatták a ser-
dülő ifjúságot a fatenyésztésre s a gyümölcsfa-
csemeték nemesítésére. Több ízben is bejártam 
Vas vármegyének azt a részét, amelyben 1849 
előtt a lelkes Wimmer G. Ágoston ág. ev. 
papnak, a magyar Franckenak a kezdeménye-
zése és fáradozása következtében né] ünk való-
ságos gyümölcsös-erdőket alapított és még az 
útak széleit is nemesített gyümölcsfákkal ültette 
volt be, és láttam itt, Felső-Lövőn, az egykor 
még igénytelen faluban, azt a terjedelmes 
nevelőintézettel egybekötött gimnáziumot és 
tanítóképezdet, amelyeket mind Wimmernek, 
az egyszerű lelkésznek a buzgósága hívott a 
mult század negyvenes éveiben Isten segedel-
mével életbe. Magam is tanu!tam és később 
tanítottam is abban a soproni tanítóképző-
intézetben, amelynek nagy kertben álló, elég 
tágas és kétemeletes épülete abból az 59.000 
forintból jött létre, amelyet az én áldott em-
lékű mestereim, Pálfy József és Király József 
Pál lelkészek és igazgató-tanárok, meg a lelkes 
Kolbenheyer Móric, soproni ev. pap gyűjtöttek 
egybe 1858 előtt rövid idő alatt az e hazában 
és a külföldön létező nevezetesebb protestáns 
gyülekezetek áldozatra kész híveitől. 

Lapokon át folytathatnám még azoknak a 
nevezetes és érdekes tanügytörténeti adatoknak 
az egyszerű, száraz fölsorolását, amelyek mind 
arról tanúskodnak, hogy a magyarországi hit-
felekezetek jeles lelkészei és theológiát végzett 
tudósai is mindenha leikükön viselték a nevelés 
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ügyét, és hogy igen sok magyar pap még ma 
is munkatársainak tekintvén a néptanítókat, 
mindig készségesen támogatja őket szent mun-
kájukban ; ámde ezúttal ezeknek a tanügy-
történeti tényeknek az egyszerű fölsorolása 
helyett azt tűztem volt ki föladatul, hogy 
egy régi iskoláztató társulat keletkezésének és 
működésének a leírása által bemutatom e becses 
lapok olvasói előtt, hogy miként szolgálta az 
áldott emlékű Kiss János, a buzsáki róm. kath. 
plébános és següsdi esperes Somogy vármegyé-
ben egy kis falusi egyesületnek a megalkotásá-
val is a mult század körepe táján nemzetünk 
népoktatásügyét. 

Ismeretes dolog, hogy a mult század ötvenes 
éveiben az osztrák kormány hazánkban is eré-
lyesen sürgette a tanköteles korban levő gyer-
mekek rendes iskoláztatását. Ehhez képest a 
magyarországi cs. kir. helytartó tanácsosok 
meghagyták az illetékes egyházi főhatóságok 
útján a lelkészeknek, hogy a tanítók közre-
működésével állítsák egybe minden ősszel a 
gondjaikra bízott hitközségekben, egyházakban 
található iskolaköteles gyermekeknek a jegy-
zékét, olyan táblázatos kimutatásokba foglalva, 
amelyeknek a rovataiból kitűnjék : az illető egy-
házközséghez tartozó tanköteles gyermekeknek 
a neve, kora, vallása és az összes száma, továbbá 
minden egyes iskoláztatandó gyermek atyjának 
vagy gondozójának a neve s állása. Ezeken 
kívül föl kellett még a táblázatos kimutatások 
egyik rovatában az iskolát épen nem, avagy 
csak rendetlenül látogató gyermekekre vonat-
kozólag azt is jegyezni, hogy mi az oka ezen 
mulasztásoknak, rendetlenségeknek. Az ily mó-
don elkészített kimutatásokat az egyes lelkészek 
az iskoláztatás főbb akadályainak az elhárítá-
sára vonatkozó véleményes jelentéseikkel együtt 
az illetékes esperesek útján a vármegyék élén 
álló cs. kir. megyei főnökök kezéhez juttatták, 
akik azután a vármegyéjükben létező elemi nép-
iskolák cs. kir. felügyelőivel egyetértőleg minden 
tőlük telhetőt megtettek arra nézve, hogy az 
egyes felekezeti népiskolákat fönntartó hatósá-
gok a tanköteles gyermekek rendes iskolázta-
tásának a legnagyobb nehézségeit, akadályait 
eltávolíthassák. 

Az osztrák kormány által egybegyűjtetett 
ezen táblázatos kimutatásokból csakhamar ki-
tűnt., hogy a tanköteles gyermekek rendes 
iskoláztatásának a legfőbb akadályát hazánk-
ban a népiskolák elégtelen volta képezi ; egyéb-
ként pedig megtudhatták ezekből az írásokból 
az egyházi és a világi főhatóságok még azt is, 
hogy nálunk még a meglevő népiskolák is sok 
helyen félig-meddig üresen állanak, a szorgalmi 
időben is ; mert igen sok olyan gyermek van 
az egyik-másik helységben, akik csak azért 

nem látogathatják a népiskolát, mivel szüleik 
sokkal szegényebbek, semhogy az iskoláztatás-
ért fizetendő összeget és egyéb járandóságokat 
előteremthetnék s gyermekeik számára a nél-
külözhetlen taneszközöket megszerezni s őket 
a télen át szükséges ruházattal ellátni képesek 
volnának. 

Mellőzöm ugyan itt ezúttal annak a tüzetes 
kimutatását, hogy minő sikereket ért el az 
osztrák kormány férfiainak a tevékenysége ha-
zánkban a tanköteles gyermekek iskoláztatását 
megnehezítő akadályok elhárítása és megszün-
tetése dolgában ; de azért mégis szükségesnek 
vélem, hogy az erre vonatkozó legnevezetesebb 
adatokból néhányat közöljek a Srhinidt-féle 
nagy, német pedagógiai enciklopédiában meg-
jelent s dr. Kicker által megírt érdekes munka, 
nyomán, amely a hivatalos iratok fölhasználá-
sával készült. Büszkén hirdeti ez az osztrák 
író, hogy Magyarországban az osztrák kormány 
ideje alatt az iskolába iáró tanköteles gyerme-
kek száma majdnem kétszer annyira emelkedett, 
mint amennyi volt annakelőtte, s hogy míg 
az ötvenes évek elején a magyarországi tan-
köteles gyermekeknek csak a 39 százaléka járt 
iskolába, addig az ötvenes évek vége felé azok-
nak már a 75 százaléka részesült rendes okta-
tásban. Eldicsekedett továbbá még azzal is, 
hogy az osztrák koi'mánv intézkedéseinek kö-
vetkeztében az elemi népiskolák száma Magyar-
országban tíz év leforgása alatt a 9000-ről 
12,473-ra emelkedett, és hogy 1859-ben már 
2140 vasárnapi iskola is volt a Magyar király-
ságban s azokban 91.000 ismétlő-iskolai tanuló-
nál több tanult. Ámde mélységesen hallgatott 
dr. Ficker munkája afelől a szomorú igazság 
felől, hogy míg az egyes hitbuzgó magyar-
országi gyülekezetek, a papok lelkesítő közre-
működése és az egyházi főhatóságok buzdítása 
és támogatása mellett, évenként százakkal gya-
rapították népiskoláiknak a számát, addig az 
osztrák kormány abból a rengeteg összegből, 
amelyet Magyarország adózó polgárai az osz-
trák császári kincstárba beszolgáltattak volt, 
hazánk népnevelésügyének a támogatására 
évenként mindössze réve is csak hetven-nyolcvan-
ezer forintot juttatott.* 

(Második közlemény a jövő számban.) 
(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

* Dr. Picker hivatalos adatai szerint a soproni ke-
rület egyházközségei 1853-tól 1856-ig lét és fél millió-
nál többet áldoztak iskolai célokra ; a budapesti kerület-
ben létező felekezeti iskolai hatóságok ugyanezen idő 
alatt csupán csak népiskolai épületek fölemelésére is 
többet költöttek 1,200.000 forintnál. Ezenkívül Czegléd 
városa 200 hold földnek a haszonbérét ajánlotta föl 
népiskoláinak a gyarapítására és megjavítására. 
Kecskemét 250 hold földet hasíttatott ki iskolái javára 
s pusztáinak haszonbéréből évenként 21 ezer forintot 
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I R O D A L O M . 
A számolás gyakorlókönyve. A „Hivatalos 

Közlöny" ez évi 8 számában egy bírálat ragadta 
meg figyelmemet, mely szól: „A számolás 
gyakorlókönyvé"-ről, az új miniszteri Tanterv-
alapján a népiskolák IL, III., IV., V. és VI. 
osztálya részére írta Földes Károly, áll. el. isk. 
igazgató, s az Athenaeum kiadásában jelent 
meg. Kíváncsi voltam a bírálat alapján a műre, 
mert mindig fájó érzéssel gondoltam arra, hogy 
a magyar tanítóság mily szép cikkekben fejte-
geti a tanügyi lapokban s gyűlésein a szám-
tanítás módszerét s milv pedagógiai becsű 
elveket képes fölállítani a számtan tanítására, 
s mégis mily silány, száraz kézikönyvekkel s 
példatárakkal vagyunk kényteleiek kínlódni. 
Tehát megszereztem a fönti című könyvet, 
remélve, hogy talán az eddigieknél valamivel 
jobb könyvet ismerhetek meg. Minél tovább 
lapoztam, minél inkább belemélyedtem a könyv 
tanulmányozásába: annál kellemesebb meglepe-
tésekre ébredtem. Itt van hát a kezem között 
az a mű. amelyről álmodtam. Egy számtan, 
szemléltetési alapon! Az első lépéstől az utolsóig 
nincs benne egy tétel, melyet szerző ne szem-
léltetne. A számok összetételét, szétbontását, a 
többszörözést, a bennfoglalást, a számkörök 
kibővítését, az egyes műveleteket, a tizedes és 
közönséges törteket, a közös nevezőre való 
hozást, a törtek műveleteit, mind-mind képes 
ábrákkal szemlélteti, még pedig oly tisztán, 
világosan, hogy a leggyengébb tanuló is képes 
azokat megérteni, fölfogni. Olvasgatva az egyes 
példákat, mindjárt szembetűnik, hogy azokat 

juttatott iskolai célokra és a kalocsai érsekkel kezet 
fogva, íij népiskolát állított föl a tanyákon. Szeged 
leányiskolát alapított, 20 tanyai iskolát épített s eze-
ket mind ellátta tágas kerttel s faiskolának szánt 
területtel, s ezenkívül tanítóinak a fizetését is föl-
emelte : még a tanyíi tanítókat is 400 forint készpénz-
fizetéssel látta el. Hódmezővásárhely 10, Kalocsa 15 új 
népiskolát építtetett a tanyákon. Az egyháznagyok is 
sokat tettek ebben az időben hazánk népnevelés-
iigyéért. Maga Scitovszky, a prímás, jövedelmének 
tetemes részét iskolai célokra adta, és szép tanítói 
segél}-- és nyugdíjalapot létesített érsekségében, épen 
úgy. mint annakelőtte a pécsi püspökségben. Barta-
kovics, egri ér sek, rövid idő alatt 120.000 forintot ; 
Rosknványi, váci püspök, évenként 1700 forintot; 
Ratiolder, veszprémi püspök, évenként 4000 forintot ; 
Szaniszló, nagyváradi püspök, néhány év leforgása 
alatt 41.000 forintot áldozott a népiskolákra. Hajnald, 
erdélyi püspök korában személyesen vége; te nagy 
megyéjének népiskoláiban az egyházi főfelügyelő tisz-
tét, teendőit, és ezidőben néhány év alatt 29.000 fo-
rintot költött a népiskolákra. Bízvást elmondhatjuk 
tehát, hogy a Bach-korszakban is többet áldoztak a 
magyar főpapok évenként hazánk népnevelésügyére, 
mint az osztrák kormány, amely évenként milliókat 
költött az osztrák birodalom népoktatásügyi költsé-
geinek a fedezésére; de csak 70, 80 ezer forintot 
adott a magyarországi népiskolák támogatására. 

igazán szakember állította össze. Minden fokon 
szigorúan alkalmazkodik a gyermekek fölfogási 
és értelmi képességéhez. Nincs sehol egy föl-
tételes kérdés vagy olyan, amelyik ne a minden-
napi életből volna merítve. Sehol semmi sablon, 
semmi tudákosság; csupa szín, csupa élet! A 
gyermek környezetének, a mindennapi életnek 
minden egyes részét felöleli. Szintúgy megele-
venednek ezek a példák az ember előtt ! Csak 
elismerés illetheti szerzőt azért, hogy tankönyv-
irodalmunkat egy ily becses könyvvel gazda-
gította, s csak a maga munkáján könnyít az a 
tanító, aki ezt a könyvet iskolájába bevezeti. 
Az ország különböző vidékein lakó sok jó 
tanító barátom figyelmébe a legmelegebben 
ajánlhatom Földes Károly könyvét; mert ez 
nemcsak hézagot pótló, hanem egymagában véve 
is teljes egészet képező, becsületes tanítói 
munka. (—f.) 

Háztartástan. I. rés?. Kertészet. A miniszteri 
Tanterv szerint gazdasági ismétlő-leányiskolák 
számára, valamint magánhasználatra írta Mózes 
Imre, miskolczi közs. tanító. A szerző sajátja. 
Ara 1 K. Miskolcz, 1906. A gazdasági irányú 
ismétlő iskolák Tavterve mind a fiúknál, mind 
a leáhyoknál a gardasági tárgvak tanítására és 
pedig ezek gyakorlati oktatására helyezi a fő-
súlyt. Az előttünk fekvő könyv szerzője 10 évi 
falusi működése al«tt szerzett tapasztalatai után 
állította egybe munkáját. Folyton tani'va ismétlő 
leányokat, a nép között nevelkedve, alkalma 
volt ezt a maga valóságában megismerni, amint 
könyvében különösen azon helyek megvilágítá-
sára törekedett, hol nézete szerint legnagyobb 
az elmaradás. Könyvét i em is annyira „tan-
könyvül", mint inkább csak vezérfonalnak szánta 
melynek a leányok legtöbb hasznát akkor 
veszik, ha már az iskolából kikerültek. A 8 
ívre terjedő munka szól a kert berendezésről, 
a talajról, a vetés módjáról, a hideg- és meleg-
ágyakról, a palánták kiültetéséről, a konyha-
kertben végzendő fönntartási munkálatokról, a 
vetésforgóról és a veteményezés meghiúsulásá-
nak okairól. Az egyes konyhakerti növények 
termesztési módjánál fölsorolja azok használ-
hatóságát és eltartási, valamint a főzelékek és 
egyéb, a kerti növényekből készülő ételek elő-
állítási módját is, úgy, hogy az egyszerű ház-
tartásban a szakácskönyv helyét is pótolj i. Szól 
azután a kerti termények értékesítéséről, a 
gyümölcstermelésről, a gyümölcs fölhasználásáról 
és értékesítéséről, az aszalásról, cukrozásról és 
befőzéfről, a lekvárfőzésről és gyiltn lcsecet-
készítésről. A virágtenyésztés kapcsán megemlé-
kezik a fűszer- és gyógynövényekről, végül a 
szőlőről és a fonalos növényekről, a kenderről 
és lenről. Sajnálattal jelenti ki a szerző, hogy 
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művét, különösen annak a gyógynövényekről 
szóló részét, nem illusztrálhatta rajzokkal vagy 
színes képekkel. Ezt egy második kiadásban 
fogja pótolni, ha a kartársak támogatása lehe-
tővé teszi neki, hogy az első kiadás költségeit 
födözze. Ebben az esetben az á'lattenyésztés, 
egészségtan, neveléstan és házvezetésről szóló 
részek kiadását is ígéri. „Készen van ugyan a 
Háztartástan mind a három része, — írja az 
Előszóban a szerző — de nyomtatásban csak 
az első rész, a Kertészet jelenik meg most. így 
is önálló tárgyat ölelvén föl a munka, azon 
reménnyel bocsátom útjára, hogy ha ezen első 
rész kedvező fogadtatásra talál, a második és 
harmadik részre kiadót is találok, így az egész 
munka rövid időn napvilágot láthat." Kívánjuk, 
hogy ebben a reményében ne csalatkozzék, 
könyvét pedig melegen ajánljuk kar.'ársaink 
figyelmébe. (Szk.) 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : a Budapest szé-
kesfőváros IX. kerületi I. számú iskolaszéknek, 
mely a székesfővárosi napközi otthonok javára 
207 K-t adományozott. 

Kinevezte : Vargha Albert magyarrégeni áll. 
el. isk. állandó helyettes tanítót ugyanoda r. 
tanítóvá ; Bódi Ferenc állandó helyettes oki. 
tanítót a peselneki áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá; Niko'its Mária eddigi állandó helyettes 
oki. tanítónőt a pilisszentlászlói áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Ilaczoni Irén eddigi állandó 
helyettes oki. tanítónőt a bodoki áll. el. nép-
isk -hoz r. tanítónővé. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Gyukics Tódor volt karlovai gör. kel. szerb 
el. isk. tanító özv., szül. Zsivkovirs Zsófiának 
évi 616 K-t és Anna, Péter, Brankó kiskorú 
árváinak egyenként 102 K 66 f t, együtt 307 K 
98 f-t, mindössze 923 K 98 f- t ; néh. Vinezeß 
László nyug. búzásbesenyői gör. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Fancsali Juliannának évi 
394 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Többeknek. Ezentúl az összes állami tanítói 

állásokat pályázat útján fogják betölteni s a pá-
lyázati hirdetéseket a mi lapunk fogja közölni. — 
W. N. Németelemér. Névmagyarosítás ügy-
ben készséggel ad fölvilágosítást Telkes Simon 
úr, a névmagyarosító társaság elnöke ; szíves-
kedjék ő hozzá fordulni, lakik : I., Attila-körút 
85. sz. a. — 33. Természetesebb volna, ha az 
orvos menne az iskolába, de ha az elöljáróság 
(előttünk ismeretlen okok miatt) oda rendeli 

a tanulókat : oda kell kísérniök őket. — 
György. I. Leküldik. II—III. A minősítési 
táblázat és a kérvényben fölhozott okok együtt. 
IV, Fölösleges. — N. J. iskolaszéki elnök, 
Bodoly a. A korpótlék-államsegélyért másod-
ízben csak úgy kell folyamodni, amint első 
alkalommal kérték. (L. Tanítók Tanácsadója c. 
könyv.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Apácai Csere János szoba. Az 1904. 

évi tanszerkiállítás költségeire kiutalványozott 
összegbei 3600 korona megtakaríttatván, gróf 
Apponyi Albert vallás- és kö. oktatásügyi mi-
niszter ezt az összeget az Eötvös-alapnak enge-
délyezte, a Ferenc József Tanítók Házában 
létesítendő „Apácai Csere János szobaalapít-
ványra". 

— A főváros iskolái. Most jelent meg a 
fővárosi iskolák sematizmusa, mely az egész 
vonalon óriási haladást tüntet föl az utóbbi öt 
évben, amióta dr. Bárczy István tanácsnok 
vezeti a főváros iskolaügyét. Az utóbbi öt év 
alatt ugyanis a fővárosi közoktatási intézetek 
száma 198-ról 264-re emelkedett. A tanácsnok 
a meglevő intézetek fejlesztőién kívül egészen 
új iskolafajtákat teremtett. A mesterinasiskolát 
szakirányúvá fejlesztette úgy, hogy ma 39 ilyen 
szakiskola szolgálja a fejlődő fővárosi ipart. 
Városi kezelésbe vette a kereskedelmi leány-
kurzusokat, megteremtette a gazdasági és ház-
tartási népiskolákat, amelyekből ma már 29 
intézet szolgálja a legalsóbb néposztály művelt-
ségi igényeit. Megalkotta a főváros legszegényebb 
népének a napközi otthonokat 5298 gyermek gon-
dozására és ellátá ára. A tanítószemélyzet ma 2065 
tagú (öt évvel ezelőtt csak 1600 volt a számuk). 
A tantermek száma 1464. Az osztályok száma 1612, 
mely számból vándorosztály 388. A fiútanulók 
száma 40.412, a leánytanulóké 35.456. Az összes 
tanulók száma 75.868 és ezenfölül 6582 óvőiskolás 
és 15.124 tanuló jár a továbbképző iskolákba. 
Jelenleg a főváros községi jellegű iskoláiban 
összesen 97.574 tanuló nyer oktatást. Ebből a 
számból elemi népiskolába jár 60.767 tanuló 
(20 százalékkal több, mint öt éve), polgári 
iskolákba 11.653 tanuló (30 százalékkal több, 
mint öt éve), iparostanonc-iskolákba 10.450 
tanuló (25 százalékkal több, mint öt éve), 
gazdasági és háztartási népiskolákba 2442 tanuló 
(öt évvel ezelőtt ilyen iskola még egyáltalán 
] em volt), a napközi otthonokban gondozást 
nyert 5298 tanuló (öt évvel ezelőtt egyáltalán 
nem volt napközi otthon), óvóiskolába járt 6582 
tanuló (öt év alatt a szaporodás 20 százalék). 
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— Támadások. "A Néptanítók Lapja az 
utóbbi időben (mint egyébiránt minden miniszter-
változás alkalmával) egy fővárosi tanügyi lap 
részéről folytonos támadásokban részesül. Mivel 
e támadások igazi okát nemcsak mi ismerjük 
jól, de ismeri már a tanítóság nagy zöme is, 
mely nap nap mellett százával fordul hozzánk, 
elárasztván minket bizalma minden jelével : 
kijelentjük, hogy ez igazságtalan támadásokra 
sem most, sem a jövőben nem válaszolunk, 
hanem haladunk továbbra is a magunk útján, 
mely a tai.ítóság valódi érdekeinek önzetlen 
képviselete. 

— Társas kirándulások a Székelyföldre. 
Ugy a tanulóifjúság, mint nagy magyar társa-
dalmunk mind több-több trdekiődést kezd tanú-
sítani a Székelyföld iránt. Közvetlenül szerzett 
tapasztalatokból akarják megismerni szép vidé-
keit, fejlődő fürdőit, ezerféle természeti kincsét. 
Megkönnyíteni óhajtván e tanulmányozást, a 
„Marosvásárhelyiszékely-társaság" 4 kirándulási 
körút programját és költségvetését állította 
össze, egyetértve az útbaeső székely-társaságok-
kal és fürdőigazgatóságokkal. E 4 kirándulást 
illetőleg minden fölvilágosítást magában foglaló 
füzetet bárkinek díjtalanul küldi meg Szent-
györgyi Dénes, a társaság gazdája. Itt jegyezzük 
meg, hogy felsőbb iskolák tanulói, avagy más 
csoportok tanulmánykirándulásainak előkészíté-
sére és vezetésére a föntnevezett társa-ág kész-
séggel vállalkozik. 

— Tanítógyíílés. A Somogymegyei ált. 
tanítóegyesület évi rendes közgyűlését Cságoly 
József elnöklete alatt f. hó 7-én Kaposvárott 
tartotta meg. Kimagasló pontja volt e gyűlés-
nek Horváth Árpád műszaki tanácsos szabad 
előadása a Magyar Védőegyesületekről, melyek-
ben — amint mondja — a tanítók munkaereje, 
tevékenysége egyáltalán nem nélkülözhető. Szere-
tettel kérte a kartársakat az eszme fölkarolására 
s terjesztésére. Az új Tantervet Cságoly József 
ismertette, mellyel kapcsol-tosan dr. Gulyás 
Ferenc vármegyei kir. tanfelügyelő a tanítóság 
figyelmébe ajánlotta a Kaposvárott tartandó 
rajzügyességi és énekoktatási tanfolyamot. 
Nagy lelkesedéssel fogadta a közgyűlés azt a 
mozgalmat, melyet Gulyás tanfelügyelő úr a 
somogymegyei tanítók Kaposvári Háza létesítése 
érdekében megindított. E kijelentés hatása ala't 
Szábady Sándor a tanítók Ferenc József Házá-
ban újabb alapítványok létesítését is indít-
ványozta — a hitelszövetkezetek anyagi támo-
gatásával, — melyet a közgyűlés egyhangúk g 
elfogadott. Végre tisztújítás volt, melyen elnök-
nek Cságoly József, alelnöknek Arany Bálint, 

főjegyzőnek Lengyel István újra megválasztattak. 
Somlyay József' síremlékére 25 koronát szava-
zott meg a közgyűlés. 

— Üdülőhelyek a Székelyföldön. Néhány 
gyönyörű és kiválóan egészséges üdülőtelepet 
íendszeresített a „Marosvásárhelyi székely-társa-
ság" a Székelyföldön. Ebből van : Maros- Torda 
megyében 3, Udvarhely megyében 7, Három-
szék megyében 6, Csík megyében 4, Brassó 
megyében 1. Ezen üdülőhelyek részletes ismer-
tetése külön füzetben is megjelent, melyet bár-
kinek díjtalanul küld meg Szentgyörg^i Dénes, 
a társaság gazdája. 

— Dadogók és egyéb beszédhibában szen-
vedők oktatására képesítő tanfolyam. A 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
a nyári szünidőben a tanítóképző-intézeti tanárok, 
valamint a nagyobb városok elemi és polgári 
iskolai igazgatói és tanítói részére 1906. évi 
július hó 2-tól egész 28-ig terjedő időn át 
tanfolyamot rendez, amelyen a beszédhibák 
kór- és gyógytana, továbbá a tapasztalati 
gyermeklélektan adatik elő. A tanfolyam hall-
gatói részére egyenként 100 K, szóval egyszáz 
korona segély és a vakok országos intézetében 
ingyenbkás engedélyeztetik. Kellőleg fölszerelt 
bélyeges folyamodványok május hó 25-ig a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumba (V.. 
Hold-utca 16. sz.) intézendők. 

— Fölvétel tanítóképzőkbe. A bajai 
állami tanítóképző-intézet I. osztályába való 
fölvételért folyamodhatnak oly éptestü, egész-
séges tanulók, kik életük 14. évét már be-
töltötték, 18 évesnél nem idősebbek és a 
gimnázium, reáliskola vagy polgári iskola IV. osz-
tályát sikeresen elvégezték és ezt szabályszerű 
iskolai bizonyítvánnyal igazolják. A fölvétel és 
segélyezés iránti folyamodványok a „nagymél-
tóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
ter úrhoz" címzendők és folyó évi május hó 
31-ig az igazgatóságnál nyújtandók be. A tanító-
képző-intézettel 120 növendék számára beren-
dezett internátus (nevelőintézet) és ezen felül 
még 60 tanulóra köztartás (élelmezés) van 
egybekapcsolva, melyben kifogástalan erkölcsi 
magaviseletű, szorgalmas és szegénysorsú növen-
dékek tanítóvá képeztetésük egész idején állam-
költségen, teljesen vagy részben díjmentes és 
kedvezményes ellátásban részesülnek. A jövő 
1906 —1907. iskolaévre az I. osztályba fölve-
hető összesen 60 növendék. Az államköltséges 
és kedvezményes helyek mind a négy-négy 
osztályban együttvéve a következők: 1. 59 teljes 
díjat fizető (az internátusban lakás, élelmezés, 
fűtés, világítás, mosás, gyógykezelés), havonként 
30 K befizetéssel. 2. 60 teljesen díjmentes hely 
az internátusban. 3. 59 féldíjas hely a köztar-
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tásnál (étkezésnél), künnlakók számára, havon-
ként 15 K befizetéssel. 4. 15 egyenként 125 K 
évi ösztöndíjjal járó hely, bejáró növendékek 
számára. A féldíjas künnlakásra fölvett tanulók 
elszállásolásáról az igazgatóság gondoskodik. 
Ily növendékek hárman vagy négyen egy-egy 
szobában társulva lakás, fűtés, világítás és 
mosásért havonként előre 12 koronát fizetnek. 
A tanítóképző-intézet II. a), II. b), III. a), 
III. b), IV. a) és IV. b) osztályaiba rendszerint 
csak azok vehetők fel, kik a megelőző évfolya-
mot ugyantzen intézetben mint rendes tanulók 
elvégezték. A tanítóképző-intézet III. osztályába 
fölvehetők, kik a középiskola vagy polgári iskola 
hat osztályát, vagy a felső kereskedelmi iskola 
középső osztályát sikeresen végezték. Az ilyen 
tauulók az I. és II. osztály különbözeti tan-
tárgyaiból vizsgálatot tesznek. Ez a vizsgálat 
díjtalan. — A budipesti áll. polg. isk. tanítóképző-
intézet első évfolyamára oly egyének vétetnek föl, 
akiknek elemi iskolai tanítói oklevelük vagy 
érettségi (gimnáziumi vagy reáliskolai) bizonyít-
ványuk van. Akik el. iskolai tanítói oklevéllel 
nem bírnak, azoktól megkívántatik, hogy az 
elemi iskolai tanítóképző-intézetek pedagógiai 
egész tananyagára kiterjedő fölvételi vizsgálat-
nak vessék alá magukat. A folytatólagos év-
folyamokra pedig azok vétetnek föl, kik az 
előző évfolyamot nyilvánosan sikerrel elvégezték, 
vagy pedig az előző évfolyamról sikeres magán-
vizsgálatot tettek. A fölvételt a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz 
intézett s a polg. isk. tanítóképző igazgató-
ságához benyújtott folyamodványban kell kérel-
mezni. A folyamodványok benyújtásának határ-
napja május hó 31-ike. A kérvényben, melyre 
1 K-s bélyeg illesztendő, világosan kiteendő, 
hogy az illető melyik szakcsoportra (nyelv- és 
történettudományi, mennyiség- és természet-
tudományi) óhajtja magát fölvétetni. Akik a 
zenei tárgyakban kellő jártasságot tudnak föl-
mutatni, azok az ezen szakokkal kapcsolatosan 
szervezett zenei szakra is beiratkozhatnak. Az 
állami kedvezményben részesülők pedig a fő-
szakokon kívül valamelyik mellékszakra, vagy 
a fakultatív tárgyak valamelyikére beiratkozni 
s azt rendesen, egész éven át hallgatni tartoznak. 
A jövő iskolai évre mindkét szakcsoport első 
évfolyamán 7 egész-, 5 félköztartás és 14, évi 
150 K készpénzből álló ösztöndíj is üresedik 
meg. Akik ez ösztöndíjak valamelyikét elnyerni 
óhajtják, fölvételi kérvényükbe eziránti kérel-
müket is foglalják bele. (Egész köztartás alatt 
az intézet internátusában való teljesen ingyenes 
ellátás értendő ; a félköztartást élvezők évi 
150 K-t fizetnek az ellátásért.) — A pápai áll. 
tanítóképző-intézet I—IV. osztályába az 1906/7. 
iskolai évre összesen 124 növendék fog állami 

kedvezménnyel fölvétetni és pedig: 70 mint 
teljesen ingyenes bennlakó, 30 mint féldíjas 
bennlakó, 4 mint teljes díjat fizető és 18 mint 
évi 125 K ösztöndíjat élvező vétetik föl. 
Az egykoronás bélyeggel ellátott kérvényeket 
1906 május 31-ig kell az intézet igazgató-
ságánál beadni. — A sárospataki állami elemi 
tanítóképző-intézet első osztályába fölvétetik 
30 14—18 éves növendék. Ezek közül 6 ingye-
nes ellátásban, 15 féldíj-kedvezményben (évi 
90 K) és 2 évi 90—90* K ösztöndíjban fog 
részesülni. Fölvétetik még 7 teljes díjat (azaz évi 
210 K-t) fizető növendék. Határidő : május 31.— 
Az eperjesi állami tanítónőképző intézet I. osz-
tályába 30 növendéket vesznek föl. Határidő : 
május 31. — A hódmezővásárhelyi áll. óvónő-
képző-intézet I. osztályába az 1906/7. tanévre 
30 növendék vehető föl. Csak oly növendék 
folyamodhatik, aki 14. életévét betöltötte, de 
a 40-et meg nem haladta, ép testalkatú, jó 
zenei hallású s a polgári iskola IV., vagy a 
felső népiskola II. osztályát sikeresen végezte. 
A fölveendő növendékek bejárók és bennlakók. 
A bejárók elszállásolásáról az igazgatóság gon-
doskodik. A bennlakók lehetnek ingyenesek, 
100 K vagy 200 K tartásdíjat fizetők. Az 
internátusba összesen 52 növendék vehető föl, 
ezek közül tizenkettő 200 K-t, huszonöt 100 K-t 
fizető és tizenöt ingyenes. A bejárók közül 
tízen 100—100 K segélyt kapnak. Határidő: 
május 31. — A szabadkai állami tanítónőképző-
intézet mind a négy osztályában együttvéve az 
1906/7. iskolai évre fölvétetik: teljes díjat 
(420 K) fizető bennlakó növendék 24, féldíjat 
(210 K) fizető bennlakó növendék 62, ingyenes 
bennlakó növendék 39, évi 160 K ösztöndíjat 
élvező bejáró növendék 11. Határidő: május 31. — 
A sepsiszentgyörgyi állami tanítónőképző-intézet 
I. osztályába 30 növendék vehető föl ; még 
pedig 22 bennlakó és 8 bejáró. A kedvez-
mények ezek : Mind a négy osztályba együtt-
véve 15 teljes díjat fizető (280 K), 37 féldíjat 
fizető, 36 ingyenes bennlakó és 20 egyenként 
125 K évi ösztöndíjat élvező bejáró növendék 
fog fölvétetni. A II., III. és IV. osztályban a 
létszám túlságosan nagy, tehát oda új növendék 
nem vehető föl. Határidő : május 31. — 
A kolozsvári állami tanítóképző-intézet I. osz-
tályába a jövő iskolai évre fölvehető 20 benn-
lakó és 10 bejáró, összesen 30 növendék. A 
felsőbb osztályok (II—IV.) létszáma teljes lévén, 
azokba csak kivételesen vehetők föl más inté-
zetből átlépni szándékozó kitűnő tanulók. A 20 
bennlakó tanuló közül néhányan teljesen ingyenes 
ellátásban részesülnek, nevezetesen kapnak lakást, 
étkezést, fűtést, világítást, mosást és gyógy-
kezelést. Egy teljesen ingyenes hely havonkénti 
28 K kedvezménynek felel meg. Ugyanily teljes 
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ellátásra fölvétetik néhány tanuló havonkénti 
14 K s néhány havonkénti 28 K befizetéssel. A be • 
járó növendékek közül többen havonkénti 14 K 
ösztöndíjban részesülnek. Határidő: május 31.— 
A znióváraljai m. kir. áll. tanítóképző-intézetbe a 
jövő 1906/7. tanévre összSsen 97 növendék fog 
fölvétetni és pedig 15 mint teljes díjat, 34 mint 
féldíjat fizető, 45 mint ingyenes bennlakó és 
3 mint ösztöndíjas, egy évenként 120 K ösztön-
díjjal. Az I. osztályba fölvehető növendékek 
száma 30. Az igazgató-tanácshoz intézendő 
kérvények f. évi j ínius hó l-ig az intézeti 
igazgatósághoz nyújtandók le. — Az iglói m. 
kir. áll. tanítóképző-intézetnél az 1906/7. tan-
évre, az I. évfolyamba fölvétetik 30 növendék. 
Ezek közül 10 egész ingyenes ellátásban, 6 fél-
ingyenes ellátásban s a többiek részbeni segélye-
zésben fognak részesülni. Határidő : május 31. — 

— Sajtóhibaigazítás. K. A'agy Sándor kir. 
törvényszéki bírónak „A bot szerepe az iskolá-
ban" című s lapunk 18. számában megjelent 
cikkében (5. oldal, 3. sor) az az értelemzavaró 
sajtóhiba van, bogy 6 hónapi „fegyház", 6 hó-
napi „fogház" helyett. Mivel a fegyház leg-
rövidebb tartatna 2 év s a könnyű testi sértés 
csupán fogházzal és pénzbüntetéssel büntethető : 
az említett helyen csak nyomdai tévedésből á l 
fogház helyett „fegyház". 

— Rövid hírek. Kérelem a tanítósághoz. 
Lapunk 1904. évi 30. számában azon kérelem-
mel fordultam a tanítósághoz, hogy a gyer-
mekek egyes különösebb megjegyzéseit, humoros 
feleleteit, ötleteit velem közölni szíveskedjenek. 
Mivel ezen apróságokból eddig alig egynéhányat 
kaptam, ismételten kérem az igen tisztelt kar-
társ urakat, hogy az ügy érdekében ezen fontos 
és érdekes adatokat följegyezni s velem közölni 
szíveskedjenek. Azt hiszem, hasznos szolgálatot 
teszünk, ha ezen adatokat a gyermekpszicho-
lógusok részére megmentjük és összegyűjtjük. 
Máramarossziget, 1906 május havában. Dezső 
Lipót, kir. tanfelügyelőségi tollnok. — Meg-
jutalmazott tanító. Az Országos Közegészségi 
Egyesület a f. évi április hó 25 én tartott 
ülésén Finda Pál nemeskéri róm. kath. tanítót 
a közegészségügy érdekében kifejtett tevékeny-
ségeért a Trefort-alap kamataiból huszonöt 
korona jutalomdíjjal tüntette ki. — Gabel ula 
székesfővárosi tanító tisztelettel értesíti a megyei 
tanítóegyesületek, valamint a járáskörök elnök eit, 
hogy írva olvasástanítási módszerének gyakorlati 
bemutatása céljából — ha erre az illető elnök-
ség útján meghívatik — minden költségfödözés 
nélkül bármikor szívesen rendelkezésre áll. — 
Leány egyesület színi-előadása. A beregszászi 
I. sz. állami népiskolával kapcsolatos leány-
egyesület április hó 29-én a szegény tanulók 
fölruházására táncmulatsággal összekötött mű-

kedvelői előadást rendezett. Színre került : „ A 
falu rossza." Az előadás úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag fényesen sikerült. — Gyűlések. Az 
„Érsekújvárvidéki róm. kath. népnevelők egye-
sületéinek udvardi köre f. évi május hó 28-án 
Szentpéteren, a kath. iskolában tartja rendes 
körgyülését. A „Tordaaranyos vármegyei ált. 
tanítótestület" marosludasi járásköre iskola-
fölszenteléssel egybekapcsolt évi rendes köri 
gyűlés t május hó 2l-én délelőtt 972 órától 
kezdődőleg Marosludason, az Andrássy kincstári 
telepi áll. el. népiskola tantermében tartja meg. 
Az „Ungvármegyei ált. néptanító-egyesület" 
szobránczi járásköre május 23-án d. e. 10 • ra-
kor Porosztón, az állami iskola tantermében 
köri gyűlést tart. 

— Halálozások. Nagy János ág. hitv. ev. 
kántortanító 56 éves korában Iharosberény 
(Somogy m.) községben meghalt. A megboldo-
gult 38 éven keresztül volt a nevezett község o O 
kántortanítója. — Kakasi András palotailvai 
áll. iskolai tanító életének 26-ik évéber, hosszas 
szenvedés után, f. hó 4-én jobblétre szenderült, — 
Alex Albert, a budapesti ág. hitv. ev. népiskola 
II. fiúosztályának volt tanítója május hó 10-én, 
életérek 64-ík, az egyház szolgálatában buzgó 
munkálkodással betöltött 34-ik évében váratlanul 
elhunyt. — Novak Károly richnói tanító életé-
nek 34 ik évében rövid szenvedés után elhunyt. 
Áldás emlékükre! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosztály főnökök naj ion-
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56 sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek: a Tanítók lláza. 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a. 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái éa 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tarta lom : Nemzetiségi iskoláink rendezése. Szabó 
Elemér. — Egyesült erővel. Máthé József. — Gyer-
mekek korcsmázása. Nagy Béla — Hazugságok a 
tanításban. III. Hegedűs Lajos. IV. Bökényi Dániel — 
A mi Szövetségünkről. Tarcsafalvi Albert. — Ferenc. 
József Tanítók Háza. — Szünóra : Egy régi iskoláz-
tató társulatról. Péterfy Sándor. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I I S T I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEB., OSTBOM-UTCA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

Kéziratolcat nem acLoxralt vissza. 

Tanítók föld- és IV. oszt. kereseti 

A földadó tárgya minden gazdasági-
lag használható földterület, amennyiben 
nem adómentes, habár tényleg más célra 
fordítják is. A földadó alapja a földnek 
kataszteri tiszta jövedelme. A kataszteri 
jövedelem különböző vidékeken más-más, 
az osztályozási vidék-ek szerint egyes 
művelődési ágakra megállapított tiszta 
jövedelmi fokozatok alapján. A földadó 
alapjában véve a földbirtokot terheli, 
az i875 : YII. t.-c. 7. §-a s 1883 : XLIY. 
t.-c. 95. §-a értelmében, és azt a föld 
tényleges birtokosa fizeti. A földadó alanya 
tehát a földbirtok tényleges birtokosa. 
Ha a tényleges birtokosra nézve kétség 
merül föl, akkor ezen elnevezés alatt a 
telekkönyvi tidajdonost kell érteni. 

Az 1875-iki törvényben kifejezett 
ama meghatározás, hogy a „földadót 
annak tényleges birtokosa fizeti", nem min-
den esetben áll. A törvénynek eme ka-
tegorikus kijelentése alól, hogy t. i. „a 
földadó a földbirtokot terheli és annak 
tényleges birtokosa által fizetendő", 
kivételek vannak. Ilyen ez: a római és 
görög katholikus lelkészek és tanítók 
által fizetés fejében haszonélvezett föl-
dek után járó adókat a haszonélvező lel-
készek és tanítók tartoznak rfizetni 
(Pénzügyi bír. 778/886. hat), j e n b e n 
ugyanily természetű földek után járó 

adókat a mindkét hitvallású evangélikus egy-
háznál az egyházközségek tartoznak fizetni, 
még az esetben is, ha magánjogi meg-
állapodások szerint azok fizetését a lel-
készek és tanítók magukra vállalták. 

A tanítói jövedelem egyik főforrása 
sokhelyütt az iskolafönntartó egyház-
község vagy politikai község földje, me-
lyet rendeltetésénél íu£A a a trvnító huu 
nál, évi fizetésének egy része fejében. 
Ez a tanító, a föntebb említettek értel-
mében, állásával járó jövedelme után 
nemcsak IY. oszt. kereseti adót, hanem 
földadót is fizet. 

Lapunkhoz érkezett panaszokból tud-
juk, hogy a tanítókat sokszor sérelem 
éri az adók kivetésénél követett eljárás 
folytán. így pl. M. I. róm. kath. kántor-
tanító beküldötte hozzánk az 1896. évre 
szóló IV. osztályú keresetadó-vallomása 
másolatát, melyben bevallotta a követ-
kezőket: I. 120 K tandíjat, mint kész-
pénz-illetményt; „II. Egyéb rendes járan-
dóság" rovatban 47 hold 900 Q-öl.föld 
haszonértékeül 1000 K-t; III. Egyéb 
járandóság címen, temetés után, 10 K-t; 
esetleges egyéb járandóság rovatában 
korpótlékul 100 K-t. Ezt a vallomását 
1906 április havában írta meg, tekin-
tettel a vallomási íven nyomtatott eme 
figyelmeztetésre: „Az állandó fizetést 
élvező lelkészek, tanárok, tanítók stb. 
és egyéb adókötelesek az összes rendes 
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fizetést vagy tiszteletdíjat, szóval mind-
azokat a járandóságokat, melyeket az állá-
sukkal egybekötött bármily néven nevezendő 
szolgálataik fejében akár készpénzben, akár 
termesztményekben, akár egyéb járulé-
kokban élveznek, bevallani tartoznak. 
Annak elbírálására, vájjon valamely 
készpénzbeli vagy termesztménybeli já-
randóság vagy egyéb járulék a kereseti 
adó negyedik osztálya alá esik-e vagy 
sem,... az adó kivetésére illetékes köze-
gek vannak hivatva . . . " 

Vallomása megírása után a „Tanítók 
Tanácsadójában" bízva, az az aggodalma 
támadt, hogy ily bevallás után kétsze-
resen adózik a földjövedelem után, melyért 
külön földadót fizet. 

Fölvilágosítást kérő levelében ezeket 
írja: 

„A Tanítók Tanácsadójában a követ-
kező szakaszban: „Adónemek ismerte-
tése, a) Földadó" cím alatt, egész a vé-
gén, ez van: 

„Ha aztán a tanító fizeti a földadót, akkor 
a föld jövedelmének értékét nem lehet a IV. 
oszt. kereseti adóalaphoz, t. i. tanítói fizetéshez 
hozzászámítani, hanem ennek kivételével kell 
reá (a fizetés többi része alapján) kivetni a 
IV. oszt. ker. adót." 

„A csatolt IV. oszt. keresetadó-vallomásban, 
a 11-ik pont alatt, én mindig odaírtam a föld-
nek a haszonértékét, holott talán a föntjelzett 
szakasz alapján nem kellene azt odaírni; mert 
hiszen állami egyenes földadót fizetek. Ilyen-
formán kétszeresen fizetek a földektől: földadót 
és IV. oszt. kereseti adót. Ugyancsak a IV. oszt. 
kereseti adóvallomásban a 11-ik pontnál csillag 
alatt, az észrevételben ez van : Lásd közig, 
bíróság. Talán ezek alatt a számok alatt dön-
tött is már a közig, bíróság a dologban?" 

Ezer meg ezer tanítónak van föld-
jövedelme is, közérdekűnek ta r t juk ennél-
fogva annak a kérdésnek nyilvánosan 
való tárgyalását: „Ha a tanító haszon-
élvezett hivatali földje után maga fizeti a 
földadót, eme föld bevallott vagy kataszteri 
tiszta jövedelmű is be kell-e foglalni egyéb 
járandóságok címén a IV. oszt. kereseti 
adó alapjául?" 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége 
kiadásában megjelent „Tanítók Tanács-

adója" (IV. kiadás) című könyvünkből 
idézett szöveg szóról szóra ma is érvényes. 
Soha senki meg nem cáfolta, sőt a köz-
igazgatási helyes eljárás igazolta. Mind-
amellett nagyobb hitelesség kedvéért 
illetékes helyeken nagy gonddal utána-
jártunk ennek a dolognak. Pénzügyi 
szakkérdésekben elismert kitűnő szak-
értő véleményét is kikértük ; erre a kér-
désre vonatkozólag Benedek Sándor m. 
kir. közigazgatási bíró úr szószerint való 
írásbeli válasza ez: „Kérdéstevő kántor-
tanító tényleg kétszeresen, tehát jogtalanid 
van megadóztatva. A közigazgatási bíró-
ság régibb gyakorlata szerint ugyanis, 
ha a tanító fizeti a földadót, a föld 
hozadékát nem lehet IV. oszt. kereseti adó 
alá is vonni. (1898. évi 1992. sz. ítélet.) 
A legújabb jogszolgáltatási gyakorlat szerint 
pedig még abban az esetben sem lehet, 
ha a földadót az egyház fizeti(1904. évi 
18.869. sz. ítélet.) 

Szükség esetén, adandó alkalommal, 
használják föl tanítótársaink ezt a hite-
les bizonyítékot igazaik keresése közben. 

A IV. oszt. kereseti adót az adóköte-
lesek vallomásai és a hivatalosan be-
szerzett adatok alapján az e célra szol-
gáló lajstromban a pénzügyigazgatóság 
veti ki. Ennek elsőfokú megállapítása 
ellen: a) azok az adózók, kik ezzel az 
adónemmel már a mult évben is meg vol-
tak róva, a lajstrom közzétételét követő 
15 nap alatt; b) azok az adózók pedig, 
kiket IV. oszt. kereseti adóval első ízben 
róttak meg, adótartozásuknak az adó-
könyvecskébe történt bejegyzését követő 
15 nap alatt a közigazgatási bizottsághoz 
fölebbezhetnek. A fölebbezés a pénzügy-
igazgatóságnál nyújtandó be. A közigaz-
gatási bizottság határozata ellen 15 nap 
alatt a közigazgatási bírósághoz lehet pa-
naszolni. Igazolási kérelemnek itt is van 
helye. (Állami Pénzügyigazgatás. III. ki-
adás. Kiadja a m. kir. pénzügyminiszté-
rium. Szerkesztette dr. Margitay József. 
160 lap.) 

Földadó ügyében a pénzügyigazgató-
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ságtói visszaérkező kimutatás alapján 
az adókönyvecske illető rovatában a 
községi elöljáróság által bejegyzett föld-
adóösszegre vonatkozólag az utólagos 
kivetéstől számított 30 nap alatt fö-
lebbezéssel lehet élni a közigazgatási 
bizottságnál. Harmadfokú elbírálás végett 
pedig a közigazgatási bírósághoz kell 
panaszt beterjeszteni. 

Azt is jó tudni, hogy az állandó fize-
tést húzó lelkészek, tanítók, nevelők 
IY. oszt. keresetiadó-alapja az évi összes 
rendes fizetés, nyug-, kegy- vagy tisz-
teletdíj, szóval az állással szorosan össze-
kötött mindazon „járandóság", mely 
nem adómentes. Az adóalap megállapí-
tásánál a természetben vagy termeszt-
ményben kiszolgáltatott illetmények ér-
tékét, a helyi árakhoz képest, készpénzre 
kell átszámítani és egyéb mellékjöve-
delmekkel és „járandóságokkal" együtt 
a készpénzfizetéshez hozzáadni. Lelkészeknél 
ós tanítóknál, kik segédlelkészt, illetőleg 
segédtanítót saját költségükön kötelesek 
tartani, IV. oszt. kereseti adó - alapul az 
ezen költségek levonása után fönnmaradó 
jövedelem veendő. A segédlelkészek és 
segédtanítók önállóan adóznak, kiknek 
adóalapjába a lelkésztől, illetőleg tanító-
tól nyert ingyenes ellátás évi értéke is 
beleszámítandó. 

Analógiák is vannak arra nézve, hogy 
a tanítónak földhaszonértéke ne számít-
tassák a IY. oszt. kereseti adó meg-
állapításánál, ezek a következők: 

M. kir. pénzügyi közigazgatási bíróság 
1723/1891. sz. ítélete. „Ha a községi 

jegyző az általa haszonélvezett községi 
földek adóját a községnek megtéríti, a 
IY. oszt. kereseti adó megállapításánál 
ezeknek a földeknek a haszonéitéke az 
adóalaphoz hozzá nem üthető." 

Ezen határozat szerint tehát a lelkész 
sem róható meg az általa haszonélvezett 
földek haszonértéke után IV. oszt. kereseti 
adóval, ha a kérdéses földek adóját is 
ő fizeti. (Gálffy : Adók és illetékek 75.1.) 

Ugyancsak a m. kir. közigazgatási 

bíróság „Ha a lelkészi javadalomhoz ta r -
tozó földek után járó földadót az egy-
ház fizeti, ez az adóösszeg a lelkész 
IV. oszt. kereseti adó alá eső illetmé-
nyei értékéhez hozzá nem üthető." 
(Gálffy: 76 1.) 

(Budapest.) Dr. Gööz Józnef. 

Állami tanítói állomások betöltése. 
Apponyi Albert greif vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter f. évi 39.167. sz. a. az állami 
tanítói (tanítónői) állásoknak pályázat útján való 
betöltése tárgyában a következő körrendeletet 
intézte a kir. tanfelügyelőkhöz : 

„ Az áll amielemi népiskolai tanítói és tanító-
női állások, a tanfelügyelőségi Utasítás 74. §-a 
értelmében, rendszerint pályázat útján tölten-
dők be. 

A pályázati rendszertől csak egyes kivételes, 
sürgős esetekben lehet eltérésnek helye. 
. Az Utasítás hivatkozott szakasza azt rendeli, 
hogy a pályázati kérvényekről minősítvényi 
táblázat szerkesztendő. Evégből a használandó 
minősítési táblázat űrlapjait oly fölhívás mel-
lett küldöm meg a tanfelügyelő úrnak, hogy 
pályázatok alkalmából a rovatokat pontosan 
kitöltve, az adatok egybevetése s lelkiismeretes 
mérlegelése alapján, a pályázati hirdetményben 
kifejezésre jutó elvek és föltételek szem előtt 
tartásával s az idézett szakasz rendelkezéseinek 
tüzetes betartása mellett tegye meg a tanfel-
ügyelő úr minden egyes esetben hármas kije-
lölés mellett javaslatát. 

Különös súlyt helyezek a szóbanforgó Uta-
sítás azon rendelkezésének végrehajtására, hogy 
magasabbfokú népoktatási intézetekkel, közép-
iskolákkal stb. bíró helyeken levő áll. népisko-
láknál az állások betöltésénél a régibb idő óta 
szolgálatban levő, érdemes és családos tanítók, 
tanítónők és illetve magasabb képesítéssel bírók 
részesüljenek előnyben. Épen ezen okból elren-
delem, hogy az ilyen helyeken levő állami elemi 
népiskolánál üresedésbe jövő vagy újonnan 
rendszeresített tanítói, tanítónői állások minden 
esetben pályázat útján töltessenek be". 

Ezen körrendelet kapcsán azt is megemlítjük, 
hogy a pályázatok a Néptanítók Lapjában té-
tetnek közzé, és hogy állami tanítói (tanítónői) 
állásra tanítói oklevéllel bíró magyar állam-
polgárok pályázhatnak 1 koronás bélyeggel el-
látott kérvénnyel, melyet a tanítói képesítő-
oklevéllel, illetőségi bizonyítvánnyal s a pályázd 
vallását, esetleges nyelvismereteit, különös ké-
pességeit (tornászat, gazdasági szak, zene stb.), 
továbbá az eltöltött szolgálati idő mennyiségét 

21* 
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és minőségét, családi viszonyokat (családi álla-
potot, gyermekek számát, nemét, korát) hitelt 
érdemlő módon igazoló okmányokkal fölszerel-
ten, a m. kir. vallás- és közokt. miniszterhez 
címezve, a pályázatban kitűzött határnapig az 
illető vármegye királyi tanfelügyelőségénél kell 
benyújtani. A már állami szolgálatban levő 
pályázók, kik a hirdetett állásra való áthelye-
zésüket kérik, előnyben részesülnek, de kérvé-
nyüket saját illetékes tanfelügyelőségüknél köte-
lesek benyújtani, az illető tanfelügyelőséghez 
érdemleges vélemény kíséretében való megkül-
dés végett. 

Leányok és fiúk közös tanítása. 
A feministák egyesülete nagy mozgalmat 

ndított meg a leányok és fiúk közös tanítása 
érdekében. E hó 20-ra országos nagygyűlést 
hívott egybe az egyesület, amelyen a közös 
nevelés jelentőségét az általános művelődés 
szempontjából és befolyását a tanítás sikerére, 
valamint a hazai és külföldi kísérletek eddigi 
eredményeit modern gondolkodású emberek mél-
tatták. Amint láthatjuk, erős fegyverzettel vonul-
tak föl a harcosok. A baj csak az, hogy nyitott 
kaput döngetnek. A théma nem új ; nem is 
akadémikus természetű, hiszen mindnyájan tud-
juk, hogy nálunk az elemi népiskolákban a leg-
több helyen régóta gyakorlatban van a leányok 
és fiúk közös tanítása. Csak utána kell lapoz-
nunk a Néptanítók Lapja 1897. évfolyamában, 
amelynek hasábjain előkelő színvonalon és be-
hatóan vitatták meg e kérdést. 

A Néptanítók Lapja 1897. évi 48. számá-
nak (H.) jegyű cikke rámutat a népoktatási 
törvény 29. szakaszára, amely azt rendeli, hogy 
a fiú- és leánygyermekek elkülönözve, s ameny-
nyire lehet, külön tantermekben oktatandók. 
Megjegyzi azonban a cikkíró, hogy a törvény 
eme rendelkezése népiskoláink 75%-ában, t. i. 
az osztatlan népiskolákban, enyhébb részében, 
vagyis úgy van végrehajtva, hogy a fiú- és 
leánygyermekek ugyanegy tanteremben, de kü-
lön csoportban elhelyezve oktattatnak ; míg 
népiskoláinknak csupán 25 százalékában van a 
törvény szigorított rendelkezésében, vagyis a fiúk-
és leányoknak külön tantermekben való okta-
tásával végrehajtva. Ezen tényleges viszonyok 
mellett gyakran tapasztalható, hogy midőn va-
lamely iskolafönntartó osztatlan iskolájához egy 
újabb tanítói (tanítónői) állást szervez, a tör-
vény szigorított rendelkezéséhez alkalmazkodva, 
külön tanteremben oktattatja a leányokat, és 
ismét külön tanteremben a fiúkat, vagyis egy 
osztatlan iskola helyett kettőt teremt . . . Fölös-
leges itt bizonyítgatnunk — így folytatja a 
cikkíró — mennyire túlhajtott a moralista 

pedagógusok azon aggodalma, hogy falusi vegyes 
népiskoláinkban a két nembéli ifjúság erkölcsi 
élete talán veszélynek volna kitéve. A cikkíró 
nézete szerint csak a négy tanerővel bíró isko-
láknál volna megokolt a törvény szigorított 
rendelkezését végrehajtani. 

Ez a cikk erős visszhangot keltett a tanító-
ság körében. Az első válasz a Népt. Lapja 
50. számában jelent meg. Józsa Dániel gyerő-
vásárhelyi tanító helyeselte a két tanítóval bíró 
iskolánál a javasolt rendszerváltozást és tagadta, 
hogy a falusi gyermekekre nézve romlás lenne 
a vegyes iskola. A művelt ifjúságnál is tapasz-
talható, — úgymond, — hogy azok a fiúk, akik 
leánytestvéreik körében nőttek föl, kedélyeseb-
bek, szolgálatrakészebbek, udvariasabbak, mint 
akik ezt mellőzték. A falusi gyermekeket is 
reá kell nevelnünk a gyöngébb nemmel szem-
ben való előzékeny magaviseletre, oda kell 
idomítanunk az embert. E célra helyes eszközül 
szolgál a vegyes népiskola, amely ellen a föl-
hozott panasz csak akkor lehet jogos és indo-
kolt, ha az iskolában rend, fegyelem nincs. 
Ezek mellett a tanítónak a tanórák pontos be-
tartása, a gyermekek játszására való éber fel-
ügyelet esetén még pajkosságból sem fordul 
elő kis társadalmukban erkölcsi botlásnak ne-
vezhető hiba. 

Baal Ferenc br. apáczai tanító szerint a ne-
mek szerinti elkülönítéssel erőt forgácsolni 
pazarlás; ezt, mint luxust, megtehetik a városi 
iskolák, de falun, ha öt tanerő volna, sem tar-
taná szőrszálhasogatásnál egyébnek. Legyen az 
iskolában tervszerű rend s a növendékek^ minden 
aggodalom nélkül vegyesen oktathatók. Én olyan 
okokat, — úgymond, — melyek a föltétlen el-
különítést kívánnák, nem tapasztaltam. (Népt. 
Lapja, 1898. 2. szám.) — Búzás János ajnádi 
tanító így ír e kérdésről: „A leányok képzé-
sében egy csöppet sem tesznek többet a tanító-
nők, mint a férfiak, kivévén a női kézimunkát. 
Még nem hallottam, hogy a nők kezéből dere-
kabb asszonyok fejlettek volna, mint azok, 
akiket férfiak oktattak. És ha már a tanítónőt 
az anya szerepében tekintjük, melyik az az 
anya, aki csak a leányait neveli, a fiait pedig 
nem?" — Rendkívül értékes és tanulságos 
Sarlós Boldizsár pécsbányatelepi iskolai igazgató-
tanító cikke, amelyből szószerint idézem a 
következőket: „A (H.) jegyű kitűnő cikknek 
ama részét, mely a népoktatási törvény 29. 
szakaszának oly értelemben való megváltozta-
tását követeli, hogy a fiúgyermekek a leány-
gyermekekkel együtt taníttassanak a két-, 
háromtanítós iskolában, aláírom ; sőt tovább 
megyek és azt mondom tapasztalásból, hogy a 
nem szerinti elkülönítés káros még a négy és 
öt tanítóval bíró iskolában is, és csak ott 
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eszközölhető a tanítási színvonalnak alább-
szállítása nélkül, ahol hat tanerő működik. A 
nem szerinti elkülönítés mellett csak az osztá-
lyok párhuzamossá tételének szükségessége szól-
hat még ott is, ahol hat tanerőnél több van 
alkalmazva, mint a vezetésem alatti népiskolá-
ban, ahol rendesen a négy alsó osztály pár-
huzamos és így nem szerint elkülönített; de 
az Y—VI. osztályban a fiúk és leányok mindig 
együttesen nyernek oktatást, anélkül, hogy 
valaha ez ellen a legkisebb kifogás történt 
volna. Nyugodt lélekkel mondom, hogy az 
erkölcsi nevelés ezáltal még soha sem szenve-
dett és nem is szenved, ha a tanító lelkiisme-
retes, pontos és hivatása magaslatán álló nevelő 
is egyszersmind : előnyei sokszorosan fölülmúl-
ják hátrányait. Alaptalan féltékenykedés, érzé-
kenykedés és beteges pedagógiai szenvelgések 
szólhatnak csak ellene; de az egészséges peda-
gógia nem." 

Nem folytatom tovább az idézetet ! Elég 
ennyi állításom igazolására. Megállapíthatjuk 
tehát, hogy elemi népiskoláink túlnyomó részé-
ben tényleg gyakorlatban van a fiúk és leányok 
közös tanítása. 

Más kérdés azonban, hogy a középfokú isko-
lákban is indokolt-e a fiúk és leányok közös 
tanítása ? Ez a kérdés sem egészen új, de még 
kiforratlan. Erről bátran lehet vitatkozni. En  
mint leány — kimondom bátran — ezen a 
fokon egyáltalában ellenzem, a közös tanítást. 
Mi sokkal gyorsabban fejlődünk testileg és lel-
kileg, mint a fiúk. Ez az aránytalanság, külö-
nösen a 12 éves koron túl, sok visszásságnak 
lehet a szülőoka. A fiák nagy része nem volna 
képes versenyt tartani a leányok tanulásával. 
Tudvalevő dolog, hogy ebben a korban a leá-
nyok sokkal fogékonyabbak a szellemi munkás-
ság iránt, mint a fiúk. De ettől eltekintve, a 
leányok nevelését nem tartom egyformának a 
fiúk nevelésével. Tudom, hogy ma lekicsinylik 
az ilyen fölfogást. De lesz idő, amikor vissza-
sírjuk e fölfogást. Érzem, hogy mint kenyér-
kereső leánynak, mennyit kell az élet durvasá-
gával megküzdenem. A leányarc harmatját : a 
családi nevelést, a nemes és tiszta kedélyt, a 
szívjóságot, a szerénységet és a férfi megbecsü-
lését nem volna szabad újításvágyból, ötlet-
szerűen és kérkedő módon letörülni. A fejlődő 
leány olyan, mint a szerény ibolya ; önkéntele-
nül visszahúzódik a családi szentélybe és csak 
ott érzi magát jól. Mihelyt kíméletlen kezekkel 
a kamaszkodó fiúk közé taszítjuk a közép-
iskolába, attól tartok, hogy lassanként eltűnik 
a leányarcról az a harmat, amely a férfiakat 
nemes versenyre ösztönzi az élet nehéz küzdel-
mében. 

(Erzsébeifalva ) Stumpf Maris. 

Az ismétlésről. 
(Hozzászólások.) 

I. 
Nagy érdeklődéssel olvastam Schön Józsefnek 

„A tanítási anyag ismétlésének pedagógiai 
haszna" című értekezését, melyből különösen 
két tétel ragadta meg figyelmemet. Az egyik 
az, hogy „minden tanítási óra ismétlése kez-
dődjék" ; a másik, hogy „az előző osztály(ok)ban 
olvasott meséket, elbeszéléseket, verseket nem 
ismétli" a tanító. Erre az utóbbi állításra 
azonban mindjárt maga a cikkíró cáfol rá a 
saját példájával, amikor elmondja, hogy tanítás-
közben épúgy hivatkozik az előző osztályok 
olvasmányaira, ahogyan a számvetésnél, a föld-
rajzban, nyelvtanban hivatkozik az előbbeni 
osztályokban tanultakra. Így tehát fölment engem 
annak bizonyítása alól, hogy képzett és lelki-
ismeretes tanító nem is járhat el máskép. 
Mert meg vagyok győződve lelkem legmélyéből, 
hogy a tanítóság nagy része Schön Józseféhez 
hasonló eljárást követ. Hogy kontár is akad, 
kinek egész működése „az anyag" ledarálásában 
merül ki és tanítása abból áll, hogy még az 
összeadást is karban magoltatja be : 1 —|— 1 = 2, 
2 + 1 = 3 s így tovább, — azt sajnosan 'bár, 
de el kell ismernünk. A tényekkel szemben mit-
sem használna a tagadás. Abban azonban, azt 
hiszem, Schön József is egyetért velem, hogy 
az ilyenek már kiveszőben vannak. A tanítóság 
túlnyomó része manap már hivatása magaslatán 
áll és nemcsak tudja, hanem követi is a jót. 

Azért nem is foglalkozom tovább ezzel a 
tétellel, hanem áttérek arra a sokszor hangoz-
tatott pedagógiai elvre, hogy minden tanítási 
óra ismétlésen kezdődjék. 

Nagy igazság ez, a lényegét azonban, bármi 
könnyűnek tessék is ez, csak kevesen ismerik 
föl, mert sok tapasztalás, sok tanulás szükséges 
igazi értelmének fölfogásához Schön József 
maholnap negyven éves tanítói múlttal dicse-
kedhetik és talán nem sértem ismert szerény-
ségét, ha kimondom azt is, hogy sokat tapasztalt, 
sokat tanult, gondolkodó fej. Épen ezért hatá-
rozottabb feleletet vártam volna tőle arra a 
kérdésre, hogy tulajdoriképen mit is ismételjünk ? 
Mert az, hogy „év elején az előző éo tanítási 
anyagát, év végén a lefolyt iskolaév anyagát, 
minden újabb tanítási órában az előző órában 
tanultakat ismételjük", engem ki nem elégít, 
ki nem elégíthet, mivel ebben az alakban mód-
szertanilag s így lélektanilag is téves tanítás, 
mely alkalmas arra, hogy különösen ifjabb, kellő 
tapasztalattal még nem rendelkező kartársaim 
tanítói eljárását helytelen hányba terelje. 

Állításaimat példákkal bizonyítom. 
Schön József szerint „A méh és galamb" 
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meséjét a mult (olvasási) órán tárgyalt — mond-
juk „A lakószoba" című — olvasmány ismét-
lésével kellene kezdenem ; a főváros I. kerületének 
ismertetésére pedig a IV. kerület ismétlésével 
kellene rátérnem, ha a megelőző (földrajzi) órán 
ezt fejeztem be. Hasonlóképen a természettanból 
is a delejesség ismétlésével kellene a villamos-
ság tárgyalását kezdenem, mert hiszen ez szokta 
megelőzni természettani ismeretnyujtásunk ezen 
ágát. Fölfogásom szerint mind a három alka-
lommal lélektani botlást követtem volna el és 
tudom, maga Schön József volna az első, aki 
figyelmeztetne balfogásomra, ha mint „ellenőrző 
szakközeg", mint igazgató, azon érne, hogy én 
— a macskáról szándékozván tanítani — az óra 
elején csak azért „ismétlem a kutyát", mivel 
ennek a hű állatnak a leírása esetleg megelőzte 
a természetrajzi tanítás folyamán a mai napra 
kiszabott leckét. 

Schön József, amint én ismerem, ebben az eset-
ben megkérne szépen a gyermekek előtt, enged-
ném meg, hogy ma egyszer ő taníthasson helyet-
tem a természetrajzból, és kezdené ilyeténkép : 
Fiűk (vagy leányok), ma arról az állatról fogunk 
tanulni, melynek csengőt szerettek volna nya-
kába akasztani az — egerek! Van-e gyermek, 
még ha soha sem hallotta is a mesét, melyre 
itt célzás történik, aki mindjárt ki ne vágná, 
hogy „a macskáról" akar velük beszélgetni az 
igazgató úr? Arról a macskáról, amelyet ők is 
ismernek, amelyről tudják : hogyan áll, hogyan 
jár, hogy csúszik hasmánt meglapulva, mikor 
kiszemelt áldozatát, a gondtalanul ugrándozó 
verebet, meg akarja közelíteni ; arról a macská-
ról, amelyet hallottak dorombolni, nyávogni, 
amely hízelkedve dörzsölődött hozzájuk, amely-
nek karmai talán meg is vérezték már kezüket, 
arcukat, s amelyet láttak fölgörbített háttal s 
fölborzolt szőrrel dühösen prüszkölni stb., stb. 
A képzeteknek micsoda bősége, a szemléleteknek 
micsoda gazdagsága, a tapasztalatoknak micsoda 
sokasága ! És mindezt a sok gondolatot, melyet 
a cél megismerése a gyermeki lélekből kiváltott, 
szabad nekik el is mondani ! S ők ismételnek 
mindent, amit tudnak a macskáról. Igaz ugyan, 
hogy a tudományos pedagógia ezt nem ismét-
lésnek, hanem előkészítésnek nevezi, aminthogy 
sok tekintetben különbözik is a szorosan vett 
ismétléstől ; az óra elején azonban csak efajta 
ismétlésnek van helye és itt csakis ez okolható 
meg lélektanilag. 

A kutya is megkapja a maga igazát, a tanítás 
(alaki fokozatok) harmadik fokán, melyet 
Herbart-Zillerék associatio-nak, ősszel:apcsolás-
nak neveznek. Itt — az új tárgy tulajdonképeni 
megismertetése, a tárgyalás (szintézis) után — 
van helye, hogy az előző óra anyaga, — amennyi-
ben alkalmas és megfelel a pedagógiai köve-

telményeknek, — a tanítás keretébe vonassák 
és részben vagy egészen ismételve, az új anyag-
gal összeköttessék. 

Hasonlóképen a villamosságra is nem a meg-
előző természettani órán befejezett delejesség 
ismétlésén át, hanem mindannak fölidézésével 
térünk rá, amit a gyermekek akár az iskolában 
tanítás, akár az iskolán kívül, saját tapasz-
talásuk útján szereztek erről a tárgyról. Efféle 
tapasztalatai még az ország legrejtettebb zugá-
ban, a legegyszerűbb viszonyok között élő 
gyermeknek is vannak. így a zivatar, villámlás, 
dörgés, villámcsapás minden épérzékű gyermek 
előtt ismeretesek. Legtöbbje előtt a villámhárító 
sem ismeretlen fogalom, sőt igen sokak, külö-
nösen a városokban, ezek környékén vagy gyár-
telepeken élő gyermekek előtt az sem titok, 
hogy a villamos csengő, a villamos vasút és 
világítás, a telefon és telegráf szoros viszonyban 
vannak a villamosság tüneményével. Az ember 
el sem hinné, hogy a képzeteknek micsoda bő-
ségével rendelkeznek e téren a csak némileg is 
szemfüles gyermekek ! 

Miként az előbb elsoroltakat, ügy a főváros 
I. kerületének ismertetését is azzal kezdjük, 
amit a gyermekek erről a városrészről tudnak. 
Itt van mindjárt a hatalmas folyó, a Duna, a, 
partjait (jobb- és balpart) összekötő remek 
hidakkal, nemkülönben a hegyek, völgyek, a vár, 
a gyönyörű királyi palota és esetleg más köz-
épületek, a sikló, az alagút, a (Déli-) vasút, 
az Ördögárok (patak), stb., stb., amiket a gyer-
mekek legtöbbje látásból vagy legalább hallomás, 
útján ismer. Ezen ismeretek fölújításával, tehát 
ismétlésévél, a hiányos vagy hamis képzeteknek 
kiegészítésével, helyesbítésével kezdjük az órát 
és nem az esetleg előbb tanított IV. kerület, 
ismétlésével, melyre csak akkor kerülhet sor, 
amikor az I. kerület teljes letárgyalása után 
ezzel összehasonlítjuk névre, fekvésre, terjede-
lemre, tagosultságra stb., stb. Hogy a kétféle 
ismétlés közül melyiknek lesz nagyobb haszna, 
melyik hagy mélyebb nyomokat a gyermeki 
lélekben, melyik útján nyer tisztultabb fölfogást 
a tanultakról, azt, úgy hiszem, fölösleges bizo-
nyítani. 

Mint az eddigieket, úgy a hálát példázó 
„Méh és galamb" meséjét sem a mult órai 
olvasmány ismétlésével, hanem azzal kezdem, 
hogy ma oly két állatról fogunk olvasni, ahol 
az egyik a másiknak jóért jóval fizetett. A. gyer-
mekek, kik már ismerik „Az oroszlán és egér" 
meséjét, rögtön rámondják : „Épúgy, mint a 
kis egér az oroszlánnak !" Es boldogságtól sugárzó 
arccal jelentkezik valamennyi: „Tanító bácsi, 
elmondom!" „Én is tudom, tanító bácsi, hadd 
mondom el én!" És ugyan kinek volna lelke 
megtagadni tőlük ezt az ártatlan örömet ? t 



2 0 . ÖZÁAI. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

Elmondják ketten, hárman. Az egyik kezdi, a 
másik folytatja s a harmadik még jóformán a 
végére sem ért, már billegetik a kezüket: „Pista 
kihagyta ezt!" „Sándor rosszul mondta azt!" 
stb., stb. Ebben a nemes versengésben azután 
fölidézik az akkor leszűrt tanulsággal együtt 
annak az órának a hangulatát is, és az el-
vetendő magot készséggel várja a régebben 
alászántott talaj, hogy megtermékenyítse, fej-
lessze, növelje, dúsabb, színesebb vetéssé érlelje, 
mintha csak úgy „A lakószoba" kitaposott 
padlójára hullott volna. 

így értelmezem én ezt a pedagógiai tételt, 
hogy minden óra ismétlésen kezdődjék. így 
értette Schön József is, ahogy ez értekezésének 
tanulságakép leszűrt összefoglalásának 4. pont-
jából kitűnik, ahol azt mondja: „Az új anyag 
nyújtásánál a régebbi anyagrészlet ismétléséből 
indulunk ki." A bizonyítás során azonban el-
felejtette ezt kellőleg kidomborítani, sőt azzal 
az állításával, hogy „minden újabb tanítási 
órában az előző órában tanultakat ismételjük", 
még el is homályosította ezt az igazságot. 

Hozzászólásomnak csupán az a célja, hogy 
ezt a homályt eloszlassa. Ha ez sikerült, nem 
fáradtam hiába. 

(Budapest.) Székely Károly. 

II . 

Az iskolával szemben mind fokozottabb mér-
tékben föllépő követelmények arra serkentenek 
minket, hogy körültekintőbben és mélyebben 
foglalkozzunk az iskola beléletébe tartozó kér-
désekkel. Sokszor a szenvedély heve vagy a 
fájós sebek fakasztotta jogos panasz által a 
nevelés-tanítás sikeresebb voltát biztosító eszmék 
mérlegelését feledni látszunk, holott külső érde-
keink megvédésével karöltve kell haladnia az 
iskolai intenzív munkálkodásnak is, mert csak 
ily módon lehet megóvni magunkat az egy-
oldalúságtól, a társadalmi rokonszenvet és 
kapcsot csakis az utóbbi mélyreható művelé-
sével lehet sajátunkká tenni. Mindig örvendetes 
jelenségnek tűnik föl, mikor e lap hasábjai 
megnyílnak egy-egy kiválóan érdeklődésünk 
tárgyát képező s munkakörünket érintő kérdés 
megvitatására. 

Az ismétlés nagyjelentőségű kérdésének tisz-
tázása idő- és szükségszerű. 

Két ellentétes nézet uralkodik a tanítás célját 
illetőleg. Az egyik az emlékezet megtöltését, a 
készletek fölhalmozását tartja tudásnak, tehát 
elérendő célnak, míg a másik tábor az agy 
rugékonyságának és munkaképességének fönn-
tartását, a kutató-szellem energiáját hangoztatja. 
Magam is az utóbbinak vagyok híve, ámbátor 
egyiket sem szabad abszolút értelemben venni. 
Nem az emlékezőtehetség erőfeszítésére kell 

törekednünk, hanem igenis az elmélkedésnek 
tartós és átható erejére, mert a betanulás és 
betanultatás az egyéni erőkifejtés gyilkolója. 
Hogy az ismétlés nélkülözhetetlen, ez kétség-
kívüli, mert csak az lehet maradandó sajátunk, 
amit gyakorta ismétlünk, de hogy mit, mennyit 
és hogyan ismételjünk, ez már vitás. 

Általánosságban szólva, csak az ismételtetendő 
és csak annyi, amire és amennyire szükség 
lehet egy tartalmas elet alapjául, az érzelmek 
és értelem kölcsönös harmonikus fejlődésére. Az 
ismétlés módjára nézve pedig, igen természetes, 
hogy csak akkor értékes, ha javítgatással, iga-
zítással kapcsolatos, mert az ismétléssel nem 
kizárólagos mnemotechnikai gyakorlatokat aka-
runk végezni, hanem a munka eredményét 
— úgy a tanulóét, mint mienket — óhajtjuk 
biztosítani, amit pedig csak a folytatólagos erő 
kifejtés képes eszközölni. Az ismétlés anyagát 
illetőleg fontos higiéniai szempontokat is tekin-
tetbe kell venni, amelyeket egész tanításunk 
alatt sem volna szabad figyelmen kívül hagyni. 

A gyermek figyelmének fölkeltése és ébren-
tartása igen nehéz pedagógiai föladat, lévén a 
tanulás első alapföltétele a figyelem irányítása. 
A figyelem maga abnormis lelkiállapot, már-
pedig a gyermek „szellemi erőtőkéje a leg-
nagyobb kímélést és ápolást igényeli". 

Ha a betanításnál és kihallgatásnál nem 
vagyunk elég óvatosak s nem bánunk körül-
tekintéssel és csínján e két dologgal, könnyen 
végzetes tévedésbe jutunk s ezáltal a gyermek 
szellemi épségén kiköszörülhetetlen csorbát 
ejtünk. Tanításunk alkalmávali gyakori kihall-
gatások a gyermek figyelmét két irányba köti 
le, a tanítottak fölfogására és földolgozására, 
valamint az azokról való beszámolásra. Ez pedig 
egyidőben igen merész követelmény s a szellemi 
erő rohamos hanyatlásának előidézője s ilyetén 
buzgólkodásunk javarésze veszendőbe megy a 
sokat akarással. A gyakori kihallgatásnak nem 
vagyok barátja, sem a minduntalan való ismét-
lésnek. Az időt helyesen beosztani s okszerűen 
kihasználni, így a munka eredménye sokkal 
megbízhatóbb lesz. Legcélszerűbbnek vélem a 
havonkénti ismétlést. A hónap Vi-részében újat 
nyujtunk, Ví-részében összefoglaljuk, ismételjük 
s egyszersmind a kihallgatás is megtörténik, 
mely alkalommal a javítgató ismétlés a figyel-
met elég ébren tarthatja és munkánk nem 
meddő. Lehet ezt hetenként is alkalmazni. Az 
ilyen összefoglaló ismétlésnek a tananyagbeosz-
tásnál is nyoma kell hogy legyen, miáltal elesik 
a Schön kartárs által fölemlített vád is. 

Az éveleji ismétlés nagyon szűk korlátok 
közé szorítandó, mert ha hosszúra nyúlik és 
mindenre kiterjed, nem egyéb, mint időfecsérlés 
Sőt majdnem egészen mellőzhető, mert az eddig 
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meglevő képzetcsoportok a tanítandó új anyag-
gal gyakorta találnak érintkező pontokat s 
ilyenkor azok erősítést nyernek. 

Az éwégi ismétlés, észszerűen alkalmazva, igen 
lényeges, ez megtartandó. 

Az előző években tanult mesék, versek, olvas-
mányok ismétlését legalább az I.-, II- , III.-ban 
nem tartom célszerűnek és pedig azért, mert 
az általuk támasztani vagy erősíteni vélt érzel-
meket szilárdíthatjuk a következő tanévben 
tanítandókkal is, és mert az érdeklődés csökke-
nése mellett fölújított örömérzet nem hogy az 
első ízben okozott kellemességet fokozná, de 
sőt annak értékét alászállítja. Ha valamely 
munkát, mely első ízben való olvasásakor a 
kellemes gyönyör és meghatottság oly mérvét 
éreztette, minőt ritkán élvezhetünk csak, másod-
szor is, a nagyobb érdeklődés híjával, elkezdünk 
olvasni, — bár hosszú időköz is legyen — 
bizarrnak tűnik föl az az önzés, hogy ismételten 
ki akarjuk aknázni a már egyszer nyújtott 
élvezetet, — természetesen most már fokozottabb 
mértékben — bizonyos lehangoltság uralja 
lelkünket, a lelkesedés és élvezet helyett. Azt 
hiszem, ami a gyermeki léleknek gyönyört oko-
zott, ha azt abhan a formában és tartalomban 
ismételjük, nem fokozza a kellemességet, ámbátor 
lehet, hogy az érzelmeket erősíti. De ezt szol-
gálják az új olvasmányok és versek is, az első 
ízben nyújtott gyönyörrel fűszerezve. 

Az alkalomadtán való ismétlés igen termé-
szetes, hogy kívánatos az asszociáció élénkítésére 
és erősítésére de itt a formulázott tantervi 
követelmények mitsem segíthetnek. 

(Dámos.) Mezei/ Mihály. 

Ilazngságok a tanításban. 
(Hozzászólások.) 

V. 
A földrajz és történelem nézetem szerint is 

ama tárgyak, melyekből elsősorban kell, hogy 
kiküszöböljük mindazon dolgokat, melyek nem 
felelnek meg a valóságnak, hogy a gyermek 
azt, amit megtanul, helyesen tudja. Különben 
is főleg a földrajz az, melyben a legtöbb ferde 
állítást találunk. Okul azt tudom be, hogy 
földrajzi könyveink, még a vármegyeiek is, 
többnyire különféle forrásokból vannak össze-
szedve és nem közvetlen szemlélet alapján. De 
hát egy tankönyvnek szerkesztése nem is hozná 
be azt, hogy valaki épen azért, hogy meg-
győződjék az előtte fekvő kész munka állításai-
nak valóságáról, beutazzon némelykor egy egész 
vidéket. Amit meg nem tehet egy, azt azonban 
megtehetjük közösen : ezért üdvözlöm én is ez 
eszme fölszínre hozását. 

Eddig tehát egyetértünk abban, hogy e téren 
a munkáhozlátás ideje elérkezett, de kérdem : 
miért tegyenek mindig és mindent csak a ta-
nítók ? 

Tudjuk azt, hogy a nemzetiségek által hasz-
nált tankönyvek azok, melyeknek megrostálása 
elsősorban vár munkára, mert vagy burkoltan, 
vagy nyiltan gyakran helytelen képet állítanak 
édes hazánkról a tanuló elé. Az az állami 
tanító, ki nemzetiségi vidéken ily irányú mű-
ködést fejt ki, ezáltal magának igen sok kelle-
metlenséget szerez, mely aztán előbb utóbb 
tarthatatlanná teszi helyzetét. Van ebben tapasz-
talatom s ismerem több lelkes kartársamat, kik 
e téren kifejtett munkájuk jutalmául mellőz-
tetésnek voltak kitéve. 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a 
tanító ne kutasson és ne tanulmányozzon, de 
az ügyet vegyék kezükbe elsősorban a tan-
felügyelók. 

A tanfelügyelőnek kötelessége amúgy is a 
megyéjében minden évben minden községet 
meglátogatni ; nem célszerűbb és nem helye-
sebb lenne-e az, ha így tanító és tanfelügyelő 
vállvetve törekednének a kérdést megoldani. 
A látogatások alkalmával a tanítóhoz ezirányban 
kérdéseket intézne, a szerzett tapasztalatokról 
jegyzetet venne föl, nevezetesebb jelentenivalót 
pedig írásban kérne be a tanítótól. Ha egy 
járás községeinek így hiteles leírását össze-
gyűjtötte, kiadhatná ezt valamelyik ügybuzgó 
tanítónak rendezés végett. A járások elkészítése 
után a megye összesítésére kerülne a sor. Az 
egyes járások földrajzát a tanítógyüléseken be-
hatóan ismertetnék a tanfelügyelő urak. A föl-
olvasás vagy szabad előadás tárgyát képezhetné 
a községek tájleírása, folyók, csatornák, tavak 
ismertetése, a községeket összekötő országutak, 
vasútak megjelölése. A járás területén levő ipari 
vállalatok, gyárak, szóval minden említésre 
méltó dolog föltárása, addig is, ameddig az 
egész országból összehordott anyag megyénként 
összeállíttatnék. 

Mindezen munkából, miután az államnak 
volna legtöbb haszna, kívánatos lenne, hogy a 
kormány a tanfelügyelők jelentése alapján a 
közreműködő tanítókat munkájuk arányában 
kellőleg jutalmazza. Az erre fordított költséget 
visszatéríttethetné az iskolafönntartókkal, kiknek 
kötelességévé tenné, hogy a vármegye így össze-
állított földrajzát iskolája részére beszerezze. 
Akadna több lelkes iskolafönntartó, ki az egész 
ország vármegyénként összeállított s térképek-
kel ellátott könyvét is megszerezné, de tanító 
is, akárhány. 

Tekintsük-e azt az erkölcsi hatást, mely 
tanítót és tanfelügyelőt a közös munkában 
összébbhozna, mintegy kartársakká tenne ? Közös 
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munka közben a tanító nyíltan adhatná elő 
tapasztalatait s nem vádoltathatnék senki által. 

Ily irányban látnám én e kérdést teljesen 
megoldhatónak, hogy a földrajz tanításához 
minden tanító tiszta forrásból meríthessen. 

Az így vázolt módon összeállított hazai föld-
rajzból lenne azután egy alkalmas tankönyv 
legjobb pedagógusaink által a népiskola számára 
szerkesztendő, mely így hazánk hü képét mutatná 
a tanulónak. E tankönyv is a leírt eljárás 
alapján minden 5 évben revizió alá vétetnék, 
mert csak így tarthatna számot arra, hogy 
mindig a tényleges igazságot tárja a tanuló elé. 

Ma, sajnos, hogy állunk a földrajztanítással? 
A ÜL osztályban a megye földrajzát kell taní-
tania annak az újonan odakerült tanítónak, ki 
•sokszor még a járások számával sincsen tisztá-
ban ; mit tesz tehát ? Elővesz valami fércmunkát 
s abból összeállítja a megye földrajzát. Nehéz 
is ennél többet kívánni, különösen oly helysé-
gekben, hol nincsenek kedvező közlekedések. 
A vizsgálaton feleltetni kell, a tanítók ez a 
része bevágat tehát egy csomó helységnevet, 
melytől a tanulónak elmegy a kedve a földrajz-
tanulástól. 

A jövőben megírandó földiajzi tankönyvnél 
azt a célt kell szem előtt tartani, melyet kell, 
hogy a földrajztanítás a népiskolában betöltsön. 
E cél nem lehet más, mint a hazai természeti 
szépségek úgy és akkénti festése, hogy a gyer-
mek szeretettel csüngjön a mi szép Alföldünkön, 
bérces Kárpátunkon s üde folyóvizeinken. Másik 
szempont, hogy az egyes helységek kultúrájáról, 
iparáról, a lakosok főbb foglalkozásairól az ő 
szükségletéhez mért ismeretet nyerjen. 

Különösen ez utóbbi pontot hanyagolták el 
eddigi tankönyveink. Ennek tulajdonítható, hogy 
népünk inkább van tájékozva arról, hol kaphat 
munkát Amerikában, taint hazánkban. 

Ne halmozzon össze az új könyv neveket 
sokszor csak ennyiért: „Nevezetes még Szász-
régen." Vagy így: „melyen kívül Gyergyó 
szentmiklós említendő". Az ilyeneket csak 
bevágja a tanuló, aztán hamarosan elfeledi : 
ennyiből áll a ráfordított munka haszna. 

De beszéljenek maguk a tények ! ízlelítőül 
a Gáspár Ignác féle „Első oktatás a földrajz-
ban" című könyvből veszek egy pár vármegyét, 
íme: „Csík vármegye a keleti Kárpátok és a 
Hargita hegylánc között terül el. Az előbbieken 
keresztül két hegyszoros vezet ki az országból. 
Legnagyobb részét az Olt folyó termékeny 
völgye foglalja el. Országos hírű a megye 
Borszék nevü fürdője, melynek savanyú vize 
kedvelt gyógyvíz. Főhelye Csíkszereda, melyen 
kívül Gyergyószentmiklós említendő." 

Csík megyének fő nevezetességéről, azokról 
a rengeteg őserdőkről, melyek a székelység 

megélhetésének kútforrásait képezik, de amelyek-
ben a természet dús szépségei is föltalálhatók, 
említés sem tétetik. Az egy Borszék fürdő föl-
említése úgy tűnik föl, mintha ott több gyógyvíz 
nem is létezne, pedig ott van még, a kisebbeket 
nem is említve, a tusnádi, jakabfalvi, zsögödi, 
hargitai, melyek mind kiváló gyógyhatású 
fürdők. (Kitüntetendő lenne, minő betegségek-
nél használhatók.) Ott van a Szent Anna tó, 
melyhez fogható szépséget alig találunk máshol. 
Az egész megye tele van borvízforrásokkal, 
melyek olcsó szállítás mellett az egész ország 
áldásaivá volnának átváltoztathatok. 

Ezen fontos dolgokat nem említi a könyv, 
de az útat két helyen is megmutatja, hol lehet 
kijutni az országból. 

Nevezett könyv Háromszék megyében meg-
említi a „Büdös" hegyet, melyben kénbarlang 
van, de nem említi, hogy ez páratlan az egész 
Európában s ereje oly nagy, hogy egy pár 
belégzés belőle halált okoz, azonban vigyázattal 
hülés ellen jó hatással használják. A kénsavat 
pedig, sűrítve, italok hűsítésére használják. Itt 
van a híres „Bálványos" vár, hol a pogány 
vallás hazánkban legtovább tartotta fönn magát 
s Apor László a magyar koronát elrejtette. 

így kellene a száraz helységneveket, a tör-
ténelemmel kapcsolatba hozva, érdekessé tenni. 

Említsem-e Fogaras megye leírását, mely 
így szól : „ Fogaras vármegye az erdélyi Havasok 
hosszában nyúlik el, melyek itt a Negói csúcs-
ban (2624 m.) legmagasabbra emelkednek. 
Folyt ja az Olt. E megyében a Törcsvári hegy-
szoros vezet ki az országból. A lakosok 
leginkább állattenyésztéssel foglalkoznak s külö-
nösen híres Alsószombatfalva, hol fehér bivalyo-
kat tenyésztenek Említendő még Porumbák, 
hol üveget gyártanak. A megye főhelye Fogaras." 

Érdemes ily üres dolgokkal terhelni az elemi 
iskolás gyermek elméjét ? Alsószombatfalván, 
ha előfordulhat is a fehér bivaly, az ott is 
épen oly ritkaságszámba megy, mint pl. a fehér 
holló. Tenyésztésére sem ott, sem másutt nem 
gondol senki, de az hiábavaló törekvés is lenne. 
Porumbákon pedig nincs már gyár. 

Én ilyenszerű leírást adnék : „Fogaras megye 
déli oldalán megragadóan szép látványt nyúj-
tanak a délkeleti Kárpátok, melyeknek teteje 
még júniusban is hóval van borítva. A hegység 
lábánál a dió, alma, cseresznye s más nemes 
gyümölcsök szépen díszlenek. E hegyek gyö-
nyörű rámába foglalják a mi szép hazánkat, 
délkeleten hosszan elnyúló gerinceikkel. 2 neve-
zetes várat is találank itt, a törcsvárit és 
zernestit, melyek Erdély történetében fontos 
szerepet vittek. 

A bivalytenyésztést a lakosok nagyban űzik. 
Erre naevon alkalmasak az Olt mellett elterülő 
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vizenyős rétek, melyet a bivaly leginkább szeret. 
Nagyon hasznos állat, mert kevés igényű, jó 
teje van, melyből finom tejfölt, vajat lehet 
készíteni. 

E megye nagy erdői, rohanó patakjai sokféle 
vállalat fölállítására volnának alkalmasak. 

A megye székhelye Fogaras, a város közepén 
régi várral. (Képpel.) Fogaras lakosai a hagyma-
tenyésztést nagy szorgalommal űzik. Jövedelme 
fő forrását a szegényebb népnek ez képezi." 

így lehetne a földrajztanítást a történettel 
kapcsolatba hozni, a természet szépségeinek 
képekbeni bemutatásával, élénk leírásával a haza 
iránti szeretetet öregbíteni, a meglevő ipar, 
foglalkozás iránt a figyelmet fölkelteni. 

Föl tehát munkára, tanító és tanfelügyelő 
egymással karöltve! Söpörni való van bőven, 
úgy politikai, mint pedagógiai szempontból 
nézve is földrajzi tankönyveinket. Együttes 
erővel könnyen végezhetünk teljes tisztogatást 
s újradolgozva könyveinket, szabadítsuk meg a 
valótlanságok sallangjaitól, hogy mindaz, amit 
tanítunk, helyes és igaz legyen. 

(Mezőhegyes.) Darvas Lázár 

VI. 
Kedvelt lapunk 17. számában Szentgyörgy'1 

Lajos budapesti kartárs úr „Hazugságok a 
tanításban" című cikkében azon módozatokat 
sorolja föl, melyek a hazai s a külföldi tan-
könyvekben foglalt, Magyarországra vonatkozó 
tévedések helyreigazítása céljából követendők. 
Kiemeli azt is, hogy először a hazai könyvek-
ből küszöböltessük ki a hibákat s csak azután 
vegyük sorra a külföldiekéit. 

A hét pontban összefoglalt módozatokra a 
következő megjegyzésem lenne: 

Mivel föltételezem, hogy minden hazai tan-
könyvíró ismeri hazánk történetét, alkotmányát 
s Ausztriához való jogi viszonyait, a kizáróla-
gosan nemzetiségi iskolák számára íródott köny-
vekben előforduló tévedések csakis hazafiatlan-
sígon s rosszakaraton alapuló hazugságok. Itt 
tehát kárbaveszne minden jóakaratú figyelmez-
tetés s csak a következő mód lenne alkalmas 
ezek gyökeres orvoslására. 

T. i. minden tankönyvet csak egy, a megyei 
vagy országos tanítóegyesületben szervezendő 
tankönyvbíráló bizottság kedvező ajánlása s a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
engedélye folytán legyen szabad használni. Hogy 
pedig a külföldről becsempészett ponyvatermé-
keket ellenőrizni lehessen, célszerű volna, ha 
minden iskolának egy, a tanfelügyelőségtől 
láttamozott tankönyvjegyzéke lenne s a tan-
felügyelő győződjek meg iskolalátogatása alkal-
mával, vájjon a tanító pontosan betartja-e azt. 

A külföld iskoláiban használt könyvekben 

tartalmazott hibák helyreigazítása céljából pedig 
maga az Országos Bizottság lépjen érintkezésbe 
az illető állam országos tanítóegyesületeivel, 
fölkérvén őket, hogy ilynemű tévedéseknek a 
következő kiadásokban való kiküszöbölésére 
lépéseket tegyenek. 

(Luki.) Pollák Simon. 

Községi és egyéb helynevek. 
Gömör és Kis-Hont vármegye. 

I. Garamvölgyi járás : Pohorella = Garam-
kohó. — Polonka = Garamszécs. — Sumjácz = 
Királyhegyalja. — Telgárt = Garamfő. — Zá-
vadka-Agostonlak. 

H. Nagyrőr.zei járás : Borosznok - Kisborosz-
nok. — Hisnyó = Hizsnyó. — Ispánmező = Gö-
mörispánmező községhez tartozó Bikkesmalom 
(eddig Bukovinamalom néven). — Jolsva-Tap-
locza = Jolsvatapolcza. — Koprás = Korpás. — 
Krokava - Kopárhegy. — Lubenyik = Lubény. —• 
Miglész = Miglészpataka. — Mnisány = Barát-
telke. — Murány = Murányalja. — Murány-
Lehota = Murány szabadi. — Murány-Zdichava — 
Kaka-alja. — Nasztraj = Gömörnánás. — Per-
iász = Ksperlász. — Ploszkó = Poloszkó. — 
Polom = Dombosmező. — Poprocs = Gömörhegy-
vég. — Rákos = Gömörrákos. — Ratkó-Bisztró= 
Ratkósebes. — Ratkó-Lehota = Ratkószabadi. — 
Ratkó-Zdichava = Balogér. — Répás = Gömör-
répás. — Süvete községhez tartozó Süvetei 
tanya (eddig Otag és Ujtag néven). — Umrla-
Lehota = Lehelfalva. 

III. Rimaszécsi járás : Alsó-Bátka és Felső-
Bátka = Bátka. — Balogfala községhez tartozó 
Csáki nypuszta (eddig Alsócsákány és Felső-
csákány külön neveken). — Csoma = Csoma-
telke. — Dúlbáza községhez tartozó Nyesési-
puszta (eddig Ujpuszta néven is). — Feled 
községhez tartozó Csencz (eddig Csenyiz néven 
is), Czif'rapuszta (eddig Alsóczifra és Felsőczifra 
külön neveken), Dónafala (ecldig Alsódónafala 
és Felsődónafala külön neveken). — Felsőbalog 
községhez tartozó Trája (eddig Trái néven). — 
Gortvakisfalud községhez tartozó Bizófala (eddig 
Brizófali néven is), Cseretes (eddig Bácska, 
Bácski és Vaksi neveken is). — Iványi ~ Balog-
iványi. — Kerekgede községhez tartozó Nádas-
pus'ta (eddig Segtörő néven), Ujvigyorgó (eddig 
Rókalyuk néven). — Majom = Mezőtelkes. — 
Martonfala-Nemesmartonfala. — Pádár=Balog-
pádár. — Pálfala = Rimapálfala. — Péterfala = 
Gömör péterfala községhez tartozó Kökényes (eddig 
Kikinyes néven). — Radnót = Nemesradnót. — 
Sid = Gömörsid. — Simonyi = Rimasimonyi. — 
Tamási - Balogtamási. — Újfalu = Balogújfalu 
községhez tartozó Ágostpuszta (eddig Kele-
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csényi puszta néven is). — Uzapanyit község-
hez tartozó Puhaháza (eddig Puhaipuszta né-
ven). — Yárgede községhez tartozó Alsótag 
(eddig Pihenőpuszta néven is), Csókfalipuszta 
(eddig Farkasordító néven). 

IV. Rimaszombati járás : Alsó Szkálnok = 
Alsósziklás. — Antalfalva = Ujantalfalva. — 
Babaiuska = Babarét községhez tartozó Szécsi-
puszta (eddig Szécsitelep néven). — Drábszkó = 
Darabos. — Esztrény = Eszterény községhez 
tartozó Forráspuszta (eddig Teplicza néven). — 
Fazekaszsaluzsány községhez tartozó Alsóboró-
kás (eddig Alsóbaksa néven), Felsőborókás 
(eddig Bubarikpuszta néven). — Felső- Szkálnok= 
Felsősziklás. — Fürész = Rima fűrész. —- Gvu-
bákó = Vágó. — Haesava = Hacsó. — Hrussó = 
Balogrussó. — Kiette = Kiéte. — Klenóez köz-
séghez tartozó Császárpatak (eddig Csiszárszkó 
néven is). — Kokova = Rimakóka. — Kraszkó = 
Karaszkó községhez tartozó Mézesmajor (eddig 
Vanetsikpuszta néven). — Lipóez - Gömör-
lipócz. — Lukovistye = Kőhegy. — Nagyszuha 
községhez tartozó Filipjákpuszta (eddig Hab-
ricsó néven). — Nyustya községhez tartozó 
Nyustyai vasöntő (eddig Massavasgyártelep 
néven), Barázda (eddig Branzova néven). Kat-
lanos (eddig Kotlistyó néven), Nyirjes (eddig 
Brezin néven). — Osgyán községhez tartozó 
Pást (eddig Antali néven), Szépbokor (eddig 
Szibukor és Szijbokor neveken.) — Pongvelok -
Cserepes községhez tartozó Agyagos (eddig 
Hlinó néven). — Priboj - Pribó. — Rálió = 
Rimaráhó. — Rima-Bívzó • Rimahrézó község-
hez tartozó Hegykert (eddig Zachrada néven). — 
Rima Lehota = Rimaszabadi. — Susány község-
hez tartozó Nyuny ukpuszta (eddig Hrb néven). — 
Szelcze = Telep. — Szilistye=Szeleste. — Sztrizs= 
Eszterézs. — Tamásfalva = Rimatamásfalva köz-
séghez tartozó Méhespuszta (eddig Pendeles 
néven). — Tóthegymeg községhez tartozó Tót-
liegymegi puszta (eddig Krizspuszta néven is). — 
Varbócz = Rimavarbócz. 

V. Rozsnyói járás: Berzéte községhez tar-
tozó Alsótanya (eddig Hámos néven is). — 
Borzova = Szádvárborsa. — Fekete-Lehota = 
Szabados. — Feketepatak = Kisfeketepatik. —-
Genes = Kisgencs. — Hankova = Annafalva. — 
Hárskút községhez tartozó Hegutanya (eddig 
Szoroskői major és tanya néven is). — Henz-
lova^Henczlófalvü. — Kis- Szlabos = Kisszabos. — 
Kovácsvágás - Kiskovácsvágása. — Kőrös = Ber-
zétekőrös. — Kraszn i- Hurka- Hosszúrét = Vár-
hosszúrét. — Kun-Taplocza = Kuntapolcza. — 
Markuska=Márkuska. — Nadahula=Sajóháza. — 
Nagy-Hnilecz - Nyilas. — Nagy-Szlabos = N; gy-
szabos. — Ochtina = Martonháza. — Pelsücz = 
Pelsőcz községhez tartozó Miklóssygyártelep 
(eddig Concordia néven), Veczkipapirgyár (eddig 

Cellulosegyár néven). — Rédova = Sajóréde. — 
Rochfalva^ Rozsfalva. — Rudna^Rozsnyórudna. 

VI. Tornaijai járás : Alsókálosa községhez tar-
tozó Téske (eddig Téski néven).— Csoltó-Csoltó.— 
Felfalu = Felső falu. — Felső-Szuha = Szuhafő. — 
Felső-Vály-Bikszög = Felsővály. — Füge = Gö-
mörfüge. — Gergelyfalva = Kisgergelyfalva. — 
Hanva községhez tartozó Kirzsán (eddig Krizsán 
és Alsótanya neveken), Hidegvölgytanya (eddig 
Ipolnok és Baraczavölgy neveken is). — Harkács 
községhez tartozó Saulpuszta (eddig Jukapuszta 
néven is). — Horka = Ozörény. — Hosszúszó = 
Gömörhosszúszó. — Királyi = Sajókirályi. — 
Lénártfalva=Sajólénártfalva.—Levárt= Lévárt.— 
Lökösháza = Lőkös. — Málé községhez tartozó 
Bélatelep (eddig Bélatéglatelep és Pásthely 
néven is). — Mihályfalva = Gömörmihályfalva. — 
Poszoba = Gömörszőllős. — Rás= Felsőrás. — 
Recske = Sajórecske. — Szent Király = Sajó-
szentkirály. — Sztárnya = Sajószámya. — Tiba = 
Sajótiba. — Visnvó = Kisvisnyó. — Zádorfala = 
Zádorfalva. 

I. Dobsina r. t. városhoz tartozó Dobsinai 
jégbarlag (eddig Hegyeskő néven is), Gölniez-
völgyi vasgyártelep (eddig Gölniczvölgyi kohó 
néven), Jánostelep (eddig Spital néven), Belső-
vasgyár (eddig Belsőkohó néven), Daezoscsárda 
(eddig Trutzkorcsma néven) Rákospatak (eddig 
Rákpatak néven), Rákóczytelep (eddig Szikafka 
néven). 

II. Nagyrócze r. t. városhoz tartozó Kies-
völgyi vasgyár (eddig Kjeskuva vasgyár néven), 
Nagyrőczei berezegi fürésztelep (eddig Ukorova 
fűrésztelep néven). 

III. Rimaszombat r. t. városhoz tartozó Hor-
vátpuszta (eddig Elemérpuszta néven), Rózsi-
puszta (eddig Margitpuszta néven). 

IV. Rozsnyó r. t. városhoz tartozó Rozsnyó-
bánya (eddig Rimamurány-Salgótarjáni bánya-
telep néven). 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
K. Gy. Tormás. A székelyudvarhelyi és a 

dévai állami főreáliskolákkal kapcsolatban van 
internátus ; az illető intézetek igazgatói szí-
vesen adnak közelebbi fölvilágosítást. — 
P. I. Fegyvernek. Az 1888. évi 51.573. sz. a. 
kiadott miniszteri rendelet értelmében, ha az 
5°/o-os iskolai adó a községi iskolai szükség-
letek födözésére nem elégséges, jogában áll a 
községnek iskolai célra az 5%-on fölül külön 
községi pótadót kivetni. Ha tehát a közigaz-
gatási bizottság a tankötelesek létszámának 
arányában kötelezi a községet a közs. iskolák 
fejlesztésére, ti ', erre vonatkozólag hozott bizott-
sági határozatot a minisztérium bizonnyal jóvá 
fogja hagyni 
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Egy régi iskoláztató társulatról. 
A bécsi kormány által a magyarhoni nép-

nevelésügy támogatására rendelt 70, 80 ezer 
forintnak körülbelül tíz százalékát évenként 
népiskolai kézikönyvek alakjában szolgáltatták 
ki a kerületek népoktatásügyét gondozó hely-
tartó-tanácsosoknak, akik e könyveket a vár-
megyék főnökei útján a népiskolák közvetlen 
felügyeletével foglalkozó lelkészek kezeihez jut-
tatták, a szegény gyermekek között való szét-
osztás végett. A kormánynak ez az eljárása 
nem támogathatta ugyan kellőképen a feleke-
zeti népiskolák hatóságait ama nagy föladatuk-
nak a megoldásában, amely a szegény gyerme-
kek rendes iskoláztatását gátló körülmények 
megszüntetése körül reájuk várakozott; mert, 
hiszen, a kormány által hazánkba küldött ingyen-
könyvek száma aránylag véve olyan csekély 
volt, hogy a vármegyék főnökei azokból a 
hatóságuk alá rendelt helységek népiskolái 
közül csak az egyiknek-inásiknak a szegény-
sorsú tanulóit láthatták el annyival, amennyivel ; 
igen sok népiskolának a lelkész-felügyelőjéhez 
pedig még csak mutató sem jutott ezekből az 
ingyen-könyvekből ; mindazonáltal az osztrák 
kormánynak ez az intézkedése mégis üdvös 
hatással volt népnevelésügyünkre hazánk igen 
sok községében. A népiskolák felügyeletével 
megbízott buzgó lelkészek tapasztalván, hogy 
mily kedvező hatást gyakorol az ingyen-könyvek 
kiosztása a szegény gyermekek rendes iskolázta-
tásának a keresztülvitelére nézve, műveltebb, 
vagyonos híveikkel és lelkes munkatársaikkal, 
a tanítókkal szövetkezvén, minden tőlük tel-
hetőt megtettek, hogy a szegény tanulókat 
évenként ingyen elláthassák a szükséges tan-
eszközökkel. Egyik-másik helységben kegyes 
adományok gyűjtése útján teremtették elő az 
ehhez megkívántató költséget ; akadtak azon-
ban olyan iskolafönntartó hitközségek is, ame-
lyek a lelkészek kérésére magukra vállalták az 
ingyen-könyvek beszerzéséhez megkívántató ösz-
szegnek a kifizetését ; egyik-másik nemesen érző 
tanító pedig, nem törődve a maga sanyarú 
anyagi körülményeivel, készségesen elengedte a 
szegény tanulók oktatásáért neki járó tan-
díjakat. 

Az áldott emlékű Kiss János, buzsáki plébá-
nost és següsdi esperest is valószínűleg a liozzá-
küldött s általa a szegény gyermekek között 

kiosztott ingyen-könyvek üdvös hatása indította 
volt ana, hogy gyülekezetében olyan szegény 
gyermekeket gondozó kis társulatot alapítson, 
mint a minők a magyar egyházi közlönyökben 
megjelent tudósítások szerint a külföldön már 
a XIX-ik század első felében is igen sok helyen 
nagy sikerrel fáradoztak abban, hogy a szegény 
gyermekek rendes iskoláztatását megnehezítő, 
sőt egészen megakadályozó körülményeket meg-
szüntessék. Ilyen társulatok létesítéséről álmo-
doztak egyébként hazánkban is igen sokan már 
az 1836-ik év tavaszán, amikor az országgyűlés 
föloszlatása alkalmával nemzetünk legjelesebb 
fiai, az országgyűlési követek, azzal a fogada-
lommal hagyták el Pozsony városát, hogy nem 
nyugosznak meg, míg az ország minden egyes 
vármegyéjében meg nem alakíthatják a nép-
nevelési egyesületeket S a küldőikhez visszatért 
országgyűlési követek meg is tettek ekkor min-
den tőlük telhetőt arra nézve, hogy ország-
szerte mindenütt fölébreszthessék a népnevelés-
ügy iránt való érdeklődést. Meg is alakították 
ebben az időben a vármegyék a saját kebelük-
ben azokat a tanügyi bizottságokat, amelyek 
sok helyen hathatósan előmozdították a nép-
nevelés ügyét; ámde rendszeresen szervezett nép-
nevelési egyesül tek csak imitt-amott keletkeztek 
s ezek is inkább csak azoknak a régebben létre-
jött egyesületeknek a munkakörében működtek, 
amelyek hazánkban a kisdedóvó-intézetek meg-
honosítását tűzték ki célul. Be kell vallanunk, 
hogy 1848 előtt a rendszeresen szervezett nép-
nevelési egyesületek eszméjét sem a vármegyék 
közönsége, sem a szabad királyi városok pol-
gárai nem tudták, vagy nem akarták kellőleg 
méltányolni és fölkarolni. így történt, hogy 
1856-ban már csak igen kevés ember emleget-
hette azt a mozgalmat, amelyet az országgyű-
lési követek 1836-ban a népnevelési egyesüle-
tek létrehozása céljából országszerte megindítot-
tak volt. Maga Kiss János sem szól erről annak 
a levélnek a bevezető részében, amellyel egy-
házmegyéjének püspökét, az érdemekben gazdag 
Banolder Jánost, az általa megalakított „Bu-
zsáki iskoláztató-társulat" keletkezése felől mély 
tisztelettel értesítette volt; de előadja, hogy a 
külföldön működő , Szent gyermek társulatok" 
üdvös munkásságának a példája serkentette őt 
arra, hogy kisded egyházának a hívei között 
olyan egyesületet alapítson, amely az elhagya-
tott árvákra és más szegény gyermekekre nézve 
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is megkönnyítse és lehetővé tegye a rendes 
iskolábajárást, hogy így még ezek se legyenek 
kénytelenek a keresztény religio üdvözítő tanai-
nak az ismerete nélkül, pogánymódra, fölnöve-
kedni. Az 1857-ik évi május 19-én kelt ezen 
érdekes levélnek a második, főrésze imígy adja 
elő a dolgot: 

„Soká és sokféleképen forgattam elmémben 
a föladatot, miként lehetne a szegény szülők 
gyermekeit vagy a szegény árvákat szintén úgy 
iskoláztatni, mint a tehetősebbekéit? de a terv 
semmikép sem akart megérni. Azonban midőn 
mult 1856-ik évi Aprószentek napjára, mely 
épen vasárnapra esett, a prédikációhoz készül-
tem, dicsőség legyen érte Istennek, mintegy 
ellenállhatatlanul támadott bennem az „Isko-
láztató-társulat" eszméje, mely nemcsak üdvös-
nek, de kivihetőnek is tűnt föl azon módon, 
miként azt az idemellékelt tervezeti jegyzék 
magában foglalja. Beszéltem tehát a szószékről 
híveimnek Jézusnak ezen parancsa felől : 
„ Hagyjátok a kisdedeket hozzám jőni, és ne 
tiltsátok el tőlem!" (Lukács 18, 16.) Szólottam 
Jézusnak a kisdedek iránt való határtalan sze-
retetéről és alkalmilag az Aprószentekről ; azután 
azokról a kötelességekről, melyeket elénk szab 
Jézusnak föntebbi parancsolatja. A társulatok 
eszméiének kifejtése által kijelöltem az útat, 
a módot, melyen ezen kötelmeinknek megfelel-
hetünk. Kimutattam történetileg, mily roppant 
eredményeket lehet a szeretet filléreivel társu-
latilag előidézni. Fölolvastam az általam terve-
zett Iskoláztató-társulat alapvonásait s fölhívtam 
híveimet a belépésre, és evégből még aznap 
megnyitottam az aláírást. Az eredmény fölül-
multa várakozásomat ; mert csupán ezen Apró-
szentek napján és a következő újesztendő ünne-
pén 200-nál többen jelentkeztek a belépésre, 
úgy hogy a társulatot megalakultnak tekint-
hettem ; azért a további aláírásokat felfüggesz-
tettem, míg ezen eljárásomról Excellenciádnak 
legmélyebb tisztelettel számot adok és a társu-
latnak életbeléptetésére, fönnmaradhatására leg-
kegyelmesebb engedélyét s egyszersmind apostoli 
áldását megnyerni szerencsés leszek, melyekért 
magam s szegény fölsegélendő iskolaköteles 
lelki gyermekeim nevében ezennel legmélyebb 
alázattal esedezem. Reménylem, hogy a társak 
száma 600-ra fog emelkedni, és hogy így nem-
csak a közvetlen cél, de közvetve az is el lesz 
érhető, hogy híveim között az iskoláztatás iránt 
való általános érdeklődés kifejlődjék s a társu-
lati szellem megerősüljön. Stb." 

Az ezen levélhez mellékelt társulati alap-
szabályok tartalmának a lényegét a követke-
zőkben mutathatom be : A buzsáki kath. anya-
egyházban létező iskoláztató-társulat jelszava 
Jézusnak ez a parancsolata: „ Hagyjátok hozzám 

jőni a kisdedeket ! " Yédszentjei : az Aprószentek. 
Célja, hogy a szeretet fillérei által a szegény 
tanköteles gyermekek rendes iskolába járását 
megkönnyítse, lehetővé tegye ; ellátja az árvá-
kat és más szegény gyermekeket ruházattal, 
taneszközökkel. Tagja lehet minden róm. kath. 
ember, ki magát a társulat tagjai közé föl-
véteti és annak céljaihoz havonként egy kraj-
cárral hozzájárul. A társulat terjesztése és a 
tagok elvállalt kötelességeinek a teljesítése 
egyedül szellemi, erkölcsi eszközök által szor-
galmazandó, nevezetesen a szeretet, a kegyesség 
s a könyörület érzelmeinek fölkeltése és tettre 
késztése által. A társulat elnöke : a buzsáki 
plébános ; lajstromozója, jegyzője és pénztár-
noka : a buzsáki káplán, avagy esetleg a tanító. 
A társulat ügyeit az elnök, a pénztárnok, a 
tanító és a helység elöljárói, t. i. a bíró, az 
esküdtek és a helybeli iskolagondnok együtt 
intézik el, azzal a hat társulati gondnokkal, 
akiket az előbb nevezettek maguk mellé válasz-
tanak jó hírnek örvendő, tevékeny és a tár-
sulat ügyei iránt melegen érdeklődő férfiak 
közül. A társulat gondozói a helységet szaka-
szokra osztván, kiki a maga szakaszában hű-
ségesen terjeszti az eszmét és a befizetéseket 
szép módjával szorgalmazza. A mostani buzsáki 
plébános a társulat pénztárába évenként 10 
pengő forinttal járul ; ezenkívül kötelezi magát, 
hogy a szegény gyermekeket íróeszközökkel és 
könyvekkel ellátja. A jelenlegi buzsáki káplán, 
Bellosits Antal, a társulat céljainak előmozdí-
tására évenként 2 pengő forintot ajánlott föl. 
A társulat tagjainak a névjegyzéke évenként 
fölolvastatik a templomban az aprószentek-napi 
szentmise után ; ekkor mutatják be a gondno-
kok a társulat tagjai előtt a kiadásokról veze-
tett számadásokat is, egyébként a társulat nagy-
gyűléseket nem tart. Az elnök a gondnokság 
tagjaival az időszakonként rendesen egybe-
hívandó kisgyüléseken intézi el végérvényesen 
a társulat dolgait. Ezeken állapítják meg köz-
megegyezéssel azoknak az árváknak és más 
szegény gyermekeknek a névjegyzékét is, akik 
az iskoláztató-társulat jótéteményeiben része-
sülhetnek stb. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

I R O D A L O M . 
„Agresszív magyar kultúrpolitika" címen 

Becsek D. Fia székelyudvarhelyi könyvnyomdá-
jában egy tartalmas füzet jelent meg Chalupka 
Rezső udvarhelyvármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnoktól, kinek neve az országos tanügyi szak-
irodalom terén sem ismeretlen. A kultúrpolitikai 
tanulmány tartalma és iránya az, hogy kimu-
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tassa a komoly, erős, minden ízében nemzeti 
tartalmú és még a sovinizmus vádja ellenében 
is „agresszív" jellegű magyar kultúrpolitikának 
nemcsak természetes létjogosultságát, de nap-
jainkban szükségességét is és ennek kapcsán 
a magyar elem lajfelszívó kultúrképességeinek 
az államhatalom, az iskola, a társadalom és a 
közélet minden megnyilatkozásában való offen-
zív fokozása által a magyar nemzeti állam 
nemcsak írott közjogi posztulátum, de alakilag 
és tartalmilag is tényleges történeti valóság 
legyen. Eminens közszükségletre irányítja a 
figyelmet a tanulmány azon része is, mely hír-
lapirodalmunknak kifelé vafó szervezéséről és a 
külfölddel szemben a diplomáciai követségek 
útján való képviseltetéséről szól. Megérdemli e 
komoly kultúrpolitikai célokat szolgáló tanul-
mány, hogy tartalma és iránya minél szélesebb 
körökben keltsen visszhangot. (Sz.) 

Megjelentek : Kis Magyar Hangtan. Irta : 
Balassa József. E kis hangtan szerzője e 
könyvével könnyen érthető útmutatót ad a nép-
nyelvvel foglalkozó gyűjtők kezébe, melynek 
segítségével ránevelhetik magukat a nyelvjárási 
szövegek gyűjtésére. A beszélőszervek működé-
sének rövid ismertetése után a szerző egyenként 
ismerteti a magyar nyelv hangjait, tanácsokat 
adva, hogyan kell megfigyelni és följegyezni 
a nép nyelvének egyes sajátságos hangjait. 
Franklin-Társulat kiadása; ára 1 K 60 f. — 
Szocialista programok. Irta Bernát István. (A 
Magyar Gazdaszövetség kiadása.) Ara 2 K 50 f.— 
Helyesírási gyakorlatok. Általános használatra 
írta Horváth E. János, székesfővárosi tanító. 
Szent István Társulat kiadása; ára 30 f. — 
Mathematikai képletek gyűjteménye. ír ta dr. 
Lévay Ede. Stampfel kiadása ; ára 60 f. — 
Részletes tananyagbeosztás, elemi népiskolák 
számára. Szerkesztették : Szász Ferenc, áll. isk. 
igazgató és Vaday József, közs isk. igazgató. 
Tartalom : I. rész : Az egy-, két-, háromtanítós 
népiskola tananyagbeosztása. II. rész : A négy-, 
öt- és hattanítós népiskola tananyagbeosztása. 
Megrendelhető Vaday Józsefnél Nagyváradon, 
vagy Szász Ferencnél Siménfalván (Udvarhely 
vármegye). Ára 3 K 50 f. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : dr. Krammer 
György esztergomi teológiai tanárnak és a 
Budaeőrsi takarékpénztárnak a budaeőrsi róm. 
kath. isk. építési költségeinek fedezésére adott 
1000—1000, továbbá Hierholz György és nejé-
nek, szül. Herzog Anna budaeőrsi lakosoknak 
ugyanezen célra adott 600, özv. Albecker Bene-

dekné budaeőrsi lakosnak 500 és végül Winkler 
Mátyás és neje, szül. Weber Katalin szintén 
budaeőrsi lakosoknak e célra adott 400 K-ért ; 
az Udvarhelymegyei takarékpénztárnak, amely 
a székelyudvarhelyi községi elemi iskola sze-
génysorsú tanulóinak fölruházására és tanköny-
vekkel való ellátására 350 K-t adományozott. 

Kinevezte : Stefánovics Pánta oki. tanítót a 
rebenbergi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Csekme 
Gyula állandó h. oki. tanítót a vajdaszentiváni 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Mártonffy Mária 
eddigi állandó h. oki. tanítónőt az ivanóczi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen állásában megerősítette ? Engds Éva 
torontálvásárhelyi közs. el. isk. tanítónőt; Popo-
vity Dezső gályái közs. el. isk. r. tanítót. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A hercegprímás a magyar nyelvért. 

Vaszary Kolos hercegprímás újabb bizonyítékát 
adta annak, hogy mennyire szívón viseli azt, 
hogy a nem-magyarajkú állampolgárok az állam 
nyelvét megtanulják. A minap leiratot intézett 
Jordán Károly clr. apáthoz, az országos katho-
likus tanács elnökéhez, melyben fölhívta, hasson 
oda, hogy a tanács már a legközelebbi iskolai 
évre a nem-magyarajkú katholiku? iskolák szá-
mára külön oktatótervet és a magyar nyelv 
sikeres tanításához vezérkönyvet készítsen, mert, 
úgymond, a magyar nyelv sikeres tanítása a 
katholikus iskolák egyik legszebb föladata-
Jordán Károly dr. elnök azonnal megtette a 
szükséges intézkedéseket, hogy a prímási leiratnak 
a tanács már a legközelebbi iskolai évre meg-
felelhessen. 

— A Budapesti (hivatalos) Tanítótestü-
let II. ker. köre f. hó 15-én tartotta meg 
Szőts András elnöklete alatt rendes tavaszi 
közgyűlését. A vitát Hangi József nyitotta meg, 
„Az írástanítás kezdete" c. tétel fejtegetésével, 
melyet a közgyűlés általánosságban elfogadott. 
„Az évzáró vizsgálatok reformjáról", amely 
immár másodízben került a ker. körök elé, 
Valló Mihályné tartott mindvégig nagy figye-
lemmel hallgatott szabad előadást. A vizsgákat 
pótló évzáró-ünnepélyek lefolyásáról igen sze-
rencsésen összeállított, részletes programot ter-
jesztett a közgyűlés elé, melyet az vita nélkül, 
nagy lelkesedéssel magáévá tett. 

— Pünkösdi népszokások gyűjtése. György 
Aladár, a M. Néprajzi Társaság néhai alelnöke, 
e társaság tudományos törekvéseinek előmozdí-
tására végrendeletileg 200 koronát hagyomá-
nyozott. Ä M. Néprajzi Társaság ezen összeget 
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pünkösdi népszokások és karácsonyi bábtáncol-
tató s esetleg templomban is előadott betlehe-
mes játékok gyűjtésére és kiadására kívánja for-
dítani Ebből folyólag most a hazai néptanítóság 
számára alkalmi pályázatot hirdet a pünkösdi 
király és királyné szerepének és egyéb pünkösdi 
népszokásainkkülönösen pünkösdi játékaink 
és játékrigmusaink szövegének és dáliamának 
összegyűjtésére. A népnyelven betűszerint lejegy-
zett mondókákhoz és énekszövegekhez a nép-
szokás rövid, de pontos leírása is mellékelendő. 
A dallam lejegyzése azonban nem kötelező. 
A legsikerültebb három közlemény beküldői 
sorrendben 3, 2 és 1 arany pályadíjban része-
sülnek. Ezenkívül a gyűjtők neve alatt meg-
jelenő minden érdemes közlemény, tehát a pálya-
díjjal ki nem tüntetett is, az Ethnographia rendes 
tiszteletdíjában részesül. Ha pedig a gyűjtés 
eredménye külön kiadvány gyanánt is megjele-
nik, minden gyűjtő egy-egy tiszteletpéldányt 
kap. A 4 rétű lapokra írandó gyűjtemények 
beküldésének határideje f. é. június 20. A pá-
lyázat eredménye e helyen fog közzététetni. 
A Magyar Néprajzi Társaság elnöksége. (Cím : 
Budapest, VIII., Nemzeti Múzeum.) 

— Tanítói gyűlés. A Nagykiiküllővárme-
gyei ált. tanítóegyesület kőhalmi járásköre 
Kőhalomban tartotta meg ez évi rendes gyű-
lését, melyen Zahumenszky István egyesületi 
elnök megnyitó beszédében az új Tantervvel 
foglalkozott s azon reményének adott kifejezést, 
hogy az új Tanterv nyomán áldás fakad édes 
hazánkra. Ezen szebb és jobb jövő reményében 
elnök a gyűlést megnyitván, indítványára a 
gyűlés általános lelkesedéssel elhatározta, hogy 
gróf Apponyi Albertnek kultuszminiszterré való 
kinevezése fölött érzett örömének jegyzőkönyvi 
kifejezést ad s őt táviratilag üdvözli. Kebli ügyek 
elintézése és az elnöki jelentés meghallgatása 
után Nagy Árpád ürmösi áll. tanító „A vallás-
erkölcsi nevelés a család- és iskolában" címen 
tetszéssel fogadott és tanulságos fölolvasást tar-
tott. Majd Zahumenszky István kőhalmi áll. 
igazgató-tanító a gyermekrajzokról tartott elő-
adást, fölhíván a tanítóság figyelmét az ösztön-
szerű gyermekrajzok pedagógiai és pszikológiai 
jelentőségére és azok vizsgálatának különféle 
módszereire. Az új rajztanítási módszerrel kap-
csolatosan röviden ismertette továbbá a Györgyi 
Kálmán rajzoktatási szakfelügyelő által az el-
múlt évben, Budapesten rendezett rajzkiállítást. 
Tisztújításkor elnökké ismét Zahumenszky István, 
alelnökké Nisztor Joákim hévizi áll. igazgató-
tanító, jegyzővé László Gyula kőhalmi áll. tanító 
és pénztárossá Péterfy Gyula hévizi áll. tanító 
választattak meg. A következő gyűlés helyéül 
Ágostonfalva jelöltetett ki. A gyűlést kedélyes 
társasebéd követte. 

— A budapesti Ferenc József Tanítók 
Házában létesített „Szilágyi István" szobaalapít-
ványi hely megüresedvén, az az 1906/7. tan-
évben be lesz töltendő. A hely elnyerésének 
föltételei: 1. A kérvények az Eötvös-alap elnök-
ségéhez címzendők. 2. A kérvény csatolmányai : 
a) születési bizonyítvány; b) végzett tanul-
mányokról és magaviseletről szóló bizonyítvány ; 
c) igazoló nyilatkozat arról, hogy a folyamodó-
nak atyja vagy anyja Máramaros vármegye 
népoktatása terén mint óvó, tanító, tanár leg-
alább öt esztendő óta működik; d) igazoló 
nyilatkozat arról, hogy a folyamodónak atyja 
vagy anyja az Eötvös-alapnak tagja s így az 
Eötvös-alap jótéteményeire másként is jogosult. 
A kedvezményes helyre való kijelölés joga özv. 
Szilágyi Istvánné, szül. Eötvös Natália úrnőt, 
alapítványtevőt illeti, a vármegyei Közművelő-
dési Egyesület ajánlata alapján. Folyamodhatnak 
felekezeti különbség nélkül olyan ifjak, akik a 
budapesti tudomány-, műegyetem vagy más 
fő- és szakiskolák szorgalmas, példás maga-
viseletű hallgatói vagy olyanok, akik ez inté-
zetek valamelyikén óhajtják folytatni tanul-
mányaikat. A folyamodványok 1906 június l-ig 
küldendők a „Máramarosi Közművelődési Egye-
sület" elnökségéhez. Máramarossziget, 1906 
április 20. B. Perényi Zsigmond főispán, elnök. 
Bökényi Dániel, egyesületi titkár. 

— Fölvétel tanítóképzőkbe. A kiskunfél-
egyházi állami tanítóképző-intézet mind a négy 
osztályába együttvéve 20 teljes fizető, 35 fél-
díjat fizető, 45 ingyenes bennlakó és 10 egyen-
ként évi 125 K ösztöndíjat élvező, 14. élet-
évüket betöltött, de 18-at túl nem haladott bejáró 
növendék fog fölvétetni. A tartásdíj összegét a 
nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
későbben fogja meghatározni. Tájékozásul meg-
jegyeztetik, hogy a mult iskolai évben az egész 
tartásdíj — melyben a mosás és gyógykezelési 
díj is bennfoglaltatik — egész iskolai évre 
250 K volt. A fölvételért az igazgató-tanácshoz 
intézendő és 1 K-s bélyeggel ellátandó folya-
modványok május 31-ig küldendők be az igaz-
gatósághoz. — A dévai áll. tanítóképző-intézetbe 
az 1906/7. iskolai évre mind a négy osztályba 
összesen 35 ingyenes bennlakó, 50 féldíjat fizető, 
35 egészdíjat fizető és 15 egyenként 140 K 
évi ösztöndíjat élvező növendék fog fölvétetni. 
Az intézet minden kívánalomnak megfelelő új 
internátussal (bennlakás, köztartás : külön háló-
és dolgozótermek, mosdószobák, betegszoba, 
olvasóterem, zenegyakorló fülkék, ebédlő, tágas 
torna- és játszótér, tekepálya stb.) van ellátva 
s összes helyiségei Villamos világítással vannak 
fölszerelve. A fölvett növendékek közül 120-an 
az internátusban nyernek teljesen ingyen lakást, 
fűtést, világítást, mosatást és gyógykezelést s 
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ingyen, fél- vagy egész díjért élelmezést. Az 
élelmezésért az egészdíjasok évi 300 K-t fizet-
nek. A III. évfolyamba fölvehető egy-két olyan 
tanuló is, aki a polgári vagy középiskola (gim-
názium, reáliskola) hat osztályát jó sikerrel 
végezte, legalább 16 éves, de 20 évesnél nem 
idősebb s az I. és II. évfolyamok különbözeti 
tárgyaiból a f. évi augusztus hónap 31-én az 
intézetben sikeres vizsgálatot tesz. Határidő : 
május 31. — A csurgói állami elemi tanító-
képző-intézet I. évfolyamába oly éptestű és ép-
érzékü, 14 évet betöltött és 18 évesnél nem 
idősebb ifjak vétetnek föl, akik a közép- vagy 
polgái-i iskola IV. osztályát sikerrel elvégezték. 
A fölszerelt kérvények f. évi június l-ig az 
igazgatóságnál nyújtandók be. A tanítóképző-
intézet III osztályába helyüresedés esetén föl-
vehetők a közép- vagy polgári iskola VI. osztá-
lyát sikerrel végzett olyan tanulók is, akik a 
tanítóképző-intézet I. és II. évfolyamának külön-
bözeti tárgyaiból sikeres vizsgálatot tesznek. 
Erre vonatkozólag az igazgatóság készséggel 
nyújt részletes tájékoztatást. Tandíjat senki sem 
fizet. A jelesen vagy jól tanuló folyamodók 
pályázhatnak az I. osztály számára fenntartott 
és részint köztartási kedvezményből, részint ösz-
töndíjból álló államsegélyért ; részesülhetnek 
továbbá lakbérsegélyben is. — A nagyszebeni 
tanítóncképző-intézet I-ső osztályába a követ-
kező 1906/7. tanévre fölvételért folyamodhat-
nak 14. életévüket betöltött olyan leányok, kik 
a felső leánynépiskolát, a polgári vagy felsőbb 
leányiskola vagy leánygimnázium négy alsó osz-
tályát sikerrel végezték. Fölvételi vizsgálat nél-
kül, de pályázati kérvények alapján történik a 
a fölvétel. A kérvényben kiteendő, hogy benn-
lakó vagy bejáró akar-e lenni a növendék. 
Bennlakási havidíj 36 korona (18 forint). A 
kérvényeket az intézeti igazgatósághoz június 
hó 15-ig kell benyújtani. A II., III. és IV. 
osztályba szintén vehetők föl új tanulók, ha 
kimaradás folytán hely üresedik. A n i . osz-
tályba fölvehetök olyanok is, akik kisdedóvónői 
oklevelet szereztek vagy a felsőbb leányiskola, 
esetleg a leánygimnázium hat osztályát végezték. 
Az ilyen tanulók az I. és II. évfolyam különbö-
zeti tárgyaiból vizsgálatot tesznek. 

— Rövid hírek. Érdekes évkönyv. Érdekes 
tartalmú évkönyvben számolt be a Marosvásár-
helyi Székely-Társaság 100-ik összejövetele 
alkalmából addigi működéséről, föltárva benne 
a székely kérdés történelmi fejlődését. Kiváló 
becsüvé teszi e művet a nagy gonddal egybe-
állított repertórium, mely az összes székely 
vonatkozású művek jegyzékét tartalmazza. Az 
évkönyvet 1 korona beküldése ellenében a tár-
saság portómentesen küldi meg. Ajánljuk az 
érdeklődők figyelmébe. — Fölhívás. A magyar 

könyvészet teljessé tétele, valamint könyveiknek 
a könyvkereskedők körében való ismertetése 
érdekében fölkérjük azon szerzőket, kiknek 
munkája saját kiadásukban jelent meg, hogy a 
bibliográfiai adatok pontos fölvétele végett 
müveiket Lőrincz Ernő címére („Csak Szorosan" 
szerkesztősége, VIII., Eszterházy-u. 11., fldsz. 3.) 
beküldeni szíveskedjenek. A visszaküldéshez 
szükséges portót bélyegekben mellékelni kérjük, 
különben a küldött műveket egyesületünk könyv-
tárának gyarapítására tartjuk meg, mely esetben 
lapunkban nyugtázzuk. „Csak Szorosan" magyar-
országi könyvkereskedő-segédek egyesülete. — 
Új folyóirat jelent meg f. hó 15 én Polgári 
Iskola címmel; lapvezér dr. Ballagi Aladár, 
felelős szerkesztő Donszky Lukács. Megjelenik 
havonként kétszer; ára U évre 4 K. Az első 
szám tartalmas. — Gyűlések. A „Veszprém-
vidéki rk. tanítókör" f. évi tavaszi gyűlését 
május 29-én tartja Peremartonban. A „Torda-
aranyosvármegyei tanítótestület" toroczkói köre 
évi rendes közgyűlését, iskolaavató ünnepéllyel 
egybekötve, május hó 26-án Magyarlétán, az 
áll. iskolában tartja meg. Az „ A baújtorna-
megyei ált. tanítóegyesület kassai járáskörének" 
gyűlése június 6-án Kassahámorban lesz. A 
„Csanádvármegyei tanítóegyesület" május hó 
29-én délelőtt 9 órakor tartja XXXV. évi 
rendes közgyűlését Reformátuskovácsházán, az 
áll. iskola nagytermében. A „Nagyküküllő-
megvei ált. taníto'eg) e-ület" május hó 26-án 
d. e. 11 órakor Segesvárt, az áll. iskola torna-
termében tartja évi rendes közgyűlését. A „fejér-
megyei tanítótestület" váli járásköre f. évi május 
31-én d. e. 9 órakor. Alcsúton tartja rendes 
gyűlését. 

— Halálozás. Alonti János talpasi állami 
iskolai igazgató-tanító váratlanul elhunyt életé-
nek 38-ik és sikeres működésének 16-ik évében.— 
Szalmásy Irma, férj. Kutnyánszky Istvánné 
életének 25-ik évében Decsben elhunyt. — 
Erdó'di Ferenc csallóköz-vávkonyi róm. kath. 
kántortanító 28 évi áldásos működés után, 
életének 49-k évében elhunyt. — Révész 
Károlyné, szül. Gáspárdy Erzsébet egri állami 
tanítónő f. hó 19-én elhunyt. Áldás emlékükre 

Tartalom : Tanítók föld.- és IV. oszt. kereseti adója. 
Dr. Göőz József. — Állami tanítói állomások betöl-
tése. — Leányok és fiúk közös tanítása. Stumpf Maris.— 
Az ismétlésről. I. Székely Károly. II. Mezey Mihály. — 
Hazugságok a tanításban. V. Darvas Lázár. VI. Pollák 
Simon. — Községi és egyéb helynevek. — Tanítók 
tanácsadója. — Szünóra : Egy régi iskoláztató tár-
sulatról. Péterfy Sándor. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Vjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József őr. 

Budapest, 1906 Nyomatott a m. kix. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉlTAiNÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelolesevel) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NXOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratolcat n e m adunk vissza,. 

Az iparosoktatás reformja. 
Kultuszminiszterünk a kormány ma-

gyar iparfejlesztő programja támogatá-
sára s az alsófokú ipariskolai képzés 
tökéletesítésére a ' maga hatáskörében 
korszakos intézkedést tett, midőn 1906. 
évi május 12-én 38.228. sz. a. ke l t ren-
deletével közrebocsátotta az iparostanonc-
iskolai tanítói tanfolyamok szervezetét 
és a tanon c-iskolai tanítástervet. (Meg-
jelent a M. kir. Tudományegyetem nyom-
dájában.) 

Ez az intézkedés alkalmat nyújt arra, 
hogy egyrészről az iparostanonc-iskolákba 
járó tanulókat ezentúl mindenütt szak-
szerűen és hivatásszerűen, erre gyakor-
latilag és elméletileg képzett „iparos-
tanonc-iskolai tanítók" képezzék. Ezek 
a tanulók az ekként sajátukká lett 
értelmiséget viszik majd magukkal az 
életbe, egyesítve a műhelyben, a gyár-
ban mestereiktől, munkavezetőiktől a 
tanoncévekben eltanult és begyakorolt 
szakügyességgel. Alkalmat nyújt továbbá 
a polg. iskolákra képesített tanítóknak 
és az elemi iskolai tanítóknak is ipari 
szakirányú tisztes kenyérkereset biztosítására. 
Sőt a szakipar terén kii ált gyakorlati tehet-
ségek bevonásával módot nyújtanak arra 
is, hogy ilyen munkában nevelkedett 
és eme tanfolyamon kiképzett iparosok, 
mint szaktanítók, az ifjúságot munka-
szeretetre szoktató deren példák legyenek, 

akik ú j meg új magyar őserőket nyer-
jenek meg az iparospályának, a magyar 
nemzet dicsőségére. 

A szerrezet szavai szerint az iparos-
tanonciskolai tanítói tanfolyamok célja: 
megfelelő előkészültségű tanítóknak és 
kiváló gyakorlati iparosoknak a hazai 

j iparostanonc-iskolák általános és szak-
I irányú oktatásának.fejlesztése érdekében 
j való kiképzése, ezen intézmények igé-

nyeinek megfelelő módszerrel. 
A tanfolyamok kétfélék, ú. m. a) rajz-

tanítók és b) a közismereti tárgyak (reál-
tárgyak) tanítói kiképzésére irányulok, me-
lyeket a közokt. miniszter az ország 
alkalmas pontjain a nagy szünidő tartama 
alatt szervez. Ezeknek tanítási és vizs-
gálati nyelve magyar. A rajztanítói tan-
folyamokat valamely, az illető szakmát 
képviselő, megfelelő magasabb fokú ipar-
iskoláról kapcsolatban szervezik; a köz-
ismereti tárgyakra vonatkozó tanfolya-
mokat pedig valamely felső kereskedelmi 
vagy polgári iskolával kapcsolatosan. Egv-
egy rajztanítói tanfolyam rendszerint 
két. egymást követő nagy szünidőben napi 
hat órai tanítási időben liét-hét liétig tart. 
Ebben az összes fölvett tanítók mind-
végig kötelesek résztvenni. Egyes tan-
folyamok tartamát azonban a tanítandó 
anyag terjedelméhez képest állapítják 
meg. A már megkezdett tanulást alapos 
ok nélkül senki meg nem szakíthatja. 

t 
\ 
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Ha valamely jelölt egyáltalában nem 
alkalmas rajztanításra, vagy ha szándé-
kos hanyagságot, avagy szabályellenes 
magaviseletet tanúsítana, ily esetekben 
a főigazgató hozzájárulásával a tanfolyam 
látogatása alól fölmentik, illetőleg onnan 
kitiltják. Ezt a kitiltási határozatot a 
közoktatásügyi miniszternek megerősítés 
végett be kell jelenteni, aki a körül-
ményekhez képest intézkedik aziránt, 
hogy az illető jelölt a már kapott segély-
összeget visszatérítse. Egy-egy tan-
folyamra legföljebb 24 hallgatót vesznek 
föl; még pedig: 

a) Az általános irányú rajztanfolyamba 
elsősorban az iparostanonc-iskolában már 
tényleg működő tanítókat, akiket az 
illetékes kir. tanfelügyelők vagy szak-
tanfelügyelők tanonciskolái tanításra 
alkalmasoknak jelölnek ki. Kivételesen 
olyan művelt iparosokat is fölvesznek 
ide, akik alapos reményt nyújtanak arra, 
hogy a tanonciskolában sikerrel működ-
hetnek. 

b) A szakirányú rajztanfolyamokba — me-
lyeknek tanítási anyagát e szerve-
zetét kiegészítő tanítástervek állapítják 
meg — rendszerint polgári iskolákra 
képesített egyének, továbbá azok a taní-
tók veendők föl, kik az általános irányú 
rajztanfolyamot sikerrel végezték és őket 
a szakfelügyelők és tanfelügyelők vala-
mely szakrajzra való kiképzésre a fő-
igazgatónál javaslatba hozzák. Kivétele-
sen szakrajzfelügyelőktől ajánlott és a 
rajzoktatással huzamosabb időn át fog-
lalkozó tanítókat is fölvesznek ide; úgy-
szintén szakmájukban kiváló iparosokat, 
kiknél megvannak az előföltételek arra, 
hogy a tanonciskolában sikerrel működ-
hetnek. 

c) A közismereti tanfolyamokba — melyek 
tanítási anyagára nézve az iparostanonc-
iskolák mindenkori Tat,terve irányadó a 
közismereti tárgyakból — elemi iskolai 
okleveles tanítókat vesznek föl, akik az 
iparostanonc-iskolában eme tárgyak taní-
tásával huzamosabb idő óta foglalkoznak ; 

továbbá olyan tanítókat is fölvesznek, 
akiket a tanfelügyelők a főigazgatónál 
fölvételre ajánlanak. 

Az egyes tanfolyamok egészben történt 
bevégzése után a jelölteket zárthelyi és 
szóbeli vizsgálatra bocsátják. A szóbeli 
vizsgálatok befejezése után a vizsgáló-
bizottság — mely az iparoktatási fő-
igazgató elnöklete alatt a miniszter által 
időről időre kiküldött szakbiztosokból, a 
tanfolyam igazgatójából és tanáraiból a 
helyszínén alakul meg — tanácskozást 
tart g határoz affölött, hogy az egyes 
jelöltek megfeleltek-e vagy nem'? A rajz-
gyakorlatokkal egybekötött tanfolyam 
vizsgálatait nem lehet ismételni. A köz-
ismereti tárgyakból visszautasított jelölt 
azonban ugyanabban az intézetben ren-
dezett tanfolyam alkalmával tartandó 
vizsgálat idején, a főigazgatótól nyert 
engedély alapján, még egyszer bocsátható 
vizsgálatra, amikor köteles az egész vizs-
gálatot ismételni. 

A sikeres vizsgálat eredménye szerint 
az illető jelölt a kiküldött bizottság által 
kiállított bizonyítványt kap, melyben el-
ismerik, hogy iparostanonc-iskolákban való 
tanításra jogosult. 

A szervezet és tanításterv a követ-
kező főbb részekre oszlik: I. Altalános 
rész, az iparöstanonc-iskolai tanítói tan-
folyamok szervezete és tanterve cím 
alatt. II. Tanításterv és tanítási anyag 
az általános irányú rajztanfolyam számára. 
A) Szabadkézi rajz. B) Mértan, mértani 
rajz és ábrázoló mértan. Utasítás ennek 
tanítástervéhez. III. Tanításterv a faipari 
szakrajz-tanfolyam számává,. IY. Tanításterv 
és tanításanyag a fémipari szakrajz szá-
mára. 

A jelöltek módszeres kiképzésére min-
den tárgy köréből tanítási gyakorlatokat 
és próbatanításokat is alkalmaznak, me-
lyek a jelöltek képessége bemutatására, 
a tanítás gyakorlására valók, egyszer-
smind a tanár ezeken tanítása eredményét 
is megfigyelheti. 

A kiképzésben fő irányadó a gyakorlati 
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tudás és az ezt támogató értelemnek fej-
lesztése. 

A közoktatásügyi miniszter úr azon-
nal cselekedett is. 25.000 korona költséget 
engedélyezett a már as idén Aradon, 
Szegeden, Győrött és Nagyszebenben 
tartandó iparostanonc-tanítói tanfolyam 
költségeire, mintegy 100 tanító számára. 

Hazugságok a tanításban. 
(Hozzászólások.) 

VII. 
Szentgyörgyi Lajos kartárs úr akciója, mely 

szerint tartsunk „razziát" a hazugságokkal 
spékelt tankönyvek fölött, mindenesetre üdvös 
és hasznos dolog. Magam is évek óta figyelem-
mel kísérem a külföldi csodabogarakat, amelyek-
ben bosszantó és kacagtató dolgokat írnak 
rólunk. De saját ajtónk előtt is van söpörni 
valónk. 

Itt van egy hannoveri tanár földrajzi szörny-
szülöttje ! A könyv középiskolák számára készült. 
Vagy 400 oldalt számlál. És ebben a könyvben 
Magyarországról — 1902-ben — imígyen számol 
be IV2 oldalon: „Ungarn, eine Provinz Oester-
reichs, Haupt- und Kronstadt Pressburg, mit 
36.000 Einwohnern.Vormals war Ofen die Haupt-
stadt der Provinz,das später dieTiirken zerstörten. 
Wer uebrigens Ungarn, sein Volk u. sein Treiben  
kennen lehrnen will, der gehe nach Debreczen zu 
Marktzeit, da trifft er die Magyaren in ihrem 
Urleben, da sieht er die Kanászen und Tsikctsen 
in ihren Gatvesz und gesporneten Stiettln. 
Debreczen ist ein grosse Bauernstadt mit 40.000 
Einwohnern, die meistens auf den Steppen, so-
genannten Tanyasz leben, und mit Schweinzucht 
sich beschäftigen." íme kóstolónak ennyi a 
hannoveri professzor könyvéből. Magyarul ez 
annyit jelent, hogy: „Magyarország Osztrák-
ország tartománya, fő- és koronázóvárosa Pozsony 
36.000 lakossal. Ezelőtt Buda volt a főváros, 
míg a törökök el nem pusztították. Aki külön-
ben Magyarországot és az ő népét, annak élet-
módját meg akarja ismerni, az menjen Debre-
czenbe vásár alkalmával. Itt találja a magyarokat 
az ő őskorabeli életmódjukban ; itt látja a 
kanászokat és csikósokat gatyáikban és sar-
kantyús csizmáikbap. Debreczen parasztváros, 
40.000 lakossal, akik pusztákon, úgynevezett 
tanyákon laknak és sertéstenyésztéssel foglal-
koznak." 

Hogy Debreezennek 80.000 lakosa van, hogy 
Debreczenben van 8 nagyobbszabású gyár, 
amelyekben 6000 munkás állandóan dolgozik, 

hogy van 3 középiskolája, jogi és theológiai 
akadémiája, 3 tanítóképzője, 3 szakiskolája, 
3 polgári iskolája, 83 elemi iskolája stb,, stb., 
arról halvány fogalma sincs a jó német prof'esz-
szornak ! Pedig ha kezébe veszi Balbi földrajzát, 
ha lapozgatja Mayer vagy Brockhaus Lexikonját, 
akkor is különb képet festhetett volna rólunk. 

A francia földrajzi könyvek még kirívóbb 
hibákban leiedzenek ! Merem állítani, hogy a mi 
tanulóink jobban ismerik a francia departement-
kat, többet tudnak Brestről, Aixról, Lionról, 
Marseilleről, mint amennyit a francia közép-
iskolai professzorok, tisztelet a kivételeknek, 
Budapestről ! 

Itt van egy párisi tanár földrajzkönyve, 
amelyet felső leányiskolák és képezdék számára 
írt. A tankönyv, pedagógiai szempontból véve, 
kitűnő mű. Ámde Magyarország előtte terra 
incognita ! Erdély ott külön vojvodság ; a ma-
gyar ember mindenféle üzletet lóháton bonyo-
lít le ; baromtenyésztéssel és földmíveléssel 
foglalkozik. Kárpótlásul azonban Belgrádot 
nekünk ajándékozza. 

Kiváló hazánkfiai közül többen — jeles írók — 
évtizedek óta Párisban élnek : hát nem tudnak 
rólunk igaz képet festeni? Jól tudom, hogy 
nem cenzúrázhatnak meg minden tankönyvet, 
amely a francia sajtót elhagyja, de ha Magyar-
országról kultúrképeket írnának francia előkelő 
lapokba, az talán nem kerülné ki ama pro-
fesszorok figyelmét ! 

Ugyanezt tehetnék Berlinben, Münchenben, 
Dresdenbeu stb. nagy városokban élő magyar 
művészek és írók. A „Kölnische Zeitung" egyik 
munkatársával találkoztam Nápolyban, illetve 
ismerkedtem meg ott, ezelőtt 5 évvel. Az illető 
dr. }.;' és, középiskolai tanár volt Bámult és 
csodálkozol'" ..i -rót én neki Magyarországról 
beszéltem. Eleintén el se akarta hinni, hogy én 
magyar elemi iskolai tanító vagyok. „Aber das 
ist ja unmöglich", — az leketetle;;, mondá, 
hogy magyar tanító így bírja a német nyelvet, 
ily jártassága legyen a német irodalomban. És 
mikor azt mondtam neki, hogy vannak tanítóink, 
akik a német nyelvet és irodalmat akár német 
középiskolákban is taníthatnák, hát csak mo-
solygott. 

Ha minden magyar író, művész, tmár, tanító, 
aki a külföldet bejárja, kötelességének ismerné 
hazánkat és viszonyait, kultúráját, iparát, keres-
kedelmét ismertetni az illető ország, nemzet 
sajtójában, úgy idővel eltűnnének azok a ferde 
dolgok, kacagtató, de egyben bosszantó hazug-
ságok, amelyek tarkálják az idegen nemzetek 
tankönyveit Magyarországról. 

De hogy igazságosak legyünk, ki kell jelen-
tenem, hogy honi termel vényeink sem nélkülözik 
eme exotikus növényeket. Tessék csak megnézni 
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némely felekezeti iskola tankönyvét ; tessék csak 
lapozgatni némely nemzetiségi iskola történelmét 
és földrajzát ! Itt is van söpörni való elég ! 

(Débreczen.J Ii.ui.hi Zsigmond. 

= Nemzetiségi iskoláink rendezése. La-
punk f. évi 20. számában ily címen megjelent 
cikkhez hozzászól lliitter Adolf rákosdi (Vas 
vármegye) áll. tanító s a következő javaslatokőt 
teszi: 1. Tanítói oklevél csak azon egyénnek 
adható, aki a magyar nyelvet oktatóképesség-
gel bírja, s megelőzőleg a középiskola 4 osz-
tályát és a tanítóképző 4 évfolyamát sikerrel 
végezte ; képesítő-vizsgálat az állam által ki-
rendelt szakbizottság előtt teendő. Az utóbbit 
kivéve, a többi úgyis törvénybe van iktatva, 
tehát a törvénynek csak érvényt kell szerezni. 
2. Tanítóképző-tanárokul csakis képesített egyé-
nek alkalmazhatók ; kiváló tanítók azonban 
ezen állásra meghívhatok legyenek. 3. Tanító-
képzőt és bármely iskolát csakis azon feleke-
zetek állíthatnak — az iskola létesítésének be-
jelentése mellett — melyek kellő garanciát 
nyújtanak arra, hogy azokat a törvény szelleme 
szerint, tehát a törvény kívánalmainak meg-
felelőleg fogják vezetni. 4. Minden tanító 
egyenlő fizetésben részesül, ezen fizetés a tanító 
szabályszerű nyugtájára, az adóhivatal által 
fizettetik. Körjegyző, iskolaszéki elnök aláírása 
mellőzendő, mert ez ismét függő helyzetbe 
hozza a tanítót az aláíró közbenjáróval. 5. Min-
den tanító esküt tesz a kir. tanfelügyelő kezeibe 
s ezen aktus megtörténte a tanító kinevezési 
vagy választási okiratára rávezetendő s a tanítói 
fizetés ennek megtörténte előtt nem is folyó-
sítható. 6. A kir. tanfelügyelő íöljogosíttatik, 
hogy a mulasztó községi elöljárót 10 —100 
koronáig terjedhető pénzbírsággal sújthassa. 7. 
A törvény kívánalmainak meg nem felelő 
tanítóképző és iskola — minden intés mellőzé-
sével — azonnal bezárandó s az így sújtott 
iskolafönntartó többé iskolaállítási engedélyt ne 
kaphasson. A bezárt iskolák helyett — ha az 
szükséges — állami iskolák állíttassanak s a 
beeárt iskola alapvagyona as áll. iskola tulaj-
donába — minden további megkérdezés nélkül — 
átveendő. 8. A nemzetiségi izgatásban részt-
vevő tanerők tanítókul többé nem alkalmaz-
hatók s a többi izgatókkal egyetemben, a hon-
pólgári jogok gyakorlásától egyszersmindenkorra 
éltiltandók és ssigorúabban büntetendők. 9. 
Nemzetiségi vidéken, kizárólag és kipróbált 
magyar tanítók alkalmazhatók s több joggal 
ruházandók fel, mint a magyar vidéken működő 
tanítók. 10. A honpolgári jogok gyakorlásában 
— nem visszahatólag — részt nem vehetnek 
majdan azon polgárok, kik az új népoktatási 
törvény életbeléptetésétől számított 10 év alatt 

magyarul olvasni, írni meg nem tanulnak. 11. 
Egyházi és világi hivatalra csakis oly képzett 
egyének nevezhetők ki, kiknek magyarságához 
a gyanúnak még csak árnya sem férhet. 12. 
Azon felekezetek, melyek a törvény kívánal-
mainak eleget tettek és tesznek, szerzett jogaik-
ban meghagyandók. 13. Végül a járási tan-
felügyelet — egyelőre 2—2 járásra számítva 
1—1 járási tanfelügyelőt — mielőbb szervez-
tessék s ezen állások kizárólag tanítókkal töl-
tendők be. 

Iskolai fegyelem. 
Fóti Bernát kartárs kedvelt lapunk f. évi 

6. számában : „Az amerikai iskolai fegyelem" 
cím alatt „egy szem- és fültanú állítása szerint" 
mond el érdekes dolgokat az amerikai iskolai 
fegyelemtartás egyes eszközeiről és eredmé-
nyeiről. Nevezett cikk hatása alatt írom jelen 
igénytelen soraimat. 

A Dunán egy hajókirándulás alkalmával 
hajónk kormány lapátjához vezető lánc egyetlen 
szeme szakadt csak el és első pillanatra nem-
csak a hajó további haladása vált lehetetlenné, 
de az összes személyzet és utasok között olyan 
pánik, olyan kavarodás keletkezett, melyhez 
hasonlót soha életemben sem láttam. A hajó a 
Dunán majd keresztbe, majd ide-oda ringott ; 
rajta pedig az emberek eszeveszetten, kétségbe-
esetten ide- oda szaladgáltak. A legrosszabbtól : 
az elsülyedéstől tartottunk, míg a hajó vezető-
sége megnyugtatott, hogy ne aggódjunk : semmi 
komolyabb baj nem történt, csak egy láncszem 
szakadt el, melyre a hajós mindig el van ké-
szülve, és mindjárt rendbehozzák. Körülbelül 
3/i órai vesztegel és után folytattuk útunkat. 

A dolog sok év előtt történt velem, de bennem 
kitörülhetlen nyomot hagyott. Csak azóta érzem 
és értem meg igazán, hogy mennyire igaz a 
hasonlat: „az iskola fegyelem nélkül olyan, 
mint a hajó kormány nélkülmert meg van 
bénítva működésének lehetősége. Csak termé-
szetes tehát, hogy minden tanító teljes erejéből 
küzd a fegyelmetlenség ellen. És ha van valami, 
ami a tanítói rátermettségnek fokmérője, úgy 
a fegyelmezőképesség az, mely gondos elméleti 
ismeret mellett körültekintő gondosságot, szigorú-
sággal párosult szeretetet, következetes erélyt 
- mely ment egyrészt az embertelenségtől, 
másrészt a gyöngeségtől és álhumánizmustól — 
tételez föl. A fegyelmezőképesség a nevelő-
képességnek „sine qua non "-ja, mely nélkül jó 
tanító el sem képzelhető. 

Különösen próbára teszi a fegyelmezőképes-
séget az osztatlan iskola, hol nemcsak a tanulók 
nagy száma, de azok többféle korából és két 
neméből származó hajlandósága is figyelembe 
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jön. Pedig itt nemcsak hogy minden percre 
égető szükségünk van, ha a nagy föladattal 
sikerrel akarunk megbirkózni, de csak úgy érünk 
célt, ha az időt 2—3-szorosan is ki tudjuk 
egyszerre zsákmányolni. Aki fegyelmet tartani 
nem tud, itt aránylag még kevesebbre megy. 

A fegyelemtartásra nézve a tankönyvek kü-
lönböző eszközöket ajánlanak. De alig van 
tanító, kinek a maga „egyéni eszközei" is ne 
volnának meg, mely a botban nem merül ki, 
mint korábban, amidőn más eszközt nem is 
akartak ismerni. Lévén a fegyelemtartás olyan 
fontos tényezője az iskolának : a dolog meg-
beszélését és egyesek „egyéni eszközeinek" ked-
velt lapunkban való ismertetését legalább is 
olyan fontosnak tartom, mint bármely tantárgy 
részletes módszerének a megvitatását. Nincs 
olyan dolog, miből tanulni ne lehetne : egyikből 
pozitíve, másikból negatíve. „Több szem többet 
lát" : itt is érvényesül. Gyakran mosolygok 
magamban, hogy egyes gyűléseken, vagy kar-
társaimmal való magánbeszélgetésből minő, 
gyakran jelentéktelennek látszó módszertani és 
fegyelemtartási fogást sikerült ellesnem és — 
a gyakorlatban mégis minő kitűnően beváltak. 

Fóti kartárs által ismertetett amerikai „bárca"-
rendszerrel szemben én itt az általam már rég-
óta használt és a fegyelemtartásban nálam 
kitűnően bevált „jegy"-rendszerrel bátorkodom 
megismertetni e lapok b. olvasóit. 

Iskolám osztatlan, átlag 40 tanítványom van. 
Nekem, illetve iskolámnak kitűnő szolgálatot 
tesznek az úgynevezett kisegítő tanulók, kiknek 
alkalmazását osztatlan iskoláknál az új Tanterv 
Utasítása (319. oldal) a rendtartás és a tan-
eredmény biztosítása szempontjából különösen 
is ajánlja. A tanév elején kiosztom az alkalmas 
gyermekek között a szerepeket, melyeket min-
den gyermek jutalomnak (és nem tehernek) 
tekint. Egyik tanuló meg van bízva, hogy 
hónapról hónapra a tanulók névsorát egy irkába 
osztályonként kiírja. Szükség esetén a későn 
jövők, vagy a fegyelem ellen másképp vétők 
neve mellé utasításomra egy-egy megfelelő 
„jegyet" jegyez. Hogy mikor, illetve miért 
kapjon egy tanuló „jegyet", ennek eldöntését 
föltétlenül magamnak tartom fönn. Más jegye 
van a későnjövetelnek (Q), más az iskolai 
fegyelmetlenségnek (X) és más az utcainak(O), 
mely utóbbi 4 iskolai fegyelmetlenségi jeggyel 
ér föl. Minden hónap végén, amidőn a havi 
Értesítő könyvecskét írom, van leszámolás. E 
könyvecske fegyelmi szabályokkal, 10 hónapra 
szóló bejegyzés és évvégi bizonyítvány számára 
nyomtatott űrlappal 10 fillér. Már 30 év előtt 
is láttam használni. Ahol még nem használták 
eddig, a lehető legmelegebben ajánlom. 24 évi 
tanítóskodásom tapasztalatából állítom, hogy 

szülő és gyermek minden hó elsején érdeklő-
déssel várja kiosztását, melybe a gyermek maga-
viseletére, szorgalmára, előmenetelére és mulasz-
tására vonatkozó rovat töltendő ki és szükség 
esetén jegyzet is tehető. Állandó kapocs ez az 
iskola és szülői ház között, melynek jótékony 
hatását úgy a fegyelemtartásra, mint az elő-
menetelre nézve mindenki kénytelen beismerni, 
ki vele megpróbálkozott. 

A havi leszámolásnál magaviseletből „dicsé-
retest" csak az kaphat, kinek egyetlen jegye 
sincsen. Kinek legföljebb 6 jegye van, „jó" ; 
legföljebb 12 jegye, „alig jó" ; legföljebb 18 
jegye van, „tűrhető" ; ezenfölül „alig tűrhető" 
osztályzatot kap havi értesítőjébe. A tisztségeket 
havonként újra töltöm be, azon felsőbb osztályú 
tanulók sorából, kiknek legkevesebb jegyük van 
(vagy egy sincs). 

Én jegybeíratással büntetem a fegyelmetlen-
ségnek minden nyilvánulását : a figyelmetlen-
séget, nyugtalankodást, civakodást, a tanszerek 
és eszközök körül tapasztalt rendetlenséget, az 
iskola körül a tisztátlanságot okozó tetteket stb. 

Nem a büntetés neme a fő a fegyelemtartás-
ban, hanem milyen erkölcsi fontosságot tulajdonít 
a tanító annak. Olyan ez, mint az ereklye, 
melynél nem az anyagi érték jön figyelembe. 
A verést, bezárást stb. is megszokja a gyermek, 
anélkül, hogy javulna. Sokkal biztosabb az ered-
mény, ha a tisztessé g érzet és becsvágy fölkeltése 
által a gyermek lelkületére bírunk hatni, mintha 
érzéki fenyítékkel elfásítjulc a testét. Volt idő, 
midőn lanyhább fontosságot tulajdonítottam el-
járásomnak. Eredménye a fegyelem lazulásában 
nyilvánult. Ha kellő következetességgel a fon-
tosságot hangoztattam, radikálisabb büntetést 
(melynek esetleges alkalmazása szintén „jeggyel" 
jár), aránytalanul kevesebbet kellett alkalmaz-
nom, mint előbb, a fegyelem mégis kifogás-
talanabb. 

Eddigi eljárásomhoz a jövő tanévre kísérletet 
teszek egy külön fegyelmi könyvvel (vagy 
nevezzük akárhogy), melybe minden hó végén 
bejegyzem külön külön lapra a „dicséretesek" 
és „tűrhetők" vagy „alig tűrhetők" névsorát, 
melyről a tanév végén a nevek fölemlítésével 
statisztikát állítok össze és az ünnepélyes záró-
vizsgálaton, közszemlére kitéve, fölolvasom annak 
eredményét. 

Rendszerem az amerikai rendszerhez hasonlít ; 
azonban — szerény nézetem szerint — a mi 
viszonyainknak sokkal jobban megfelel. Azok-
nak, akik a reáfordított igen csekély időtől 
ijednének meg, azt felelem, hogy ne fukarkod-
junk a fillérekkel, nehogy a koronákat legyünk 
kénytelenek elpazarolni. Merem állítani, hogy 
az a csekély idő igen-igen busásan megtérül 
a fegyelmetlenség ritkulásával és óriási uzsora-
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kamatokat hoz azon tényben, hogy a lélekre 
ható erkölcsi büntetés a legszűkebb térre szorítja, 
sőt teljesen fölöslegessé teszi a testre ható 
érzéki büntetést. 

Méltóztassék megkísérelni ! 
Kiváló erkölcsi jutalomnak tekintem, ha 

soraimmal csak némi visszhangot is sikerült 
elérnem. 

(BezdánJ Nayy József. 

Az ismétlésről. 
(Hozzászólások.) 

III. 
Azért ismételtetünk, mert ismétlés nélkül 

nincs tudás. Az ismétlés célja : a tudás ! 
Nincs és nem is lehet olyan alapos tanítás, mely 

az ismétlést nélkülözhetővé, fölöslegessé tehetné. 
Helyes, módszere-; tanítással könnyen lehet 

a gyermek ismereteit gyarapítani, de a nyújtott 
ismeretek megtartását, áll tudósítását csakis a 
gyakori, jobban mondva : folytonos ismétlés 
biztosíthatja. 

Ez tapasztalati tény. 
, . . Az ovidiusi mondás ismétlése szerencsétlen 

hasonlat, mert Ovidius mondását azért kell 
ismételnünk, hogy megtanuljuk, itt pedig a mái-
megtanultak ismétléséről van szó avégből, hogy 
azokat el ne félejtsük. 

Hibás ismétlés ! Hibás ismétlés nincs, mert 
hibásan ismételni csak a hibásan megtanultakat 
lehet, ez pedig ki van zárva a tanító felügyelete, 
vezetése és irányítása mellett. 

Az nem hibás ismétlés, ha a gyermek az 
imádságban „megtartottál" helyett „megtar-
tóztált" mond, hanem a helytelenül megtanult 
szónak megfelelő ismétlése. Efféle előfordul, ha 
kellő előkészítés és magyarázat nélkül és még 
hozzá karban tanít a tanító. 

Az megesik a leggondosabb, legalaposabb 
tanítás mellett is, hogy a gyermek a szorzó-
táblát megtéveszti (hibás reprodukció) nem 
százszor, csak egyszer, mert ezt a tanítónak 
engedni nem szabad, de ez nem ismétlés. 

A tanító ismételtet, tehát a hibás ismétlést 
az említett értelemben föltételeznünk nem lehet. 

Az ismétlésben épúgy, mint a tanításban, csakis 
pedagógiai vagy didaktikai hibáról lehet szó. 

Helyesen mondja Schön J. úr, hogy az 
ismétlésnek is tanításnak kell lennie, de azt mái-
nem tartanám helyesnek, ha a fővárosi kollégák 
a már megtanultak tanításával akarnának brillí-
rozni a fővárosi iskolalátogató urak előtt. A 
felelet kérdésre, sokszor rávezető kérdésre jár; 
a tanítói rátermettséget és szaktudást a kérdések 
föltevéséből épúgy meg lehet bírálni, mint a 
tanításból. 

De nem polémizálok ; Sch. J. úr érdekes 

cikkében igen sok megszívlelendő és követendő 
útmutatás van, ehelyett elmondom röviden, hogy 
milyennek tartom, illetve mit követelek én meg 
a helyes ismétléstől. 

1. Miután semmi fölösleges dolgot nem taní-
tunk : az összes tanítási anyagot teljes részle-
tességgel ismételtelnünk kell. 

2. Miután annál biztosabb és maradandóbb 
a tudás, minél gyakoribb az ismétlés: legyen 
az ismétlés folytonos. 

3. Valamint a tanításnál, úgy az ismétlésnél 
is fő kellék az alapos megértés. 

4. Az ismétlés tanmódja lehet katekizáló és 
heuretikus. 

(Mezöbánd.) Krvsheniéthy László. 

IV. 
Tudva azt, hogy az elvégzett tananyag 

ismételgetésének köszönhetjük az elsajátított 
képzetek és ismeretek b ztos tudását, tartós 
maradandóságát és a készenlétből való bármikori 
gyors előadását és fölújíthatását, el kell ismer-
nünk az ismétlés nagyhatású pedagógiai hasznát 
és hálás köszönettel tartozunk Schön József 
budapesti kartársunknak azért, hogy az ismétlés 
pedagógiai hasznának fontos kérdését szőnyegre 
hozta. Értekezése valóságos kis „ismétléstan". 
Nagy körültekintéssel és beható megfigyeléssel 
írta meg cikkét. Látszik, hogy szép pedagógiai 
mult van már a hata mögött. 

Értekezésének úgyszólván minden részét alá-
írom, azonban néhány állítását kifogásolom. 
Ezekre fogok röviden reflektálni. 

Azt mondja mindjárt cikke elején, hogy „az 
életből ellesett bölcseség rejlik e közmondásban : 
,Gyakorlat tesz mesterré.' Igen, — folytatja — 
a gyakran ismétlődő munka mesterré ügyesít." 
Itt elismeri, hogy a gyakorlat nem egyéb, mint. 
ismétlés (vagy megfordítva) és utána rögtön 
azt is, hogy „ a gyakran ismétlődő munka mes-
terré ügyesít". És mégis ezzel szemben a másik 
hasábon már azt állítja, hogy „az ismétlés 
tehát rendszerint nem javít, nem módosíf, csak 
megerősíti a jót vagy a rosszat egyaránt". No, 
hát cikkíró kartársamnak ez a kijelentése nem 
állhat meg, mert — mint az imént maga is 
állította — az ismétlés, a gyakorlat igenis javít,, 
tökéletesít és mesterré ügyesít. Ez a tétel az 
igaz ! Már akár a jót, akár a rosszat gyakorolja 
valaki, abban mesterré válik. A cipész mind-
egyre jobb és csinosabb cipőt tud készíteni, a. 
tanulóm fokozatosan jobban és szebben ír, a 
zsebtolvaj is mindegyre ügyesebben tud eltüntetni, 
ha gyakorolja, mert a gyakorlat nem egyéb 
ismétlésnél. 

A II. részben elmondja cikkíró, miszerint az 
iskolafelügyelők azt mondják, hogy „valahány 
osztályba bármikor érünk, sohase hallunk tanítást, 
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hanem ismétlést". Ez igen súlyos vád a tanító-
ság ellen, én most hallom először és egyenesen, 
határozottan tiltakozom ellene, mert hogy taní-
tást (továbbhaladást) hall-e, vagy ismétlést az 
az iskolalátogató, az attól függ, hogy mikor 
jön iskolát nézni, az év elején és derekán-e, a 
legnagyobb szorgalomszakban, vagy az év 
végén-e, mikor az általános ismétlések, begyakor-
lások és a vizsgálatra való készülődések folynak. 
Ha a tanév elején és derekán jön, akkor főleg 
tanítást hallhat, — mert bizony néha egyik-
másik tananyagot ismételni is kell, ha a gyer-
mekek egy óra alatt (néhol félóra jut rá csak) 
nem bírják megemészteni — de ha a tanév 
vége felé vagy végén jön, akkor bizonyára leg-
inkább csak ismétlést és begyakorlást láthat. 

Ebből az utóbbi esetből alakulhatott ez az 
alaptalan vád, mert úgy az iskolalátogatók, 
mint a tanítói gyűlések hallgatói, illetve tagjai 
általában az év vége felé szokták az illető tanító 
iskoláját megnézni és tanítását meghallgatni, 
mikor új tananyag már nincs, csak az ismétlés 
folyik. Ebből azután az következik, amit már 
igen sokszor tapasztaltunk, hogy az előttünk 
mintatanítást tartó kartársunk az ismétlés alatt 
lévő tananyagból ölel fól egy jókora tömeget, 
ezt pompásan elbeszéli, elmagyarázza, nagy 
módszerességgel kezeli (mintha új anyag lenne), 
utána pedig a tanítványai szóról szóra remekül 
fújják, megy a felelés, mint a karikacsapás. Sőt 
mi történik, a tanítványok még gyakran jobban 
tudják és többet mondanak el, mint a tanító. 
Ilyenkor azután rásütik a tanítóra azonnal, 
hogy a növendékeit előkészítette. Pedig nem, 
csak egyszerűen az ismétlés folyik az iskolában. 
A tananyag meg van emésztve. 

Ha a tanév elején vagy derekán toppanunk 
be az iskolába, ilyen dolog nem fordulhat elő. 
Epen ezért a gyűléseket is jobb volna az év 
végéről a korábbi hónapokba áthelyezni. 

Cikkének III. részében Schön J. kartársunk 
az olvasmányok és versek ismétlését is köreteli 
a következő osztályban az év elején vagy adandó 
alkalommal. Az olvasmányok és versek ismétlése 
a jelzett helyen és időben haszontalan, fárad-
ságos és fölösleges eljárás lenne, amit komolyan 
és igazságosai sem a tanítótól, sem a tanít-
ványtól nem követelhetünk, mert a célhoz 
képest az előbbi ̂ osztályban annyira be lettek 
ezek gyakorolva, hogy unalmas ismétle'sök 
semmi újabb haszonnal nem járna, csak idő-
pazarlás volna-. A II. elemi osztályban betanult 
verseket még most is — 30 év múlva — el 
tudom mondani, pedig a III. osztályban nem 
ismételtük. Megjegyzem, azóta azokat nem 
tanultam és nem is tanítom, mégis tudom, oly 
mohósággal tanultam be azokat, oly fogékony 
e korban a gyermeki lélek. 

De óriási fáradsággal is járna. Hagyján még 
egy osztályt vezető tanítónál, azonban mit 
csinálna 4—6 osztályt vezető tanító. Képtelen 
lenne keresztülvinni. De nem is szükséges az, 
amint tovább haladunk, az újdonság ingere 
növendékeinket új ismeretekre, új érzelmekre és 
újabb-újabb örömök élvezetére vezeti, anélkül, 
hogy eszükbe jutna a régi elcsépelt dolgokat 
visszakívánni. Ellenkezőleg, újabb és újabb isme-
retre, érzelemre áhítozik úgy az értelem, mint 
a kedély. 

A költeményeket pedig bírálni, bonco^atni, 
összehasonlítgatni, „kimutatni, hogy hasonló 
érzések hasonló gondolatokat, sőt hasonló képe-
ket, kifejezéseket váltanak ki a lélekből", nem 
elemi iskolába illő követelmény, hanem a gim-
názium felsőbb osztályaiba. 

Ezeket voltam bátor Schön József kartár-
samnak szépen megírt cikkére megjegyezni, 
amelyet egyébiránt gyönyörrel olvastam végig 
és amelyért őt kedvelt lapunk hasábjain kartársi 
szeretettel üdvözlöm. 

(MislcolczJ li öszeghy István. 

= Pályázati föltételek az állami elemi 
népiskolai tanítói és tanítónői állásoknak (kine-
vezés és áthelyezés által való) betöltésénél. Lapunk 
legutóbbi számában közöltük Apponyi gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek f. évi 
39.167. sz. alatt, valamennyi kir. tanfelügyelő-
séghez, az állami elemi iskolai tanítói (tanítónői) 
állások pályázat útján való betöltése tárgyában 
kibocsátott körrendeletét. A körrendelettel kap-
csolatban, illetékes helyről nyert fölhatalmazás 
alapján, közöljük a pályázni óhajtó tanerőkkel 
a következőket : A körrendeletben idézett Tan-
felügy előségi Utasítás 74. §-ának és az idézett 
miniszteri körrendeletnek ama kifejezése, hogy 
az állomások „rendszerint" pályázat útján töl-
tetnek be, azt jelenti, hogy, hacsak a miniszter 
valamely tanítói állás betöltését sürgősség vagy 
más fontos okokból pályázat nélkül nem rendeli 
el, minden esetben úgy az üresedésbe jött, mint 
az újonan rendszeresített tanítói és tanítónői 
állások szabályszerű pályázat útján töltetnek be. 
És épen erre való tekintetből azok a kinevezési 
és áthelyezési kérvények, amelyek nem valamely 
pályázat keretében, hanem pályázaton kívül, 
akár a tanfelügyelőség vagy más hatóság útján, 
akár ezek mellőzésével, közvetetlenül érkeznek 
be a minisztériumba, ott, az alább érintett ese-
tek kivételével, sem elő nem jegyeztetnek, sem 
érdemlegesen el nem intéztetnek, hanem vissza-
kiildetnek azzal az utasítással, hogy az állomások, 
az idézett 74. § értelmében rendszerint pályázat 
útján töltetvén be, újítsa meg a folyamodó a 
kérelmet valamely, lapunkban kihirdetett pályá-
zat keretében. A kihirdetés „Pályázatok" című 
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rovatunkban történik, oly képen, hogy megnevez-
tetik a község, melynek állami iskolájában állás 
jött üresedesbe, a vármegye, az illető iskola j 
nagysága (tanerőinek száma), a betöltés hatályá-
nak időpontja, az, hogy tanítói vagy tanítónői j 
állás töltendő-e be, a javadalom (évi fizetés, j 
személyi pótlék, természetben kapott lakás vagy 
a megfelelő lakáspénz), esetleges különös ki- í 
kötés (pl. kántori képesítés, a község részéről : 
az állami iskola szervezése alkalmával tör-
tént kikötés alapján vallás stb.), határidő, 
amelyen belül a pályáza i kérvények benyúj-
tandók s végül utalás lapunk e számának 
közleményére. Nem állami (hanem községi, fele- j 
kezeti, társulati, magániskolái stb.) alkalmazót- j 
tak, kik kinevezésüket s állami tanerők, kik 
áthelyezésüket kérik, egyaránt pályázhatnak. 
A kérvény a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úrhoz intézendő, 1 koronás belyeggel lá-
tandó el s olyan, okmányokkal szerelendő föl, 
amelyek igazolják: 1. a folyamodó vallását; 
2. a folyamodó magyar állampolgárságát; 3. azt, 
hogy melyik képzőintézetet mikor, mily osztály-
zattal végezte (képesítő-oklevél) ; 4. azt, hogy je-
lenleg hol, milyen jellegű iskolánál, mióta és milyen 
eredménnyel működik (működési bizonyítvány) ; 
5. a folyamodó életkorát ; 6. a folyamodó és 
szülei családi állapotát, polgári állását, gyer-
mekek (testvérek) számát, nemét, korát (családi 
értesítő) ; 7. a folyamodó különös képesítését 
(gazdasági szak, kézügyesség, háziipar, zene, 
kántori képesítés, nyelvismeretek stb.) és végül 
8. más körülményt, amely a folyamodó nézete 
szerint a versenyben előnyére szolgál (pl. er-
kölcsi, orvosi bizonyítvány stb.). Nem állami 
alkalmazottak kinevezési kérvényüket a pályá-
zati hirdetésben megjelölt kir. tanfe'iigyelőséghez 
nyújtsák be, állami tanerők ellenben a saját 
illetékes tanfelügyelóségüknél, mely a kérvényt, 
érdemleges vélemény kíséretében, sürgősen meg-
küldi a hirdetésben megjelölt kir. tanfelügye-
lőséghez. Mindkét helyen a hirdetésben közzé-
tett határidő előtt nyújtandó be a kérvény, 
mert a hat íridén túl beérkezett kérvények sem 
a pályázatról fölterjeszté t tevő tanfelügyelőség, 
sem a fölterjesztést fölülvizsgáló minisztérium 
által nem védetnek figyelembe Hasonlóképen 
nem vehetők figyelembe azok a kérvények, 
melyekkel egy kihirdetett tanítói állásra tanító-
nők pályáznak vagy amelyek valamely kihirde-
tett, különös kikötésbe (kántorság, vallás stb., 
mint fentebb mondottuk) ütköznek. A beérke-
zett pályázati kérvényeket, a tanfelügyelőség 
az Utasítás 74. §-a értelmében a határidőtől 
számított 8 nap alatt, hármas jelölés mellett, 
egy oly minősítési táblázatba foglalva terjeszti 
föl a minisztériumhoz, amelynek rovatai meg-
£elelnek a kérvény fölszereléséről fentebb 1—8. 

alatt mondott követelményeknek. Úgy a nyer-
tes, mint a többi pályázók a tanfelügyelőség 
útján visszakapják okmányaikat, az utóbbiak 
azért, hogy más, nekik megfelelő állomásra 
pályázhassanak. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította : báró Hornig 
Károly dr. veszprémi püspöknek, aki a vecsei 
rkath. isk. építési költségeire 400 K-t adományo-
zott ; 1 lasch Ferenc cairói lakosnak, aki a német-
palínkai áll. polg. iskola részére 210 K értékű 
természetrajzi tárgyakat adományozott ; Ádám 
Iván veszprémi székesegyházi kanonoknak, aki 
a veszprémi egyházmegyei róm. kath. tanító-
egyesület „Gondviselés" nevű segélyintézetének 
2000 K-t adományozott. 

Végkielégítést engedélyezett. Báluch Ilona 
Amália vikartóci munkaképtelen róm. kath. el. 
isk. tanítónőnek 467 K-t. 

Vyugdíj t utalványozott: Szabó János tisza-
földvári elaggott ev. ref. el. isk. tanítónak évi 
1280 K-t ; Dorogsági Klára pancsovai áll. el. 
isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 1300 K-t; 
Horváth Istvánné szül. Kovács Ida egerbegyi 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 480 
K-t ; Bárányi Antal tőkésfalui munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 1000 K-t; Hevesi 
János szegedi III. ker. ideigl. munkaképtelen 
áll. polg. isk. tanítónak évi 1800 K-t; Csuka 
Endre győrteleki ev. ref el. isk. tanítónak évi 
900 K-t ; Opris Aurél bucsumi munkaképtelen 
gör. kath. tanítónak évi 260 K-t; Janikovics 
Pál békéi róm. kath. munkaképtelen tanítónak 
évi 760 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néh. Szabó Mihály újfehértr>i nyűg. ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Török Juliannának évi 
505 K-t ; néh. Michler József csávolyi róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Lákner Irénnek 
évi 570 K-t, Ilona nevű kkorú árvájának 95 
K-t, mindössze 665 K- t ; néh. Üveges Sánlor 
szaporczai nyug. ev. ref. el. isk. kántortanító 
özv.. szül. Munkácsy Etelkának évi 300 K-t, 
3 kkorú árvájának pedig összesen 150 K-t ; néh. 
Motentan Prokop nyug. fügéi gör. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Markan Aniskának évi 300 K-t ; 
néh. Kovács Pál kanyári ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Deák Erzsébetnek évi 500 K-t; 
néh. Kremmer Károly hirdi nyug. róm. kath. 
tanító özv., szül. Müller Máriának évi 326 K-t ; 
néh. Pálft Ferenc ürményházai áll el. isk. igaz-
gató-tanító özv., szül. Ispánovits Yeronkának 
évi 620 K-t, Dezső és Rózsika nevű kkorú 
árváinak egyenként 103 K 33 f-t, együtt 206 K 
66 f-t, mindössze 826 K 66 f-t. 
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Egy régi iskoláztató társulatról 
(Befejező közlemény.) 

Kiss János plébánosnak és esperesnek erre 
a hivatalos jelentésére a veszprémi püspök csak-
hamar megküldötte Buzsákra ezt a választ: I 
„Krisztusban kedves Fiam ! Folyó évi május 
19-én hozzám intézett folyamodásodból értem, 
hogy a te jeles munkálkodásod által a buzsáki 
plébániában egy társulat alakult azon célra, 
hogy a szegény gyermekeket alkalmas eszkö-
zökkel iskoláztatni segítse; mind ezen társula- ; 
tot, mind annak szabályait, melyek hozzám 
bejelentettek, ezennel örömest helybenhagyom 
és megerősítem, óhajtván és imádkozván, hogy 
Kedvességednek és a jámbor híveknek ezen 
ájtatos és derék ügyekezete Isten áldásának 
hozzájárultával bőségesen gyümölcsözzék!" stb 

Miként Kiss János a „Tanodai Lapok" 1857-ik 
évi 9 ik számában maga megírta volt, Ilanol-
der János, veszprémi püspöknek ez a főpász-
tori levele a buzsáki hívek előtt a templomban 
nyilvánosan fölolvastatván, azok között nagy 
lelkesedést keltett, olyannyira, hogy ez időtől 
fogva majdnem kivétel nélkül mind buzgó tag-
jaivá lettek az iskoláztató-társulatnak, így tör-
tént azután, hogy a kis buzsáki társulat kelet- \ 
kezésének már az első esztendejében minden 
szegény gyermeket e'láthalott ingyenkönyvekkel 1 

és taneszközökkel, és ezenfelül 19 szegény gyer- j 
meknek csizmákat és más egyéb meleg téliruhát 
is adhatott. „Az árvák és más szegény gyerme-
kek fölruházása" — írja Kiss János esperes, 
az említett lapban — „a társulat elöljáróinak 
jelenlétében történt. Mindnyájunk szemében 
könnyek gyűltek; de nem a fájdalom könnyei, 
hanem a fölruházott gyermekekéiben a hála s j 
az öröm, a mieinkben pedig a részvét könnyei." ; 

Mint minden más, az emberbaráti szent sze-
retet szolgálatában álló egyesületnek, úgy a j 
buzsáki iskoláztató-társulatnak az életében is 
kezdettől fogva sok ilyen lélekemelő, magasztos 
jelenet lehetett, azonban Kiss János ezek közül 
még csak egyről, nevezetesen arról emlékezik 
meg a sajtó útján is közzétett tudósításában, 
amely mindjárt szent munkájának a legelején, 
az 1856-ik évi Aprószentek napján a templom- ! 
ból kijövet, szent örömmel töltötte el lelkét. 
Megtudhatjuk e tudósításból, hogy a magát 
hívei lelki atyjának érző, nemeslelkű plébánost, 
amidőn az iskoláztató-társulat megalakítására 

buzdító szentbeszéd megtartása után a templom-
ból haza akart volt menni, egy körülbelül 
30 éves, vad tekintetű, viseletére nézve pásztor-
embernek látszó férfi követte a paplakba. Itt a 
lelkész az általa ismeretlen embert megszólít-
ván, megkérdezte, hogy kicsoda, és mi járatban 
van ? A megszólított erre kezet csókolt az 
esperes-plébánosnak, s minekutána megmondta 
volna, hogy Virág Istvánnak hívják, és hogy 
néhány hete szolgál már, mint gulyásbojtár, a 
Buzsákhoz közelfekvő Magyaródi pusztán, 
benső megindulástól áthatott hangon a követ-
kezőleg adta elő kívánságát: „Azt értettem a 
mai prédikációból, hogy Főtisztelendő Atyám 
Uram egy olyan társaságot akar közöttünk föl-
állítani, mely segíteni fogja a szegényeket gyer-
mekeik iskoláztatásában ; ebbe a társaságba 
szeretnék én is most beállani és befizetni ; mert 
érzem, hogy mit vesztettem azzal, hogy szüleim 
szegénységük miatt engem iskolába nem járat-
hattak. Szívesen hozzá is járulok ezért tőlem 
telhetőleg ahhoz, hogy a szegény emberek gyer-
mekei is iskolába járhassanak s ne legyenek 
kénytelenek tudatlanul fölnevelkedni." Miközben 
a pásztorember ezeket elmondá, még a tekin-
tete is egészen megváltozott, lelkének nemes 
érzését visszatükrözték arcának szelíddé vált 
vonásai. Virág István rövid mondókájának a 
befejezése után a választ be sem várva, átadta 
volt lelki atyjának az iskoláztató-társulati tag-
sággal egybekötött havi járandóságnak az öt-
szörösét és eközben kijelentette, hogy Isten 
segedelmével ezután is ennyit szándékozik ha-
vonként a szent célra áldozni. Az egyszerű, 
míveletlen ember lelkének ez a nemes meg-
nyilatkozása magasztos érzelemmel töltötte be 
Kiss János plébános szívét, s ajka dicsőítve 
kért áldást a kegyes adományra és az egyszerű 
pásztorra, kiben a felebaráti szent szeretetre 
buzdító isteni ige ily csodálatos módon meg-
fogamzott és gyümölcsözött. Nincsen sehol sem 
megírva ; de azért mégis igen valószínű, hogy 
Virág István, amikor a buzsáki papiakból a 
pusztára visszatért, másként érezte magát, mint 
aznap reggel, midőn a templomba indult. Jól-
eső, nemes önérzetet fakaszthatott ekkor már 
lelkében az a tudat, hogy ő is azok közé tar-
tozik, akik tőlük telhetőleg támogatják szegé-
nyebb sorsú embertársaikat^ gyermekeik iskoláz-
tatásának a gondjaiban. Es a jólelkű gulyás-
bojtárnak ez a szép példája bizonyára támo-
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gatta a buzgó plébánost és hűséges munkatársait 
az iskoláztató-társulat eszméjének a megvalósí-
tásában. így történt, hogy az akkoriban mint-
egy 1700 lelket számláló magyar község nagy-
korú földmíves lakói, még a szegényebbek is, 
rövid egy esztendő leforgása alatt majdnem 
mind tagjaivá lettek a Kis János plébános által 
alapított iskoláztató-társulatnak. 

íme, ezekben bemutattam volna a „Tanodai 
Lapok "-ban és a „Népnevelési Közlemények "-
ben annak idején megjelent tüzetesebb tudó-
sítások nyomán a régi „Buzsáki iskoláztató 
társulat" keletkezésének a rövid történetével 
kapcsolatban, annak az első évi működéséről 
beszámoló érdekes kis jelentést is, amely meg-
győzhet mindenkit afíelől, hogy nagy isten-
áldása lett volna hazánkra és nemzetünkre 
nézve, ha a szép példát, melyet Kiss János és 
munkatársai a népnevelésügy szolgálatában mu-
tattak, országszerte csakhamar minden egyes 
községben követték volna mindazok, akik nem-
zeti életünkre mint a nép vezetői és nevelői na-
gyobb befolyást gyakorolhatnak. 

Örömmel közölném itt az áldott emlékű Kiss 
János esperes-plébános életére, valamint az 
általa megalkotott tzép társulat további műkö-
désére vonatkozó legnevezetesebb adatokat ; 
ámde azokat még ezideig nem sikerült meg-
szereznem. Erősen bízom mindazonáltal abban, 
hogy e szerény kis közlemény a Somogyvár-
megyében működő mélyen tisztelt Kartársakat 
és ügyfeleket arra fogja buzdítani, hogy egye-
sületi közgyűléseiken, ha előbb nem, úgy bizo-
nyára a jövő évben, hálás kegyelettel és az ügy-
höz méltó részletességgel megemlékeznek majd 
ariól a magasztosan szép munkáról, amelyet 
Kies János esperes-plébános és buzgó munka-
társai és hívei az 1856-ik évi december hó 
vége felé megkezdjek volt hazánk népnevelés-
ügyének az érdekében. Hozzánk, a nemzeti 
népnevelésügy egyszerű munkásaihoz illő és 
méltó dolog, hogy mindenha hálás kegyelettel 
adózzunk ama nemesen érző polgártársaink 
emlékezetének, akik minden tőlük telhetőt meg-
tettek népoktatásügyünk fejlesztésének a dol-
gában. Igaz ugyan, hogy Kiss János esperes-
plébános és társai csak szűkebb körben ^szol-
gálták közművelődésünk egyik ágazatát. Ámde 
azért a munka, melyet ők végeztek, tiszteletre-
méltó és fölötte fontos vala ; mert hiszen ezzel 
kézzelfoghatólag beigazolták, hogy kedvező kö-
rülmények között egy kis jóakarat és kitartás 
mellett hazánk kisebb községeiben, még az egy-
szerű földmívesek körében is megvalósítható 
az az eszme, amelyet hazánk legjelesebb fiai 
már az 1836-ik esztendőben az országgyűlésen a 
nemzeti életre nézve oly kívánatosnak és üdvös-
nek elismertek, és amelynek a fölkarolására s 

megvalósítására a dicső emlékű Eötvös József 
báró is oly lelkes szavakkal buzdította volt 
úgy az ország összes népiskolai hatóságainak, 
valamint az egész nemzet művelt társadalmá-
nak a tagjait abban az 1867-ik évi június 3-án 
kelt nevezetes körlevélben, amelyben kifejté 
eme nagy igazságot is: „Ha van föladat, mely-
nek megoldására az állam minden hatalma elég-
telen, az a népnevelés. Oly föladat ez, mely a 
nép hozzájárulása nélkül nem oldható meg!" 
„A népnek csak magának lehet önmagát mű-
velnie. Egyedül ott fejlődhetik ki életrevaló, 
önálló, maradandó és az emberi polgáriasodásra 
valóban gyümölcsöző műveltség, hol a művelő-
dés szükségének az érzete a nemzet lelkületé-
ben fölébredvén, a polgárok minden osztályának 
vállvetett közreműködése által ^ magából az 
összes nép életéből képződik ki. Es épp annyira 
az állami közhatalom csak segélyezni és gyá-
molítani képes az egyeseknek és testületeknek 
idevonatkozó törekvéseit, mint viszont a kor-
mánynak minden legüdvösebb intézkedései is 
óhajtott siker nélkül maradnak, ha a társada-
lom^ által nem támogattatik." 

íme ezekben bemutattam volna, hogy miként 
szolgálta az áldott emlékű Kiss János esperes-
plébános Som:>gy vármegyében egy kis hitköz-
ségi népnevelési egyesületnek a megalkotása által 
is nemzetünk népoktatásügyét. Ügy érzem, hogy 
ez nekem, ki ezt annyira, amennyire tudom, 
kötelességemben is állott, annyival is inkább, 
mivel akkor, amidőn „A magyar elemi iskolai 
népoktatás" múltjáról szóló munkámnak „A 
magyar társadalom a népoktatásügy szolgála-
tában1' című fejezetét a sajtó alá rendeztem 
volt, ebből, nehogy a könyv túlságosan is ter-
jedelmessé váljék, a „Buzsáki iskoláztató-társu-
latról" szóló szakaszt egészen ki kellett hagy-
nom. Erősen sarkalt egyébként ezen kötelesség-
nek a teljesítésére ezidő szerint az a körülmény 
is, hogy az idén lesz az ötvenedik évfordulója 
annak, hogy Kiss János, a jeles népnevelő lel-
kész, a „Buzsáki iskoláztató-társulat" megala-
kításához hozzáfogott volt Különben pedig 
meg vagyok győződve affelől, hogy mélyen tisz-
telt Kartársaim jó szolgálatot tehetnének nép-
oktatásügyünknek, ha az itt bemutatott régi 
iskoláztató-társulat tanulságos és érdekes tör-
ténetének minél szélesebb körben való meg-
ismertetése által, az egyszerűbb polgártársakban 
is fölébresztenék az arravaló készséget, hogy 
maguk is óhajtsák az olyan, szűkebb körre 
szorítkozó községi népneveiéti társasagoknak a 
megalakítását, amelyek a ma már az egész or-
szágot áthálózó s áldásosán működő nagy köz-
művelődési egyesületekhez csatlakozva, azoknak 
a vezetése mellett szolgálhatnák nemzetünk 
népnevelésügyét. Mert bizony-bizony senkisem 



23. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 435 

tagadhatja, hogy égetően nagy szükség volna 
hazánkban arra, hogy minden községben, min-
den egyes iskolaszék mellett olyan kisebb, de 
buzgó népnevelési egyesület is keletkezzék, amely 
a népiskolákat látogató szegényebb sorsú gyer-
mekek segélyezésén kívül, még a magasabb fokú 
intézeteket látogató szegény, de m:nden tekin-
tetben jeles ifjúságnak, kiváltképen pedig az 
árváknak és az ezek számára eddigelé már 
fölállított vagy később fölállítandó internátusok-
nak a támogatását is föladatául tekintené. 

(Poztony.) Péterfy Sándor 

I R O D A L O M . 
Á világegyetem. 

(A Föld,és a csillagvilág fizikai tüneményeinek ismer-
tetése. írták Cholnoky Jenő és Kövesligethy Radó egye-
temi tanárok. A „Műveltség Könyvtárá"-nak 3. kötete. 

Kiadja az Athenaeum.) 
Büszke öntudat tölti el keblünket, ha a ki-

mutatható kezdettől máig az ember fejlődését 
nyomon kísérjük. Az ember testi és lelki fej-
lődése szédítő útat tett meg a megszámlálha-
tatlan évezredek során s bár megszámlálhatatlan 
évezredek homályában lappang a tökéletes 
ember, a hit, hogy ez a tökéletesség elkövet-
kezik, fölemel, további munkára, küzdelemre 
serkent. Ha ez a hit nem élne bennünk, elve-
szítenék élet- és munkakedvünket s elviselhe-
tetlenül nehezednék reánk* kicsinységünk, semmi-
ségünk érzete, az az érzet, melyet a megmér-
hetetlen világegyetem kelt föl bennünk. A világ 
urainak nevezzük magunkat nagybüszkén, 
holott ha kissé mélyebben hatolunk a Világ-
egyetem tüneményeinek vizsgálatába, a hiú 
álom kegyetlenül foszlik szét : hisz maga a Föld, 
melynek lakói vagyunk, csak egy porszem a 
nagy mindenségben. S ha ez a nagynak látott 
Föld csak egy porszem, mik vagyunk mink ? 

Sürü verejtékcsöppeket izzadva jutunk föl a 
néhány ezer méteres hegy tetejére. Hosszú idő 
kell, míg kilihegtük magunkat, szívünk rende-
sen ver. Pedig valóképen csak egy dombocska 
tetején vagyunk. Hol van innét a Nap, mely 
reánk tűzi forró sugarait ? Hol a Hold ? A 
csillagok milliárdja ? S mi van ezeken túl ? 
A „dombocska" tetejéről a „dombvidék" hosszú 
láncolatán pihen meg tekintetünk. Hegyláncnak 
mondjuk mi. Szemünk belefárad, míg végigjárja 
a sötét erdők koszorúzta hegyeket, a szikla-
óriásokat, látjuk, amint a messze távolban az 
ég reáhajlik ezekre az óriásokra s vájjon jut-e 
eszünkbe, hogy ezek az óriások még csak tör-
péknek sem nevezhetők a világegyetemben ? 
Ha a Föld porszem, mik ezek az óriások ? Hát 
az a síkság, melyet a hegyláncok körülöveznek ? 
Es a végtelen pusztaság, melyet szemmel lát-

hatóan nem is határolnak hegyek ? Mennél 
toyább nézünk, elmélkedünk, annál súlyosabb 
terhekkel nehezedik reánk kicsinységünk, semmi-
ségünk érzete s végezetül még szerencsésnek 
mondjuk magunkat, hogy legalább némikép 
ismerjük a Földet, mely ápol s eltakar s vala-
mennyire be tudunk hatolni a folyton fejlődő 
tudomány segítségével a szabad szemmel és 
emberi találékonyság alkotLa eszközök útján 
látható világ titkaiba; megértjük a Föld és a 
csillagvilág egyes tüneményeit s megértvén, 
azokat a magunk hasznára fordíthatjuk. 

Ezt a nagy és üdvös célt szolgálja Cholnoky 
Jenő és Kövesligetliy Radó hatalmas nagy 
könyve, mely méltó folytatása a már népsze-
rűvé lett Műveltség Könyvtára eddig megjelent 
két kötetének: a „Technika vívmányai"-nak 
és az „Ember"-nek. A nagy föladatot meg-
osztották egymás közt : Cholnoky a Föld,. 
Kövesligethy a csillagvilág birodalmát tái'ja a 
laikus ember álmélkodó szeme elé. Mind a két 
tudós író mestere a tudomány népszerűsítésének. 
Kedvvel, gyönyörűséggel követjük őket fejezet-
ről fejezetre s észrevétlen gyarapodik ismere-
tünk s tágul látókörünk, megnyílnak előttünk 
eddig nehéz lakattal lezárt ajtók, megismerke-
dünk mindennap látható tünemények "okaival; 
tüneményekével, melyekről, mert annyira min-
dennapiak, azt hisszük, hogy tisztában vagyunk 
velük, holott ha hirtelen föltennők a kérdést, 
nem tudnánk rá kielégítő feleletet adni. 

A megmérhetetlen világegyetem tüneményei-
nek tudománya maga az a végtelen nagy biro-
dalom, ezt a birodalmat tökéletesen bejárni 
embernek nem adatott meg s meg kell eléged-
nünk, ha nagyjában megtehetjük bár azt az 
útat, melynek ezer meg ezer kiágazása van. Ezt 
a nagy útat a levegőben kezdi a mi tudós 
vezetőnk s ez az út maga végtelennek tetsző. o o 
Megmagyarázza a levegő liőmérsékét, annak 
változásait, a zivatar keletkezését, lefolyását, 
a levegő nedvességét, a csapadékot, a harmat, 
dér, zúzmarás köd, felhő, eső, jégeső és hó mi-
voltát, a villamosságot, a mennydörgést, így 
jutunk az áldott Naphoz, e földön minden élet 
és mozgásnak legfőbb okához. Mennyi meleg-
ség jut a földre, hogyan oszlik meg a föld 
színén ? Aztán következik a szelek világa s 
közben egy sereg népszerű kérdés világosodik 
meg, többek közt a Medárdus-napi időváltozás, 
megtudjuk, mi a legegyszerűbb barométer, mi-
ben áll az időjóslás tudománya, megfejtődnek 
a mindennapos tünemények okai : az ég kék 
színe, a felhők színei, a tavak színei, a szivár-
vány, a ködképek, a sugárkévék a lenyugvó 
nap körül stb. stb. 

A levegőből lejutunk — az Óceán fenekére. 
Micsoda életet találunk itt! Hány élet kellene 

és Tanszermúzeumiy. 
Gyertyánífy-könyvtóKÖ 
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csak ennek a teljes megismerésére ! S mekkora 
tudomány a „végtelen" tenger élete, a látható 
tünemények nagy sokasága ! 

A tenger után jön a Föld, a „porszem", 
amelyen a „világ ura" él. Mennyi titkot rejt 
magában ez a porszem ! Mennyi a csodálni 
való a fölszínén ! A hegyek, a völgyek, a sík-
ságok. A mindenféle csudás alakulatok, képző-
dések. A rettenetes vulkánok. A vulkánikus 
kitörések. A hegyek pusztulása. Hogyan dolgo-
zik, pusztít az esőcsöpp a hegyóriásban. Hát 
a patak, a csörgedező kis patak. 

Hát az a „körutazás", mit a vizek végeznek! 
A földön s a föld alatt. Hogyan fejlődnek a 
barlangok s hogyan pusztulnak. Hogyan támad-
nak azok a sokszor megcsudált hegyszakade-
kok. Es itt van a források nagy birodalma. 
A folyóvizek, a tavak : mind ezen a porszemen. 
Ez a porszem foglalja el a 633 oldalas könyv-
nek körülbelül 500 oldalát. Itt veszi át a 
vezetést Kövesligethy, bevezetve a csillagvilág 
csudálatos, rejtelmes birodalmába. Minő utazás 
ez ! El-elszédülünk a látottaktól s beleszédülünk 
a gondolatba, hogy mily megmérhetetlen űr a 
világegyetem: évezredek kellenének, hogy azt 
bejárja a gyarló ember, föltéve, hogy van év-
ezredekre nyújtott emberi élet s volna „alkal-
matosság", mely ezt az útat megtegye. 

Méltóan a nagyszerű témához, melyet e könyv 
felölel, maga a könyv is egy nagy birodalom, 
melynek hü ismertetéséhez külön könyv kellene. 
Csupán a szövegképek és színes mümellékletek 
száma több négyszáznál s végül a könyv hátsó 
táblájának belsejében van egy forgatható csil-
lagtérkép is, mely Kövesligethy számítása alap-
ján készült. Egy újságcikknek ily nagyszabású 
művel szemben lehet-e más föladata, mint 
némi tájékozást adni a tartalomról, fölkelteni 
a figyelmet s buzdítani, serkenteni a magyar 
olvasót, hogy ragadja meg az alkalmat : meg-
ismerni annyit a porszemből s e porszemről 
látható csillagvilágból, amennyit minden müveit 
embernek ismernie kell. Fölötte kívánatosnak 
tartjuk, hogv ezt a becses munkát lehetőleg 
minden tanítói lconyvtár megszerezze. 13. 

Magyar ábécé és olvasókönyv. (A fonomimi-
kai módszer és az új min. Tanterv alapján 
szerkesztették: Nemecska'i István és Csikós 
Gyula szegedi tarítók. Kiadta Singer és Wolf-
ner Budapesten. Ára 40 f. 602/1906. ein. sz. a. 
engedélyezve.) Az ábécé végén a tanító részére 
rövid tájékoztató van, melyből közöljük a kö-
vetkezőket: „Könyvünknek, mint fonomimikai 
ábécé és olvasókönyvnek előnyei : 1. Mi minden 
betűt vonatkozásba hozunk jelével (mimikájával) 
és hangjával, azokat is, am ebek T. Czukrász R. 
könyvében nincsenek egymással vonatkozásban ; 

amivel a módszer egyik főerősségét növeljük. 
Ennyiben térünk el T. Cz. R. vezérkönyvétől, 
illetve azt ezzel kiegészítjük. 2. A hang jelének 
képekben való bemutatása mellett ugyan-
csak képekben szemléltetjük a hanggal és jelé-
vel vonatkozásban levő dolog (tárgy, személy) 
képéből az illető betű alakjának kialakulását 
(metamorfózisát) is. 3. Könyvünk elején öt 
olvasótábla is van, mely kellő olvasási anyagot 
nyújt a fonomimikai előgyakorlatokhoz. Ábécénk 
az írvaolvasási módszerhez is sikerrel használ-
ható." Szerzők ábécéjük ismertetésében még 
ezeket írják: „A betű kialakulásának (meta-
morfózisának) képekben való ilyen szemléltetése 
— amint pl. a dobos katona képéből kialakul 
a d betű — a kis tanuló előtt egyrészt érdekes, 
másrészt ennek betütanulását még inkább meg-
könnyíti." 

Megjelent : Philothea, vagyis útmutatás az 
istenes életre. Szalézi szent Ferenc munkája, 
magyarra fordította Soós István kármelita. 
Budapest. A kármelita-zárda kiadása. Vászon-
kötésben 1 K 50 f, bőrkötésben 3 K. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Szíves tudomásul. Volt iskolatársak talál-

kozására vonatkozó értesítések halomszámra 
érkeznek szerkesztőségünkhöz. Ha ez értesíté-
seket mind közölnők, lapunk szűkre mért teré-
nek nagy részét erre kellene áldoznunk. Ezt 
azonban már azért sem tehetjük, mivel ez 
értesítések csak 15—20 embert érdekelvén, épen 
nem mondhatók közérdekűek»ek. Valamennyit 
nem közölhetvén, kivételt pedig nem tehetvén, 
ismételten kijelentjük, hogy volt iskolatársak 
találkozására vonatkozó értesítéseket lapunk 
szerkesztőségi részében nem közölhetünk. — 
Többeknek. A hirdetések és a lap küldése nem 
a szerkesztőség, hanem a kiadóhivatal (I., Vár, 
Iskola tér 3.) dolga. Méltóztassanak egyenesen 
oda fordulni. — Katonaköteles tanítók nő-
sülése. A Tanítók tanácsadója IV. kiadása 120-ik 
lapján nyomtatottak szerint: A tanítók kivéte-
les nősülési engedély nélkül nősülhetnek, ha 
mint tanítók vagy tanítójelöltek osztattak be 
vagy helyeztettek át utólagosan a póttartalékba, 
föltéve, hogy a nősülés idején 8 heti katonai 
kiképzés végett nem állanak épen tényleges 
szolgálatban. (Honv. min. 1890. évi 32.500. sz. 
körrend.) Besorozott s tanulmány befejezése 
végett szabadságra bocsátott tanítóképző-inté-
zeti növendékek azonban katonai hat. eng. 
nélkül nem nősülhetnek. — Tanítók gyerme-
kei fölvétele az állami felsőbb leányisko-
lákba. P. F. mezőhegyesi kartársunk és mások 
leveleiből látjuk, mily nehezen kapnak tanítók 
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kellő útbaigazítást leányaiknak az állami felsőbb 
leányiskolákba, esetleg államsege'lyes helyekre 
való bejutására és a fölvétel kellékeire nézve. 
Altalános tájékozásul levélbeni válasz helyett a 
közoktatásügyi minisztérium szakosztályából köz-
vetetlen szerzett információnk alapján tudatjuk : 
hogy az összes állami felsőbb leányiskolába 
folyamodók kérvényüket a közokt. min. úrhoz 
címezve, közvetlenül a közokt. minisztériumba 
adják be, f . é. június 10-ike előtt. A folyamod-
vány mellékletei: 1. születési bizonyítvány 2. 
Iskolai bizonyítvány. 3. Szegénységi, illetőleg 
vagyoni állapotot föltüntető hatósági bizonyít-
vány. Abbeli kérdezősködésekre vonatkozólag, 
hogy miután az iskolai bizonyítványt csak 
június havában kapják, azt válaszoljuk, hogy 
az iskolai tanulmányokat az előző évi osztály-
bizonyítvánnyal és a f. évi osztályból kiállított, 
az eddigi eredményt tanúsító értesítővel doku-
mentálják. — S. Gy. Ncsepcsény. Az 1904. 
évi I. t.-eikket rosszul ismeri. Újabb személyi 
pótlékot, föltéve, hogy a hivatkozott törvény 
addig érvényben marad, csak 10 évi állami 
szolgálat betöltése után fog kapni és ekkor is 
300 K-t ; a 200 K személyi pótlékot termé-
szetesen beszüntetik. — P. Sz. Sopron. Műkö-
dési bizonyítványt az illetékes iskolaszék vagy 
a gondnokság állíthat ki. Ha azonban eddig 
még sehol sem volt alkalmazásban, miről akar 
működési bizonyítványt kiállíttatni? Mintával 
különben nem szolgálhatunk. — N. S. Karász. 
A tanítói illetményt képező földek évi jövedel-
mének csakis azon része illetheti meg önt, mint 
amennyi szolgálati idejének aránylagosan meg-
felel. Ha ön ez év utolsó negyedére szóló jöve-
delmét is fölvenné, miből fizetné az iskolafönn-
tartó utódját s viszont, hogy jutna ön ahhoz, 
hogy egy bizonyos időig meglevő és megelőző 
szolgálata után is húzzon illetményt? A föld-
megmunkálási költségek tekintetében állapodjék 
meg utódjával. A kertre nézve elődjéhez hasonló 
eljárást követhet. — P. B. Körmöczbánya. 
Nyugdíjkönyvecskéje megadja a szükséges útba-
igazítást. — B. A. Bágyon. Ujabban 36.064/900. 
sz. a. beérkezett ügyének elintézését megsür-
gettük. — M. Gy. Rém. A pályázattal mái-
elkésett. — H. M. Csak oly állás elnyeréséért 
lehet az illetékes kir. tanfelügyelőség útján 
folyamodni, amelyre pályázatot hirdettek. Az 
erre vonatkozó miniszteri rendeletet lapunk 
folyó évi 21. számában közöltük. — T. J. 
Sz. G. 1. Eddig még csak az állami tanítók 
élveznek az államvasútaknái félárú jegyet. 
Remélhetőleg megadják ezt a kedvezményt 
a felekezeti tanítóknak is. 2. Nem. — 
B. L. Seprős. Mi sem mondhatunk más egye-
bet, mint azt, amit az Utasítás 92. §-a magában 
foglal, vagyis azt, hogy a magántanulóktól be-

szedett díjakon a vizsgázó tanítók és az ig.-tanító 
egyenlő arányban osztozkodnak. Ha a magán-
tanuló hittanból is tesz egyidejűleg vizsgálatot, a 
vizsgálati díjban a hitoktató is részesedik. — 
G. 1. Kisbattyán. Minden tanítónak érdekében 
áll a tankötelesek újraoltatását ellenőrizni.. — 
Oclitina. Olvashatatlan aláírása miatt nem volt 
módunkban levélben válaszolni ; ezúton közöljük 
tehát, hogy tanszerét részletes leírással a min.-
hoz intézendő kérvénv kapcsán küldje föl a 
tanszermúzeum igazgatóságahoz. (I.Pedagógium.) 
Itt fogják megállapítani a bírálat díját is. — 
H. K. Fürgéd. Fönti üzenetünk önnek 
is szól ; kiegészítjük ezt azzal, hogy a mi-
nisztérium tanszerét nem szabadalmazza. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Miniszterünk gyásza. Mély megillető-

déssel értesültünk, hogy Apponyi Albert gróf 
közoktatásügyi minisztert családi gyász érte: 
egyetlen testvére, Apponyi Georgina grófnő, 
Marzani Albert gróf szolgálaton kívül levő 
osztrák kerületi biztos felesége, ötvenöt éves 
korában elhunyt. A fenkölt gondolkodású, ritka 
műveltségű asszony, akit Apponyi Albert gróf 
rajongásig szeretett, a magyar főúri társaságnak 
kedvelt tagja volt s bár évek óta Tirolban élt 
férje oldalán, a magyar társadalmi s politikai 
élet minden nyilvánulását éber figyelemmel 
kísérte. Valahányszor Magyarországon a politika 
hullámverése kritikus időket teremtett, Marzani 
grófné Budapestre sietett bátyjához, Apponyi 
Alberthez, s ilyenkor gyakran jelen volt a kép-
viselőház ülésén. Apponyi Albert minden esz-
tendőben néhány hetet töltött a griesi kastély-
ban, ott pihente ki annak a küzdelemnek 
fáradalmait, amelyek az utóbbi esztendők viharos 
napjaiban testén-lelkén erőt vettek. A griesi 
tuszkulánumban az elhunyt grófné férje, Marzani 
gróf történeti tanulmányainak él s tudományos 
búvárlatait esztendőkön keresztül csöndben s 
föltünés nélkül végezte. Ebben a környezetben 
töltötte Apponyi családjával azt az időt, amelyet 
pihenésre szánt. Apponyi Albert gróf elutazott 
testvére temetésére. 

— Gyermekvédő Liga. Anyák és apák sok-
féle jótékony egyesületben már régóta szervez-
kedtek az elhagyott gyermekek védelmére. De 
a sokfelé elágazó és épen ezért csekélyebb erejű 
jótékonyság helyébe egy új szervezet lépett : az 
Országos Gyermekvédő Liga. Nem azért, hogy 
a többiek munkáját lerontsa vagy tőlük az 
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eddigi erkölcsi és anyagi támogatást elvonja, 
hanem ellenkezőleg azért, hogy az egységben 
rejlő erő hatalmával ruházza föl valamennyit ; 
hogy testvéri együttműködésüket a maga szé-
lesebb körű látásával irányítsa, nagyobb eszkö-
zeivel hathatósabbá tegye. E Liga élén Magyar-
ország legszebb nevei állanak. Még mielőtt a 
társadalmat hatékony cselekvésre szólították föl, 
már megmozdították a természeténél fogva 
lassúbb és konzervatívabb államot és törvény-
hozást. Üdvös törvényeket javasoltak az el-
hagyott gyermekek védelmére és a szerencsét-
lenek leg.őbb patrónusául megszerezték az 
államot. De a munka java mégis csak a tár-
sadalomra vár. A május 26-iki gyermeknap, a 
liga leleményes ötlete, volt az első alkalom, 
amikor a közönség megmutatta, hogy érzék van 
benne a gyermekkérdés jelentősége iránt. Ország-
szerte örömmel jelentkeztek kereskedőink, tudat-
ván készségüket, hogy azon a napon tiszta 
jövedelmüket vagy egészben, vagy tekintélyes 
részben a Liga rendelkezésére bocsátják. A május 
26-iki gyermeknap úgy Budapesten, mint az 
ország többi városaiban örvendetesen kielégítő 
eredménnyel végződött. Ikertestvére ez a moz-
galom a tidipánmozgalomnik és örvendetes 
jele a végre elérkezett új korszak nemzeti irány-
zatának. 

— Dr. Wlassics Gyula a kultúrmunkáról. 
F. hó 24-én tartotta meg a ilIúzeumók és 
Könyvtárak Országos Egyesülete rendes évi 
közgyűlését. A közgyűlést Wlassics Gyula, az 
Egyesület elnöke nyitotta meg, nagyszabású be-
széddel. Megnyitójában mindenekelőtt haza-
fias örömét fejezte ki afölött, hogy nemzet és 
király között a béke helyreállott. Ezt a békét — 
úgymond — komoly munkára kell fölhasználni. 
Odaadóan, verejtékkel kell dolgozni mindenkinek 
a nemzeti kultúra fölvirágoztatásán. Meg kell 
végre értenie a nemzetnek, hogy a népfajok 
sorsát a népműveltség ereje dönti el. A husza-
dik század a nagy társadalmi átalakulások ideje. 
A műveltség általánosítására kell törekednünk. 
A legnagyobb reményeket fűzi Apponyi Albert 
híJtuszminiszterségi'hez : ez a nagyszabású poli-
tikus teljesen át van hatva a modern eszmék-
től. A vezérnek azonban törhetetlen, hü had-
seregre van szüksége, hogy a kultúrharcot siker 
koronázza. A népművelés eszközeinek sorában 
a leghatalmasabb tényező a felnőttek művelé-
sének folytonossága. Ennek a szolgálatában áll 
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Egyesülete, 
és teljes odaadással buzgólkodik a kultúrszocia-

lizmusért. Wlassics Gyula hatalmas beszédét, 
melyben György Aladárról, lapunk volt fő-
munkatársáról is kegyeletesen és magasztalóan 
emlékezett meg, lelkes ovációkkal kísérték. 

— Magyar dolgok a kiilloldöu cím alatt 
a Budapesti Hírlap f. hó 20-iki számában 
ugyanazzal a kérdéssel foglalkozik, melyhez mi 
jelenleg Hazugságok a tanításban címen köz-
lünk hozzászólásokat. Idézzük e cikkből a követ-
kezőket: „A bajor államvasút kocsijaiban ki-
függesztett vasúti térképeken Pesth Ausztriába 
esik. A legtekintélyesebb német lapok csak 
Osterreich-Ungarnt ismernek s Pesth-ről kelte-
zik magyar tárgyú távirataikat. A magyarokat 
a német társasági szólásmód rendesen osztrákok-
nak mondja. Londonban, az Oxford-Streeten, 
egyik legelőkelőbb papírkereskedő cég, a Parkins 
és Gostoni, Hungarian Imperial Blueband, 
muzsikáját hirdeti, a magyar császári kék 
zenekarét. A cég főnöke azt mondja, hogy a 
hirdetés helyes, mert Magyarországnak „csá-
szárja" van és nem hajlandó megváltoztatni a 
hirdetést, mert évek óta úgy van és a közönség 
már hozzászokott. Minden nyugat-európai metro-
polisban, sőt még Konstantinápolyban is osztrák-
magyar kereskedelmi kamarák hirdetik a biro-
dalmi egységet. Ezt a furcsa új közös ügyet 
a diplomácia találta föl. Hogy miért fogadták 
el a külföld magyarjai, a követségeket és a 
mult idők politikai rendszerét kellene megkér-
dezni. Tessék ezek után elhitetni valakivel, hogy 
Magyarország és Ausztria kereskedelmét külön 
intézik és hogy a közgazdaság nem birodalmi 
közös ügy. De menjünk át Amerikába. Már a 
hajókon használatos utazási reklámokból és 
térképekből azt tudjuk meg, hogy hazánk 
Ausztriában, vagy legalább is Ausztria-Hungary-
ban fekszik. A régibb lexikonok Magyarországot 
vagy csak mint homályos geográfiai fogalmat, 
vagy mint Ausztria s újabban Ausztria Magyar-
ország részét ismerik. Amerika legújabb atlasza 
(az a neve, hogy Modern Attas of At i erica J, 
a huszadik században, most frissen csinált munka, 
Newyork és London egyik első cégétől kiadva 
s büszkén hivatkozva arra, hogy hiteles adatok 
alapján készült, szintén nem ismer csak Austria-
Hungaryt. Csak birodalmi határ van rajta föl-
tüntetve. A területre az Austria-Hungary úgy 
van ráírva, hogy Debreczen az Ausztria szó 
utolsó betűje mellé esik. Ez az atlasz a váro-
soknak betűrendes névmutatóját is tartalmazza. 
Budapestről azt tudjuk meg belőle, hogy máso-
dik városa Ausztriának. Kecskemét és Debreczen 
minden további jelzés nélkül Ausztriában fek-
szik. így azután már nem is nagyon csodál-
kozik az ember, ha Washingtonban, az Egyesült 
Államok politikájának gócpontján, a lakáscím-
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és telefon jegyzékben hiába keresünk magyar-
osztrák követséget, avagy akár osztrák-magyart is. 
Azt találjuk, hogy : Austrian Embassy, osztrák 
követség. A legnagyobb tengeralatti távíró-
társaság és minden posta, vagy egyéb közle-
kedési vállalat jegyzékében hazái k Austria 
főcím alatt, Galícia után következik, mint 
osztrák tartomány. Mert Hungary a G betű 
után következik s községeink Ausztriába vannak 
kebelezve." Hát ez bizony tűrhetetlen állapot! 

— ' Az Eötvös-alap köréből. Az Apácai 
Csere János szob lalapílványra vonatkozólag az 
Eötvös alap elnöksége már megtette előterjesz-
tését és kilátás van arra, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter űr ez alapítványi helyét 
már a f. évi augusztusi közgyűlés betöltheti 
egy arra érdemes ifjúval. A kijelölés joga a 
minisztert illeti meg. — Az alap elnöke f. hó 
18-án meglátogatta a Tanítók Hunyadi-Házát 
Kolozsvárt s megelégedéssel tapasztalta, hogy 
a kitűnően vezetett intézetben dicséretes rend 
és az ifjúság közt példás szellem uralkodik. 
A mi ifjaink Budapesten is, Kolozsvárt is 
komolyan készülnek leendő pályájukra s a 
tanító-szülék nyugodtak lehetnek e tekintetben.— 
Ifjúsági élőadást rendezett Nagy József bezdáni 
(Bács- Bodrog vm.) kartársunk, mely nemcsak 
szép anyagi, de örvendetes erkölcsi sikerrel is 
járt, amennyiben 155 koronát jövedelmezett az 
Eötvös-alap javára. „A mi kedvelt lapunkban, 
írja nekünk Nagy József kartársunk, ismételten 
olvashattunk módozatokat, amelyek által az 
alap növekedhetnék. Nem volna talán az utolsó 
eszköz, ha igénytelen példámon más iskolák is 
buzdulnának. Nem kellene egyéb egy kis fárad-
ságnál. Ha kedves hazánk 17—18 ezer iskolája 
közül csak a fele ily módon átlag iskolánként 
50 koronás részesjegyre tenne szert, az alap 
tökéje rövidesen félmillió koronával növeked-
hetnék." Igaza van a mi kitűnő kartársunknak ! — 
Az Eötvös-alap ismertető-füzeteit a kir. tanfel-
ügyelő urak, akik orsz. segélyegyesűletünket 
lelkes támogatásban részesítik, már majdnem 
mind szétküldték s a központi vezetőség már 
észleli is a hatást, amennyiben eléggé szép 
számmal jelentkeznek új tagok. Az elnökség 
reméli, hogy amily mértékben alaposan meg-
ismeri a tanítóság az Eötvös-alapot, oly mér-
tékben fognak az alap tagjai is szaporodni. 
Kartársaink közül azok, akik tévedésből még 

nem kaptak ismertető-füzetet, szíveskedjenek 
levelezőlapon ilyet a titkári hivataltól (VIH., 
Szentkirályi u. 47. sz.) kérni. — Szövetkezetek 
az Eötvös-alapért. A hitel- és fogyasztási szövet-
kezetek eddig is támogatták alaüunkat s most o o 
újabb adományok érkeztek be e részről. A 
kunágofai községi hitelszövetkezet 20 koronát, 
a czibakh ízi községi hitelszövetkezet pedig 10 
koronát adott alapunkra az 1905. évi tiszta 
haszonból ; az előbbit Fülöp Sándor, az utóbbit 
Lucskay János kartársunk küldte be. Ennek 
— reméljük — folytatása is lesz. 

— Orvosok a fővárosi el. iskolákban. 
Budapest V. kerületének I. számú iskolaszéke, 
áthatva attól a nemes emberbaráti gondolattól, 
hogy a legnagyobbrészt szegénysorsú gyerme-
kek egészsége is szakszerű ellenőrzés alatt legyen, 
Mezey Lajos keiületi elül járó elnöklésével neve-
zetes határozatot hozott. Sürgőt beadványt intéz 
a főváros tanácsához, hogy elemi iskolaorvosi 
allásokat szervezzen és ezeket az állásokat olyan 
orvosokkal töltse be, akiknek eddigi pályafutása 
biztosítékot nyújt arra, hogy nemes föladatukat 
legjobb tudásuk szerint teljes lelkiismeretességgel 
fogják végezni. 

— IJj konviktus a tanítók fiai számára. 
Az „Aradvidéki Tanítóegyesület" és a D. M. K. E. 
Aradon tanítókonviktust építettek. A konviktus 
1906. évi szeptember 1-én nyílik meg. A kon-
viktusba fölvétetnek : Közép- (gimnáziumba, reál-
iskolába), felső kereskedelmibe, polgáriskolába, 
tanítóképző-intézetbe és a fém- és faipariskolába 
járó fiú-tanulók. Kivételes esetekben elemi iskola 
III., IV. osztályába járó gyermekek is fölvétet-
nek. Az aradi tanítókonviktus a családi élet 
igényeinek megfelelőleg van berendezve és lesz 
vezetve. A nappali és hálószobákban (egyben-
egyben) csak 6—8 gyermek lesz elhelyezve, és 
hogy a tanulók minden tekintetben megfelelő 
ellátásban részesüljenek, az élelmezést házilag 
kezelik. A konviktus belső életét az „Arad-
vidéki Tanítóegyesület" tagjai irányítják, veze-
tik. A tanítóság minden tudásával és szeretetével 
rajta van, hogy a gyermekeket valláserkölcsi 
és hazafias szellemben nevelje. Az intézetben 
120 tanulót vesznek föl Egy-egy gyermek évi 
négyszáz (400) korona ellátási, tíz (10) korona 
fölvételi, öt (5) korona orvosi, tíz (10) korona 
prefektusi és tíz (10) korona ágynemű hasz-
nálati díjat fizet. A fejpárna kivételével az ösz-
szes ágyneműeket az intézet adja. Tanítógyer-
mekek évi kétszáznyolcvan (280) koronát és a 
fent megnevezett összes egyéb díjakat fizetik. 
Ezen díjakért a gyermekek lakást, élelmezést, 
a tantervszerű tanulmányokban segítséget, orvosi 
felügyeletet, mosást, ágyneműeket, kiszolgálást, 



lo NEPÍANITÓK LAPJA. 2 2 SZAM. 

fűtést és az összes bútorok, játékszerek ingye-
nes használatát kapják. Az intézetbe való föl-
vételért 1906 július hó l-ig — bélyegmentes — 
írásban kell folyamodni. A folyamodványok a 
felügyelő-bizottság ügyvivő elnökéhez: Kovács 
Vincéhez (Arad, polgári fiúiskola) küldendők, 
aki az intézetbe való fölvételre, valamint az 
egyes iskolákba való beíratásra és minden más 
ügyre vonatkozólag szívesen szolgál részletes 
fölvilágosításokkal. 

— A Békésvármegyei Általános Tanító-
egyesület május 16-áu és 17-én tartotta Gyomán 
a városháza dísztermében évi nagy gyűlését, 
melyen mintegy 250 férfi, nőtanító és óvónő 
vett részt. A gyűlést Láng Gusztáv egyesületi 
elnök lendületes beszéddel nyitotta meg. A gyű-
lés tagjait a város nevében a főszolgabíró, a 
jköri tagok nevében a jkör elnöke üdvözölte. 
A gyűlés üdvözlő táviratot intézett Apponyi 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 
Ezután Uhrin Károly egyesületi főjegyző olvasta 
föl az egyesület működéséről szóló évi jelenté-
sét, melyet a közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
vett. Dr. Nóvák József szabadkai tiszti orvos 
érdekes és tanulságos előadást tartott az iskolai 
padokról és azok befolyásáról a növendékek 
testi fejlődésére. Előadását képek és padminták 
bemutatásával fűszerezte. Délben 10 percnyi 
szünet után a gyűlés Brósz János elnöklete 
mellett folyt tovább. Elfogadták a csabai jkör 
indítványát, mely szerinf úgy a közoktatásügyi, 
mint a kereskedelmi miniszterhez föliratot intéz-
nek, melyben kérik, hogy a községi és felekezeti 
tanítók és óvónőknek is adják meg az arcképes 
igazolvánnyal való utazási kedvezményt. Majd 
Paulovics József orosházi áll. isk. igazgató 
ismertette behatóan az Eötvös-alap és a buda-
pesti és kolozsvári tanítók házai mult pví áldá-
sos működését. A gyűlés az érdekes munkáért 
előadónak köszönetet szavazott. Gyűlés után a 
gyönyörű sétakert pavilonjában 300 terítékű 
lakoma volt. Az ebéd alkalmával Brósz János 
a Tanítók Házában levő békésmegyei szoba-
alapra 34 koronát gyűjtött. 

— Királyi Pál emlékezete. Évente május 
hó 25-én a főváros más és más kerületében 
szentelnek ünnepet néhai Királyi Pál emléké-
nek, ki egész nemes életét az emberszeretettől 
áthatott közművelődés ügyeinek szentelte. Az 
Orsz. Magy. Isk. Egyesület alapítói közt első 
s mindhalálig hű bajnoka. Húszezer koronát 
is hagyott ez intézménynek alapítványul. A 
magyarság és magyar nyelvterjesztés izzólelkü 
harcosa volt. Méltó, hogy emléke példaként 
állíttassék. P. hó 25-én az Orsz. Magy. Isk.-
Egyesület a magasztos ünnepet a X. kerület 
kápolnatéri iskolájában tartotta. Tóth József kir. 
t i ácsos, ügyvivő elnök, dr. Gerlóczy Károly 

egyesületi titkár, dr. Beretvay Endre, a helyi 
bizottság elnöke, Minké Béla, az egyesület 
igazgató-tanácsosa képviselték a központot. Az 
iskolaszék, közönség és tanulók emelkedett 
lélekkel vettek részt a tanulságos ünnepen. 
Minké Béla igazgató mondott emlékbeszédet s 
a tanulók az alkalomnak megfelelő szavalatok-
kal és hazafias énekekkei vettek részt. Tóth 
József és dr. Beretvay Endre lelkes szavakkal 
áldoztak Királyi Pál emlékének, buzdítván ez-
által a hazaszeretetre és követendő például 
állítva föl a nemzeti nyelv szeretete, ápolása 
és terjesztésére. Nyolcvan tanuló jutalmat kapott. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös alap 
javára: „Víg társaság" (Kozárvár) 2 K 30 f ; 
Kunágota közs. hitelszövetkezete 20 K ; Czibak-
háza közs. hitelszövetJcezete 10 K; Szabó Lipót 
és Fejér Lipót tanítók gyűjtése (Nagyszécsény) 
12 K 18 f. Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Gyűlések. A „Beregvár-
megyei magyar közművelődési egyesület" köz-
ponti igazgató-választmánya június hó 2-án 
ülést tart. A „Zomborvidéki r. k. tanítóegyesü-
let" június 7-én Zomborban, a központi fiú-
iskolában közgyűlést tart. A „Beszterce-naszód-
vármegyei ált. tanítóegyesület" beszterczesajói 
fiókköre f. évi június hó 6-án Zselyken, az áll. 
isk. helyiségében rendes tavaszi gyűlést tart. 

— Halálozás. Kern Péter czernvai tanító 
és járási faiskolafelügyelő 30 évi működés után 
jobblétre szt nderült. Áldás emlékére ! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügy osztály főnökök napon-
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülette : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van mindtn csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; föl világositások is ott nyernetők. — Ast 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók íláza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító- Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tarta lom : Az iparosoktatás reformja. — Hazug-
ságok a tanításban. VII. Kuthi Zsigmond. — Nemze-
tiségi iskoláink rendezése. Hütter Adolf — Iskolai 
fegyelem. Nagy József. — Az ismétlésről. III. Kecske-
méthy László. IV. Kőszegiig István. — Állami tanítói 
állások betöltése. Hivatalos rész. — Szi inóra : 
Egy régi iskoláztató társulatról. Péterfy Sándor — 
Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyar országi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az ntoleó posta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: K LAD Ó HIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEK., OSTUOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 8. 

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

Szocializmus és népiskola. 
Március 15-én pedagógiai szempont-

ból is két igen figyelemreméltó epizód-
ról referáltak a napilapok. Egy község-
ben az iskolásgyermekek a tantestület 
és meghívott vendégek jelenlétében szin-
tén ünnepeltek. A gyermekek hazafias 
szavalatainak, dalainak és a tanító lel-
kes beszédének elhangzása után, a jelen-
levők általános rémületére, amely azonban 
csakhamar lelkes tüntetéssé változott, 
a hallgatóság soraiból előlépett a falu 
közismert szociálistavezére és beszélni 
kezdett: „Félrevezetett vak voltam eddig. 
Lelketlen izgatók elvették eszemet. Be-
csületes magyar honpolgárból hazátlan 
szociáldemokrata lettem. Nem szégyen-
lem, hanem bevallom, hogy meglett em-
ber létemre e gyermekektől megtanultam 
hazámat most újra szeretni. Köszönöm 
nektek, gyermekek és önöknek, tanító 
urak, hogy erre megtanítottak." Ez az 
egyik. A másik eset a „Népszava" sze-
rint a székesfővárosban történt. Egy ipar-
iskolának több növendéke március 15-én 
vörös jelvényekkel jelent meg az iskolá-
ban és kérkedve szociálistának vallotta 
magát. Amilyen fölemelő és vigasztaló az 
első, olyan megdöbbentő az utóbbi eset. 

Ez bennünket népnevelőket gondol-
kodóba ejthet. Húsz évvel ezelőtt még 
büszkén vertük a mellünket: „Földmívelő 
ország vagyunk, a szociáldemokrácia föl-

forgató eszméinek nálunk nincsen talaja, 
a józan magyar nép nem veszi be azo-
kat." Es ma? Ma megszégyenülve és 
bűnbánóla g kell beismernünk, hogy épen 
Magyarországnak jutot t ki az a szomorú 
dicsőség, hogy a szociáldemokráciának 
azt a faj táját szülte, amely eddig a kül-
földön ismeretlen volt : a mezőgazdasági, 
a parasztszociálizmust. Ez oly jelenség, 
amelyről senki sem tudhatja, mikor és 
hogyan fog végződni. Tévednénk, ha 
ettől a mozgalomtól minden jogosult-
ságot eltagadnánk. Amíg jogos igényei-
nek a törvényes kereteken belül törekszik 
érvényt szerezni, addig minden józanul 
gondolkozó ember csak rokoné rzéssel 
kísérheti; hanem kiölni az emberek lel-
kéből a legmagasztosabb eszméket, Istent 
és hazát, ez már merénylet. Ez a moz-
galom t. i. nemcsak " gazdasági, hanem 
erkölcsi is, mert a „becsületes megélhe-
tés" címén egy egészen új társadalmi 
rendet akar teremteni, amelyből azon-
ban ez a két fogalom: Isten és haza 
száműzve legyen. Hát igenis, meg kell 
újítani, de nem annyira a társadalmi 
rendet, mint inkább a társadalom tagjait. 
És itt a népiskolára, mint a népnek 
majdnem kizárólagos nevelő-intézetére, 
háramlik a legfontosabb föladat és fele-
lősség. Az a kérdés tehát: mennyiben felel-
het meg a népiskola ennek a föladatnak? 

* 
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Ahol vallásos érzület hatja át a4 lelkeket, ott 
a társadalmat fölforgató eszmék nem találnak 
termékeny talajra. Ezt tudja és tapasztalja "a 
szoeiálizmus is, innét van aztán az, hogy részint 
nyiltan, részint pedig burkoltan („a vallás 
magánügy") hadat üzen minden pozitív vallásnak. 
És ezzel megjelölik a szociáldemokrácia elleni 
legbiztosabb fegyverünket : a vallásos érzü'et hat-
hatós fejlesztését és ápolását a.népiskolában. Mert 
a vallás az a kőszikla, amelyen a fölforgató 
eszmék még mindig hajótörést szenvedtek és 
fognak is szenvedni. Azért gondosan kell ezt 
az érzületet ápolni és fejleszteni a társadalom 
azon tagjainak szívében, akik még romlatlanok 
és a szép, jó és igaz iránt még fogékonyak. 
Hanem ez majdnem kizárólag a papság föl-
adata és azért szorosan véve nem is tartoznék 
ezen téma keretébe. 

Azonban a serdülő ifjúság szívébe termékeny 
magot elhinteni; őt vallásos kötelességeinek 
buzgó teljesítésére szoktatni: az már a tanító 
föladata is. Azért szükséges, hogy a tanítást 
vallásos szellem is hassa át. Ez a szellem aztán 
szüli a becsületességet, igazságosságot, megelé-
gedettséget, mások érdemeinek méltányos elis-
merését, jótékonyságot és önmegtagadást. A 
vallás megköveteli a gyermekektől, hogy szü-
leiket; az alattvalóktól, hogy elöljáróikat tisz-
teljék, szeressék és nekik engedelmeskedjenek, 
bennük Isten helyetteseit tekintsék; megtiltja 
más jószágának megkárosítását . . . és ezek mind 
olyan tanok, amelyek kiáltó ellentétben állanak 
a szociáldemokrácia törekvéseivel. A vallásos 
érzület ápolására és fejlesztésére pedig szám-
talan alkalma nyílik a tanítónak : a beszéd- és 
értelemgyakorlat tanításánál, olvasmányok és 
költemények tárgyalásánál, természetrajzban, 
történelemben és énekben. A fegyelmezésnél, 
természeti tüneményeknél, az iskolában vagy 
azon kívül előforduló feltűnőbb eseményeknél 
a tanító mindig módot találhat arra, hogy 
néhány rövid és velős szóval a gyermek vallá-
sos érzületére hasson és korunknak ferde törek-
véseit föltüntesse, anélkül azonban, hogy a 
szoeiálizmus kifejezését használná. 

Az oktatás azonban nem elegendő, ha a 
tanító azt a gyakorlattal össze nem köti. Ha a 
gondos tanítónak a maga hatáskörében arra is 
kiterjed a figyelme, hogy a gyermek vallásos 
kötelességeit ne csak ismerje, hanem gyakorolja 
is, akkor a vallásos érzület eleven élet és való-
ság lesz a gyermekben. De hasztalan lesz a 
tanítónak az a lankadatlan törekvése, hogy a 
gyermeket valláserkölcsi meggyőződésre nevelje, 
ha hiányzik a nevelő vonzó és szemléltető pél-
dája. A nevelő tettei meghazudtolnák szavait 
és a gyermek előbb-utóbb arra a meggyőző-
désre jutna, hogy nevelője rászedte őt, aminek 

aztán természetszerű következménye az lenne, 
hogy inkább hisz majd az életben azoknak, 
akiknek elvei és tettei e téren kölcsönösen födik 
egymást : a szociáldemokratáknak. 

Ha a vallásos érzület már egymagában véve 
elegendő is arra, hogy a jövendő nemzedéket 
hű állampolgárokká nevelje, mégis számos más 
eszköz is áll rendelkezésünkre Diesterweg azt 
mondja : „ Törvénytisztelet nélkül nem lehet a 
nemzet nagy és erős ; nélküle nincsen nemzeti 
jellem, nincsenek erős férfiak". Ha tehát azt 
akarjuk, hogy a gyermek egykor mint hon-
polgár a fölforgató eszméknek rabja ne legyen, 
akkor szoktassuk öt arra, hogy már az iskolá-
ban is akaratát mások akaratának alárendelje: 
neveljük öt törvénytiszteletre. És erre az isko-
lában tág tere nyílik a tanítónak, mert hisz' 
az iskola sem egyéb, mint egy kis állam. Mint 
mindenben, ebben is rendkívül mélyreható 
jelentősége van a tanító példájának. 0 maga 
is szentül tartsa meg az iskolai törvényeket. 
Súlyosan vétene a józan nevelés ellen, ha túl-
tenné magát a magaadta törvényeken, vagy 
azoknak végrehajtásánál személyválogató lenne. 
Hanem aztán észszerűek, könnyűek és célra-
vezetők is legyenek az adott törvények. Ily-
képen aligha fog azoknak lelkiismeretes meg-
tartása nehézségekbe ütközni. Végzetes hibát 
követne el azonban az a tanító, aki olyan 
iskolai rendet akarna teremteni, amely a gyer-
mek természetével a legkiáltóbb ellentétben áll 
és amelynek megtartását csak zsarnoki kény-
szerrel tudná kierőszakolni. Ezzel elhintené a 
gyermek szívében az ellenmondás, a lázadás 
szellemét, amely, ha az életben a fölforgató 
eszmék még táplálják is, előbb-utóbb végze-
tessé válhatik a gyermekre nézve. 

„Hazádnak rendületlenül légy híve, óh ma-
gyar!" Ha valaha, úgy most az ideje annak, 
hogy a halhatatlan költőnek ezen szavait mé-
lyen véssük a jó magyar nép szívébe, most, 
amikor a népbolondítók a nép közé furakodva, 
azon fáradoznak, hogy mennydörgő beszédek-
kel és szennyes iratokkal elámítsák és szívében 
hazátlanná tegyék a föld, a gyár és műhely 
munkásnépét. Azért nem ismerhet a népnevelő 
szentebb kötelességet, mintha a reábízott ifjú-
ságot, amely talán már egy-két év múlva abban 
a helyzetben lesz, hogy maga is részt vegyen 
a „világmegváltó" eszméknek terjesztésében, 
jobb meggyőződésre hozza és arra nevelje, hogy 
hazáját és királyát őszintén és önzetlenül sze-
resse. A tanító ápolja és fejlessze a leg'deáli-
sabb érzelmet: a hazafiság érzelmét. Legyen 
gondja arra, hogy különösen azokat a tárgya-
kat kezelje pedagógiailag céltudatosan, amelyek 
a hazafiság érzületének fejlesztésére kiválóan 
alkalmasak. A beszéd- és értelemgyakorlatban 
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kötelező szülőhely és lakóhely tanítása által 
megismerkedik a gyermek szűkebb hazájával. 
A hazafias tanító előadása ekkor oly élénk, 
meleg és közvetlen, hogy a gyermek szűkebb 
hazájának legigénytelenebb pontját, legegysze-
rűbb vidékét is paradicsomnak tartja. 

A későbbi rendszeres földrajzoktatás által 
azután átviszi a gyermeknek^ lakóhelye iránti 
szeretetét az egész hazára. Elénk színekkel és 
megkapó vonásokkal ecseteli a haza nagyságát 
és természeti szépségeit; megismerteti a gyer-
mekkel a nemzet szokásait és sajátszerű intéz-
ményeit. A hazának minden lakosát vallás-, 
nyelv-, vagyon- és műveltségi különbség nélkül 
mint egyetlen nagy családnak olyan tagjait 
ecseteli, akik közös védelemben részesülnek és 
akiket ennélfogva közös törvények is köteleznek. 

Nagyobb, vagy legalább is hasonló fontos-
ságú a hasai történelemnek tanítása is, amely 
azonban ne évszámoknak, hely- és személy-
neveknek összehalmozásából álljon. Hanem 
ismertesse meg a gyermekkel azokat a kitűnő 
férfiakat, akik a haza sorsának intézésében éle-
tüket és vérüket áldozták, akik hálát érdemel-
nek a hatalmasoktól és gyöngéktől egyaránt. 
A történelemnek ez a módszeres kezelése irigy-
ség és bosszú helyett hálával és szeretettel tölti 
el az egyszerű és szegény nép gyermekének 
szívét is a nemzet fejedelmei és nagyjai iránt, 
mert megtanulja belőle azt, hogy a nemzet 
nagyjai érte is áldoztak, szenvedtek és meghaltak. 

A történelemtanítás mellé sorakozik a magyar 
nyelv tanítása. Az iskolai olvasókönyv igazi 
kincse az iskolának és a családnak, mert a 
legjobbat tartalmazza abból, amit a nemzet 
nagy költői és írói a gyermek számára annak 
szellemi képességeihez mérten írtak. Belőle 
megcsendül a magyar nyelvnek választékos, 
zengzetes szépsége. De jól ügyeljen a tanító, 
nehogy nyelv helyett csak nyelvtant tanítson ; 
kivált a nemzetiségi vidékeken. Ha sikerül a 
lelkes és ügybuzgó tanítónak az idegenajkú 
gyermeket anyanyelvének sérelme nélkül meg-
tanítani a haza nyelvére, reménye lehet, hogy 
megtanította a haza szeretetére is. 

A nyelvtanítással szorosan összefügg az 
énektanítás. A tanító a megtanulandó dalt elő-
ször tárgyalja a gyermekkel és amikor a hazafi-
ságról értelméhez már szólott, akkor annak 
elé.ieklése által a gyermeknek érzelmeire és 
akaratára is hat. A legbuzdítóbb, a legmelegebb 
szavak nem gyakorolnak a gyermek hazafias 
érzelmének meggyökereztetésére oly biztos ha-
tást, mint a dal. A dallal majdnem egyenlő 
hatásúak a hazafias költemények elszavalása. 

Figyelmet érdemel a hazafias ünnepek ren-
dezése is. Ezek nemcsak arra alkalmasak, hogy 
az iskolát kedvessé és kellemessé tegyék a gyer-

mekre nézve, hanem hatalmas tényezői a haza-
fias érzület kialakulásának is ; tehát nem csekély 
mértékben szintén hozzájárulnak e kérdés meg-
oldásához. 

Az 1902. évi július 2-án kiadott miniszteri 
rendélet azt mondja : „Hogy hazai intézményeink 
tiszteletét, nemzeti hagyományaink és nyelvünk 
szeretetét jeles írók örökbecsű alkotásai vissz-
hangjaként népünk szívében az élet fárasztó 
küzdelmei között is sértetlenül, épen megőrizze 
és mindinkább fejlessze : szükséges, hogy ser-
dülő ifjúságunk már zsenge korában hozzá-
szokjék az olvasgatáshoz, a könyvtárhoz." 

A rendelet a könyvtár kezelését és a köny-
vek beszerzését a tantestületre bízza ; tehát 
csak tőle függ, hogy abba a szociális kérdés 
megvilágítását és helyes megoldását célzó mun-
kák is fölvétessenek. A rendelet folytán kiadott 
„Szabályzat" erre nézve bő utasítást is ad az 
5. § h) pontjában. Hazafias kötelességet telje-
sít tehát az a tanító, aki minden lehetőt el-
követ arra nézve, hogy a népiskolai itjúsági 
könyvtárak nagyfontosságú ügye már az égető 
szociális kérdés érdekében is minél szélesebb 
körben fölkaroltassék ; hogy azt ne csak az 
ifjúság, hanem, amint azt a rendelet is meg-
engedi, a szülők is használják. 

* 

Téved a szociálizmus, amikor az em-
bereknek mindenoldalú egyenjogúságát 
követeli, amit a társadalomban józan 
ésszel el sem lehet fogadni. Már maga 
az ember természete is számos egyen-
lőtlenséggel függ össze, mint : a kor, 
nem, a férfi és nő, a szülők és gyerme-
kek, a tanító és tanítvány közti egyen-
lőtlen viszony. Nincsen abban semmi 
nehézség, ha a tanító a gyermeket arról 
törekszik meggyőzni, hogy ezen egyen-
lőtlen fizikai és szellemi erők, illetve 
viszonyok egészen természetszerűen az 
egyenlőtlen jogoknak és kötelességeknek 
egész sorozatát vouják maguk után. Az 
iskolai életnek számos olyan mozzanata 
van, amely alkalmas arra, hogy a tanító 
ezt az igazságot a gyermekekkel is közölje. 

Alkalmilag ecsetelje ezen társadalmi 
egyenjogúsításnak szomorú köretkermviyeit 
is. Megmagyarázhatja a gyermekeknek, 
hogy ilyen társadalmi élet nem is élet, 
mert egyesek mások önkényének vol-
nának kiszolgáltatva; hanem rabszolga-
élet lenne az, amelynek börtöne ez a 

•25* 
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világ. A panaszok és civódások napi-
renden lennének, végre pedig örvénybe 
döntenék az egész nemzetet. Hanem aztán 
mértéket tartson a tanító e leírásoknál 
és ne feledje, hogy az iskola csöndes szen-
télye nem az a hely, ahol a szociálizmus 
tanait rendszeresen szabad cáfolgatni. 

Tagadhatatlan, hogy a munkásosztály-
nak elégedetlensége elsősorban a tulajdon 
egyenlőtlen megosztásában rejlik. Ez az elé-
gedetlenség aztán még lelketlen és szá-
mító bujtogatok által szítva, oly ádáz 
gyűlöletté fokozódik, amelyet csak a 
társadalmi rendnek teljes fölforgatása 
által vélnek kielégíthetni. Ennek az elé-
gedetlenségnek és gyűlöletnek az iskola 
falai között tápot nyújtani nem szabad. 
Azért kerüljön a tanító mindent, ami 
a gyermeket a szegénységnek keserűsé-
gére emlékeztethetné, — legyen pártat-
lan a tanító. Mert ha az iskolai fegye-
lem alkalmazásánál egyéni tekintetek 
által vezéreltetné magát, ezzel csak azt 
érné el, hogy a gyermek már az isko-
lában megismerné a kasztszellemet és 
osztálygyűlöletet. Az ilyen tapintatlan 
nevelő aztán nem a hazának, hanem a 
szociáldemokráciának nevelne fiakat. 
Ellenkezőleg, törekedjék arra, hogy azo-
kat a gyermekeket, akik már zsenge 
ifjúságukban kénytelenek megízlelni a 
szegények mindennapi kenyerének ke-
serűségét, szeretetével magához ölelje, 
hogy ezen atyai jóindulatával legalább 
némileg feledtesse a szegény gyermek-
kel azt a balhitet, mintha a szegénység 
megbélyegezné őt. 

Alkalmazzon tehát a tanító a nevelés-
tanításban minden eszközt, amely csak 
némileg is alkalmas arra, hogy növen-
dékei, még ha öntudatlanul is, azt az 
erős meggyőződést vigyék ki az életbe: 
mi mindnyájan Istennek és a hazának 
egyformán kedves gyermekei vagyunk. 
Boldogulásunk nem a fölforgató eszmékből, 
hanem az istenfélélemből és az önzetlen, 
áldozatkész hazaszeretetből fakad." 

(Temesvár.) Karl J. J. 

— A kormányelnök a közoktatásügyrőL 
Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök a képviselő-
ház május 29-iki ülésén mondotta el a kor-
mány programját, melynek a közoktatásügyre 
vonatkozó része a következő : „ A közoktatás-
ügyi politika terén az erkölcsi és művelődési 
szempontokon kívül a nemzeti szempontnak 
érvényesítése képezendi sarkkövét politikánknak. 
(Elénk helyeslés, éljenzés és taps.) Nem azt 
értjük ezalatt, tisztelt Ház, hogy mellőzni 
kívánjuk azon történelmi jogosultságuknál fogva 
jogosult társadalmi tényezőket, jelesül az egy-
házakat és községeket, vagy mintha háttérbe 
kívánnók szorítani ezek közreműködését; sőt 
ellenkezőleg, az a meggyőződés vezérel bennün-
ket, hogy az állami oktatásnak ott, ahol szük-
séges, érvényesítése mellett ezeknek a tényezők-
nek közrehatását múlhatatlanul igénybe kell 
vennünk továbbra is, tanügyünk erkölcsi alap-
jainak és művelődésünk fejlesztésének biztosí-
tása érdekében. Olyan értelmet nem kívánok 
beszédemnek adni, mintha a kormány javaslatai 
a nem magyarul beszélő polgáraink kulturális 
fejlődésének és oktatási szabadságának útját 
kívánnák állani, hanem olyan értelmet, hogy 
az oktatás minden fokozatán a tan• és nevelő-
intézetek bármély kategóriájában jusson kifeje-
zésre a magyar állameszme, a magyar állam 
nemzeti jellegének eszméje. (Hosszantartó, lelkes 
éljenzés és taps.) Ezeknek a céloknak érvénye-
sítése végett úgy a közigazgatás, mint a tör-
vényhozási reformok terén nagyobb súlyt keh 
fektetnünk a tanfelügyelet behatóbbá tételére 
(Élénk helyeslés és éljenzés.), a gyakorlati okta-
tásra, a tudásnak eröszakolása helyett az erkölcsi 
és jellemfejlesztési szempontokra, a testi neve-
lésre (Igaz ! Ügy van ! Élénk helyeslés.), az érte-
lemfejlesztésre és jellemképzésre, szóv&l az em-
bernek, mint egésznek összhangzó nevelésére. 
(Élénk helyeslés és éljenzés.) E gyakorlati 
irányra, elkezdve a mezőgazdasági iskoláktól 
föl a műegyetemig, a vidéki kultúrális közép-
pontoknak rendszeresítésére, fejlesztésére és meg-
erősítésére, egyáltalán egész közoktatásunknak 
a gyakorlati élettél és a nemzeti követélmények-
kel váló helyes összhangba hozatalára. (Élénk 
helyeslés és éljenzés.)" 

•£X̂ !<3® 
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A szövetkezeti eszme a tanító-
képzőkben. 

A falunak az egyik leghivatottabb vezetőjé-
től, a tanítótól, meg szoktuk követelni azt, hogy 
mindazon ismereteknek a birtokában legyen, 
amelyekkel a nép erkölcsi és anyagi javai elő-
mozdíthatok. Mikor azonban ezekkel a kívá-
nalmakkal föllépünk, rendszerint megfeledkezünk 
arról, hogy hátha a tanítónak nem volt módjá-
ban azoknak a tudnivalóknak az elsajátítása, 
melyekkel tényleg nagy hasznára válhat a köz-
nek, működése területén egészen átalakíthatja 
•a nép gondolkozásmódját és olyan irányba 
formálhatja azt, mely a helyes fejlődés követel-
ményeinek megfelel. Azon kell tehát munkál-
kodni, hogy a néptanító már az iskola falai 
között megszerezze a szükséges ismereteket, 
amiket okos módon fölhasználva, egyrészt meg-
teremti a falu lakóinál az annyira óhajtott 
állandó békét, másrészt pedig a magunkon-
segítés elveinek fölhasználásával elősegíti a jövő 
boldogulhatását. 

A szövetkezeti eszme kétségkívül azon eszmék 
egyike, melyekkel legtöbb áldást áraszthatunk. 
Ha arra tanítjuk az embereket, hogy ne biza-
kodjanak rendkívüli eshetőségekbe, ha föltárjuk 
előttük azokat a különbségekot, hogy mennyi-
vel biztosabb a földi halandó lábai alatt a 
talaj, hogyha a magunk érdekeit az embertárs 
érdekeivel azonosítani tudjuk, ha megtanítjuk 
azoknak a gyakorlati kérdéseknek a megoldására, 
hogy a szövetkezéssel miként lehet erős, hatal-
mas az egymagában gyönge, megoldottnak 
tekinthető a legtöbb szociális baj és megfeszített 
munkánk nyomán tisztes siker fakad. 

Károlyi Sándor gróf, akinek az utolsó év-
tizedekben legfőbb és legnagyobb gondját az 
képezte, hogy miként védhetjük meg a kis-
emberek millióit mindenféle kapzsi, önző törek-
vésekkel szemben, életének utolsó szakában is 
azt hangoztatta, hogy Magyarország újjáterem-
tése csak a szövetkezeti eszme okos fölhasz-
nálásával vihető keresztül. Senki sem ismerte 
jobban a szövetkezés gyakorlati eredményeit, 
de erkölcsfejlesztő hatását sem. Amikor Károlyi 
Sándor gróf, a bölcs gazdavezér, megkezdette 
a cselekvés munkáját, a legtöbb vezető kortársa 
kiesinylően mosolygott fölötte. Úgy számítottak, 
hogy a magyar ember örökös széthúzó termé-
szeténél fogva nem alkalmas anyag a Szövet-
kezeti eszmék kivitelére. Es ma már, hála a 
nagy apostol szilárd akaratának, törhetetlen 
erélyének, több mint ötezer szövetkezet működik 
az országban — a családtagokkal legalább 
kétmillió lelket vonva körébe — és a szövet-
kezeti eszme, mint az alsó rétegek egyik leg-

jobb erősítő eszköze, igen jelentékeny helyet 
foglal el a kormányzati teendők között is. 

A szövetkezés tanításának az iskolákba való 
bevitele, úgy látszik, elkerülhetetlenné válik. 
Mert ha megtanítjuk az iskolák népét arra, 
hogy a szorgalomnak gyümölcsei miként érlel-
hetők, akkor arról is kell gondoskodni, hogy 
a munka jutalma, érdem nélkül, illetéktelen 
kezekbe ne jusson. A szövetkezés nagy és hatal-
mas gondolata épen azért kell, hogy helyet 
foglaljon minden, de főként a tanítóképzők 
tantervében. Hogy ez így volna a helyén, erre 
nézve alkalmunk volt hallani több, illetékes 
helyről jövő szakvéleményt. 

Mailátli József gróf, a kiváló szociálpolitikus 
és egyik legtevékenyebb magyar szövetkezeti 
vezérférfiú, a közelmúltban a sárospataki tanító-
képzőben szövetkezeti tanfolyamot rendezett, 
melyet Blaselt Jenő, az Országos Központi 
Hitelszövetkezet főtisztviselője vezetett. A terv 
a növendékek körében élénk örömet keltett és 
mintegy ötvenen iratkoztak be a tanfolyamra. 
Hódossy Béla igazgató ós a tanári kar buzdí-
tásaitól kísérve, nagy kedvvel fogtak hozzá a 
növendékek a szövetkezeti ismeretek megszer-
zéséhez és a nyolchetes tanfolyam sikere igazán 
jelentékeny. A záróvizsgát mult héten tartották 
meg, amikor is alkalmunk volt gyönyörködni 
a helyes és szabatos feleletekben, és szinte lát-
szott a növendékek arcán, hogy átérzik az eszme 
fontos voltát. 

Meg vagyok róla győződve, hogyha minden 
tanítóképzőben csak abban a mértékben is 
tanítanák a szövetkezést, mint ahogy ezt Sáros-
patakon láttuk, — ahol főként az alapvető 
dolgokra fektették a fősúlyt és hogy mily sze-
repet biztosíthat magának a tanító, mint szövet-
kezeti igazgató vagy könyvelő, — már ennek 
is óriási a jelentősége, mert az életbe kikerülő 
fiatal tanító nem állana tanácstalanul, hogy mit 
csináljon, ha látja, hogy a nép züllik és rohan 
a lejtőn lefelé, hanem elővenné azt, amit tanult 
és új alapokra fektetné a falu életét ; az anyagi 
és erkölcsi romlás felé gyakran öntudatlanul 
rohanó embereket a békés és biztos anyagi 
boldogulás ösvényére vezetné. 

Mindenképen nagyrabecsülendő és okos gon-
dolat volt Mailáth József gróftól, hogy példát 
mutatott és hogy sokoldalú elfoglaltsága dacára 
maga is odaállott az előadói asztal mellé, hogy 
a szövetkezeti eszmék iránt való fogékonyságot 
az ifjúság lelkébe belécsöpögtesse. Szíves öröm-
mel adunk ezekben hírt a sárospataki kezde-
ményezésről és annak az óhajunknak adunk 
kifejezést, hogy amíg más intézkedések történnek, 
találkozzék mindenütt egy olyan férfiú, aki a 
nemzetboldogító, fajerősítő és nemesítő eszméket 
a tanítóképzők növendékeivel megismertesse. 
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A néptanító akkor áll föladatának magas-
latán, hogyha legalább némileg tájékozva van 
mindazokról a dolgokról, amelyek a falu népének 
általános és különleges nevelésére szolgálnak. 
A szövetkezeti eszméket megismerni, a saját 
szorgalmából, eddig is nagyon sok tanító köte-
lességnek tekintette. Mennyivel könnyebb lett 
volna ezek munkája, hogyha az alapismereteket 
már az iskolában megszerezhették volna. A 
bomladozó faluk között nagy arányokban kell 
megindulnia a helyes társadalmi munkának, ha 
azt akarjuk, hogy a mindenképen káros gyűlöl-
ködést szító népmozgalmak elcsendesedjenek és 
helyüket az egyetértő munka, a jövőben való 
hit és bizodalom váltsák föl. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

Az ismétlésről 
(Hozzászólások.) 

Y. 
Schön József kartárs uram és barátom sok 

üdvös és egészséges eszmét vetett föl már a 
Néptanítók Lapjában és a Néptanítók Lapja 
mindenkoron szíves készséggel nyit tért az oly 
eszmék megvitatására, amelyekből a tanító 
valamit tanulhat, okulást meríthet. Ilyen 
„A tanítási anyag ismétlésének pedagógiai 
haszna" című eszmecsere is. 

Nem képzelhetek magamnak sikeres, mara-
dandó beccsel bíró tanítást ismétlés nélkül. „ Az 
ismétlés a tudás anyja", ez oly igazság, amely 
fölött vitatkozni kár. A kérdés csak az : miként 
történjék ez az ismétlés, hogy a reáfordított 
idő kárba ne vesszen, hogy általa és vele sikert 
is érjünk el ? Ebben a tekintetben Székely 
Károly kartárs úrral kell egyetértenem. Minden 
valamire való tanító meg fogja találni az össze-
kötő kapcsot a jelen tanóra tananyagának taní-
tása és a mult órában tanított tananyag közt. 

Mintegy törvényül kell azonban megállapítani 
azt az elvet, hogy a tanév elején legalább 4 
hétig ismételjük a mult tanév tananyagát. Azt 
minden iskolában, minden tanító tapasztalja, 
hogy a tanév elején tanulói „nagyon keveset 
tudnak". A II. osztály tanítója panaszkodik, 
hogy tanulói a vakáció alatt elfeledték az 
olvasást, a számvetést, a bibliatörténetet stb. 
A III. osztályú tanító tanulói elfeledték a föld-
rajzt stb. Es ez tényleg így is van. Ahol az 
osztályrendszer dívik és egyik tanító átveszi 
a másik tanítónak előző évben tanított osz-
tályát, ott folytonos a súrlódás, a panasz, hogy 
ez vagy amaz a kartárs nem jól tanított, az 
osztálya nem tud semmit. Ahol a fölszálló rend-
szer uralkodik, ott maga a volt osztálytanító 
tapasztalja, hogy mennyit felejtett osztálya ebből 

és abból a studiumból. Mert az a gyermek 
június hó 15—20-tól szeptember hó 8—10-ig-
bizony egy betűt sem tanul. Ez pedig majdnem 
3 hónap. És mennyit felejthet a gyermek 3 
hónap alatt, azt minden tanító tudja. De nézzük 
meg azt a leérettségizett ifjút, aki 18—19 éves 
és a mathézisből jelest kapott, vájjon 3 hónap 
múlva egyik-másik algebrai képletet képes lesz-e 
akár „elégségesre" isievezetni? Szükséges tehát, 
hogy a tanító a tanév elején legalább 4 hétig 
ismételjen az előbbi tanév tananyagából. Es 
csak miután fölfrissítette a mult tanév tan-
anyagát és ott van, ahol volt az évzáró-vizs-
gálatkor, folytathatja az új tanév tananyagának 
tanítását. 27 évi gyakorlat igazolta nálam ezen-
eljárásnak helyességét. 4 héttel az évzáró-vizs-
gálatok — rekte a tanév bezárása — előtt 
ismétlem az egész tanév tananyagát. Azt fogják 
erre mondani, hogy ilyenformán nem marad, 
csak 7—8 tanítási hónap. Ez úgy is van. 

Az új tanév (osztály) tananyagát soha sem 
osztottam be másként, mint 28—30 heti lec-
kékre. Az első 4 hetet az előző, az utolsó 4 
hetet a lefolyt tanév osztály-tananyagának ala-
pos ismétlésére fordítottam és fordítom. Minden 
tanóra kezdeténél utalok a mult órán tanítot-
takra. Ha történetről volt szó és most Mária 
Teréziáról tanítok, legalább 10 percet szentelek 
a III. Károly királyról tanultak ismétlésére. Ha 
a csigáról (természettan) van szó, természetes, 
hogy utalok a ház építésénél használni szokott 
hengerkerékre, emelőre, lejtőre stb., amit a 
gyermek már látott. 

Hogyan és miként kapcsolja össze a tanító 
a tanítandó tananyagot az ismétlendővel ? Az 
asszociáció mely fonalán induljon és mit, hogyan 
hozzon kapcsolatba, arra nézve lehetetlen uta-
sítást nyújtani, de fölösleges is. „Die Kraft des 
Lehrers liegt in seiner Methode", mondja 
Diesterweg. Magyarul : a tanító ereje módszeré-
ben rejlik. A főelv az, amit Schön József kar-
társam fölvetett, hogy ismétel jünk ! Ismétlés 
nélkül nem lehet tanítás, nem lehet siker. Az 
ismétlés fontosságát a legrégibb korabeli tanítók-
nál, mestereknél hangoztatják. 

Mózes a pentateuch ötödik könyvében ismétli 
a négy első könyv tartalti.át Izráelnek, miért, 
is ezen könyvet az „ismétlés tanának" nevezik. 
Jézus, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchton, 
Diesterweg, Pestalozzi, Szász Károly, Grönczy 
Pál, Szőnyi, Győry Vilmos, Könyves Tóth 
Mihály, JBallagi Mór, Bárány, Gyertyánffy, Kiss 
Áron, Öreg János, Környey, Árvay József neves 
és jeles pedagógusok, írók, filozófusok mind 
hangoztatják az ismétlés fontosságát. 

Ismételjük tehát a tanítóttakat és ne sajnál-
juk a reáfordított időt. 

(Debreczen.) Kuthi Zsigmond. 
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Hazugságok a tanításban. 
(Hozzászólások.) 

VIII. 
Vonatkozással az e cím alatt megjelent 

cikkekre, bátor vagyok néhány kisebb nagyobb, 
approbált földrajzi tankönyveinkben előforduló 
valótlanságra a dolog iránt érdeklődők figyel-
mét fölhívni. 

Bieliczky Elek Nyitra vármegye legújabb 
kiadású földrajzában a többi között ez foglal-
tatik: „Verbó nagyközség lakosai gabonaterme-
léssel és posztókészítéssel foglalk znak." Ennek 
csak első része igaz, a posztókészítésnek már 
régen híre-hamva sincs. Régente, igaz, képezte 
ez is Verbó lakosainak egyik fontos kenyér-
kereseti ágát, azonban a közelfekvő nagy 
városoknak (Bék-s, Brünn, Pozsony, Szakolcza) az 
újabb időben hatalmasan fejlődött gyáripara 
teljesen elnyomta a kisiparosok mühelyüzemét. 

Erdó'di János és Simonyi Iván legújabb ki-
adású földrajzaiban az állíttatik, hogy Liptó-
szentmiklóson virágzik a fakereskedés. Ez az 
állítás is csak a múltra bír érvénnyel, azon 
időig, ameddig dús erdőségek, rengeteg feny-
vesek borították az Alacsony-Tátra lejtőit és 
ormait. Azonban a nyereségsóvár nagytőkés 
fakereskedők, megvásárolván az erdőket, három 
évtized lefolyása alatt letaroltatták a hegy-
gerinceket. Igaz, hogy a törvény kényszerhatása 
alatt a kopasz erdőterületeket mindjárt új 
facsemetékkel kellett beültetni, de ezek ez idő 
szerint a fejlődés stádiumában lévén, még nem 
szolgáltathatnak anyagot a fakereskedésre, és 
így Liptó megyében említésre méltó épület-
vagy tűzifával, avagy fából készült árúcikkekkel 
való kereskedésről most szó sem lehet. Ennek 
bizonysága az is, hogy az ottani lakosok a 
szomszéd megyékből födözik faszükségletüket. 
Túlhajtás az is, hogy a Babia gura árvái hegy-
láncról egész Krakkóig ellátni,* hogy Árva 
megyében nem terem semmi, legföljebb zab, 
de ezt is gyakran a hó alól ki kell aratni. Ott 
is augusztus végén, legkésőbb szeptember első 
felében folyik az aratás, amikor még ott sem 
havazik. 

Gáspár Ignác földrajzi tankönyvében meg 
az van, hogy Szentiván liptómegyei falu temp-
lomának sírboltjában a holttetemek el nem 

* Pedig Balbi-Czirbusz Egyetemes Földrajza (Y. köt., 
188. old.) is azt mondja : „A kilátás (a Babia guráról) 
jó időben igen szép . . . néba Krakkó tornyaira is lehet 
ráismerni." Es ebben semmi csodálatos sincs, ha el-
gondoljuk, hogy az 1725 m. magas Babia gura majd-
nem meredeken ereszkedik alá arra a nagy síkságra, 
amelyen Krakkó 205 m.-nyire a tenger színe fölött, 
alig 70 km. távolságra fekszik hazánk határától, és 
tudjuk, hogy 1500 m. niagass.'gból e távolságnak 
majdnem kétszeresére terjed látókörünk sugara. (Szerk.) 

enyésznek, csak kiszáradnak. Elenyésznek, kérem, 
azok abban a sírboltban is, amiről jómagam, 
ki a nevezett faluban egy évig tanítóskodtam 
és közel az említett templomhoz laktam, meg-
győződtem, benn lévén a nevezetes sírboltban, 
ahol halomszámra láttam a legkülönfélébb 
embercsontokat és koponyákat össze vissza, de 
egy összefüggő, hússal és bőrrel ellátott csont-
vázat sem. Ellenben kár, hogy az érdemes szerző 
a falu határában levő igazán szép, erős vissz-
hangot és a sok melegen kibugyogó kénsavas 
vízforrást meg nem említi. Máshelyütt meg 
azt mondja, hogy Cseh szilágymegyei falu mel-
lett egy Pokolsár nevű forrás van, melynek 
vize fönt meleg, alant meg jéghideg. Bocsánat, 
hogy ebben kételkedni merek, mert a víz ren-
desen a föld fokozódó mélységében melegebb 
is, mivel a föld hőmérséke nagyobbodik a mély-
ségével. (Viszont az sem tagadható, hogy a 
hidegebb víz fajsúlyánál fogva leszáll s így a 
geológiai alakulások bizonyos elhelyezkedése 
mellett nem épen olyan hihetetlen a dolog, mint 
első pillanatra látszik. Szerk.) 

A fogyatékos, egyoldalú földrajzi tanításokhoz 
tartozik a magyar népnek Hauke Gusztáv 
németnyelvű egyetemes földiratában előforduló 
jellemzése, mely a következőkép hangzik : 
„Magyarország lakosainak majdnem felét teszik 
a magyarok (die Magyaren), szép, bátor ,nép-
törzs1, fajbüszke, de igen vendégszerető. Tör-
ténelme a ,császárház' iránti hűségének számos 
vonását mutatja föl. A csak ,némiképp1 művelt 
felsőbb osztályoknál a ,latin' nyelv tudása 
általában elterjedt, minthogy ez a nyelv nem 
oly régen még a hivatalos és bíráskodási nyelv 
vala. A közember fölvilágosodás dolgában még 
,messze elmaradt', lakásra és élelmiszerekre 
nézve még kevés szükségletet ismer, a termé-
nyekben való dús áldás kényelmessé és a rend-
szeres, tartós,fárasztó ,munka ellenségévé' teszi." 
Ez sajnálatos tudatlanságot eláruló, de legalább 
nem rosszindulatú kritika, amely a tényleges 
állapotok megismertetésére, helyesbítésre, föl-
világosításra nagyon is rászorul. 

A tót nemzetiségi sajtóban és tankönyvekben 
gyakran olvasható az a vád, hogy Árpád és 
magyarjai rablókként bántak az északnyugati 
szlávokkal, őket mindenükből kifosztván, földön-
futókká tették. Ennek épen ellenkezője a tör-
téneti igazság, mert amint Mangold Lajos 
oknyomozó, hiteles kútfők után induló törté-
netében olvasom, Liptó és a többi északnyugati 
megyékben voltak kezdetbsn magyar telepek, 
melyek később a hozzájuk telepedő tótok be-
hatása alatt teljesen eltótosodtak. A pánsz'áv 
sajtó tehát erről a históriai tényről alaposan 
fölvilágosítandó és meggyőzendő volna ! 

(Verbó) Fóti Bernát. 
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Az Eötvös-alap jótéteményei. 
i. 

Az 1906. évben kiosztandó ösztöndíjak és segélyek. 
Az Eötvös-alap (Országos Tanítói Segély-

egyesület) közgyűlése néhány kétszáz koronás 
és több egyszáz koronás ösztöndíjra, valamint 
több egyszáz koronás segélyre pályázatot hirdet. 
Ezen ösztöndíjak és segélyösszegek az „ Eötvös-
alap "-nak 1905. évi e célra fordítható jövedel-
méből, valamint a lekötött alapítványoknak, 
nevezetesen: a Wlassics árvaalapnak, a Gyer-
tyánffy István féle, a Léderer Ábrahám féle, a 
Zirzen Janka féle, a Röck Szilárd és Pál féle, 
az Örley János féle, a Péterfy Sándor féle, a 
Jordán Ferenc féle, a báró Majthényi Ottó féle, 
az Erzsébet, a Szepesmegyei tanítóegyesület, a 
Luttenberger Ágost féle, a Kossuth Lajos féle, 
a Zichy Ántal féle, a báró Hirsch Móric féle, 
a Papp Sándor féle, a Szatmáry György féle, 
a Tanítók Naptára féle és Nógrád vármegye 
közönsége féle alapítványok kamataiból osztat-
nak ki az Országos Oszt bizottságnak 1906. 
évi augusztus hó 20-ika t án tartandó gyűlé-
sében. 

Az ezen ösztöndíjak és segélyösszegek el-
nyerése céljából az „Eötvös-alap" Orsz. tanítói 
segélyegyesület elnökség hez intézendő folya-
modványukat az illetőknek Kapy Rezső egye-
sületi titkárhoz (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 
47. sz.) kell legkésőbb f. évi július 10-ig be-
küldeniök. Később érkező kérvények csak kivé-
teles esetekben vehetők figyelembe. 

A néhány kétszáz és több egyszáz koronás 
ösztöndíjért csak azok a tanulók folyamodhatnak, 
kik a polgári iskolák vagy középtanodák 4-ik 
osztályát már az 1904 5. évben, avagy régebben 
jó sikerrel elvégezték és jelenleg a polgári 
iskolák vagy középtanodák magasabb osztályai-
ban tanulnak, avagy a tanítóképző-intézeteket, 
akadémiákat vagy pedig az egyetemeket láto-
gatják. A pályázatból az itt föl nem sorolt, 
olyan tanintézetekben tanuló ifjak és leányok 
sem záratnak ki, amelyek tanulóiktól a fölvé-
telnél megkövetelik, hogy a középtanodák vagy 
polgári iskolák négy abó osztályaiból bizonyít-
ványokat mutassanak föl. Az „Eötvös-alap" 
ösztöndíjaiért csak azoknak a kisdedóvóknak, 
nép- és polgári iskolai tanítóknak és tanítónők-
nek, tanítóképző-intézeti tanároknak, tanfel-
ügyelőségi hivatalnokoknak a gyermekei folya-
modhatnak, akik az „Eötvös-alap" Országos 
tanítói segélyegyesületnek tagjai közé fölvétettek 
és az ezen egyesület iránt való kötelezett-
ségeiknek rendesen eleget tettek, azaz az évi 
tagsági díjat már legalább 10 évben beszol-
gáltatták, vagy a 40 koronányi örökös tagsági 

tőkét teljesen befizették, avagy 50 koronás 
részesjegyüket teljesen törlesztették. Az ösztön-
díjért folyamodók mellékelni tartoznak: 1. az 
1904/5. és az 1905/6. évről szóló iskolai bizo-
nyítványaikat ; 2 az illetékes tanintézet tanári 
karának ajánlatát ; 3. azon iskolai hatóságoknak 
vagy tanítóegyesületeknek, esetleg tantestüle-
teknek az ajánlólevelét, amelyhez szüleik tar-
toznak, illetőleg tartoztak; 4. a szüleik által 
megszerzett egyesületi 50 koronás részesjegyet, 
avagy ha azok évdíjas tagok, az 1906. évre 
történt tagsági díj befizetését igazoló nyug-
tatványt. 

Az „Eötvös-alap" segélyösszegeiért folya-
modók kérvényüket az illetékes tanítóegyesület 
elnöksége vagy az illetékes egyházi vagy világi 
iskolai hatóság útján tartoznak az „Eötvös-alap" 
titkárához beküldeni. E folyamodványhoz csato-
landó : a) a szegénységi, illetőleg orvosi bizo-
nyítvány; b) az illetékes tanítóegyesületnek 
vagy iskolai hatóságnak ajánlólevele; e) az 
egyesületi 50 koronás részesjegy, avagy az 1906. 
évre történt tagsági díj befizetését igazoló nyug-
tatvány. 

Az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiért és segély-
összegeiért folyamodók előleges tájékoztatása 
céljából közöljük itt az „Eötvös-alap" Országos 
tanítói segély egyesület alapszabályaiban foglalt 
következő tételeit : 

Az „Eötvös-alap" jótéteményeinek, nevezete-
sen a segélyösszegeknek és az ösztöndíjaknak 
odaítélésénél a következő szabályok szolgálnak 
irányadóul: a) „Aki az egyesületi rendes tag-
sággal járó kötelességeknek eleget rem tesz, az 
sem maga, sem hozzátartozói nem részesülhetnek 
az alap jótéteményeiben." b) „Elégtelen ered-
ményről vagy kifogásolható magaviseletről 
tanúskodó bizonyítványokat fölmutató tanulók 
nem részesülnek ösztöndíjakban, valamint azok 
sem, akik a legutolsó két tanfolyamról iskolai 
bizonyítványaikat kérvényükhöz nem csatolják." 
c) „Á középiskolák és polgári iskolák 4 alsó 
osztályát még be nem végzett tanulók csak 
kivételes esetekben részesíthetők az alap ösztön-
díjaiban." d) „A nagyobb családdal bíró, sze-
gényebb sorsú rendes tagok gyermekei, kivált-
képen ha azok a szülői házon kívül, idegen 
helyen kénytelenek tanulni, figyelemben része-
sítendők, valamint az árvák is." é) „Elsősorban 
azok a rendes tagok veendők az alap jótéte-
ményeinek kiosztásánál figyelembe, akik még 
egyszer sem részesültek abban ; kiváltképen 
figyelembe veendők azoknak kérvényei, akik az 
„Eötvös-alap "-hoz régebb idő óta rendesen 
befizették járandóságaikat és annak fölvirágzá-
sához egyébként is hozzájárultak." f ) „A segély-
összegekért folyamodó rendes tagok közül első-
sorban azok veendők figyelembe, akik csekély 
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vagy semmiféle nyugdíjban nem részesülnek." 
g) „Az oly rendes tagok, kik még rendes 
fizetést élveznek, segélyösszegekben csak az 
esetre részesíthetők, ha huzamosabb ideig súlyos 
betegségben szenvedtek és ezt hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal is igazoljak és folyamodványai-
kat az illetékes iskolahatóság ajánlólevelével is 
ellátták." h) „A rendes tagok özvegyei közül 
előnyben részesítendők azok, akiknek kiskorú 
árvákról kell gondoskodniok." i) „Az oly folya-
modványok, melyek az „Eötvös-alap" közgyű-
lése által évenként február 2-án kihirdetendő 
pályázatban foglalt utasításoknak megfelelőleg 
föl nem szereltetnek, vagy a kitűzött határidő 
után küldetnek be, csakis a legkivételesebb 
esetekben vehetők figyelembe az Országos 
Osztóbizottság által." 

A magyarországi tanítók „Eötvös-alap "-jávai 
kapcsolatban álló „Gyertyánffy István féle ala-
pítvány" 100 koronás segélyösszegét az „Eötvös-
alap" jótéteményeinek kiosztásával meghatal-
mazott Országos Osztóbizottság az alapítólevél 
értelmében csak oly tanítóknak, illetőleg tanító-
nőknek, esetleg ezek taaulógyermekeinek ado-
mányozhatván, akik az „Eötv. s-alap" nakrendes 
tagjai, akik az évi tagsági díjat már legalább 
10 ízben beszolgáltattak, vagy akik a 40 
koronánvi örökös tagsági tőkét teljesen befizet-
ték, avagy 50 koronás része jegyüket teljesan 
törlesztették és akiket ez nfölül az „Erdélyrészi 
Magyar Közművelődési Egyesület1' saját szem-
pontjából vé\e is kiválóan érdemesnek ajánl a 
megjutalmazásra : ezennel fölhívjuk az ezen 
segélyösszegre igényt tartható kartársatat, hogy 
kellően fölszerelt folyamodványaikat folyó évi 
július l - ig az „Erdélyrészi Magyar Közmű-
velődési Egyesület" központi választmányához 
{Kolozsvár) nyújtsák be. 

II. 
Fölvétel a „ Tanítók Házaiba". 

Az Eötvös-alap (Országos tanítói segélyegye-
sület) úgy Budapesten, a Tanítók F'ercnc József 
Házában, valamint Kolozsvárott, a Tanítók 
Hunyadi-Házában létesített internátusnak fize-
téses, egész kedvezményes, vagy félingyenes 
és alapítványi helyeire az 1906 7. tanévre ezen-
nel pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak ezen helyekre a budapesti és 
kolozsvári tudomány- és műegyetemen vagy 
egyéb fő- és szakiskolákon tanuló tanítók, 
tanárok és a tanügyi téren működő egyének 
kiváló előmenetelő, példás magaviseletű fiai, 
akik egyszersmind az „Eötvös-alap" (Országos 
tanítói segélyegyesületi.ek) rendes vagy rend-
kívüli tagjai s akik ezen kötelezettségüknek az 
alapszabályokban körülírt módozatok szerint 
mindenben megfeleltek, azaz évi tagsági díjukat 

már legalább 10 ízben befizették, vagy a 40 
koronányi örökös tagsági tőkét teljesen beszol-
gáltatták, avagy 50 koronás, illetve a rendkívüli 
tagok a 20 koronás részesjegyet teljesen tör-
lesztették. 

Egész ingyenes helyekre csakis teljesen árvák, 
féldíjas helyekre csak vagyontalan, nehéz anyagi 
viszonyok között élő szülők gyermekei vehetők 
föl, de ezek is csak akkor, ha a főiskolai, szak-
iskolai vagy egyetemi tanulmányaiknak folytatá-
sához szükséges előtanulmányaikat legalább is 
általános jó eredménnyel végezték s szülőik már 
legalább 10 év óta rendes tagjai az „Eötvös-
alap "-nak. 

A fölvételre folyamodók pályázati kérvényük-
höz mellékelni tartoznak: 1. születési bizonyít-
ványukat ; 2. végzett tanulmányaikról és erkölcsi 
magaviseletükről szóló bizonyítványaikat ; 3. azt 
az okiratot, hogy a Tanítók Házaiba a fölvételt 
jogosan kérhetik; 4. vagyoni és családi viszo-
nyaikról szóló hiteles és kimerítő bizonyítványt ; 
5. esetleg, ha a pályázó valamely alapítványi 
helyet óhajt elfoglalni, az illető alapító ajánló-
levelét; 6. legújabb keletű hatósági orvosi bizo-
nyítványt; 7. igazoló okmányt bármi oldalról 
és bármi csekély összegű segély vagy ösztöndíj 
élvezéséről vagy ellenkezőjéről. 

Mindiddig, amíg az „Eötvös-alap" régibb 
tagjainak gyermekei és jobb előmenetelő folya-
modók vannak, ezeknek a fölvételnél elsőbbség 
adatik. Egyenlő e'őmenetelű folyamodók közül 
az árvák és a nagyobb számú családtaggal 
megáldott szülők gyermekei i észesíttetnek első-
sorban jótéteményben. 

Alapítvánnyal bíró egyesek, egyesületek, jog-
személyek ajánlattételüknél ezen elveket szintén 
figyelembe venni kötelesek, miért is az illető 
alapítványra pályázók összes okmányai az aján-
lattal az „Eötvös alap" Osztóbizottságának július 
10-ig bemutatandók Később érkező ajánlatok 
nem vehetők figyelembe. 

A Tanítók Házaiba fölvételt nyert ifjak az 
egész tanéven át lakást, fűtést, világítást, fel-
ügyeletet, reggelit, ebédet, vacsorát, mosatást és 
esetleges orvosi kezelést élveznek. Az egész-
fizetéses helyek ára mindkét házban évi (10 hó) 
400, 500 és 600 koronában, a félfizetéses helyek 
ára pedig évi 200 koronában, a kedvezményes 
helyek ára pedig 300 koronában állapíttatott 
meg. Az ingyenes helyekre teljesen árvák, a 
féldíjas helyekre alapítványt tett egyesületek 
ajánlottai vétetnek föl. A 300 koronás helyekre 
azon folyamodók számíthatnak, kiknek atyja 
már 10 évnél tovább tagja az „Eötvös-alap"-
nak, míg ellenben azok, akik 10 éven belül 
tagjai az „Eötvös-alap "-nak, mindkét házba 
csak a 400 és 500 koronás helyekre vétetnek 
föl. A rendkívüli tagok (tanárok) gyermekei 
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600 koronás helyre igényelhetnek fölvételt. Az 
intézetben nyújtható kedvezménynek igénybe-
vétele mindenkire egyaránt kötelező. Kötelező 
azonkívül minden egyes fölvett ifjúra nézve az 
„Eötvös-alap" gyűjtő- és kezelő-bizottságának 
ama határozata, mely szerint minden ifjúnak, 
minden időszabban, annyi tárgyból és olyan 
eredménnyel kell kollokválnia, ami legalább is 
tandíjmentesség elnyerésére jogosít. Ezen hatá-
rozatnak be nem tartása az intézetből való 
elbocsáttatást vonja maga után. 

Az alapítványi helyre ajánlottaknak, ha a 
fölvételi föltételeknek egyébként is megfelelnek, 
csak a fölvétel biztosíttatik az Országos Osztó-
bizottság részérő], egyébként tartoznak fizetni 
a féldíjas helyekre megállapított tartásdíjat. 

A kolozsvári Tanítók Házába havi 60 korona 
fizetéssel 40 helyre oly főiskolai ifjak is föl-
vétetnek, kiknek szülői nem a tanügy terén 
működnek és így az „Eötvös-alap" kötelékébe 
nem is tartozhatnak. Ilyenek a fölvétel iránt a 
kolozsvári Tanítók Háza gondnokánál 1906. 
évi szeptember hó 15-ig jelentkezhetnek. 

A hiánytalanul fölszerelt kérvények az „ Eötvös-
alap" (Országos tanítói segély egyesület) elnök-
ségéhez címezve, 1906 július hó 10-ig nyújtan-
dók be Kapy Rezső titkárhoz (VIII. ker., 
Szentkirályi-utca 47. sz). Az alapítványi he-
lyekre pályázók kérvényeiket ugyancsak az 
„Eötvös-alap" elnökségéhez címezve, az alapít-
ványt tett egyesek, egyesületek, jogszeméiyek 
útján, azok ajánlataival ellátva küldik be 1906. 
év július hó 10-ig az „Eötvös-alap" titkárához. 

A kérvények fölött 1906 augusztus hó 20-ika 
táján az „Eötvös-alap" Osztóbiz ttsága hatáioz 
és a folyamodókat a fölvételről azonnal értesíti, 
akik viszont szeptember hó 5 ig akár személye-
sen, akár írásban tartoznak az illető intézet 
gondnokánál jelentkezni. Aki a kitűzött napig 
ezt elmulasztja, arra a fölvételi határozat érvé-
nyét veszíti. 

Az „Eötvös-alap" (Országos tanítói segély-
egyesület) nevében : Ujváry Béla kir. tanácsos, 
elnök. Kapy Rezső, titkár. 

Külföldi szemle. 
A népiskolai tanítók egyetemi képzése Nagy-

britanniában. A „Revue pédagogique" nemrég 
kritikai megjegyzéseket tett azon határozatokra, 
melyeket a német tanítóság a mult évben 
Königsbergben tartott közgyűlésén a tanítók 
egyetemi kiképzésére vonatkozólag hozott. A 
föntemlített folyóirat ezzel kapcsolatban a szász 
és hesszeni viszonyokat tárgyalja s a német 
tanítóság kívánalmaival szembeállítja azokat az 
országokat, melyekben az egyetem nyitva áll 
már a népiskolai tanítóknak. Különösen érde-

kesek e tekintetben a nagybritanniai állapotok. 
Az angol-szászoknak a tanítók és tanítónők 
hivatásos kiképzése: „training" (amit a kato-
náknál „abriktolá-nak" neveznek). Ezeknek a 
kiképző iskoláknak azért „Training Colleges" 
a nevük. Az angol-szász országokban a nép-
iskolai tanítók elők szítése háromléleképen tör-
ténik : vagy kizárólag a szemináriumban, vagy 
a szemináriumban és egyetemen, vagy csak az 
egyetemen. Az angol szászok konzervatív érzéke, 
mint minden politikai és társadalmi intézmény-
nél, az új intézkedések mellett a régieket is 
meghagyta. Az angol-skót szemináriumok a 
német tanító-szemináriumokhoz hasonlítanak. 
Főképen csak abban különböznek egymástól, 
hogy az angol tanítóképző-intézeteket nagy-
részben a különféle egyházak (az anglikán, skót, 
szabad, episkopális, katholikus stb.) alapították 
s többnyire még ma is azok birtokában vannak. 
Néhány most fönnálló szeminárium laikus egye-
sülések birtokát képezi, a legrégibb: a „British 
and Foreigne School Society" (a brit és idegen 
iskolatársaság), ennek még az az érdeme is van, 
hogy 1817-ben az első szemináriumot alapí-
totta. Csak a mult század közepe óta támo-
gat: a az angol kormány a tanítóképzőket. Ma 
az összes költségek 75%-át fedezi. Angol-
országban a szemináriumok (vagyis inkább a 
Training Colleges) internátusok, Skóciában 
externátusok. Növendékeik három kategóriába 
sorozhatok. Vagy mint királyösztöndíjasok ki-
á lott fölvételi vizsgálat után lépnek be, vagy 
va'amely reáliskola végbizonyítványával rendel-
keznek, vagy pedig vizsgálat nélkül egyetemre 
jogosító bizonyítvánnyal bocsátják a szeminá-
riumba. A kiképzési idő két eszt'ndő, ez idő 
után a növendékeknek tanítani kell tudni. A 
tanítók ez előképzése elegendő volna az egy-
szerű népiskolai tanítói állások betöltésére, ha 
a népiskola és reáliskola között pontos határ-
vonal volna húzva ; Angolországban ez az eset 
nem áll. Mert a népiskolai tanítás sokféleképen 
be enyúl a reáliskolai tanításba. Azért bővebb 
tanulmányok kellenek, mint aminőket a szemi-
náriumok nyújtanak. Sok időn át, még néhány 
év előtt is Angolországban mindenütt az a 
nézet volt elterjedve, hogy az egyettm látoga-
tása minden pedagógiai előkészület nélkül min-
denkit képesít, hogy a reáliskolában tanítson. 
Ennek a véleménynek az volt a következése, 
hogy majdnem minden reáliskolában olyan 
tanítókra akadtak, kik előbb oxfordi vagy 
cambridgei deákok voltak s valami okból tanul-
mányaidban megakadtak. De a népiskolai jobb 
állás' kat is kezdték elfoglalni, úgy hogy az egy-
szerű „iskolamestert" I schoolmaster) innen is 
mindjobban kiszorították. Mivel az iskolák 
gyakran csak üzleti vállalkozások voltak, tani-
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tóiknak egyetemi képzettsége nagyon vonzó 
reklám volt. Ez a körülmény ébresztette a nép-
iskolai tanítókban azt a vágyat, hogy ők is 
előképzésül az egyetemet látogassák. Legelő-
ször 1886-ban alakult egy tanító-egyesület, 
mely föladatául tűzte ki, hogy a tanítóknak 
az egyetemen való előképzése érdekében mű-
ködik. Törekvésüket nagyban megkönnyítette 
az a körülmény, hogy egyetemeket és egyetemi 
kollégiumokat állítottak. Ma már elérték cél-
jokat. A szemináriumnak bármely növendéke 
hatósága engedélyével készülhet az egyetemi 
vizsgálatra. Ha a szeminárium oly városban 
van, amelynek egyúttal egyeteme is van, akkor 
joga van a növendéknek az egyetemet vagy 
egészen vagy részben a szeminárium helyett 
látogatni, csak a praktikus gyakolatokat tartjuk 
meg a szeminárium gyakorló-iskoláj.iban, me-
lyekben a növendéknek részt kell venni1. Az 
egyetem látogatása által okozott költségeket a 
szeminárium fizeti oly pénztárból, melyet az 
állam e célra alapított. Néhány egyetemi vá-
rosban, a miniszter engedélyével, a rendes sze-
mináriumon kívül úgynevezett külszeminárium 
is van, amelyben az egyetemet látogató növen-
dékek a gyakorlati pedagógiát tanulják. Egye-
temmel bíró más városokban a tanítók kizáró-
lag az egyetemen nyerik az egész oktatást s 
az e városban fennálló népiskolák rendes tanítói 
mellett foglalkoznak a gyakorlati tanítással. 
Eleinte csak két évi egyetemi tanulmányt en-
gedtek a leendő tanítóknak, most már három 
évig látogathatják az egyetemeket. Oly tanítók, 
kik az állam költségén szerzik meg az egye-
temi képzést, b.zonyos számú évig kötelesek 
népiskolában tanítani. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Szemere Miklós 
cs. és kir. kamarásnak, aki a szölgyéni róm. 
kath. el. iskola részére egy teljes tornászati 
fölszerelést adományozott. 

Jelen minőségében áthelyezte: Mészáros 
Károly apáczai áll. el. isk. tanítót a krizbai áll. 
el. isk.-hoz; Gaál János dobsinagölniczvölgyi 
II. sz. áll. el. isk. tanítót az apáczai áll. el. 
isk.-hoz; Jürkéné Peres Róza nagybáródi áll. 
óvónőt az izsopallagai áll. óvodához ; Berece 
Gyula turócvármegyei kir. tanfelügyelőt Krassó-
Szörény vármegyébe; Sándor Lajos krassó-
szörényvármegyei kir. tanfelügyelőt Liptó vár-
megyébe ; dr. Künsztler Károly árvavármegyei 
kir. tanfelügyelőt Turócz vármegyébe ; Ada-
movich Pál liptóvármegyei kir. tanfelügyelőt 
Árva vármegyébe ; Gramma Döme gömör-kis-

hontvármegyei kir. s.-tanfelügyelőt a somogy-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez. 

.Telen állásában végleg megerősítette: 
Eremics Dusán mozsori közs. isk. tanítót. 

Szolgálattételre berendelte : Bancsák Ist-
ván szerb-ittebei áll. el. isk. tanítót az aradvár-
megyei kir. tanf'elügyelőség'iez. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Balga Lajos makói árvaházi ig.-tanító 
özv., szül. Hufkay Ételnek évi 680 K-t, Margit, 
Lajos és Erzsébet nevű kkorú árváinak egyen-
ként 113 K 33 f-t, együtt 339 K 99 f-t, 
mind ssze 1019 K 99 f-t; néh. Vári Mihály 
nagybecskereki áll. el. ií-k. tanító özv., szül. 
Török Lujzának évi 660 K-t; néh. Kovács 
Dénes köszvényesi róm. kath. tanító özv., szül. 
Füep Bertának évi 374 K-t, Andor, Dezső, Irén, 
Béla és Elvira nevű kkorú árváinak egyenként 
62 K 33 f-t, együtt 311 K 65 f-t, mindössze 
685 K 65 f- t ; néh. Krafta Nándor volt kocha-
nóczi ág. ev. el. isk. tanító özv., szül. VJk 
Emiliának évi 667 K 20 f-t; néh. Kerkasztner 
Jakab csömöri róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Bem Laurentiának évi 484 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
O. G. H. 1. Nem hisszük, hogy mint helyet-

tes kaphasson egy évre terjedő szabadságot. Ha 
besoroztatásáig kinevezik s megkapja a szabad-
ságidőt, katonai szolgálatának tartama alatt 
fizetését beszüntetik. 2. Csak kinevezett állami 
alkalmazott kaphat arcképes igazolványt. — 
1. I. Malomszeg. Külön képzettségre nincs 
szüksége ; csak tudjon jól magyarul. — 
Felekezeti tanító. 1. Tehet más is kérdéseket. 
2. Építé..i segélyt államtól nem kaphatnak. 3. Nem 
kötelező ; áll. és közs. iskolákra vonatkozik. — 
F. M. Tótkomlós. Magánúton teendő vizsgálat 
engedélyezéseért folyamodjék az ilh tő. — 
K. I. Berettyóújfalu. 1. Nem ismerjük ugyan 
megválasztatásának föltételeit, de mégis azt 
hisszük, hogy annak idején beszámítják. 2. Azon 
a címen nem volna szabad szünetet adni. — 
P. Gy. Erfancsika. A minisztériumhoz cím-
zett és a tanfelügyelőség által fölterjesztendő 
kérvény mellékletei : 1. a fölveendő árva kereszt-
levele, 2. a végzett tanulmányokról szóló 
bizonyítványok, 3. teljes szegénységet iga-
zoló bizonyítvány, 4. orvosi bizonyítvány. — 
Gy. Yukovár. A szünidei tanfolyamokra való 
fölvételüket az orsz. horvát kormány útján 
kellene kérniök. Minthogy azonban a tanfolya-
mok a szorosabb értelemben vett magyarország-
beli tanítók számára rendeztetnek s miután a 
horvát népoktatási ügyek különállásuknál fogva 
az orsz. horvát kormány által kezelendők, föl-
vételre sok kilátásuk nem lehet. 
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Told y Ferenc. 
Az embert egyedül saját erénye teheti ne-

messé; de e nemesség leghathatósb ösztönt és 
táplálékot az elődök dicsőségétől nyer, csak a 
lelketlen elfásultság az, mely az ősök ragyogá-
sával nem gondol. Toldy Ferenc mondja e sza-
vakat a Reguly-albumban (1850). Mélyreható 
eletbölcseleti kijelentés van benne. Mi is most 
úttörő előd példájához megyünk tanulni, lelke-
sedni, nemesbülni, hogy ne vehessen erőt raj-
tunk az elfásultság. 

A magyar irodalomtörténet atyjának emlékét 
újítjuk föl, aki hosszú életen át híven kitartott 
•eszméje mellett és maradandó nyomot hagyott 
maga után a nemzeti irodalom mezején. 

A mult század első tizedeiben nem volt ám 
a Kárpátok-övezte földön nemzeti élet. Az 
anya skolák i lnyomtak minden nemzeti irányt. 
Ezt panaszolja Kölcsey Ferenc Kazinczy Fe-
rencnek. Kölcsty, Kazinczyhoz, a magyar nyelv 
őréhez, újítójához írott első (1808 május 19) 
levelében Magyarország régi térképeiről érte-
kezik, a második levelében (180S június 25) 
panaszolja, hogy Debreezenben a tanulóifjúság 
kezéből kivesznek minden magyar könyvet s 
azt a fiút, aki Virgilius mellett a mi költőink-
ben is gyönyörködni mer : gúnynevekkel illetik. 
Debreczen haragos professzorai elől a nemzeti 
nyelv atyamesteréhez menekül a debreczeni diák, 
aki érzi szívében, lelkében, hogy Istentől nejnes 
munka folytatására van hivatva. 

Csokonai Mihályt, a debreczeni születésű köl-
tőt sem tűrte a kollégium házi szabályzata. 
Kiűzték otthonából. Egy Schedel Ferencnek 
kellett születni, aki megmutassa Debreczennek 
hű fiát, akit, mikor élt, kővel dobált. Schedel 
Ferenc lépett Kazinczy örökébe és tovább ment : 
számonkérte a nemzettől hü fiait. Számonkérő-
széket tartott. Sújtó ítéletet mondott a kor 
fölött, mely nem tudta megérteni dalnokát. 
Schedel Ferencből Toldy Ferenc,, névvel lett a 
nemzeti irodalom lelkiismerete. 0 ültetett hálát 
a nemzet lelkébe. 0 kereste föl a magyar por-
ladó szíveket és épített a nemzeti írok részére 
pantheont. Ide helyezte el őket és tette szá-
munkra kegyeleti földdé, hova saruinkat meg-
oldva léphetünk. Toldv lelkiismerete építette 
föl Csokonai, Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey, a Kis-
faludyak befogadására az új iskolát, melyből 
erős nemzeti élet fejlődött a XlX. század végére. 

Toldy leltárba vette szellemi alkotásainkat, 
lelki arcképét festette azoknak, akikkel mosto-
hán bánt a nemzet. Ezeknek fölöttünk búsongó 
szellemét kibékítette a késői korral és nemze-
dékkel. Toldy a nemzet elé tartva a költők, 
írók, államférfiak hatalmas arányú munkáikat : 
nevelt hálára, megbecsültete'sre. 

A hálára nevelés módszere nem ment ám 
nagvon könnyen. 1870 aug. 10-én jegyezte föl 
Toldy : „Ma léptem életem hatvanhatodik évébe. 
Ép vagyok, egészséges, csak néha érzém éveim 
súlj át, midőn a gondok, melyek az utolsó hűse év 
alatt ritkán és rövid időre szüneteltek." Hogy 
Toldy milyen lelkiismeretes gonddal őrködött a 
magyar nemzet írótábora fölött, hogy előtte az író 
benső érzelem világán« k röpke megnyilatkozása 
is beccsel bírt, kitűnik Eötvösről írt jegyzeté-
ből: Eötvös „szorongatott író"-nak nevezte 
magát, mikor Karthausijáért két püspök, két 
kálvinista és Wesselényi összeszidta, Eötvös csak 
ennyit mondott: „Gyöngének tartsák munkámat, 
semmint rossz irányúnak". Eötvös e nyilatko-
zatával mindent festett és Toldy a lélektani 
jellemzésnél nagy hasznát vette. 

Toldy idegenben sem tagadta meg magyaros 
hevületét. Két példa szolgáljon erre bizonyí-
tékul: 1874 október 19-én tartották meg a 
zágrábi új egyetem megnyitó ünnepét. Ezen 
az ünnepen a Magyar Tudományos Akadémiát 
Römer, Fraknói és Toldy képviselte. A fölavató 
ünnep bankettjén az egyetem rektora Toldyhoz 
megy és fölkéri őt arra, hogy miután a diákok 
toasztja addig késik : szólalna föl ő. Toldy nem 
volt asztalszónok, mert nem tudott „semmiről" 
szólani. Ha készült a beszédre : elakadt a tize-
dik szónál. Csak lényeges dologról és hirtelen 
tudott beszélni. Zágrábban a kínálkozó téma a 
két ország egyetértése lehetett, átengedte tehát 
magát a perc ösztönének, a jelentős alkalom-
nak. Toldy magyarul beszélt Zágrábban. A be-
szédet folytonos, sokszor félbeszakasztó helyeslő 
zsiviők kísérték. „Heves, néha erős, mindig 
ömlő, de azért nem szép beszéd"-nek nevezte 
Toldy a maga beszédét. (Budapesti Szemle 
1879. évi XIX. köt., 132 1.) A zágrábiak osz-
tatlan tetszéssel honorálták. 

Jellemző Toldy magyar becsvágyára a kö-
vetkező levélbeli adat. 1830 április 14-én Pá-
rizsból Bártfay Lászlónak írta : „ Ahol jártam, 
leltem magyarokat, így itt is. Az Apponyi-ház 
nekem még sok örömöt fog adni, mert ott 
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nyelvünk becsben tartatik s ezt látnom, mindig 
új gyönyörűség." Pedig Toldyt idegenajkú anya 
mondotta fiának. Az édesanya 1813-ban küldte 
Czeglédre, e szavakkal: „Fiam, Czeglédre mégy 
magyarul tanulni, mert én magyar nemes 
asszony vagyok és szégyen volna rámnézve, 
ha a fiam német maradna." 

Toldy tanulókorában hírét se hallotta a 
magyar irodalomtörténetnek. E keserű tapasz-
talatból okulva : első dolga volt e hiányon vál-
toztatni. 1826-ban magyar költészettant írt 
németül, szerinte azért németül, mert főcélja 
volt kimutatni azt, hogy a magyar nemzet a 
szellemi, a kultúrai téren is alkotott. Toldy 
orvos volt. Átjött az irodalom terére gyógyí-
tani. Megírta a receptet. Hatott vele. Kijóza-
nodásban nyilvánult a gyógyulás. 

Nem szégyeljiik bevallani, hogy Európa védő-
bástyája volt nemzetünk a török, tatár ellen, 
hogv egyik kezünkkel fogtuk az eke szarvát, a 
másikkal a kardot s e védelmi helyzetünkben 
rengeteg vagyont, vért, életet áldoztunk föl a 
haza fönnmaradásáért. Nem jutott idő a kul-
túra nemzeti ápolására, nem bírtunk idehaza 
ezer esztendő alatt egységes nemzeti kultúrát 
teremteni. Nem értünk rá. Pusztultunk. De 
jöttek Isten küldöttei. Ezek közül való volt 
Schedel, aki Toldy nevével nem az idegent 
leplezte, hanem a benső magyar hevületet és 
eselekvésvágvat jelezte, aki megalkotja tized-
magával a Kisfaludy-Társaságot, aki szerveze-
tet ad a Magyar Tudós Társaságnak a nemzeti 
nyelv legfőbb őrének és művelőjének, aki Nem-
zeti Könyvtárt indít, hogy benne a sorsüldözött 
jeles íróknak az utókor előtt védelmet bizto-
sítson. 

Kútfőbecsűek Toldynak a magyar írók- és 
államférfiakról írt dolgozatai. Hirdette, hogy 
történeti munkát teljes befejezéssel írni nem 
lehet. Történetet, tudományt, írót „végleges 
teljes kiadás"-ban közönség elé tartani lehetet-
len. A remekírók az idő tünésével nem avulnak, 
hanem fejlődnek. Ebben bírja a nemzeti élet a 
maga fejlődésének örökérvényű törvényét. 

Toldy kiválasztott államférfiai voltak : gróf 
Széchényi István, báró Eötvös József, Deák 
Ferenc. Széchényire emlékezve írja egy helyen : 
„nem életrajz, csak nekrológ; de legyen ez 
egyszersmind emléke azon nevezetes nyilatko-
zásaikban és következményeikben nagyszerű 
áprilisi napoknak, melyek a Solf'erino által 
megrendített abszolutizmust végreményeitől meg-
fosztván, egy új fordulatnak vetették meg alap-
ját." E szavakban történetíró beszél hozzánk. 
Itt mellesleg meg kell jegyeznem, hogy Toldy 
tévesen írja Széchényi nevét Széchenyinek. Ugy-
látszik, a sajtóban Toldyt utánozzák, mert min-
denütt, elenyésző kevés kivétellel, a névben a 

második „é" betűt „e"-vel cserélik föl, pedig 
a Beöthy-féle Magyar irodalomtörténet kézirati 
mellékletén Széchényi eredeti kézírásán „é"-vel 
áll. A budapesti városháza tanácstermében a 
legnagyobb magyar életnagyságú arcképe ezzel 
a névvel van jelezve: gróf Széchényi István. 
A Magyar Nemzeti Múzeum díszkönyve a mil-
lenáris esztendőből mindenütt Széchényi nevet 
ír és használ, eredeti kéziratok leközlése után 
haladva. Toldy bánhatott önkényűleg a „z" 
betűvel, midőn saját keresztneve végiről le-
hagyta, azonban azzal a másik családi névvel 
épen nem. 

Toldy szerint Eötvösben „a bölcsész, szónok, 
költő a legszebb frigyben egyesült". Deák 
Ferencet „a haza megmentőjének" nevezte. 
Lelkesen írt Mikesről, Csokonairól, Kis János-
ról, Regül y Antalról, Széchényi Istvánról, For-
gách Ferencről, Brutus János Mihályról, Decsi 
Jánosról, Esterházy Miklósról. 

A kritika terén is próbált Toldy szerencsét. 
1837-ben a „Figyelmező" című folyóiratban 
egy vallási könyvről mondja el bírálatát. I t t 
említi föl, gyakran hallja a panaszt, hogy gram-
matikánk, helyesírásunk még nincs megalapítva, 
és kiktől hallja ezeket? Egyedül azoktól, akik 
restek tanulni; mert akinek Révai s Horvát 
István munkái semmik s aki gróf Teleki Jó-
zsef akadémiai beszédeiből és az akadémia 
pályaírásaiból nem okul s a Magyar Tudós Tár-
saság rövid, de világos szabályait (Fáy András 
az Akadémia 1843 december 11-iki ülésében 
már hetedik kiadásában mutatta be) nem érti, 
vagy követni nem tudja, követni nem akarja, 
helyettük jobbat előállítani nem tud: az ne is 
írjon. 

Toldy Ferenc munkáit Ráth Mór adta ki 
1868-ban. Élete javát, munkabírását a Magyar 
Tudományos Akadémia körében fogyasztotta. 
Ide Kisfaludy Károly halála után jutott be 
segédjegyzőnek. 1835-ben lett akadémiai titkár 
Döbrentey Gábor után, aki pedig Kölcseyvel 
szemben jutott volt be a titkárságba; Toldy 
1861-ben egyetemi tanárságra távozott. Az 
Akadémia 1868-ban tüntette ki irodalomtörté-
netát nagy jutalomm 1. 

Az Akadémia 1906 március 25-én rótta le 
Toldy Ferenc emléke iránt kegyeletének adó-
tartozását, születésének századik évfordulója 
idejéből. Berzeviczy Albert elnöki megnyitójában, 
Heinrich Gusztáv főtitkári jelentésében, Lévay 
József költeményben, Riedl Frigyes szép pró-
zában szól Toldy érdemeiről. 

A magyar közművelődés lelkes munkásai : a 
néptanítók, bizony sok ihletet vehetnek Toldy 
törhetetlen igyekezetéből, színmagyar hevü-

i létéből, az igazi törekvők megbecsültetéséből. 
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Elmondhatjuk a költővel, Lévay Józseffel : 
Szemünk előtt a bölcsőtől a sírig, 
Egy küzdelmes, hosszú, szép pálya nyílik, 
Mely ránk örökbe dús kincset hagyott, 
Útjelzőjén a Toldy név ragyog. 

(Máramarossziget.) Kökényi Dániel 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Doktoravatás királyi gyűrűvel. A buda-

pesti tudományegyetem három jeles hallgatóját 
avatták május 31-én doktorrá sub auspiciis 
regis, az egyetemi tanács és a király képviselő-
jének jelenlétében. Az ünnepségen, amely az 
egyetem aulájában folyt le, a királyt Apponyi 
Albert gróf kultuszminiszter képviselte, aki 
buzdító beszéddel nyújtotta át ő felsége gyűrű-
jét a kitüntetett diákoknak: Pataky Arnold 
hittudományi, Semtei llóbert államtudományi és 
Szabó Imre Dezső bölcsészettudományi doktor-
nak. „0 felsége, mondotta gróf Apponyi Albert 
miniszter, kedvesebb föladatot nem ruházhatott 
volna rám, mint az ő képviseletét egy olyan 
ünnepies cselekmény végbevitelénél, amellyel a 
nemzeti tudományos művelődés iránti legmaga-
sabb érdeklődését tanúsítja s ezáltal ápolja 
azoknak a szálaknak egyikét, amelyek a magyar 
királyt a magyar nemzethez fűzik és amelyek-
nek erősebbé tétele az én legszentebb fölada-
taim közé tartozik." Örömmel jelentjük, hogy 
a legmagasabb kitüntetésben részesültek egyike : 
Semtei Róbert az Eötvös-alap neveltje. Anyja: 
Semtei Sándorné, kisvárdai tanítónő. Dr. Semtei 
Róbert 1901—1904-ig volt a Ferenc József 
Tanítók Házának lakója s az 1902/3. iskolai 
évben szabad asztalt is élvezett. 

— Az Orsz. Pedagógiai Könyvtár és Tan-
szermúzeum tanácsa, melyet márciusban neve-
zett ki a közoktatásügyi miniszter, most tartotta 
első ülését, dr. Vávgel Jenő pedagógiumi tanár 
elnöklésével. Az elnök . megnyitó beszé lében 
elmondotta a két intézmény történetét, majd a 
szervezet hiányait ismertette. Hibának tartja 
főképen, hogy a tanszermúzeum ügye a föld-
mívelésügyi és kereskedelmi minisztériumokkal, 
mint amelyek hatáskörébe különböző szakisko-
lák tartoznak, nem áll kapcsolatban. Evégből 
fölterje ztést intézett az elnökség a kereske-
delmi minisztériumhoz, hogy ennek részéről két 
tanácstag neveztessék ki a tanszermúzeum 
tanáesába. Fölterjesztést intézett az elnökség a 
földmívelésügyi minisztériumhoz is, hogy a 
fiumei állattani intézetet utasítsa a tengeri 

állatok gyűjtésére, preparálására és hazai iskolák 
számára való szállítására, mert az ilyen föl-
szerelési tárgyakat eddig többnyire a külföldről 
szerezték be a hazai iskolák. A tanács és elnök-
ség egyik legelső munkája, a máris négyezer 
műből álló pedagógiumi könyvtárnak a szük-
séges szakmunkákkal való kibővítése. Második 
főcélja a vezetőségnek az, hogy a tanszer-
múzeum tervszerűen fejlesztessék történeti irány-
ban, ismeretterjesztő előadások rendezésével. Az 
elnöki megnyitó különösen fontosnak tartja a 
hazai tanszeriparnak minden téren való párto-
lását. dr. Verédy Károly tanácstag indítványára 
lehetőleg még ősszel megnyitják a pedagógiai 
olvasószobát, mely a hazai és külföldi peda-
gógiai lapokat a szakemberek rendelkezésére fogja 
bocsátani. A tanács alelnökéül dr. Verédy Károly 
királyi tanácsos tanfelügyelőt választotta meg, 
továbbá bizottságot küldött ki az augusztusban 
rendezendő népiskolai kiállítás intézésére. Az 
1906. évi költségvetésre húszezer koronát irá-
nyoztak elő. 

— Apponyi Albei't gróf vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter május 29-én töltötte be 
életének hatvanadik évét s ez alkalommal bará-
tai és tisztelői szerencsekívánattal halmozták el. 
Május hó 29-én délelőtt, amikor a képviselő-
házba megérkezett, az egész Ház percekig tartó 
éljenzéssel és tapssal fogadta. Apponyi meg-
hatottan mondott köszönetet a szíves ovációért. 

— Tanfolyam tanítók részére. Fölterjesz-
tésünkre a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 
ő nagyméltósága 15.797'VI—3. számú rende-
letével 2000 K államsegélyt utalt ki oly célból, 
hogy július hó 23-tól augusztus hó 20-ig vár-
megyénkben tanítók részére a körényesi kosár-
fonó főtelepünkön, 4 hétig tartó tanfolyamot 
tartsunk, mint a mult év nyarán. A tanfolyamra 
20 tanító vétetik föl és pedig elsősorban azok, 
kik a gazdasági ismétlő-iskoláknál működnek. 
A tanfolyamon résztvevők 80, azaz nyolcvan K 
államsegélyben részesíttetnek. Miből a szüksé-
ges szerszámokat beszerezni kötelesek, melyek 
értéke 6 —8 K. Célja a tanfolyamnak, hogy a 
tanítók oly fokú kézügyességre tegyenek szert, 
mellvei iskoláikban az ismétlő tanköteleseket 
ezen háziipar általánossá tétele céljából kellő-
leg kiképezni és azt velük megkedveltetni ké-
pesek legyenek. A kiváló eredményt elért tanítók 
és tanulók — annak idején — külön jutalom-
ban is fognak részesíttetni. Fölhívja bizottságunk 
vármegyénk állami és felekezeti tanítóit, hogy 
e tanfolyamra jelentkezzenek Balogh Mihály 
gk. prépost-vikárius, bizottsági elnök úrnál akár 
személyesen, akár bélyegtelen kérvényük útján, 
mit alulírott is elfogad, június hó 25-ig. Mára-
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marossziget, 1906. évi május hó 20-án. Mára-
maros vármegy • iparfejlesztő bizottsága. 

— A német iskolaegyesület (Schulverein) 
most adta ki 25 évi működéséről szóló jelen-
tését, melyből megtudjuk, hogy az erdélyi szá-
szokkal sikerült szövetséget kötnie ellenünk s 
hogy a magyarországi németeket 1904-ben 
8499 márkával segítette. Az egyesület bevétele 
1904-ben 156.000 márka vob. Komikusan hat 
a jelentésnek az a része, mely azt mondja, hogy 
a német közönség semmit sem olvasott az újsá-
gokban a magyarországi németek „szenvedései-
ről" (sic!) „mert a lelkiismeretlen magyar 
sajtóiroda olyan hírekkel látta el a nemmagyar 
lapokat, amelyekben az igaz-ág tótágast áll". 
Hát ennek épp az ellenkezője igaz, mert a 
németországi lapok levelezői állandóan kongat-
ták és kongatják a vészharangot a magyar-
országi németek „elnyomása" miatt, pedig aki 
az ittvaló viszonyokat ismeri, tudja, hogy német 
polgártársaink jól érzik magukat itt köztünk, 
ahol vagyonosodnak és német voltukban sem 
éri őket bántódás s épen nem kívánkoznak ki 
a „birodalomba", ahol végre már abbahagy-
hatnák a „mentés" fölösleges munkáját! 

— Gyűlések. A Szebenmegyei Tanítótestület 
rendes közgyűlését május hó 23- án, az alvincz-
vöröstoronyi vasút mellett s a szebeni havasok 
alján fekvő csinos és népes román községben, 
Szelistyén tartotta meg. Iíesz Mátyás elnök 
megnyitójában üdvözölte a megye új tanfel-
ügyelőjét ; behatóan méltatta az új miniszteri 
Tantervet és Utasítást, ennek számos előnyét 
fejtegetvén. „A tanítótestületek szövetsége" 
ügyében kiadott tételeket sokoldalúlag meg-
világítva előadta Tiszovszky Dániel; a tanító-
testület elhatározta az erdélyrészi tanítóegye-
sületek szövetségéhez való csatlakozását. „A 
népiskolák a társadalmi nevelés szolgálatában" 
című dolgozatát s az országos bizottság téte-
leit fölolvasta Weinhold Károly ; a tanítótestület 
az O. B. tételeit tárgyalván, azokat elfogadta. 
Schuch Ödönnek „A népiskolák a művészi neve-
lés szolgálatában" című beható tanulmányát 
Vámszer József terjesztette elő. A régi tiszti-
kart újra megválasztották. — A Pest-pilis- eolt-
kiskúnvármegyei általános tanítóegyesület újpest-
váci járásköre Rákospalotán tartotta ren«'es és 
igen látogatott tavaszi gyűlését, Pauliwi Károly 
elnöklete alatt. Az elnöki megnyitót követte 
Laucsek Gyula újpesti áll. tanító terjedelmes 
és alapos tudásra valló értekezése a nyelvtan 
tanításáról az új Tanterv szerint. A gyűlés egyik 

igen kiemelkedő pontja volt Fehér Bertalan 
újpesti áll. tanító mély hazafias érzéstől átha-
tott ily című fölolvasása : „A tanítók a Tulipán-
kertben". A gyűlés méltó elismeréssel jutalmazta 
a fölolvasást, mely főképen a magyar ipar 
pártolásával foglalkozott. Jóleső érzéssel láttuk 
körünkben Rákospalota érd'mes elöljáróságát, 
a felekezetek lelkészeit, kik gyűlésünket mind-
végig meleg érdeklődéssel kísérték. (FL.) 

— A fővárosi iskolaszékek iparpártolása. 
A fővárosi Y II. ker. 1. sz. iskolaszék elnökének: 
dr. Charmant Oszkár kir. közjegyzőnek kezde-
ményezésére az összes fővárosi iskolaszékek 
képviselői látogatott értekezletet tartottak dr. 
Bárczy István, a minden hazafias ügyet támo-
gató fővárosi tanácsnok elnöklése alatt, a hazaj 
iskolai iparpártolás érdekében. A mozgalom 
megindítója hatásos beszédben a krajcáros Író-
nőktől végig a nagy fali térképekig fölsorolta 
az iskolák ipari szükségleteit és mikor számok-
kal jelezte, hogy hány százezer koronával adó-
zunk a külföldnek oly iparcikkekben, melyekben 
hazánk fejlett és versenyképes iparral bír, az 
értekezlet egész közönsége tisztában volt véle, 
hogy a további tétlenség egyértelmű a haza-
fíatlansággal. Többek hozzászólása után albizott-
ságot választottak, mely a további teendőket 
végezni fogja. A mozgalomnak, melynek tiszte-
letbeli elnöke dr. Bárczy István, országszerte 
él kell terjednie s e tekintetben a vezetők a 
hazafias tanítóság közreműködésére is számí-
tanak, reméljük: nem alaptalanul. 

— Fölvétel a Tanítók Házába. A Békés-
vármegyei általános tanítóegyesületnek abudapesti 
Ferenc József Tanítók Házában létesített két 
szoba- alapítványára lehet folyamodni. Ezen 
helyekre elsősorban békésvármegyei, másod-
sorban más vármegyebeli tanítók Budapesten 
vagy Kolozsvárott tanuló fiai pályázhatnak. A 
pályázni kívánók az Eötvös-alap elnökségéhez 
címzett kérvényeiket, a szükséges okmányokkal 
együtt, Békéscsabára, f. évi június hó 30-ig küld-
jék be Láng Gusztáv elnökhöz. 

— Tanító-árvák fölvétele a Magyarországi 
Tanítók Arvaházába. A jövő iskolai év kezde-
tére nevezett árvaházba néhány új tanító-árva 
fog fölvétetni. A betöltendő helyek közül az 
egyik a pestmegyei tanítók alapítványi helye 
s így erre csakis pestmegyei tanító árvája 
pályázhat. A többi helyre Magyarország bár-
mely vidékén működött kisdedóvó, elemi, felső 
nép- és polgári iskolai tanító, tanítóképezdei 
tanár és tanfelügyelő árvája pályázhat. Előny-
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ben részesülnek azok az árvák, akik az állami 
tanítói árvaházakba való fölvételi jogosultsággal 
nem bírnak és akiknek szülőik az árvaházi 
egyesület tagjai voltak és kötelezettségüknek 
eleget is te'tek. Ha az árva szülői az árvaházi 
egyesület tagjai nem lettek volna, akkor az 
árva szülőinek a nevére a 40 koronás tagsági 
tőkét (örökös tagsági díjat) az egyesület pénz-
tárába kell előzőleg befizetni. A fölvétel iránti 
folyamodványok legkésőbb f. évi június 15-én 
d. e. 12 óráig Tóth József kir. tanácsos, ny. 
pestmegyei kir. tanfelügyelő úrhoz, mint az 
egyesület elnökéhez (Budapest, VIII. ker., Szent-
királyi-utca 3.) küldendők. A folyamodványhoz 
melléklendők : 1. a fölveendő árva keresztlevele 
(születési bizonyítványa) ; 2. a testi épséget és 
a megejtett himlőoltást igazoló or>osi bizo-
nyítvány ; 3. a mult évi iskolai bizonyítvány és 
látogatási bizonyítvány a jelen iskolai évről; 
4. az atyja, esetleg az anyja halálát igazoló 
bizonyítvány ; 5. a testvérek számát és azok 
korát föltüntető családi értesítő'; 6. szegénységi, 
illetőleg községi bizonyítvány, mely tanúskodik 
arról, hogy az árva teljesen vagyontalan és 
hogy az özvegy anya minő jövedelmi forrásból 
tartja fönn magát ; 7. hivatalos okirat arról, 
hogy az özvegy anya és annak árvái kapnak-e 
és mennyi segélypénzt a tanítói nyugdíj- és 
gyámalapból vagy bármely más alapból ; 8. az 
atya, esetleg az anya tanító voltát igazoló bizo-
nyítvány és 9. az anyának, esetleg a gyámnak 
két tanú előtt aláírt abbeli nyilatkozata, hogy 
az árva számára a tanítói nyugdíjalapból járó 
nevelési pótlékot és az általa esetleg élvezett 
más ösztöndíjat az árvaháznak szolgáltatja át. 

— Fölvétel tanítóképző intézetbe. A tiszai 
ág. h. ev. egyházkerület eperjesi koll. tanító-
képző-intézetének I. osztályába az 1906/7. 
tanévre fölvételért folyamodhatnak oly éptestü, 
egészséges tanulók, akik 14. életévüket szep-
tember 1-én betöltik, de ugyanakkor 18 évesnél 
nem idősebbek és a közép- vagy polgári iskola 
IV. osztályát sikerrel bevégezték. Minden tanuló 
iskolai díj címén 14 K-t fizet. Ez alól senki 
föl nem menthető. A tiszai egyházkerületbeli 
ág. h. evangélikusok tandíjmentesek, más egyház-
kerületbeliek 10 K, másvallásúak 20 K tan-
díjat fizetnek. Az internátusokban elsősorban 
tiszai egyházkerületbeli, másodsorban más egy-
házkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek 
föl; ha marad hely, úgy másvallásúak is föl-
vétetnek. Az internátusbani lakás díja egész 
évre 60 K. A koll. konviktusba minden rendes 
tanuló fölvétetik, ahol jó ebédet és vacsorát 
évi 160 K-ert kap. Fölszerelés címén 2 K-t 
fizet. 

— Rövid hírek. Félszázados tanítói jubileu-
mot ültek Dobronyban : Plevniczky Pál ág. ev. 

tanítót, érdemes kartársunkat ünnepelték június-
7-én, tanítóskodása 50-ik évfordulója alkalmá-
ból. Nagy sikerrel szavalta el Sümegi János 
nemesszalóki ev. tanító ez alkalomra írt szép 
költeményét. Az érdemes jubilánsnak mi is 
szerencsekívánatainkat küldjük. — Iskolai ki-
állítás. Érdekes és tartalmas kiállítás nyílt meg 
a hernád-utcai polgári leányiskolában. A két 
esztendővel ezelőtt szervezett ipari tanfolyam 
növendékei állították ki munkáikat két hatal-
mas teremben, tanúságot téve arról, hogy az 
ipariskola oktatása teljesen modem. A meg-
élhetés biztos módját adja meg mindazoknak, 
kiknek e pályához hajlamuk van. Összesen 
harminc növendék látogatta a tanfolyamot, 
valamennyi 13—16 esztendős leányka. A tan-
folyam buzgó vezetői Kotsis Kata és Zadu-
bánszky Irén. — A boszniai és hercegovinai 
tanítóegyesületek f. évi július hó 6., 7. és 8. 
napján tartják meg első egyetemes gyűlésüket, 
melynek tárgysorozatát azzal a kéréssel küld-
ték meg a Budapesti (hiv.) tanítótestületnek, 
hogy ezen magát képviseltetni szíveskedjék. —-
Iskolakötelesek nyilvántartása. A fővárosi V. 
kerületi 2. számú iskolaszék azzal a kéréssel 
fordult a tanácshoz, hogy: 1. a 3—6 éves óvó-
kötelesek, 2. a 6 —12 éves mindennapi tan-
kötelesek, 3. 12 —15 éves ismétlő-tankötelesek 
és 4. a magántanulók nyilvántartassanak. 

— Halálozások. Bali István simontornyai 
nyugalmazott néptanító életének 71-ik évében 
elhunyt. Böngérfi Margit, Böngérfi, János érde-
mes kartársunk 18 éves leánya elhunyt. Áldás 
emlékükre ! 

Memento. A vattás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosztályfőnökök napon-
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3—5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

T a r t a l o m : Szoeiálizmus és népiskola. Karl J. J. — 
A kormányelnök a közoktatásügyről. — Az ismétlés-
ről. V. Kuthi Zsigmond. — Hazugságok a tanításban. 
VIII. Fóti Bernát — Az Eötvös-alap jótéteményei.— 
Külföldi szemle. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — S z ü n ó r a : Toldy Ferenc. Bökényi Dániel. — 
Különfélék. 
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GAZDÁSÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA, 
Rovatvezető: K E O L O P P A L P E É D . 

Az „Uránia" gazdasági akciója 
a vidéken. 

„Az Uránia az egyetlen hazai szervezet, 
amely nem zárkózik el a müveit élet egyetlen-
egy ága, a tudás és ismeret egy iránya, a 
mesterség és művészet egy köre elől sem." 
így emlékezett meg Molnár Viktor állam-
titkár az Uránia-Egyesület 1906. évi március 
hó 21-én tartott VII. közgyűlésén mondott 
elnöki megnyitójában ama egyesületről, mely 
alapításától kezdődőleg a tudomány minden 
ágát önzetlenül és komolyan művelte s azt 
népszerűvé, rokonszenvessé, ismertté és becsültté 
iparkodott tenni a legszélesebb körökben. 

Ha visszatekintünk az Uránia-Egyesület hét 
éves múltjára, ha az elért nagy eredményeket: 
az Uránia-szinház sikereit, a legváltozatosabb 
tartalommal megjelenő Uránia havi folyóirat 
közkedveltségét, a fényes sikert a vidéki akció 
tekintetében tekintjük, lígy hálával és elisme-
réssel kell adóznunk azon vezető férfiaknak, 
kik az egyesület működési körét orszsígos 
jelentőségű mozgalommá fejlesztették. 

Az Uránia-Egyesület vidéki akciójának 
kulturális jelentősége főleg abban domborodik 
ki, hogy ezen ismeretterjesztő mozgalomnál 
egyfelől az iskolának, másfelől a társadalom-
nak szükségletét tartva szem előtt, az elő-
adások tárgyát rész nt az általános érdekű, a 
szorosabb értelemben vett kulturális ismeret-
körből veszi, részint a gazdasági életből meríti, 
liogy ezáital úgy a szellemi, mint az anyagi, 
a gyakorlati élet szükségleteit kielégítse. 

E helyen az Uránia-Egyesület gazdasági 
akcióját óhajtom megismertetni, tehát ama 
mozgalmat, melynek célja az anyagi, azaz 
gyakorlati szükséglet kielégítése a legszélesebb 
rétegekben, a leghathatósabb fegyverek egyi-
kének, a szemléletnek igénybevételével. 

Míg egyfelől közhasznú intézmények 
létesítésével földmívelő népünk vagyonossága 
mo/.díttatott elő a mezőgazdasági tudományok 

népszerűsítése s megkedveltetése által, ugyan-
akkor másfelől az államtól teljesen függetlenül, 
anyagi haszon nélkül, egy másik egyesület : 
az „Uránia Magyar Tudományos Egyesület", 
a gazdanép és a vidéki jólét emelésének 
szükségességétől áthatva, teljesen önerejéből, 
hatásosan közreműködik, hogy egy erős, ön-
érzetes gazdatársadalom fejlődjék, amely képes 
leend a föld értékének emelése, a helyes 
gazdasági rendszer behozatala s a növényi és 
állati ellenségek elleni sikeres védekezés által 
meg vagyonosod va, az államháztartás vagyono-
sodását előmozdítani és az állam tekintélyét 
is emelni. 

Földmívelő nép vagyunk. Az időjárás 
okozta elemi csapásokat, a növényi paraziták 
és egyéb élősdiek kártételeit megérzi az egyes 
gazda, de megérzi az állam háztartása is ; 
azért minden olyan törekvést, mely a gazda 
jólétét, vagyonosodását, szellemi művelődését 
igyekszik istápolni, támogatnunk kell teljes 
erőnkből, kitartással és lelkesedéssel. 

Örömmel konstatálom, hogy az Uránia 
vidéki akciójában az előadások rendezésében 
— miként a főtitkári jelentés mondja — ez 
évben is leginkább a néptanítói kar tüntette 
ki magát. Kitüntette pedig magát azáltal, 
hogy részint az iskolába, részint az ifjúsági 
egyesületek- és gazdakörökbe, illetőleg azok 
szellemi életébe állandóan lüktető friss vér-
keringést hozott az Uránia, előadások rende-
zésével. Tehát ama egyesületek- és körökbe, 
amelyek leginkább vannak hivatva az Uránia 
előadásait a falusi élet gyújtópontjává tenni, 
a nép szellemi és erkölcsi színvonalát fokoza-
tosan emelni. 

Ránk, gazdasági ismétlő iskolai tanítók 
részére, főként az bír fontossággal, az ragadja 
meg figyelmünket, hogy mennyiben járul hozzá 
az Uránia a nép gazdasági műveltségének 
gyarapításához, mennyiben képes a gazdaság 
tudományát az ifjúsági egyesületek- és gazda-
körökben a nép részére kellemessé és vonzóvá 
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tenni ? Mily nyomokat hagy hátra a nép 
lelkében a gazdasági előadások rendezése ? 
Van-e kihatása a jövő életre, a nép foglal-
kozására, vagy sem ? Hogy tiszta képet alkot-
hassunk magunknak, ismernünk kell az Uránia 
vidéki gazdasági akciójának mibenlétét, ismer-
nünk kell a módozatokat, amellyel nevezett 
egyesület iparkodik a tudományt és különösen 
a ránk nézve fontos gazdasági tudományt nép-
szerűsíteni és terjeszteni. 

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
céljául tűzte ki, hogy a gyakorlati életben a 
művelt ember számára legnagyobb jelentőséggel 
bíró tizenkét tudományág anyagát ágazatonként 
12—12 fejezetbe összefoglalva, összesen 114 
előadásban megíratja, vetíthető képekkel fel-
szereli és ezáltal alapját veti a rendszeres 
szemléltető magyar oktatásnak. A 12 tudományág 
megválasztásában — miként a főtitkári jelentés 
mondja — három főszempont érvényesült. 
Legelső volt a nemzeti irányú művelődés elő-
térbe helyezése, ennek célját 5 tudományág 
szolgálja. Második az általános műveltséghez 
tartozó ismeretekben való tájékoztatás 3 tudo-
mányággal, a harmadik a gyakorlatilag hasz-
nosítható természettudományi és gazdasági 
irányú ismeretek terjesztése 4 tudományággal. 

Bennünket, gazdasági ismétlő iskolai 
tanítókat, csak ez utóbbi, a gazdasági isme-
retek terjesztésére irányuló törekvés érdekel 
és mondhatom, hogy a d \ Finály Gábor és 
Déri Gyula, mint az Uránia-Egyesület titkárai 
által 1904. évben kidolgozott tervezet sok oly 
hasznos és a gazdára nézve fontos ismeretnek 
közlését, illetőleg megíratását ígéri, amelyet 
— habár a mezőgazdaságnak oly sok fontos ága, 
oly sok szerve van, amely megérdemelné az 
ismertetést, a néppel való szemléltetést — 
mégis a gazdasági ismeretek népszerűsítésére 
nagy nyereségnek tarthatunk. 

A tervezet szerint rövid, de tömör stílus-
ban a következő felolvasások megíratása véte-
tett fe l : 

1. A gyümölcs míveléséről és értékesí-
téséről. 2. A szőlő. 3. Az ipari növények. 
4. A kisgazda gazdasági gépei és eszközei. 
5. A víz a gazdaságban. 6. Gazdasági épületek 
és udvarok. 7. Az állattenyésztés. 8. A házi-

állatok egészségéről. 9. Tejgazdaság, baromfi-
tenyésztés, tojáskivitel. 10. Zöldségtermelés és 
konzerválás. 11. Fatenyésztés és erdőgazdaság. 
12. A kártékony rovarok. 

Szerencsés gondolatnak mondható a mező-
gazdasági ágaknak ezen kiváló csoportosítása 
s rendezése, mert hol a természeti és közgaz-
dasági viszonyok az ipari növények termelését 
indokolttá teszik, vagy hol a nép fő kereset-
forrása az állattenyésztés, ott amellett, — hogy 
rövid, tömör vonásokban ecsetelve vannak az 
ipari növények termelési föltételei, avagy az 
állattenyésztés alapvonalai a felolvasások alkal-
mával kiosztandó füzetekben — még gyönyörű 
és szebbnél-szebb vetítőképek fogják élénkíteni 
az előadást, mélyebbé tenni a tudást, mara-
dandóbbá az eredményt. így lesz ez a többi 
felolvasással is. Mindegyiket élénkíteni fogja 
a művészi kivitelű vetítőképek egész sorozata. 

A tervbe vett előadásokból eddig három 
forog közkézen és pedig: 1. A gyümölcs mű-
veléséről és értékesítéséről. ír ta : dr. Perényi 
József. 2. Az állattenyésztés. Ir ta: dr. Farkas 
Kálmán. 3. Házi állataink egészségéről. Irta : 
dr. Farkas Kálmán. Jelen évben az Uránia-
Egyesület által a következő három újabb meg-
bízatás adatott ki. 1. A homoki szőlő. írja : 
dr. Perényi József. 2. Az iparnövények. í r j a : 
dr. Károly Rezső. 3. A tejgazdaság. í r j a : dr. 
Koerfer István. 

Akiknek csak alkalmuk volt a közkézen 
forgó füzeteket áttanulmányozni, a felolvasások 
egynémelyikét vetített képekkel élénkítve végig-
hallgatni, azok elragadtatással beszélnek az 
Uránia ezen legújabb vidéki akciójáról. Azt 
hiszem, az a vetített kép, amely a gyümölcs 
kártevő ellenségeit varázsolja elénk; avagy az 
állati testszervezet belsejét tünteti fel, sokkal 
maradandóbb hatást gyakorol a kisgazda lelkü-
letére, mint a legékesebb nyelvezettel előadott 
ismertetés. Üdvös voltát ezen előadásoknak 
főképp a szemléltető oktatásban vélem fel-
találhatni. 

De nem akarom a szerzők érdemét sem 
kisebbíteni. Hisz a gazd. írók egész gárdája 
biztosíték arra, hogy ők tudásuknak legjavát 
fogják nyújtani az általuk írottakban. Amit 
írnak, az élethűen, kézzelfoghaóan és könnyed 
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stílusban íródik, és azt még a legegyszerűbb 
gazdaember is megérti és örömmel és kedvvel 
olvassa. 

Erős a reményem, hogyha a tervezet szerinti 
felolvasások elkészülnek, hogyha a jónevű gaz-
dasági szakírók által nyújtott ismeretek a nép 
között a legszélesebb rétegben is elterjednek, 
hogyha az ismeretek közlését megkönnyíti a 
vetített képek díszes sorozata s megrögzíti az 
elmében a látottakat : úgy a sok babona, ku-
ruzslás, a megszokott dologhoz való görcsös 
ragaszkodás halomra dől. Helyébe egy értelmes, 
egy egészséges gondolkodás fog lépni. 

Hogy egy egészséges, egy nemes eszmékért 
hevülő és küzdő gazdaosztály mielőbb létesül-
hessen, úgy nekünk, gazd. szaktanítóknak is ki 
kell vennünk részünket a küzdelemből. Azt a 
sok kapcsot, amely a gyakori érintkezésben 
köztünk és a nép között támad, fel kell hasz-
nálnunk egy erős, önérzetes gazdatársadalom 
fejlesztésére. 

Alkalmas térnek tartom erre a gazd. ism. 
iskolát, az ifjúsági egyesület- és gazdaköröket. 
Kedveltessük meg az Uránia áldásthozó fel-
olvasásait, tegyük nemesen szórakoztatóvá az 
ismeretek közlését a néppel, hogy értse, tudja 
és szeresse is munkáját, mert a szeretettel, az 
örömmel és jó kedvvel végzett értelmes munkán 
lesz Isten áldása, 

Az Uránia, mint tisztán csak az ismeretek 
minél szélesebb körben való terjesztésére és 
nem nyerészkedésre alakult tudományos egye-
sület, megérdemli a legnagyobb pártolást, a 
legodaadóbb támogatást. 

Mindazok, akik a felolvasások és az azokhoz 
hozzátartozó képek és vetítőlámpáknak kiköl-
csönzésére vonatkozó föltételekkel megismer-
kedni óhajtanak, azok forduljanak egyszerű 
levelezőlapon az „Uránia" titkári hivatalához 
(Budapest, VII., Izsó-u. 4. sz.) egy tájékozta-
tóért, amelyet az az érdeklődőknek készséggel 
bocsát rendelkezésre. 

( Verespatak.) Wallner Gyula. 

A zsurló és tarack irtása. 
A zsurlófélék, amelyek hajdan a kalamite-

sek családjának gyűjtőneve alatt hatalmas ős-
erdőket képeztek, ma pedig a kőszénréteg leg-
nagyobb részét alkotják, hajdani nagyságukat 

elvesztették ugyan, de erejük szívóssága és a 
hatalomvágy ma is él a maradékokban; mert 
épen úgy, mint hajdan, amidőn az egyik föld-
saroktól a másikig a maguk részére hódították 
volt az egész szárazföldet : ma is, ahol meg-
vetik gyökereiket, szemlátomást hódítják a tért 
minden egyéb növényzet elől és alkalmas tala-
jon nem nyugosznak addig, míg azt teljesen 
hatalmukba nem kerítették. 

Ilyen alkalmas talaj számukra az oly mező-
ség és rét, mely nedves, mocsaras helyeken 
fekszik. Különösen szereti a zsurló a homokos, 
agyagos földet akkor, ha a homokréteg felül 
s az agyag alul fekszik s az utóbbi nem bo-
csátván magán át a vizet, a homokot ezáltal 
folyton nedvesen tartja. 

Különféle fajai közül, melyeknek mindegyike 
kisebb-nagyobb mértékben kovasav tartalmú s 
az állatokra mérgező hatással bír: a földmívest 
leginkább a mezei zsurló, melyet a magyar 
nép békarokka és bábaguzsaly név alatt ismer 
és a sokkal nagyobb fajta mocsári zsurló ér-
dekli. 

Mérges hatásuk házi barmainkra nézve külö-
nösen abban nyilvánul meg, hogy igen erős 
hasmenést okoz náluk. 

Különösen mérges természetű a mocsári 
zsurló, elannyira, hogy a legelésző marha ösz-
tönszerűleg és félve kerüli. Mindennek dacára 
nem kerülhető el, hogy néha a széna közé 
ne vegyüljön. Ezt látván, az ilyen szénát nyer-
sen feletetnünk nem szabad, de nem is fogja 
megenni sem a ló, setn a szarvasmarha ; hanem 
ki kell teljesen szárítanunk, sőt még legjobb, 
ha szecskának is megvágjuk, mert még így a 
legkevésbé ártalmas. 

Szárított szénában három százalék, szecská-
ban öt százalék zsurlófü nem ártalmas, sőt 
néha keresi is a juhféle és szívesen legelészi 
kis mértékben ; de csupán gyógyszerül hasz-
nálja azt, épen úgy, mint a kutya a füvet. 

Marhánál, ha a fenti százalékon kívül töb-
bet megeszik, akkor azonnal beáll utána a 
kisebb-nagyobb fokú hasmenés és a tehénféle 
ilyenkor veszt tejelőképességéből, még pedig 
elannyira, hogy teje, több mint a felenyire le-
apad és az állat napról napra soványodik. 

De nemcsak a tej mennyiségére, hanem 
annak minőségére is ugyancsak nagy befolyás-
sal van a zsurló, amennyiben az ilyen tejből 
vajat köpülni szinte képtelenség. 

Mindezeket fontolóra véve beláthatjuk, mily 
felette káros növény a zsurló a gazdára nézve, 
ha az egy-egy nedves rétjén elszaporodik. És 
annál kellemetlenebb, mert szinte kiírthatatlan, 
kivált a reá nézve kedvező talajban. 

Irtására legcélszerűbbnek tartják az alag-
csövezést, ami magában véve a legtermésze-

23* 
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tesebb irtószerül is ajánlkozik, mert ba meg-
vonjuk a talajtól a vizet, akkor egyszersmind 
megvontuk a zsurlótól is a létfeltételt. 

A gyakorlat azonban e részben meghazud-
tolja az elméletet s ez nagyon könnyen meg 
is magyarázható, ha meggondoljuk, hogy a 
zsurló gyökerei mindég oly mélyen hatolnak 
le a talajba, amily mélyen ab! an a vízhatlan, 
kemény, rendszerint agyagréteg fekszik, úgy, 
hogy gyökerei néha elérik az egy és a másfél 
méter hosszúságot. Ha már most alagcsöve-
zünk. akkor igaz, hogy a csöveket mindig ezen 
agyagrétegig szoktuk lefektetni, azonban maga 
az agyagréteg nem fekszik mindenhol egyenlő 
mélységben és oly sűrűn nem rakhatjuk le a 
csöveket, hogy közben víztartó medencék ne 
maradjanak. Ezek a medencék nem elégségesek 
ugyan arra, hogy meggátolhassák, miként a 
talaj felszíne majdnem teljesen kiszáradjon s 
kellően megtrágyázva, mindenféle veteményre 
alkalmas legyen; de elégségesek arra nézve, 
hogy a mély gyökerű zsurló bennük kénye-
kedvé szerint tovább tenyésszék és irtsa maga 
körül az egyéb hasznos növényzetet. 

A zsurlónak alapos és céltudatos kiirtására, 
én részemről egy egészen más és sokkal olcsóbb 
módszert tartok helyesnek, amely miatt azon-
ban, hogy teljesen megérthessünk, át kell térnem 
egy kissé a zsurlók élettanára. 

A zsurló elágazó töve — mint megjegyez-
tem — mélyen a föld alatt fekszik és belőle 
kétféle szár fakad. Az egyik kora tavasszal, 
április hóban üti fel a fejét, színe sárgásbarna, 
alakja egyszerű, ágatlan, felülete barázdás, bel-
seje üres. A szár csúcsán hosszúkás, tojásdad, 
toboz alakú termés van, mely pikkelyekből áll 
s azoknak belső oldalán vannak a sporangiu-
mok vagyis spóratartók. 

A zsurlók tudvalevőleg ezen spórák által 
szaporodnak, amennyiben azokat érett állapo-
tukban ruganyos szálak, a parittyák szórják szét 
a tobozról. A spórákból azután az úgynevezett 
előtelep képződik s ebből fejlődik később az 
új zsurló. 

A spórák kihullása után, ez az április óta 
fejlődött termékeny szár elszárad és nemsokára 
utána megjelenik, az általunk már sokkal 
jobban ismert, zöldszínű, fenyüfa alakú, el-
ágazó izeit levélhüvellyel körülrakott termé-
ketlen szár, amely azután egész késő őszig 
díszeleg, illetve a gazda szerint dísztelenkedik 
rétjeinken. 

A leghelyesebb eljárás tehát a zsurló ki-
irtására csak azon alapulhat, hogy a termékeny 
szárakat lehetőleg megsemmisítsük, mielőtt a 
spórákat szétszórnák. És ez nem is olyan nagy 
boszorkányság, amennyiben egy sorban haladó 
gyermekek könnyű szerrel szedik össze a 

tobozokat, melyeket lepedőbe vagy zacskókba 
gyűjtve, tűzön elégetünk. A munka ott, ahol 
a zsurló még nincs túlságosan (40—50 száza-
lékban) elszaporodva, sokkal gyorsabban megy, 
semmint hinnők. 

Ha a tobozok leszedése után a talajt meg 
is fogasoljuk, akkor azon célt is elértük, hogy 
a második, vagyis terméketlen szár sokkal 
későbben fejlődik, azaz akkor, a midőn a 
többi fűnemű, különösen némi trágyázás által 
elősegítve, már elhatalmasodott s megaka-
dályozza a zsurló teljes kifejlődését. Ha ezen 
eljárást két-három tavaszon át ismételjük, úgy 
bizonyára kiirtottuk olcsó pénzen a zsurlót. 

Megjegyzem még, hogy ajánlják némelyek 
a kainitet, mint zsurlóírtó szert, de én azt 
hiszem, hogy ez csak kainit-reklám, mert a 
kainitnak egészen más hivatása van s kár 
volna a próbára egy fillért is költeni. 

Áttérek most egy másik nagy ellenségére a 
gazdának, egy vad növényzetre, amely talán a 
legnagyobb fejtörést okozza, mert minden 
talajon megterem és némelyiken kétségbeejtő 
módon elszaporodik. Ez a tarack. 

Irtásánál, mert gyökér által szaporodik, arra 
kell a legfőbb súlyt fektetnünk, hogy gyökerét 
irtsuk. Pedig épen ezt a körülményt hagyják 
sokan figyelmen kivül s erővel mély szántás 
vagy mély ásás által igyekeznek azt kiirtani. 

Eltekintve attól, hogy ilyen módon igen sok 
talaj megromlik, mert termékeny rétege nem 
valami vastag, még ráadásul az eke és ásó csak 
szaporítja a tarackot, mert gyökereit átvág-
ván, megosztja s minden megosztott részből új 
növény fejlődik. 

Ott, ahol a talaj elég laza s a tarack csak 
szórványosan van elterjedve, legalkalmasabb 
annak irtása kézi gyomlálás vagy gyomszedő 
kampók segélyével. 

Ahol azonban a talaj nagyon kötött s szá-
razság alkalmával túlságosan megkeményedik, 
ott rendszerint lapos barázdákat szántanak 
rajta s midőn azokon kiver a tarack, akkor 
keresztül boronálják és így távolítják el a 
gyökereket, de feledik, hogy a borona is csak 
tépi, megosztja a gyökérzetet, melynek csak 
némi része kerül felszínre és távolítható el; 
továbbá feledik azt is, hogy a tarack gyök-
érzete sokkal mélyebben fekszik végágazatai-
ban, mint ameddig a lapos barázda terjed és 
az alsó gyökerek az eke után bennszakadnak a 
talajban s később újra kihajtanak. 

Ez a módszer tehát nem használ még akkor 
sem, ha évek során át, sűrű egymásutánban 
alkalmazzuk is. 

Sokkal tökéletesebb a tarack irtása akkor, 
ha az ily talajt kapa segélyével lazítjuk fel és 
pedig sok eső után, amidőn felpuhul. A kapa, 
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ha nem túlságos éles, nem vágja el az ilyen 
talajban a tarack gyökerét, hanem egész hosz-
szában kihúzza azt, dacára annak, hogy csak 
10—12 centiméternyire hatol be a földbe. 

Ha azután az ily módon megtisztított földnek 
megyünk neki mély szántással és fogasolással, 
akkor munkánk sikerre fog vezetni. Termé-
szetes azonban, hogy a tarack gyökerét össze 
kell szednünk és szárítás után legokosabb fel-
tüzelni ; mert az mit sem ér, ha künn hagyjuk 
és a napra bízzuk, hogy a gyökereket kiszárítsa, 
ily módon ott, ahol azok a földdel érintkez-
nek, újra kihajtanak. 

A legfontosabb mindenesetre az, hogy ne 
türelmetlenkedjünk s ne menjünk neki az írtás-
nak száraz időben, mert akkor csak ártunk az 
ügynek, hanem várjuk ki, míg hosszasabb 
esőzés után a talaj teljesen fellazul, ami 
különben — mint tudjuk, — minden gyom-
lálásfélének a titka. 

Olyan kertekben, ahol a gyökérről szaporodó 
gyomfajta, mint tarack, csalán stb. túlságosan 
elszaporodik : egyáltalán mindig kapával lazít-
suk előbb a talajt és csak azután ássunk. 

(Budapest). Krenedits Ödön. 

A szőlő dugványozásáról. 
A szőlő szaporítása többféleképen történ-

hetik. Szaporíthatunk szőlőt : 1. magról, 2. 
dugványozás, 3. bnjtás, 4. döntés és 5. neme-
sítés útján. E szaporítási módok közül a mag-
ról való szaporítást természetesnek, míg a 
többit mesterséges szaporításmódoknak nevez-
hetjük. A magról való szaporítás alkalmaztatik 
a legkevésbbé, szerepe csakis a hybridálásnál, 
vagyis új fajták előállításánál jut érvényre, 
valamint olvan amerikai fajtáknál, amelyek a 
fajta tulajdonságaikat a mag útján is átörökítik, 
pl. a Vitis Riparia s amelyek egyébként na-
gyon nehezen szaporíthatok, pl. a Jaquez. A 
mesterséges szaporításmódok közül leginkább 
a dugványozás gyakoroltatik, miért is eltekintve 
a többitől, jelen alkalommal ezen szaporítás-
módról fogok kissé részletesebben szólani. 

A dugvány nem egyéb, mint egy elültetett 
egyéves venyigerészlet, amely a földben gyö-
kereket, a föld fölött pedig hajtásokat nevel. 
E szaporításmódnál tehát szükségessé válik 
előbb az eldugványozandó venyigéknek meg-
szedése. A megszedés. történhetik ősszel vagy 
kora tavasszal. Ha ősszel szedjük meg a vesz-
szőket, akkor jó minőségű dugványt nyerhe-
tünk, mely a tél fagya s az ólmos esők eset-
leges káros befolyásától ment ; viszont hát-
ránya az őszi megszedésnek az, hogy a lesze-
dett venyigéket megfelelően elvermelnünk kell 
tavaszig, tehát1 szükségés, hogy kellő helyisé-

günk legyen e célra, másrészt pedig ez elver-
melés kiadással is jár. A tavaszi megszedésnek 
előnye az, hogy az elvermelés munkájától és 
költségeitől megszabadulunk általa, ellenben 
hátránya az, hogy a tél fagya s az ólmos 
esők a tőkéken hagyott venyigékben kárt 
tehetnek. A nagy gyakorlatban általában az 
őszi megszedés dívik, ami, tekintve a szedett 
venyigék hibátlan voltát, mindenesetre jobb 
is a tavaszi megszedésnél. 

Az elültetett dugvány képezvén alapját a 
fejlődő új tőkének, nagyon természetes, hogy 
a dugványozásnak jónak, erőteljesnek, egész-
ségesnek kell lennie s általában mindazon 
követelményeknek megfeleljen, amelyeket a 
nevelendő új tőkétől megkívánunk. Tehát a 
dugványoknak való venyigéket olyan tőkékről 
szedjük, amelyeknek termése úgy minőségileg, 
valamint mennyiségileg megfelelő volt. Ezen-
kívül még egyéb szempontok is figyelembe 
veendők. A tőke, amelyről a venyigéket szed-
jük, ne legyen se nagyon idős, se nagyon 
fiatal. Legmegfelelőbbek a középidős (15 — 25 
éves) tőkékről vett venyigék. A fiatal tőke 
venyigéi, dacára, hogy vastagok, mégis a fagy-
gyal szemben kevésbbé ellentállók, mivel a 
bélszövetük igen nagy, ellenben a fás részletük 
vékony ; minél idősebb a töke, a venyigék bél-
szövete annál kisebb, a farész annál nagyobb, 
a sejtek falai annál erőteljesebbek s így az 
idő viszontagságainak annál jobban ellentállók, 
azonkívül a reservtápanyagok is nagyobb mér-
tékben vannak jelen az idősebb tőkék venyi-
géiben, mint a fiatal tőkék vékony farészü 
venyigéiben. Viszont a nagyon idős tőkék 
venyigéi nagyon vékonyak. Égy másik szem-
pont a venyigék érettsége. A venyigék akkor 
érettek, mikor már a tőkék leveleiket lehul-
latták, a színük barna, belső fás részük kemény, 
meghajlítva pattanva ketté törnek, a külső 
kérgük pedig karcolásra rostszerüen leválik. 
Legyen továbbá a venyige egészséges. Az olyan 
venyigék, amelyek akár életrendi zavarok által 
előidézett bajokban szenvednek, amilyenek : 
a törpeágúság (cladomania), a csavarodottság, 
az elszalagosodás (fasciatio) ; akár az időjárás 
által hántattak, úgymint a jégtől, a fagytól; 
akár pedig a különféle rovarok és gombák 
által károsíttattak, a szaporításból kizárandók, 
mivel a fejlődő tőke csak nyomorogni fog s  
előbb-utóbb tönkre megy. 

Tekintetbe véve mindezeket, a szedendő dug-
ványokat még a szüret előtt tanácsos lesz a 
tőkéken kijelölni. Azért tanácsos még ezt szü-
ret előtt elvégezni, mivel ilyenkor rajta van 
még a tőkéken a termés is s így könnyen 
kiválogathatjuk a legszebb termést mutató 
tőkékről szedendő venyigéket. A megjelölés 
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egyszerűen mésszel yaló bemeszelés, befecsken-
dezés, vagy színes ronggyal, szalaggal való 
átkötés által történik. 

A megszedést mindig fajtánkint végezzük, 
hogy összekeveredés elő ne forduljon. A meg-
szedett dugványokat tisztogatnunk és válogat-
nunk kell. A tisztogatás abban áll, hogy a 
venyigéket a levél- és kacsrészektől, valamint 
a hónaljhajtásoktól éles késsel megfosztjuk. 
Az ekként megtisztított venyigéket megválo-
gatjuk, külön-külön csomókba kötjük a jobb 
és kevésbbé jó venyigéket, azután pedig télre 
elvermeljük. Az elvermelés történhetik árkok-
ban, gödrökben, vagy pedig külön fedett helyi-
ségekben. Az elvermeléshez tiszta, finom homo-
kot használjunk. 

Ha árkokban vermeljük el a venyigéket, 
akkor azok hosszúságának megfelelő mély 
árkot ásunk, amelynek szélessége akkora legyen, 
hogy két köteg (50-es vagy 100-as csomók) 
egymás méllett jól elférjen. Az árok mélyére 
10 cm. vastagságban homokot szórunk, erre 
a kötegek függélyesen beállíttatnak, majd a 
közeiket homokkal kitöltvén, nemkülönben a 
kötegek tetejére is 10 cm. vastagon homokot 
szórva, az egész árkot kívülről sírdombszerűen 
földréteggel bevonjuk, hogy az esővíz lefoly-
hasson. — Hogyha gödrökben vermeljük el a 
szedett venyigéket, akkor 1 2 m. széles s a 
vesszők hosszúságának megfelelő mély göd-
röket ásunk s ezekbe állítjuk a kötegeket s 
takarjuk be olyan formán, mint a fenti eset-
ben. — Ha helyiségekben vermeljük el a vesz-
szőket, akkor a helyiség aljára 5—6 cm. 
vastagon homokréteget szórunk, erre fektetjük 
le a kötegeket, közeiket s tetejüket homokkal 
kitöltvén. Ha egy sor elvermelése befejeztetett, 
föléje a második sort rakhatjuk s így tovább. 

Azon esetben, hogyha tavasszal szedjük csak 
a dugványokat, mindenekelőtt meg kell vizs-
gálnunk, hogy a téli fagy nem tett e bennük 
kárt ? Hogyha a rügyek elfagytak, akkor azok 
könnyen szétmorzsolhatok, átmetszetben pedig 
fekete színt mutatnak. Az ilyen elfagyott 
rügyü venyigének lenne ugyan hajtása, mert 
hiszen az alvó szemek sohasem szoktak elfagyni, 
mégis az alvó szemekből keletkezett hajtás 
sohasem lehet olyan erőteljes, mint a rügyből 
keletkezett. Hogyha maga a venyige fagyott 
el, az onnan ismerhető fel, hogy a különben 
fehér cambium-réteg fekete csík alakjában 
látszik. Nagyon természetes, hogy az ilyen 
venyigéket szaporításra nem fogjuk használni. 

A szedés többféleképen történhetik. Ha 
egészen simán szedjük meg a venyigéket, 
vagyis egyszerűen levágjuk azokat a tőkéről, 
a közönséges dugványt nyerjük ; lia a venyigét 
a csapnak egy részével, amelyen a venyige ült, 

vágjuk le, akkor a kulcsos dugványt kapjuk s 
végül, hogyha a venyigét a csapból egy íves 
metszéssel kikanyarítjuk, a patás dugványt 
nyerjük. Az utóbbiak a közönséges dugványnál 
azért jobbak, mivel a csaprészletben reserv-
tápanyagok vannak felhalmozva. 

Aki vesszőt akar eladni, avagy venni, az 
tartsa szeme előtt a földmívelésügyi m. kir. 
miniszternek az 1890 : V. t.-c. végrehajtása 
tárgyában kiadott 1896 ban 60.900. sz. alatt 
kelt s a „Szőlővessző- és szőlőoltványüzleti 
szokások" című rendeletét. Ezen rendelet az 
általános kellékek leírása után megállapítja az 
úgynevezett „szokványvessző" méreteit és osztá-
lyozását is. A sima vesszők a legalsó rügyön 
túl legalább is 5 cm. csonkkal bírjanak, a 
legalsó rügytől felfelé pedig 45 cm. hosszúak 
legyenek, tehát összen 50 cm. hosszal bírja-
nak. A rendelet két osztályt különböztet meg. 
I. osztályba soroltatnak: 1. az olyan amerikai 
vesszők, amelyek átmérője legalább 6 mm. s 
ettől felfelé határ nélkül ; 2. az olyan honiak, 
melyek átmérője legalább 6 mm., de nem több 
15 mm.-nél. II. osztályba soroltatnak : 1. a/.on 
amerikaiak, amelyek átmérője 6 mm.-en alul 
van, de nem kisebb 4 mm.-nél; 2. az olyan 
hazaiak, amelyek átmérője a 6 mm.-en alul 
van, de nem kisebb 4 mm.-nél, vagy pedig 
túlhaladja a 15 mm.-t. Nevezett rendelet meg-
határozza továbbá a fajtaazonosság és faj-
tisztaság fogalmát is. Fajtaazonos az ol^an 
vessző, amely tényleg azon fajta, amelyiknek 
neve alatt forgalomba került, míg fajtiszta az 
olyan köteg, amelyben csakis azon egy fajta 
vesszők foglaltatnak, amiknek neve alatt el-
adatott. A szállítmány még megfelel az üzleti 
szokásoknak, hogyha mind a méretek, osztá-
lyozás, mind pedig a fajtaazonosság és faj-
tisztaság tekintetében az- egész szállítmányban 
5%-nál több olyan vessző nem fordul elő, 
amely a követelményektől eltér. Megjegyzendő, 
hogy nevezett rendelet hasonlóképen intézkedik 
a gyökeres dugványok, továbbá a sima és 
gyökeres szőlőoltványokra nézve is, az erre 
vonatkozó részeket azonban, mint tárgyunkhoz 
szorosan hozzá nem tartozókat, mellőzzük. 

A dugványozásnak akkor itt az ideje, hogyha 
tavasszal a talaj már kellőleg felmelegedett s 
megszikkadt, vagyis április hó utolsó harma-
dában és május hó első felében. A dugványok-
nak hossza leginkább a talajtól függ. Rövid 
dugványt alkalmazunk akkor, hogyha az al-
talaj túlnedves, vagy az alsó rétegben a szőlőre 
ártalmas földréteg van. Hosszú dugványokat 
alkalmazunk a hideg talajokban, mert ezekben 
csak lejebb kapja meg a dugvány a kellő 
meleget s úgyszintén hosszú dugványt kell 
ültetnünk a nagyon száraz talajokba is, mivel 
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ezekben csak lejebb kapja meg a dugvány a 
kívánt melegséget. így a Vezúv táján 2 méter 
hosszú venyigéket ültetnek a felső talaj nagyon 
száraz volta miatt. Hazánkban a sík vidékeken 
50—60 cm.-es, a hegyvidékeken pedig 30— 
40 cm-es dugványokat ültetnek. 

A dugványokat ültethetjük mindjárt állandó 
helyükre, vagy pedig előbb egy évig a szőlő-
iskolában előgyökereztetjük. Általában meg-
jegyezhetjük, hogy mindig tanácsos előbb egy 
évig a szőlőiskolában gyökereztetni a dug-
ványokat. Állandó helyükre csakis laza talajok-
ban ültethetjük mindjárt a dugványokat, ellen-
kező esetben a dug'> ányok közül sok nem 
ered meg s így az utánpótlással állandó bajunk 
lesz s mivel ilyenformán a tőkéink nem lesz-
nek egyidősek, a tőkenevelési és mívelési 
módokat sem eszközölhetjük egyformán. A 
szőlőiskolába ültetve a dugványokat olyan 
módon járunk el, hogy a rigolozott talajába 
egy 60 cm. mély és egyik oldalán rézsútos 
árkot húzunk. Ebbe helyezzük a dugványokat 
olyformán metszve meg azokat, hogy alul 
közvetlen a legalsó rügy alatt ejtünk egy 
metszést, a legfelső rügy felett pedig egy 
3—4 cm.-es csonkot hagyunk. Az árok aljára 
a belőle kikerült felső talajból (érett talaj) 
annyit helyezünk vissza, hogy a dugványokat 
a rézsútos falra, egymástól 10—lô cm. távol-
ságban támasztva, a talaj felszínéből a két 
legfelső rügyük kiálljon. Erre betemetjük az 
árkot előbb a felső talajjal, majd színig utána 
az alsó talajjal (nyers talaj), azután a földet 
letaposva, jól beöntjük. A víz talajba szürődése 
után az árkot teljesen betöltjük s a kiálló 
dugványvégek fölé porhanyó földből kis bak-
hátat emelünk. E bakhátat állandóan porhanyó 
állapotban tartsuk, hogy a két rügy zöld haj-
tása könnyen elő tudjon törni abból, a gyo-
mokat irtsuk s többször kapáljuk meg. Ha 
több árokra van szükségünk, úgy azok távol-
sága egymástól 50—60 cm. legyen. A nagyon 
száraz idők alkalmával ne feledkezzünk meg 
a szőlőiskola öntözéséről sem. Augusztus-
szeptember hónapokban a bakhátakat fokoza-
tosan kitakarjuk, hogy az alatta levő hajtás-
részeket a külléghez szoktassuk és beérhessenek. 
Ősszel a gyökeres dugványok kiáshatok és 
elvermelhetők, avagy a tél idejére jól befedve 
az iskolában is hagyhatók. 

Hogyha a sima vesszőt azonnal állandó 
helyére ültetjük, akkor is a most elmondott 
szabályok tartandók szem előtt. Ellenben, ha 
gyökeres vesszőt ültetünk állandó helyére, ezt 
elültetés előtt elő kell készítenünk, ami oly 
módon történik, hogy a harmatgyökereket 
mind eltávolítjuk, az oldalgyökereket azok 
nagyságához képest 3—5 cm.-nyire, a talp-

gyökereket pedig 8—15 cm.-nyire vissza-
kurtítjuk. A kis hajtások pedig egy világosan 
látható rügyre visszametszendők. Az ültetésnél 
ne feledkezzünk meg a beiszapolásról, vala-
mint itt is az erős eső, szél, nap ellen védendő 
az új ültetvényt, föléje kis halmot készítünk, 
mely ősz felé fokozatosan kitakarandó. 

Hogyha nem ültetjük a dugványokat előbb 
szőlőiskolába, akkor tanácsos azokat a külön-
féle eló'gyökerez'etési eljárások valamelyikének 
alávetni ; ilyenek : a patakban való előgyöke-
reztetés, a buktatva előgyökereztetés stb., 
amelyekről azonban egy más alkalommal 
fogok szólani. 

Megemlítem még, hogy a venyige-dugványo-
záson kívül van még a zöld dugványozás és a 
rügydugványozás is, amelyekhez azonban már 
nagyobbfokú kertészeti ügyesség szükségel-
tetik, miért is a nagy gyakorlatban nem igen 
találnak alkalmazást. 

(Magyaróvár.) liudoc.su Gyula. 

A gyümölcsfainagvak vetéséről. 
Köztudomású dolog, hogy a gyümölcsfák 

magról való szaporítása a legrégibb szokás, 
mert ezen szaporításmódra a természet tanította 
az embereket. Vannak még most is olyan 
gyümölcsfáink (pl. dió, besztercei szilva stb.), 
melyek magról szaporítva, ha nem is olyan 
nagyságú, de íz és jóság tekintetében ugyan-
olyan gyümölcsöt teremnek, mintha azokat 
oltottuk volna. Ha azt akarjuk, hogy az alma, 
körte, barack stb. asztalra való, avagy piac-
képes legyen, célunkat legkönnyebben csakis 
az oltás útján való szaporítással érhetjük el, 
mely esetben megfelelő alanyokra van szük-
ségünk. 

A gyümölcsfák oltására alkalmas alanyok 
legnagyobb részét — magról szaporítva — a 
magiskolában állítjuk elő. Az alanyok magról 
való szaporításához szükséges magot mindig 
az illető gyümölcsnem vad őséről szerezzük be, 
mert az ilyen edzett vadfák magvai szolgáltatják 
a dúsgyökérzetü és hosszúéletü alanyokat. A 
magvak szedését legjobb, ha mi magunk esz-
közöljük, mert így a magvak jóságáról teljesen 
nyugodtak lehetünk. Ha a magvak szedése 
módunkban nem áll (pl. oly vidékeken, ahol 
erdő nincs), leghelyesebben cselekszik a tanító, 
ha a magvakat a gyermekekkel gyűjteti össze 
olyanformán, hogy figyelmezteti vagy kéri 
őket arra, ha otthon gyümölcsöt esznek, azok 
magvait ne dobálják el, hanem fajták szerint 
rakosgassák össze egy tetején átlyukasztott 
skatulyába, papír- avagy vászonzacskóba s ha 
már bizonyos mennyiségű magot összegyűj-
töttek, akkor vigyék el neki. Ily eljárás mellett 
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a tanítónak nemcsak anyagi, de egy kis 
erkölcsi haszna is lesz, amennyiben a gyerme-
kek nagyobb része nemcsak érett, de éretlen 
gyümölcsöt is eszik s így ezek magvait is a 
többi közé teszi, s ha a tanító az egyes gyer-
mekek által hozott magvakat külön-külön meg-
vizsgálja, könnyen tudomást szerezhet arról, hogy 
tanítványai mily mértékben élvezik az éretlen 
gyümölcsöt. Azonban a gyermekek által össze-
hordott magvak közül a ráncos héjú, éretlen, 
penészes szemeket mindig ki kell válogatni, 
ami sok türelmet igénylő munka. Ha az ilyen 
gyüjtésmóddal nem akarnánk bajoskodni, leg-
célszerűbb, ha a magvakat megbízható keres-
kedőktől szerezzük be. 

Ha a magvak szedését magunk eszko öljük, 
akkor arra ügyeljünk, hogy azokat mindig ép, 
egészséges fáról s a legérettebb gyümölcsből 
szedjük. Rothadt, penészes gyömölcsök mag-
vait ne használjnk e célra, mert a beteg magvak 
egészséges csemetéket nem szolgáltathatnak. 
A vetésre szánt magvaktól megkívánjuk, hogy 
azok épek és érettek legyenek. A magvak 
érettségére azok színéről is következtethetünk, 
pl. a körte- és az almamag akkor érett, ha 
sötét-barna szinü. 

Az olyan gyümölcsfák magvainak szedésénél, 
amelyeket nincs szándékunk oltani, a követ-
kezőket jegyezzük meg: 1. a magvakat mindig 
oly fákról szedjük, amelyek minden évben a 
legbővebben teremnek ; 2. a maggyüjtés céljaira 
csakis a jól kifejlődött s a legkorábban megért 
gyümölcsöket használjuk ; 3. hogy a vetésre 
se a túl öreg, se pedig a nagyon fiatal, hanem 
a középidős fák magvait használjuk, mert 
ezeknek van legjobb csíraképességük. 

Mindezeket azért jó szem előtt tartani, mert 
a vetőmagvak átörökítő képességgel bírnak s 
ezt tudva azon legyünk, hogy vetőmagunk 
minél több jó tulajdonsággal bírjon. Vető-
magjaink azonban nem bírnak minden jó tulaj-
donságot átörökíteni. A bőterrrést. ízt, jóságot 
s a koránérést leginkább átörökítik, de a 
nagyságot nem, mert e tekintetben a magról 
szaporított gyümölcsfák degenerálódnak. 

Ha a gyümölcsfamagvakat bármiféle módon 
is összegyűjtöttük avagy meghozattuk, akkor 
azok elvetése következik. A gyümölcsfamag-
vak elvetésénél legfontosabb a vetési idő helyes 
megválasztása, mert jóformán ettől függ mun-
kánk sikere. Vetni az év bárom szakában lehet : 
Vi. m. nyáron, ősszel és tavasszal. A három 
vetési időszak közül a legmegfelelőbb az ősz. o O 

A nyári vetés azért nem célszerű, mert pl. 
a júliusban elvetett ineggyT- vagy cseresznyemag 
a nálunk uralkodó szárazság miatt csak október 
felé búvik ki s az ilyen zsenge csemetéket, ha 
kellően nem védjük, a tél fagya tönkre teszi. 

A nyári vetésnek előnye nincs s csakis hátránya 
lehet. Legnagyobb hátránya a nyári vetésnek 
az, hogy a tél fagya miatt szalmás trágyával 
kell betakarni a kibúvott csemetéket, ami sok 
munkát igényel. Sok kárt tehetnek a madarak 
is, mert a trágyatakaró oda csalja a varjakat, 
szarkákat s több efféle éhes madarat és ezek, 
mivel a magágyacskák földje a takaró alatt 
nincs átfagyva, a kicsírázott és a csírázófélben 
levő magvakból nap-nap után el-elcsemegéz-
getnek, úgyannyira, hogy tavaszra marad is, 
nem is. A nyári vetést sokan azért ajánlják, 
mert a legtöbb gyümölcs ekkor érik, s ha azt 
le nem szedi;ők, akkor az még a nyár folya-
mán lehullana a földre s így az ott kikelne, 
hogy faját fenntarthassa. Az ilyen egyének 
azonban nem kutatják azt, hogy a lehullott 
gyümölcsnek a magja mikor kerül a főidbe 
nyár közepén-e ? vagy ősszel ? Azt hiszem 
mindenki nézetével találkozom, mikor azt állí-
tom, hogy a lehullott gyömölcsnek magja nem 
kerül mindjárt a földbe, mert időbe kerül, míg 
a gyümölcs húsos része felbomlik, s ennek 
megtörténte után is várni kell a magnak addig, 
míg az eső a földbe nem veri. Ez sem megy 
gyorsan, mert 1—2 napos esővel nem minden 
mag veretik a földbe, s ami bejutott is, annak 
is kiáll a fele s a nyári eső után következő 
hőség hamar kiszárítja a talaj felső részét s 
így a mag kikelését hátráltatja. Mi sem ter-
mészetesebb tehát, hogy a nyári gyümölcsök 
magvai az őszi esők folytán jutnak a talajba 
s tavasszal kelnek ki. Megtörténhetik az az 
eset is, hogy, ha az ősz hosszú, a földbe jutott 
magvak még ősszel kikelnek s ha nagy hi-
degek nincsenek, szépen kitelelnek, de ha ke-
mény a tél, menthetetlenül elpusztulnak. 

A tavaszi vetés azért nem ajánlható, mert 
előzetes csíráztatás és bő öntözés nélkül mag-
vaink nem kelnek ki, s ha valaki nem ért a 
csírá'/tatáshoz, vagy azt elmulasztja, akkor bő 
öntözés mellett is a lágyhéjú magvaknak két-
harmada, a csonthéjú magvaknak pedig egy-
harmada kel csak ki, s a többi magvak kelése 
őszre vagy a jövő tavaszra marad. A csírázta-
tás s az öntözés az alanyok eltávolítását any-
nyira megdrágítják, hogy fölnevelésükre majd-
nem ráfizetünk. Aki haszonnal akarja a gyü-
mölcsfa-álanyokat tenyészteni, az a magot 
ősszel vesse el és pedig a következők szem 
előtt tartásával :, 

A nagyon sovány, túl laza, igen kötött, se-
kély vagy szikes talajba nem igen érdemes a 
gyümölcsfamagvakat vetni, mert a reáfordí-
tott fáradságot nem nagyon térítik meg. A 
gyümölcsfa alanyoknak legmegfelelőbb a mély-
rétegű, jó erőben lévő, középkötött vályog-
talaj, amely talajon az alanyok, kedvező idő-
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járás mellett, a következő őszig 1 m. magas 
és kisujjnyi vastagságúvá is fejlődhetnek. Ilyen 
talajjal azonban nem mindenki rendelkezik, s 
azoknak oly talajba kell a gyümölcsfamagva-
kat vetni, amilyen van. Bármily talajt hasz-
náljunk is magiskolának, mindig oda töreked-
jünk, hogy a talaj sok és könnyen felvehető 
tápanyaggal bírjon, mit úgy érünk el, ha a 
csemeték elöveteményét trágyázzuk meg. Azért 
kell az alanyok elő veteményeit trágyázni, 
hogy a trágya elkorhadjon és a benne levő 
tápanyagok könnyebben fölvehetők legyenek. 
A magonciskola talaját 20—25 cm. mélyen 
felássuk, amely célra legjobb rúgos ásót 
használni. Többen azt ajánlják, hogy, ha erő-
teljes csemetéket akarunk nyerni, a magiskola 
talaját 50 cm. mélyen meg kell forgatni. A 
tapasztalás azonban azt mutatja, hogy a 25 
cm. mélyen munkált talajon is egy év multán 
oltásra alkalmas alanyok fejlődnek. A rigolo-
zást, mivel nagyon megdrágítja az alanyok 
előállítását s ha tekintetbe vesszük, hogy a 
csemetéket 1 év multán úgyis kiszedjük, tel-
jesen mellőzhetjük. 

Ha a magiskola talaját előkészítettük, hozzá-
foghatunk a vetéshez. Vetni kétféleképen 
lehet, szórva és sorba. A szórva vetés nem 
ajánlatos, mert : 1. a magvak nem egyforma 
mélyen kerülnek a földbe és így egyenetlenül 
csíi-áznak és kelnek ki ; 2. a magcsemetéknek 
nem adatik meg a kellő növénytávol s ahol 
ritka, ott a csemeték jól kifejlődnek, ahol pedig 
sűrű a vetés, ott silányak, satnyák maradnak ; 
3. költségessé teszi a munkáltatást, amennyi-
ben a talajporlianyítást és a gyomirtást kapá-
val nem eszközölhetjük; 4. a talaj tápanyagai 
nem lesznek kellőleg és egyenletesen kihasz-
nálva. 

Sorba kétf leképen vethetünk, ú. m.: vagy 
ágyakba, vagy azok nélkül. Az ágyakba való 
sorba vetés azért előnyösebb, mert a csemeté-
ket az ágyak közti barázdákról megmívelhet-
jük s így a sorokat szűkebbre vehetjük, mi-
által kisebb helyen is sok alanyt nevelhetünk. 
Az ágyakat 120 cm. szélesekre készítsük s 
az ágyak között 20 cm. barázdát hagyunk. 
Szélesebb ágyak készítése nem célszerű, mert 
akkor a középső sorokat nem tudjuk az útról 
megmunkálni. Ha az ágyak készen vannak, 
akkor zsinór mellett megjelöljük a sorokat s 
a gereblye nyelével, hegyes karóval, vagy \ 7 
kapával kihúzzuk a sorok mentén a barázdá-
kat. Egy 120 cm. ágyban öt árkot húzunk, 
melyek 25 cm. távolnyira vannak egymástól, 
a két szélső sor pedig 10 —10 cm.-nyire esik 
az úttól. Az árok mélysége a mag nagyságától 
függ, így a diónak, mandolának stb. 8—9 cm. 
mélv árok kell, míg a lágyhéjú magvaknak 

4—5 cm. árok is elég. A nagyobb magvakat 
(pl. dió stb.) 7—8 cm., a kisebbeket (pl. 
szilva, cseresznye) 4—5 cm., a lágyhéjú mag-
vakat pedig 2—3 cm. távoságra vessük egy-
mástól. Ennél sűrűbben ne vessünk, mert a 
sűrű vetés csak magpazarlás, annyiban, hogy 
a sűrűn kelt csemetéket úgyis meg kell ritkí-
tani, ha azt akarjuk, hogy alanyainkat 1 éves 
korában beolthassuk. Ezután a magvakat föld-
del betakarjuk s a gereblye fokával a soro-
kat jól megnyomkodjuk és az egész ágyat se-
kélyen meggereblyézzük. A vetés meggereblyé-
zése azért szükséges, hogy a földmag ne cse-
repesedjók s a madarak ne vegyék észre a 
sorokat. Az elvetett magvakat a szarkáktól és 
varjaktól legkönnyebben úgy védhetjük meg, 
ha madárijesztőket használunk. Legalkalmasabb 
e célra a mozgó-ijesztő, mely áll egy hajlé-
kony pálcából, melyet vastagabb végével ré-
zsútosan szúrunk a földbe, s a pálca végén 
egy tollakkal körülduggatott parafádugót akasz-
tunk, melynek lapos oldalaira egy-egy tükör-
darabot ragasztunk, melyet a szel folytonosan 
mozgat. Bármiféle madár ellen a legbiztosabb 
óvszer az, ha arra ügyelünk, hogy egy mag 
se maradjon takar tlanul, mert ha egy szemet 
találnak, addig kutatnak, míg a másikat meg 
nem lelik. Az egerek és vizipockok ellen cél-
szerű a magvakat vetés előtt pár percig víz-
zel hígított petróleumban áztatni (5 lit. víz, 
1 lit. petróleum), melynek szaga elkergeti 
a kellemetlen vendégeket. Ha az élvezhető 
magvakat (pl. diót, mandolát, mogyorót stb.) 
a ve'őemberektől is féltjük, akkor ne csak 
pár percig hanem 1—2 óráig áztassuk 
a petróleumban, mely a mag belsejét annyira 
átjárja, hogy munkásaink a vetésre szánt mag-
vakból ozsonnát nem csaphatnak. 

Az őszi vetést betakarni egyáltalán nem kell, 
sőt a csontároknál káros is, amennyiben a 
fagy romboló munkája nem érvényesülhet. 

Némely helyen, ahol sok a vetni való és 
kevés a munkás, nagyon helyes, ha először a 
csontárokat vetik el, mert ezek ősszel vetve 
kelnek ki a legbiztosabban, míg a lágyhéjú 
magvak tavasszal vetve is elég jól kikelnek. 
Az ősszel ki maradott magvakat sokan homok-
kai rétegezik s 60 cm. mélyen teszik a földbe 
tavaszig, azzal a megokolással, hogy ily el-
járással a magvak nem fagynak meg s tavasz-
szal a föld melegétől kicsíráznak. Azonban az 
utóbbi nem áll, az előbbi pedig fölösleges. 
Csak egy kicsit kell okoskodni s az ember 
mindjárt belátja, hogy egy száraz homokkal 
kibélelt ládában, mely a földben 60 cm. mé-
lyen fekszik levegő, nedvesség és világosság 
nélkül, ott élet nem lehet ; tehát a 60 cm. 
melyen fekvő magvak sem csírázhatnak ki. A 
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földmívelő ember, ha földjének tarlószántást 
nem adott, akkor vetés alá mindig mélyen 
szánt, bogy az elhullott gyommagvak ki ne 
kelhessenek. A fagy elől fölösleges 60 cm. 
mélyen a földbe ásni, mert a hideg a 6 —7 cm. 
mélyen vetett magvak csíraképességét sem 
teszi tönkre. Az ősszel el nem vetett magva-
kat legkönnyebben egy szellős helyen föl-
akasztott zacskóban vagy zsákban teleltethet-
jük ki s tavasszal, ha vetni akarjuk a cson-
tárokat, 14—15 napig meszes vízben áztatjuk. 
A birs-, eper- és a gleditschia-magot pedig 
60—70° meleg vízzel leöntjük. A lágyhéjú 
magvakat mészvízben áztatni nem kell, mert 
a mész a magvak vékony héját felmarja s 
csírázóképességüket tönkreteheti. 

A kitelelt csemeték fölnevelése a következő-
kép történik. Tavasszal a vetést, mihelyt a 
sorok meglátszanak, tekintet nélkül arra, hogy 
gyomos-e vagy sem, mindjárt megsaraboljuk, 
hogy a talaj kiszáradásának elejét vehessük. 
Az első kapálást akkor eszközöljük, mikor a 
csemeték 4—5-ik levelüket hozzák. Ha veté-
sünk itt-ott sürü volna, akkor azt az első 
kapáláskor a kellő növénytávolságra megritkít-
juk. Többen azt ajánlják, hogy a kiritkított 
csemetéket ne dobjuk a komposzttelepre, ha-
nem 15 cm. sor- és növénytávolságra palántáz-
zuk el. Azonban az alanyok elpalántázása nem-
csak rizikó, hanem költséges munka is, úgy-
annyira, hogy fölnevelésük semmi hasznot nem 
hoz. Az alanyok további gondozása abból áll, 
hogy a talajt egész nyáron a gyomtól tisztán 
tartjuk s még kétszer, esetleg háromszor meg-
kapáljuk. 

(Hm.-vásárliely.) Csépé Antal. 

Ü z e m t e r v 
a Debreczen sz. kir. városi önálló gazdasági 

ismétlő iskola gyakorlótelepéről. 
(Ili. közlemény.) 

Á l l a t t e n y é s z t é s . 
Tekintve azt, hogy jelen gazdaság nagyobb-

részt mintául és tanítási célul szolgál : az állat-
tenyésztés minden ága felkarolandó. Jövedelmi 
szempontból is nagy súly fektetendő rá. 

Lóállomány. 
Az iskola lóállományát két drb hámos kanca 

képezendi, mely az összes munkákat végzi. 
A csikónevelésre nagy gond fog fordíttatni. 
A csikók 2—3 éves korban eladatnak. 

Szarvasmarhatenyésztés. 
A tenyésztés a szakoktatás szem előtt tar-

tásával olyanformán lesz beállítva, hogy a főcél 

tejtermelés és borjtínevelés leend. A borjak 
tenyészképes korban eladatnak. 

Áz állomány állana két tehénből és ezek 
szaporulataiból. 

Ugy tanügyi, mint jövedelmi szempontból 
kívánatos volna, mivel a tej igen jól értéke-
síthető, hogy az egyik tehén tejelő jellegű, 
bonyhádi vagy simmentháli legyen. 

A másik tehén magyar fajta lenne, melyen 
a tejelőképesség lehető fokozása leend be-
mutatandó példaadásképen a tanulóknak. 

Sertéstenyésztés. 
Tenyésztés céljából mangalica anyasertés fog 

beszereztetni. A helyi piaci viszonyok a sertés 
értékesítésére igen kedvezők. Az állomány állani 
fog egy kocából és ennek szaporulatából. A 
malacok tenyészképes korban értékesítve lesznek. 

Baromfitenyésztés. 
A baromfitenyésztés beállítása is igen nagy 

jelentőségű a szakoktatásra nézve, mert kívá-
natos, hogy a lánynövendékek a helyes és 
jövedelmező tenyésztést elsajátítsák s azt kör-
nyezetükre nézve hasznosítani tudják. 

Tenyésztésre beszerzendők: 5 drb tyúk (1 
kakas, 4 tyúk), 3 drb pekingi kacsa, 3 drb 
emdeni lúd és 3 drb bronz-pulyka. 

A törzsállatok szaporulatai értékesítve lesz-
nek. Beszerzendő még két méhcsalád is, a méh-
tenyésztés beállítása céljából. 

* 

Az állatállomány teljes létszámát maga a 
gazdaság állítaná be, azért most csak a tenyész-
tés beállításának megkezdéséhez föltétlenül szük-
séges állatok beszerzése válik szükségessé. 

Az állattenyésztés üzésére ezen kis gazda-
ságban is, aránylag nagy takarmánytömeg elő-
állítása válik szükségessé. A takarmányszük-
séglet fedezésére a termelés és vétel útján 
nyerendő takarmány szárazanyaga és az alom-
mennyiség szolgálnak irányadóul. 

összesen 
Zabos bükköny . 56 q à 84° o száraz anyag 47'04 q 
Szöszös bükköny 18 „ à 84°/» „ ,, 15.12 „ 
Csalamádé (szá-

raz állapotban) 28 „ à 86%> „ „ 24 08 „ 
Lucerna . . . . 94 „ à 85°/o „ „ 77'35 n 
Répa 300 ., à 12°/o „ ,, 36'00 „ 
Tavasziszalma 44'20 „ à 86% „ „ 38'OL „ 
Tengeriszár . . 32 „ à 86°/o „ „ 27'52 „ 

265-12 q 

A gazdaságban termelt és feletetett takar-o o 
mányok száraz anyagtartalma tehát 265"12 q. 
Hozzáadva a feletetett abraktakar-

mány száraz anyagat . . . . . 36'44 q. 
Takarmányok száraz anyaga összesen 3 01'56 q. 

Alomszalma mennyisége 65 métermázsa. 
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Ha egy számos állatra 50 q takarmány 
száraz anyagot számítunk évenkint, elosztva a 
rendelkezésre álló takarmány száraz anyagot 
50-nel: 301"56: 50 = 6-tal, vagyis: 6 számos 
állat tartható. 

Alomszalmából egy számos állatra évenkint 
12 métermázsát számítva, a rendelkezésre álló 
alom-mennyiség 6 q hiányt mutat, ez azonban 
vétel útján könnyen pótolható. 

Számos állatokban kifejezve, az állatlétszám 
a következő volna: 
2 drb anyakanca . . . 2'0 számos állattal, 
2 „ csikó 0'8 „ „ 
2 „ tehén 2"0 
2 „ növendékállat . . 0*8 „ „ 
1 „ koca és 5 malac . 0"6 ,, „ 

Összesen 6'2 számos állat. 
Az előirányzatból látható, hogy a gazda-

ságban tartandó állatállomány részére rendel-
kezésre álló takarmánymennyiség, valamint az 
alomszalma is, a szükségletet fedezi, annyival 
is inkább, mivel nyáron legelőre járhatnak az 
állatok. 

Épület-fe lszerelés . 
Szükséges épületek : 

1. Főépület, mely magában foglalja a tan-
termet és munkatermet. (A városi mérnöki 
hivatal által készített terv szerint.) 2. Tanítói 
lakás és iroda. 3. Cselédház. 4. Istálló, szekér-
szin-, szerszám- és takarmány-kamra. 5. Magtár-
helviség, mely a cselédlakás és kamrák feletti 
padlásból állítandó elő. 6. 01 sertések, tyúkok, 
ludak és kacsák számára. 7. Tengeri-góré. 
8. Kút a majorban. 9. Kerítés az udvar, faiskola 
és szőlő körül. 10. Mellékhelyiségek a szaktanító 
lakásához. 11. Arnyékszékek. 12. Egy épület, 
hol a tan- és munkaterem fűtésére szükséges 
tüzelőanyagok állanának. 13. Mellékhelyiségek 
a cselédlakáshoz. 14. Méhes. 15. Trágyatelep. 
16. Kifutó. 

Állattenyésztés beállítása. 
(Élő leltári beszerzés.) 

2 drb igás kancaló, 1 drb fejős-tehén, 1 drb 
kocasertés, 5 drb tyúk (1 kakas, 4 tyúk), 3 drb 
pekingi kacsa, 3 drb emdeni lúd, 3 drb bronz-
pulyka, 2 méhcsalád. 

Eszköz- és gép-felszerelés. 
(Holt leltári beszerzés.) 

Ügy a szakoktatás, mint a gazdaság kezelése 
céljából szükségesek a következő gépek és 
eszközök : 

a) Talajmívelő eszközök: 1 drb Sack-eke, 
1 drb 13-soros vetőgép, 1 drb fogasborona, 
1 drb töltögető eke, 1 drb extirpátor, 1 drb 

3-mas fahenger, 2 drb ásó, 2 drb kapa, 2 drb 
lapát, 2 drb vasvilla, 2 drb favilla, 2 drb kasza, 
2 drb vasgereblye, 2 drb fagereblye, 1 drb sarló. 

b) Istállói szerelvények : 1 drb lószekér, 1 pár 
lószerszám, 2 drb vendégoldal, 2 drb lámpa, 
2 drb veder, 4 drb vályú, 3 drb seprő, 2 drb 
rudazó kötél, 6 drb porciós kötél, 2 drb kötőfék 
lovaknak, 2 drb kötőfék csikóknak, 2 drb 
marhakötél, 2 drb lópokróc, 1 drb ostor, 2 drb 
kefe állattakarításhoz, 2 drb vakaró, 1 drb trágya-
hordó targonca, 1 drb láda, 1 drb zaboló rosta. 

e) Magtári szerelvények : 1 drb szelelő rosta, 
1 drb triőr, 1 drb tengeri-morzsoló, 1 drb 
tizedes mérleg. Űrmértékek. 20 drb zsák, 1 drb 
ponyva, 1 drb csapófa (házilag készítendő), 
3 drb falapát, 1 drb pácoló-kád. 

d) Vegyes eszközök: 1 drb szecskavágó, 
1 drb répa vágó, 2 drb öntöző-kanna, 5 drb 
vesszőkosár, 1 drb talicska, 1 drb dézsa, 1 drb 
hőmérő, 1 drb kazalvágó, 2 drb létra, 1 drb 
kalapács, 2 drb fúró, 2 drb fűrész, 2 drb véső, 
2 drb gvalú, 1 drb harapófogó, 1 drb csípő-
fogó, 2 drb fejsze. 

A fe lszere lés költségei : 

1. Épületekre, kerítésre és kutakra 43.500 kor. 
2. Cselédtartásra 720 5) 
3. 200 r> 
4. 2 drb ló vételére 800 n 
5. 1 „ fejőstehén vételére . . 300 n 
6. 1 „ kocasertés vételére 60 n 
7. 5 „ tyúk vételére . . . . 20 n 
8. 3 „ kacsa (pekingi) . . . 12 » 
9. 3 „ emdeni lúdra . . . . 18 rt 

10. 3 „ bronzpulyka . . . . 18 r> 
11. 2 méhcsaládra 25 » 
12. Gépek és eszközök beszerzésére 1.900 V 
13. Vetőmagvakra és póttakar-

mányra 300 » 

Mind összesen 47.873 kor. 

Az üzembentartás évi kö l t sége i : 

1. Irodai költségekre 30 kor. 
2. Cselédtartásra 720 „ 
3. Napszámokra 200 „ 
4. Fűtés, világítás 180 „ 
5. Javításokra 150 „ 

Összesen 1.280 kor. 
(IY. befejező közlemény következik.) 

A baromfiak okszerű etetése. 
Ezen cikkben írottak célja a t. kezdő baromfi-

tenyésztő társaimnak útmutatással szolgálni 
s e közleményben a magam egyszerű és ter-
mészetes eljárási rendszerét óhajtom az aláb-
biakban leírni : 
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A csibék leszállításakor, mely kikelésük után 
30 — 36 órával történik, első eledelül hámozott 
kölest, illetve köleskását kapnak, de nem sza-
tócsboltból valót, az valóságos méreg, mert 
festve van s attól a kis csibék mind egy lábig 
— hasmenésben — elpusztulnak. A köleskása 
házilag készített legyen s ennek hiányában 
áztatott tengeridara használható. Ezen eledelt 
élvezik 10—14 napig s közben forró víz-
ben áztatott búzaszemet és némi zöldségfélét, 
ú. m. zöld csalánlevél — hagymaszár s más 
egyéb — apróra vagdalva. 14 nap múlva a 
köleskása etetése elmarad s helyette búzaalj, 
árpa, áztatott kenyérhéj, főtt burgonya ; e két 
utóbbi napjában kétszer adható, porrá tört tojás-
héjjal, kevés só- és paprikával hintve, mely 
étrendük 3 hónapos korukig tart s azontúl 
pedig a tyúkokkal egynemű takarmányozásban 
részesülnek, ú. m. zab, árpa, bűzaalj. Lágy 
eleségük: áztatott kenyérhéj, főtt burgonya, 
sóval, paprikával fűszerezve. Zöldtakarmányuk : 
zöldárpa, saláta s másfélék. A tengeri-etetést 
télen, nagy hidegben; naponként egyszer (s aztán 
tojáson ülő, vagyis kotlóstyukoknál) alkal-
mazom. A kotlósoknak annyi tengerit adjunk, 
amennyit megbírnak enni, másként is a 20 — 21 
napi ülés után lesoványodnak ; a tojásokról 
mindig ugyanazon időben — reggel — nap-
jában egyszer távolítsuk el s künn a szabad-
ban Vi-ed óráig hagyhatjuk. Egy kotlós alá 
17—19 db tojás elegendő ; hogy a tojás élve-
zetére — a gazdasszonyok méltó boszúságára — 
reá ne szokjanak, a feszek mellé egy olcsó, 
6—8 filléres pohárba vizet tegyünk, miáltal 
a tojás kiivása elkerülhető és szomjúságát is 
kielégítheti. 

A csibék etetése napjában 5—6-szor, a tyúkoké 
úgy nyáron, mint télen 3-szor végeztessék, még 
pedig egyugyanazon időben. Az etetésre nézve 
megjegyzem, hogy mindig annyit adjunk nekik, 
amennyit fölszednek, nehogy az eleséget ott-
hagyják. Ivóvizük nyáron friss, hideg, télen 
langyosmeleg víz legyen ; ivóedényükben a víz 
soha be ne fagyjon. 

Téli zöldtakarmányul ajánlom az akácfa-
levelet ; ezt ősszel szedhetjük, szellős helyen 
tartva, úgy szárazon etethetjük, melyet igen 
jóízűen fogyasztanak, továbbá a burgundi répát, 
4—5 dbot egészben elibük téve, szintén jó-
ízűen csipegetik. A természetes étkezési rend-
szert a fentiekben előadtam, lássuk most már 
rövidesen, melyek a téli tojótyúkok ? 

Több baromfitenyésztő a tyúkászati szak-
lapokban téli tojótyúkokat, illetve — eladásra — 
annak keltető tojásait hirdeti. Hát ilyen fajta 
nincs! vagy voltaképen mindenik fa j az, ha 
jól, helyesen takarmányozzuk és gondozzuk. Az 
olyan tenyésztő vagy tudatosan a mások tudat-

lanságát akarja kihasználni, vagy maga sem 
tudja, mit hirdet. Téli tojótyúkjaink lesznek a 
márciusi, áprilisi kelésű csibékből, a rendes 
élelmezés és itatás mellett s ha télen meleg 
helyen hálnak; nappal pedig a nagy hidegben 
enyhe, szélmentes helyen — ólban, kamrában — 
tartjuk őket. 

Hogy valaki a baromfitartásból ily drága 
gabona idején — az évi tartáson kívül — 
némi hasznot is kapjon, legalább 30—35 db 
tenyésztyúkot kell tartania. 

A jelzett számú állatok részére szükséges 
egy vályogból épült — 2 m. hosszú, IV2 m. 
széles és 2 m. magas — tyúkól, melyen télen 
deszka, nyáron lécből készült ajtót tartunk ; 
ezt ők bármily nagy hidegben is jól bemele-
gítik. Az ól fekvése délnek legyen, benne az 
ülőrudak 1 '2 méter magasak. Tavasztól őszig 
minden 3 hétben az űlőrndak és falak kő-
olajjal kevert mésszel jól kimeszelendők, végül 
az éjjeli ürülék minden reggel kisepertessék. 
Az állatoknak egy fedett porfürdő-helyiségre 
is szükségük van, ilyet az udvar déli részén, 
kerítés mellé alkalmazhatunk. 

A leírtak betartása mellett bárkinek bármely 
fajta tyúkjából lehet és lesz is téli tojótyúkja. 

(Körösladány.) Lengyel Károly. 

Gyógynövények termelése. 
K ö m é n y (konyl iakömény) . (Carum Carvi L . )* 

Szélnek ki nem tett fekvést igényel. A be-
árnyékolást tűri s azért gyümölcsösökben is 
termelhető. Nagyobb fagyok is csak hó nél-
küli telekben ártanak neki. Szereti a jó erőben 
levő s átbocsátó altalajjal bíró, közép kötött-
ségű, nedvességben nem szűkölködő talajt. 
Legjobban díszlik trágyázva volt kapásnövé-
nyek, repce, lóhere után, míg a közvetlen 
trágyázást nem szereti. 

Mint földjét kihasználó, zsaroló növényt csak 
7—8 év múlva forgassuk vissza ugyanazon 
földbe. 

Magról vethető kora tavasszal, legcélszerűb-
ben 30—40 cm.-nyi sorokba, melyeket később, 
kapáláskor, 30 cm. növénytávolságra kiritkí-
tunk. Miután csak a 2-ik évben terem, vethet-
jük, hogy a földet jobban kihasználjuk, más 
valami őszi vagy tavaszi takarmány, például 
búza vagy árpa alá, a búza vagy árpasorokra, 
keresztben is. Vethető zöldtakarmány (repce, 
répa, len) közé is, amint a főnövény lekerült 
a földről ; sorvetésnél megkapáljuk, a kevésbé 

* Termelési előírás a „Praxisból", Laib Rezső és 
dr. Marschall szerint. Csíraképes jó fajmagok és pa-
lánták jutányosán kaphatók Laib Rezső gyógyszerész 
telepéről, Böős, Pozsony m. 
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ajánlatos szórvavetésnél megfogasoljuk a föl-
det s gyomlálunk, ahányszor a gyom felverődik. 

Szórvavetésnél egy kat. holdra kell 5—6 kg., 
sorvetésnél 4—5 kg. mag. Miután azonban a 
közvetlen vetés nem mindig kel egyenletesen 
és hiánytalanul, ajánlatosabb a közvetett vetés, 
mely abban áll, hogy egy jól elkészített kerti 
ágyba vetjük a magot. Egy kg. mag 3 holdra 
való palántát ad. Kora tavasszal abban a föl-
nevelt palántákat szorgosan gondozzuk s ha 
kellően megerősödtek, június végén, vagy még 
később, Szt Iván napja körül, vagy még később, 
az előbb gondosan előkészített, mélyre szántott 
állandó helyükre 32—35 [ 3 c m - távolságra 
kiültetjük. A vetés vagy kiültetés után kétszer 
megkapáljuk a köményt, a reákövetkező évben 
elég egyszer kapálni, lehetőleg korán. Egy 
vetésnél három éven át ad termést. 

Július és augusztus havában vagy szeptem-
ber elején, mikor a gyümölcs megbarnult, az 
érőfélben levő növényeket lesarlózzuk (ha 
tovább helyén hagyni nem akarjuk, kitépjük) 
s apró csomókba kötjük, melyeket utánérés és 
szárítás céljából ötösével, hatosával felálloga-
tunk, miután előbb azokat ponyvák felett jól 
kiráztuk, a túlérett magvak elhullásának elejét 
veendők. 5—6 nap múlva harmattal, tehát 
reggel vagy este ponyvás szekereken behor-
dunk. Azután a köményt kézicséplővel vagy 
géppel kicsépeljük s jól megrostálva, meg-
szárítjuk. 

A konyhakömény hozama 5—12 mm. mag 
hektáronként. — Ara 40—70 korona között 
váltakozik. K. 

Gazdasági Tanácsadó. 
N. J . Bódé. Az ezüst-prémnyúl beszerez-

hetése végett forduljon vagy Andrássovich 
Géza úrhoz (Budapest, Földmívelésügyi minisz-
térium), vagy pedig a „Mezőgazdák" szerkesz-
tőségéhez (Budapest, V., Alkotmány-utca 31. sz. 
I. em.) Mindkét helyről pontos adatokat fog 
kapni az ezüstnyulak beszerzésére, esetleg 
azok tenyésztésére nézve. Az a kollégája, aki 
az elmúlt évben cikket írt a nyúlfajtáról, (T. úr) 
rendszerint válasz nélkül szokta hagyni a hozzá 
intézett leveleket. — N. R. Szemlak. 1. Az 
elég gyakran előforduló eset, hogy a tehén, ha 
borjától megfosztják, tejét „visszatartja". E 
bajon — amely rendszerint akkor áll elő, ha 
hirtelenül, minden átmenet nélkül választjuk 
el a borjút — segíteni csakis türelemmel és 
jó bánásmóddal lehet. Ha a tehén a tejet nem 
akarja leadni, úgy várjunk a fejésnél türelem-
mel, simogassuk a tőgyet, esetleg dörzsölgessük 
szalmacsutakkal a tehén oldalát, s ami fődolog, 
ne verjük az állatot, hanem igenis, adjunk neki, 

kivált a fejési idő alatt, jó takarmányt, lehe-
tőleg vizes takarmányt. Különben is, ha a tehén 
borját már elfelejtette, a tejet egészen rendesen 
le fogja adni, s nem kell attól félni, hogy e 
„rossz" szokását későbbre is fenntartja. Min-
denesetre legyen figyelemmel az elmondottakra, 
s ha nem tud segíteni a bajon, úgy írjon újból, 
de részletesebben, szerkesztőségünkbe, 's gon-
doljon arra, hogy nekünk innen, a távolból kell 
Önnek tanácsot adnunk. 2. Az üszők hátán levő 
daganatok, leírása szerint, valószínűleg a Hypo-
derma bovis bögöly álcái. E baj sem a túljó, 
sem a túlrossz tartástól nem ered, mint ahogyan 
azt Ön gondolja. Ugy védekezhetik ellene, ha 
3—5% creolin-oldattal, majd erős ecettel 
mossa a dagadt helyet. Ha állatai a legelőre 
nem jártak volna, valószínűleg nem kapták volna 
meg a daganatokat, amelyek, mellesleg meg-
jegyezve, nem veszélyesek. — M.M. Taktaszada. 
Elkésett! Lesz új kiadás, abból kaphat majd. 
Gondolja meg, hogy Ön, vagy iskolája milyen 
viszonyban __ áll a földmívelésügyi miniszté-
riummal ? Ugyebár semmilyenben. Tehát szíves-
séget tesz Önnel s másokkal, ez a minisztérium, 
ha elküldi azt, amit kér; ha pedig azt nem 
kaphatja meg, hát abba bele kell törődni. Is-
mételten csak azt mondhatjuk, amit lapunkban 
már egyszer említettünk, hogyha annale idején 
folyamodott volna, amikor a cirka 10.000 pél-
dány szétosztásra került, bizonyára Önnek is 
elküldték volna a kérdéses dolgot. — K. .). 
Hernádbüd. A bajt látni kellene. Mindenesetre 
jó lesz a még teljésen egészséges baromfit a 
betegtől rögtön elkülöníteni s a betegeket 
2%-os borsava s vízzel kezelni (mosni). Ha a 
baj mind zek dacára terjed, úgy az összes 
baromfiak más helyre zárandók legalább egy 
hétre, a baromfiól pedig alaposan fertőtlení-
tendő, újból kimeszelendő, a régi homok helyébe 
pedig friss homok szórandó. Az érintkezés más 
baromfival kerülendő. Elegendő vízről gondos-
kodjék! — L. B. I. Tisztavérü, sárga orping-
tont kaphat Pó/.ner Gábornénál, Radvány 
(Zólyom-m.). — H. Poland-China sertés 3U éves 
süldő-anyák kaphatók: Uradalmi bérlőségtiél 
Pa Nóvák, u. p. M.-Kimle (Moson-m.). A kész-
let ott még mintegy 40 drb. Arát nem ismer-
jük. — H. Tr. Derzsida. Ha eddig nem kapta 
meg a szőlővesszőket, akkor most már ne várjon 
azokra, hanem használja fel kis föld ét; vessen 
vagy ültessen abba kapásnövényt (burgonyát 
vagy tengerit), s ha a jövő évben szert tehet 
szőlővesszőkre, akkor azokat, feltéve, hogy gyö-
keres oltványokról van szó, bátran elültetheti. 
— 0. V. A kérdéses könyvek beszerezhetése 
végett forduljon lapunk rovatvezetőjéhez, a f. 
év július havának elején. Addig már valószí-
nűleg egy újabb kiadás hagyja el a sajtót. — 
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B. J. T. Szt László. Csak a jövő számban 
jöhet ! A felvetett terv igen hasznos és üdvös 
lenne, ha keresztülvitele nem ütköznék aka-
dályokba. A tervet azonban nekünk itt nagyon 
bajos „beadni", azt önöknek kell javaslatba 
hozni. Magam is szeretném, ha sikerülne a dolog. 
Próbálja meg kidolgozni! S/.ivélyes üdvözlet! — 
Sz. P; A boritaladó III. oszt. községben — 
vagyis amelyben a lakosság száma a 10.000-et 
meg nem haladja — 8 kor. 70 fill. Azonban azon 
szőlősgazdák, kik szeszes italok kimérésével 
nem foglalkoznak, saját termésű boraiktól a 
házi szükségletre szánt bormennyiség után 
kedvezményes italadót fizetnek. Es az említett 
esetben 2 kor. 70 fillért tesz ki, — s ebbeli 
igények mindenkor szeptember hó 15-ig, leg-
későbben azonban a szüret megkezdéseig a O O 
községi elöljáróságnál bejelentendők. — T. K. 
1. A szénából (sarjából) egy év alatt az össz-
mennyiség 100/o-a apadhat be; ennél többet 
nem lehet felvenni. 2. Selyemhernyótenyésztés 
végett forduljon a szegszárdi orsz. selyem-
tenyésztési felügyelőséghez, ahonnan ingyen 
kap petéket és esetleg eperfacsemetét is. — 
M. J. A baromfi-difteritisz ellen a legjobb 
óvintézkedések egyike: idegen baromfit nem 
hozni az udvarba, vagy csak kellő fertőtlenítés 
és 8—10 napig tartó elkülönítés után; célszerű 
továbbá az itatóvízbe egy kevés vasgálicot 
tenni. — W. Gy. A jövő szám részére maradt. 

Gazdasági irodalom. 
A borjú természetes és mesterséges táp-

lálása, valamint fölnevelése az egy éves 
korig, tekintettel a giimökór elleni véde-
kezé re. Irta : Balogh Sándor. Ezen épen most 
megjelent szakmunka a maga nemében egyedül 
áll nemcsak a magyar, de a német szakiro-
dalomban is. Első fejezetében részletesen kiter-
jeszkedik a gümőkór elleni védekezés összes 
módozatainak, valamint mindazon általános 
elvek- és teendőknek tüzetes ismertetésére, 
melyek a szopós borjúk táplálásánál jelentő-
séggel bírnak. A 11-ik fejezet a borjútáplálási 
módszerek ismertetésének van szánva; részle-
tesen leírja a természetes táplálás különféle 
módjait, azoknak gyakorlati keresztülvitelét 
s különös súlyt helyez a hazánkban oly kevéssé 
elterjedt mesterséges táplálás módozatainak 
elméleti és gyakorlati alapon való ismertetésére 
a szopósborjúk hizlalására és értékesítésére, 
A III. fejezet az elválasztott borjúknak az egy 
éves korig való fölnevelését tárgyalja, miközben 
részletesen leírja a takarmáuyozás legújabb 
tudományos és gyakorlati elveit, a borjúk 
legeltetését, a tenyészborjúk kiválasztását, törzs-
könyvelését, a bélyegzések különféle módjait, 

a herélést, szarvidomítást és szarvtalanítást. 
A IV-ik fejezetben a legfontosabb ragályos 
borjúbetegségek vannak a gazdát érdeklő ter-
jedelemben f'ölvéve. A 260 oldalra terjedő 
munka csakis a szerzőnél : Kassa, Gazdasági 
tanintézet, szerezhető be s ára 5 korona, 
azonban lelkészek és tanítók ezen hasznos művet 
négy koronáért rendelhetik meg a szerzőnél. 

Az algyógyi m. kir. áll. „gróf Kun Kocsárd, 
székely földmíves-iskola" — E. M. K. E. alapí-
tás — a hazai testvérintézeteket arányaiban 
jóval fölülhaladja. Az immár jnajdnem fél-
millió értéket képviselő gazdaságban csak az 
egyetlenegy rizstermelés nincs bevezetve, az 
állatok közül pedig csak a selyemhernyó nincs 
képviselve. — Mikor az áldott emlékű gróf 
e fejedelmi adományával az E. M. K. E- t meg-
ajándékozta, nem kis gondot okozott a felsőbb-
ségnek a vezető kiválasztása. A kitüntető 
bizalom az intézet mostani igazgatója, Gáspár 
József felé fordult. A választás szerencsés vol-
tát igazolja nemcsak az intézet páratlanul ki-
tűnő vezetése, de mindeneknél fényesebben 
az a könyv, melyet ezúttal bemutatni szeren-
csém van. 

A mű teljes címe : „Gazdasági vezér-
fonal. Első kötet. Általános növénytermelés. 
Teljesen átdolgozott és bővített Il-ik kiadás. 
Kezdő és haladó gazdák számára. Irta Gáspár 
József földmívesiskolai igazgató. 23 ábrával a 
szöveg között". — Az előszóban elmondja 
szerző, hogy jelen müve az 1897. évben meg-
jelent hasoncímű munkájának a bővített kiadása. 
Az első kiadást az akkori földmívelésügyi 
kormány anyagi segítsége mellett, annak meg-
bízása folytán írta, az akkor kezdeményezett 
Janitok mezőgazdasági tanfolyama" céljaira. 
Jelen mű címében minket, tanítókat is '— igen 
találóan és helyesen — kezdő és haladó gazda 
elnevezés alá foglal. — A 16 íven, 258 lapra 
nyomott munka beosztása a következő : I. 
Fejezet. A talaj. II. Fejezet. Telkesítés. III. 
Fejezet. A talaj mívelése. IV. Fejezet. A trá-
gyázás. V. Fejezet. A növény. VI. Fejezet. 
Á vetés. VII. Fejezet. A növények ápolása. 

A nagy gond, ernyedetlen szorgalom, gazdag 
tudás, éles megfigyelőképesség, tárgyszeretet 
s nemes ambícióra valló műnek elég legyen 
csak az V—VII. fejezeteit külön kiemelni. 
Amit az e fejezetek alá foglalt címek alatt 
szerző előad, az 10—15 évi megfigyelésén s 
közvetlen tapasztalatain alapszik. S mint ilyen 
nemcsak eredeti, de — szakítva az eddig dívó 
szokásokkal — minden ízében magyar is, 
magyar szellemű, magyar viszonyokról, magyar 
földről, magyar eszközökről, magyar népről 
beszél, tanít. Meg van törve a magyar gazda-
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közönségnek a megváltoztatás egyedüli üdvözítő 
voltával szemben táplált reménye. Igen helyesen 
és találóan mondja a 203-ik lapon: „A gazda 
hibáját a megváltoztatás helyrehozni nem tudja, 
az ilyen gazda ne a magot, hanem önönmagát 
változtassa meg: térjen át a jobb talaj-
mívelés és növényápolásra s fogjon hozzá a 
rendszeres trágyázáshoz". 

Mint a címből olvasható, ez csak az első 
kötet, a második „Különleges növénytermelés" 
címen május hóban kerül ki a nyomdából. 
Ebben, egyik hazai müintézetünk által előál-
lítva, mindama növények színes lenyomata föl 
lesz véve, melyeket szerző nemesítés útján maga 
állított elő. 

Szerző müvét Vörös Sándornak,am.-óvári gazd. 
akadémia igazgatójának és tudós tanárának és 
szakírónak dedikálja, ki is ismertettem műről 
így nyilatkozik : „A dedikátus osztozik a könyv 
sorsában ! És én igen szívesen hordozom a 
rám eső osztályrészt, mert az rámnézve csak 
nyereség és kitüntetés... Ez a jutalma a taní-
tónak, midőn egyesekben megvalósulva látja 
azt az ideális célt, mifelé maga is törekedett..." 

A mű ára 3 kor. 20 fillér. A megrendelés 
szerző címére, Hunyad-Algyógyra küldendő. 

Csighy Sándor. 

A baromfitenyésztésről. A baromfitenyész-
tés csak akkor jövedelmező, ha szakismerettel 
kezeltetik. Szükséges a tenyésztőnek ismerni 
nemcsak a legjobb tenyészanyagot, de mind-
azon tapasztalatokat is, melyek sikerhez vezet-
nek és azon eszközöket, melyek a siker eléré-
sét megkönnyítik. Ezen ismeretek terjesztésé-
nek szolgálatában áll immár 21 év óta a 
Szárnyasaink című szaklap, mely gondos szer-
kesztésben, írás és képekben a tenyésztőknek 
mindig a legjobb tanácsokkal szolgál. Ajánl-
juk mindazoknak, kik a baromfitenyésztés iránt 
érdeklődnek, hogy kérjenek e lapból mutat-
ványszámot, amit a „Szárnyasaink" kiadó-
hivatala Budapesten, Rottenbiller-utca 30. sz. 
bárkinek szívesen és ingyen küld. 

V e g y e s e k . 
— Méhészeti előadások. Az állami méhé-

szeti vándortanítók folyó évi június hónapban 
az alább megnevezett napokon és helyeken 
tartják előadásaikat. 1. Imrey Ferenc első 
kerületi, székhelye Rákoscsaba. 6-án Túrán. 
7-e'n Gödöllőn. 8-án Besnyőn. 9-én Isaszegen. 
10. Péczelen. 11-én Rákosszentmihályon. 12-én 
Mátyásföldön. 13-án Rákoskeresztúron. 14-én 
Rákosligeten. 2. Abaffy József második kerü-
leti, székhelye Pápa. Betegsége miatt nem tart 
előadásokat. 3. Valló János harmadik kerületi, 

székhelye Pozsony-Ligetfalu. A gödöllői állami 
méhészeti gazdaságban teljesít szolgálatot. 4. 
Rózsa János negyedik kerületi, székhelye Sáros-
patak. 11-én Feleden. 12-én Jánosin. 13-án 
Rimaszombaton, a földmíves-iskolánál. 14-én 
Nyustyán. 15—16 án Tiszolczon. 18-án Ung-
váron a tanítóképezdénél. 19-én Bátían. 20-án 
Matvóczon. 21—22-én Mogyoróson. 5. Forgách 
Lajos ötödik kerületi, székhelye Arad. 19-én 
Ope'cskán, a gazdasági ismétlő-iskolánál. 20-án 
Battonyán. 21-én Tótkomlóson. 22-én Oros-
házán a polgári iskolánál. 23-án Csorváson. 
25-én Csabán a gazdasági ismétlő-iskolánál. 
26-án Sarkadon. 6. Tóth János hatodik kerü-
leti, székhelye Nagyenyed. 18-án Szászvároson. 
19-én N.-Ekermezőn. 20 án Hosszúaszón. 21-én 
Küküllőváron. 22-én Alvinczen. 23-án Borsó-
mezőn. 25-én Nagyteremin. 26-án Teremi-
Ujfalun. 27-én Kerellőszentpállon. 28-án Buzás-
Besenyőn. 7. Nagy János hetedik kerületi, szék-
helye Kolozsvár. 18-án Szamosújváron, a tanító-
képző-intézetnél. 19-én Rettegen. 20-án Besz-
terczén. 21-én délelőtt Lesen, délután Nagyiiván. 
22-én délelőtt Magurán, délután Szent józsefen. 
23-án délelőtt Szászbudakon, délután Nagy-
sajón. 24-én délelőtt Alsósebesen, délután 
Bátoson. 25. és 26-án Görgényszemtimrén, az 
erdőőri szakiskolánál. 28-án Kolozskarán. 8. 
Kiszely Ede nyolcadik kerületi, székhelye Temes-
vár. Í 5 én Szőregen.' 16-án Bács-Topolyán. 
17-én Kishegyesen. 18-án Piroson. l9-én 
Temerinben. 20-án Ó-Becsén. 21-én Adán, a 
földmíves-iskolánál. 22-én Zentán. 23-án Bács-
Martonoson. 25-én Horgoson. 27—28-án Bács-
szentivánban. Budapesten, 1906 május hó 12-én. 
Kovács Antal s. k., méhészeti felügyelő. 

— A talaj széns ava. Azt régen tudtuk, hogy 
a talaj sok szénsavat tartalmaz és hogy ez a 
talajban elkorhadó szerves testektől veszi ere-
detét. E kérdést dr. Stoklasa, prágai tanár 
újból átkutatta s tanulmányairól most számol 
be. E kutatás szerint a talaj szénsava a müveit 
réteg baktériumainak, valamint a kultúrnövé-
nyek gyökereinek kilélegzéséből szaporodik el 
a föld színén. E baktériumok a talaj felső, 
30 cm.-res rétegében nyüzsögnek, úgy, hogy 
a hereföld egy grammjában is milliószámra 
találhatók ; innen lefelé számuk rohamosan 
csökken, úgy, hogy 60 cm.-nél már csak tized-
résznyi, 80—100 cm.-nél pedig a századi-észnél 
is kevesebb. E baktériumok a földnek korhadó 
alkatrészeiből és a levegőből táplálkoznak, 
még pedig igen erélyes lélegzéssel, úgy, hogy 
grammonként és naponként 0'6 gramm szén-
savat termelnek. Eszerint a talajnak egy 
négyszögméternyi felső területén napjában 
mintegy 6 kiló szénsav termelődik. Ezt a 
tényt ellenpróbával is igazolták, úgy, hogy 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 3 . SZÁM. 

sterilizálták a talajt s ennek folytán elmaradt 
a szénsav fejlődése, jeléül annak, hogy a szén-
savat nem vegytani folyamatok, hanem a 
baktériumok kilégzése okozza. E kilégzés a 
hőmérséklettel arányosan növekszik ; innen 
van, hogy begyulladt trágyadombok pipálnak, 
vagyis belőlük látható sűrűségben ömlik ki a 
szénsav. A gyökerek szénsavtermelése azok 
finomságával szaporodik. A búza gyökere, ha 
egy holdon egy millió növényt számlálhatunk^ 
napjában 30 kiló szénsavat fejleszt. Ezen új 
elmélet sok mindent megmagyaráz, amit eddig 
nem értettünk. Ugyanis a gyökér csak vízben 
feloldott tápsókat vehet föl. De a víz nem 
old mindent ; például nem oldja a szilikátokat 
és foszfátokat sem. Ezeket a szénsav víz 
segélyével változtatja oldható aljakká. Most 
már megértjük, hogyan él meg némely gyökér 
a mere iek sziklafalba kapaszkodva, annak 
ásványsóit a saját kilégzett szénsavával táp-
sókká változtatva. Most már tudjuk, hogyan 
készíti elő a szénsav a növényi életnek oldat-
lan tápsóit. E kíséreteket még folytatják. 

— Tyúkhizlalás. A kukoricát durvára darái-
tatjuk és sűrű szitán megszitálva, kapunk két-
harmadrész durva darát Ezen kezdjük a hiz-
lalást. A' befogott egyéves tyúk tízenként kap 
első héten napjára 1 kiló durva darát, melyet 
reggel és este etetünk fel, de úgy, hogy két 
órával előbb leforrázzuk a napi adag felét és 
mikor kihűlt, kéthárom deci tejjel pempővé 
keverjük. E tömeget sem adjuk oda egyszerre, 
hanem étvágykeltetőleg két részletben. A máso-
dik héttől kezdve, sőt előbb is, lassanként 
emeljük az adagot és tejet egész duplájáig. 
A hizlalt tyúknak külön vizet adni fölösleges, 
de emésztésül jó az egy kilónyi darára egy 
gyüsíű sót szórni. Mihelyt a tyúk tapogatás 
szerint jó húsos, értékesíteni kell, mert a zsíros 
tyúk kellemetlen ízű húst ad. Legjobban ki-
fizeti magát az egyéves tyúk hizlalása. „M." 

— Kakukfű, csombor v. deiimtka. (Thymus 
vulgáris.) Száraz, meleg, nem túlkövér talajon 
jól terem, ahol trágyazva volt ; kapásuövény 
után termelik. A vetés kora tavasszal kerti 
ágyba eszközlendő, ahol a-kikelt palánták egy 
évig megmaradnak, hogy a k vetkező tavasszal 
állandó helyére ültethessük, hol 4—5 évig 
marad. Régi telepekről gyökérosztás útján új 
telepeket létesíthetünk, de 10—15 évenként 
ajánlatos telepeinket magról nevelt palántákkal 
fölfrissíteni. A telep ápolása rendszeres kapálás, 
gyomlálásból áll. Ha télen át egyik v. másik 
növény kifagyna, ott palántával, vagy egy 
erősebb növény gyökereinek szétosztása által 
pótoljuk. Június elején, mikor virágozni kezd, 
lesarlózzuk vagy lekaszáljuk s a fás, vastag 
szárrészleteket levagdalva, árnyékos helyen i 

megszárítjuk a növényt. Ara mmként 50—60 
korona. 

— Tyúkféreg ellen. Egy rajnai tyúkász 
úgy védi tyúkjait a férgek ellen, hogy az 
üllőrudak közepébe keskeny gyaluval fél centi-
méteres horonyt váj, ebbe beilleszt egy kóc-
madzagot, azt a két végén kis szögekkel meg-
rögzíti és időnkint megnedvesíti petroleummal. 
Ennek gőzétől a tyúkoknak lábain élősködő 
atkák csakhamar kipusztulnak. 

— Burgonyaetetés fejőstehenekkel. Fejős-
tehenekkel a burgonyát szokták etetni nyer-
sen, gőzölve, illetőleg megfőzve is ; hogy azon-
ban e módszerek közül melyik a helyesebb ? 
arra nézve még máig is különböző nézetek O # o 
uralkodnak. Amint a tapasztalat bizonyítja, 
fejőstehenekkel burgonyát bátran etethetünk s 
fődolog csak az, hogy a feletetés illetőleg elő-
készítés előtt a burgonyát minden hozzátapadt 
piszoktól jól megtisztítsuk, megmossuk, le-
csírázzuk. A burgonya megmosását és lecsírá-
zását nem fölösleges megemlíteni, mert bizony 
épen ezt elég gyakran el szoktak mulasztani. 
Nézzük csak ezek után mégis, hogyan helye-
sebb a burgonyát feletetni, nyersen-e, vagy gő-
zölve. Egészséges, nyers burgonyát minden baj 
nélkül etethetünk fejősteheneinkkel, ha naponta 
fejenként 10—12 kg.-nál többet nem adunk 
és emellett jó melléktakarmányról (széna, abrak-
takarmány) is gondoskodunk. Ha azonbin a 
burgonyát a fentinél nagyobb mennyiségben 
adjuk, akkor a tej zsírtartalma tetemesen csök-
ken, továbbá úgy maga a tej, mint a belőle 
nyert vaj egy sajátságos, nem kívánatos mellék-
ízt vesz fel ; sőt az állatok egészsége is veszé-
lyeztetik. Mérsékelt burg<nyaetetésnél a gőzölés 
elmaradhat, annál is inkább, mert a gőz">lt 
burgonya inkább csak a test zsírtartalmát 
emeli s nem a tejét. Nagyobb mennyiségű 
nyers burgonya etetésénél észlelt hátrányokat 
csökkenthetjük, ha a burgonyát előzőleg gő-
zöljük. Ha bármiféle körülménynél fogva tehát 
kényszerítve lennénk naponta fejenként több 
mint 12 kg. burgonyát etetni, akkor a bur-
gonyának előzetes gőzölését semmi szín alatt 
se mulasszuk el. E. Gr. 

Tartalom : Az „Uránia" gazdasági akciója a vidé-
ken. Wdllnn Gyula. A zsurló és ta,rack irtása. 
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gazdasági ismétlő iskola gyakorló-telepéről. (III. köz-
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sági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — Vegyeseké 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I T ï T S Z T É R I T J M . 

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

Megknphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző. - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésevel) é s az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előf izetési ár : Egy évre 10 korona, felévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEB., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAÍJY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR ». 

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

Társulati és magániskolái tanítók 
korpótléka. 

A községi, valamint a hitfelekezetek 
által fönntartot t el. iskolákban működő 
tanítók és tanítónők fizetésének rende-
zéséről szóló 189B. évi XXVI. t.-c. 2. §-a 
tudvalevőleg kimondja, hogy az idézett 
t.-cikk 1. §-ában megállapított illetmé-
nyeken kívül „az összes el. népiskolák 
rendes ós segédtanítói (tanítónői) 50 f r t 
ötödéves korpótlókban részesülnek, amely 
öt ízben válik esedékessé és 250 frtig 
emelkedhetik". Az „összes el. népiskolák 
tanítói" kifejezésből kartársaink termé-
szetszerűleg törekedtek arra, hogy az 
ötödéves korpótlék a társulati és magán-
iskoláknál működő tanítókat is megillesse. 

Ezen, általunk is mindig méltányosnak 
vallott kívánságból kifolyólag a társulati 
és magániskolák tanítóinak korpótlék-
ügye gyakran foglalkoztatta a, közokta-
tásügyi minisztériumot. Állami, közs gi 
és felekezeti iskolai tanítók több ízben 
arra kérték a minisztert, hogy magán-
iskoláknál töltött éveiket a korpótlék 
szempontjából számítsa be. Jóllehet a 
közoktatásügyi minisztériumban úgy e 
konkrét esetet, mint a tanítók anyagi 
ellátását illetőleg általában mindig meg-
volt a jóindulat, kartársaink érintett 
kérelme kedvezőleg, egész a legújabb 
időig, azért nem volt elintézhető, mivel 
a minisztérium a törvénynek kiterjesztő 

magyarázatot nem adhatott, de ennek 
a jogos igénynek méltányos rendezésé-
ről törvény útján kívánt gondoskodni. 

Örömmel adunk hírt azonban most arról, 
hogy az 1893. évi- XX VI. t.-c. 2. §-ának a 
tanítókra nézve immár kedvezőbb magyará-
zata érvényesülhet. A közigazgatási bíróság 
ugyanis, a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter intencióinak megfelelőleg, f. évi 
1406. sz. a. kelt és egy erre vonatkozó 
konkrét esetben hozott ítéletét követ-
kezőleg okolta meg: 

„Tekintve, hogy az 1893. évi XXVI. t.-c. 
2. §-a a korpótlékot „az összes elemi nép-
iskolák tanítói" részére biztosítja; tekintve, 
hogy e §-nak alapul szolgált törvényjavaslat 
2. §-a akkép szólt, hogy „az 1. §-ban meg-
jelölt (t. i. a hitfelekezetek által fönntartott), 
valamint az összes közs. el. népiskolák tanítói 
ötödéves korpótlékban is részesülnek ; " tekintve, 
hogy a javaslatnak ilyen szövege, mely a kor-
pótlék kedvezményét csak az ott megjelölt nép-
iskolák tanítóira szorította, törvénnyé nem vált, 
hanem a képviselőház 1893. évi május hó 
4-én tartott ülésében, a korlátozást 'mellőzve, 
azt a szöveget fogadta el, mely a fönnebb 
idézett törvénnyé vált s tekintve, hogy a javas-
lat e szövegének módosítása — ugyancsak a 
képviselőházi tárgyalásból kitetszően — kifeje-
zetten avégből indítványoztatott, hogy a kor-
pótlék rendszere az összes tanítókra kiterjesz-
tessék: úgy a törvény szószerinti szövegéből, 
mint a törvény megalkotásának adataiból me-
rített magyarázatból a törvénynek az az ér-
telme derül ki, hogy — habár a törvény címe 
csak a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fönntartott iskolák tanítóiról szól — a 2. §-nak 
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a korpótlékra vonatkozó rendelkezése minden 
nyilvános el. népiskolára kiterjed s a különbség 
csak az, hogy — ha az ilyen népiskolát nem 
a község vagy a hitfélekezet tartja fönn — 
a fönntartó az államsegélyt nem veheti igénybe.11 

A közigazgatási bíróság tehát ítéleti-
leg kimondotta, hogy az ötödéves kor-
pótlék nyilvános iskolánál működő 
minden tanítót, tehát nyilvánossági jog-
gal fölruházott társulati és egyéb magán-
iskolai kartársainkat is megilleti. Az 
igény jogosultsága meg van állapítva s 
tekintve azt a jóindulatot, mellyel a 
nemzeti kormány a tanítók ügyeit 
intézi : kilátás van arra, hogy, a pénzügy-
miniszter előzékeny támogatásával, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ezen-
túl e tekintetben is a tanítóság javára és 
előnyére hozhatja meg határozatait. 

Az Eötvös-alap érdekében. 
Kétségtelen, hogy hazánk népoktatás-

ügyi munkásai közül azok, akikben föl-
ébredt már a nemzeti és kartársi köz-
érzület és szent szeretet lelke, mind 
híven fáradoztak és híven fáradoznak 
Eötvös-alapunk megerősítése érdekében. 
Mindazonáltal bizonyos az is, hogy 
„ Országos tanítói segély egyesületünk" 
föladatainak a megoldásával járó munka 
terhesebb részét, a dolog természeténél 
fogva, mindenha azoknak kellett végez-
niük, akik kar társaink bizalma folytán 
az Eötvös-alapot gondozó bizottságokban 
és egyesületi tisztikarban a harminc 
esztendő leforgása alatt helyet foglaltak 
és a magukra vállalt kötelességeknek 
eleget is igyekeztek tenni. Eengeteg 
időt áldoztak és még a költséget sem 
kímélték alapunk gondozói, a bizottsá-
gok és a választmány tagjai, amikor 
arról volt a szó, hogy egyesületünk 
kisebb-nagyobb gyűlésein a kérő, hála-
adó és tisztelgő küldöttségekben részt 
vegyenek. Nehéz volna azokat a teen-
dőket mind fölsorolni, amelyeket Eötvös-
alapunk tisztikarának a tagjai 1875 
óta a kartársi közérzület és szent sze-

retet nevében elvégeztek volt. Nyugodt 
lelkiismerettel elmondhatták és elmond-
hatják egyesületünk régebbi és jelenlegi 
tisztviselői maguk felől nemcsak azt, 
hogy alapszabályszerű kötelességeiknek 
mindenha igyekeztek megfelelni, hanem 
azt is, hogy igen sok kartársunkkal és igen 
sok kartársunk hátrahagyott családjának a 
tagjaival szemben szíves készséggel teljesítet-
tek még olyan szolgálatokat is, és pedig szám-
talanszor, amelyeket alapszabályaink nem 
soroltak és nem sorolnák kötelességeik közé. 

Ezt pedig korántsem azért említem 
föl, hogy az illetőket a hálaadatosság 
kötelességére emlékeztessem; mert, hi-
szen, az Eötvös-alap gondozói bölcs 
Senecával tar tva azt vallották, és vallják, 
hogy a „hálátlanság rút bűn, s annál csak 
az rútabb, ki jót csupán csak hála fejében 
mivel !" Mindazonáltal bizonyára csak buz-
dítólag és lélekemélőleg hathatna „Országos 
tanítói segélyegyesületünk" minden egyes tag-
jára, ha mindazok, kik alapunk gondozóinak 
a jóindulatú támogatását egykoron tapasztal-
hatták, soha sem feledkeznének meg a taní-
tók szent oltára felől. 

* 

Alapunk gondozóinak, nevezetesen egyesüle-
tünk tisztikarának csak egy olyan, évről évre 
visszatérő, ismétlődő, nehéz föladatuk, kínos 
kötelességük volt és van ma is, amelytől előre 
féltünk mindig, mi öregek régebben, és amely-
től még ma is előre rettegnek utódaink is ; 
mert ezt a kötelességet, ezt a föladatot eddig-
elé még sohasem lehetett úgy elvégeznünk és 
úgy megoldanunk, ahogyan azt elvégezni, meg-
oldani óhajtottuk volna, s hogy a végzett 
munka után, lelkünkben a kötelesség helyes 
betöltését méltán követő megnyugvást teljes 
mértékben érezhettük volna. Ügyeinket komoly 
ficrveimükre méltató kartársainknak nem kell 

O»/ 
mondanom ; tudják ők enélkül is, hogy az 
Eötvös-alap gondozóinak, tisztikarának ez a 
nehéz föladata, ez a kínos kötelessége nem 
egyéb, mint annak a határozati javaslatnak az 
egybeállítása és végleges elintézése, mely egye-
sületünk jótéteményeinek a kiosztására vonat-
kozik. 

Már egymaga az Eötvös-alap jótéteményeinek 
az elnyerhetése céljából beérkező folyamodvá-
nyoknak és azok mellékleteinek az elolvasása, 
áttanulmányozása és lelkiismeretes kivonatolása 
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sem tartozik a könnyű föladatok közé; mert 
ezeknek az iratoknak igen nagy része azokat 
a szomorú, lelket megrendítő állapotokat tárja 
elénk, amelyekben sok elhagyatott tanító-
özvegy és árva, sok elbetegesedett vagy nyug-
díjban nem részesülhető, tehetetlenné vált 
tanítótársunk sínylődik, szenved; mert ezeknek 
az irományoknak a másik nagy része azoknak 
a kartársaknak és azoknak a tanítóözvegyeknek 
a keserves lelki küzdelmét, szenvedését vázolja, 
akik jelesen tanuló, jó magaviseletű gyerme-
keiknek a taníttatásában anyagilag már kime-
rültek s az Eötvös-alap támogatására aggódva 
számítanak. Meg vagyok győződve, hogy mind-
azok, akik a nemzeti és kartársi közérzületből 
és szeretetből önként folyó tanítói főkötelesség 
teljesítését még ma is egyik napról a másik 
napra halogatják, ha e folyamodványokat el-
olvasnák, egytől-egyig mind csakhamar azokhoz 
csatlakoznának, akik nemcsak szájjal vallják a 
nemzeti és a kartársi közérzület és szeretet 
szentségét. Örömmel bevalljuk és készségesen 
hirdetjük azonban azt is hogy az Eötvös-alap 
ösztöndíjaiért, meg a Tanítók Házaiba való 
fölvételért folyamodók irományai között olyanok 
is találhatók évről évre, és pedig elég nagy 
számban, amelyek nagy lelki gyönyörűséggel 
tölthetik el az ezeket olvasó kartársaknak a 
lelkét. Kétségtelen, hogy egyesületünk tiszti-
karának és bizottságainak a tagjaiban csak 
fokozhatja az ügybuzgóságot annak a száz meg 
száz tanítóivadéknak a fényes bizonyítványa, 
kik ösztöndíjért, avagy a Tanítók Házaiban 
valamely kedvezményért folyamodnak, és hogy 
egyesületünk minden egyes tagja a legnagyobb 
örömmel és készséggel osztozik ama kartársak-
nak a boldogságában, akiket a Gondviselés 
kegyelme szép tehetségekkel és egyéb jeles 
tulajdonságokkal fölruházott gyermekekkel áldott 
meg. Ámde a folyamodványokat tamdmányozó 
egyesületi tisztikar tagjainak a lelkében a fényes 
bizonyítványok szemlélése közben fakadó gyö-
nyörűséget már a keletkezés pillanatában erősen 
megzavarja annak a szomorú valóságnak a 
keserves tudata, hogy Eötvös-alapunk még ma 
is sokkal gyöngébb, semhogy egyesületünk tag-
jainak ösztöndíjért vagy más egyéb jótétemé-
nyért folyamodó, jól tanuló gyermekeit mind 
kielégíthetné; mert, sajnos, hazánk közoktatás-
ügyi munkásainak a nagy része csak akkor 
határozza el magát arra, hogy a szent szeretet 
munkájában részt vegyen, amikor a saját 
viszonyai már erre sürgősen kényszerítik. Szo-
morú dolog, hogy sok kartársunk nem is gondol 
az Eötvös-alap ügyeivél, míg gyermekei kicsi-
nyek; de elvárja, hogy a kartársi közérzület és 
szeretet oltárának a gondozói azonnal támogas-
sák őt gyermekeinek a taníttatásában, mihelyt 

ő az Eötvös-alap kötéléltébe belép és zokon veszi, 
hogy ezt alapszabályaink nem engedik meg. 
Különösen fájdalmas hatást gyakorolnak alapunk 
gondozóira azoknak a kifogástalan magaviseletű, 
jelesen tanuló árváknak a folyamodványai, akik 
csak azért nem részesülhetnek egyesületünk 
támogatásában, mivel korán elhunyt atyjuk 
épen nem, avagy csak egyszer-kétszer tett ele-
get az alapszabály által előírt kötelességének, 
holott évek hosszú során át működött a tanítói 
pályán, és azt a csekély három koronányi évi 
tagsági díjat, amelyet egyesületünk rendes tag-
jaitól megkövetel, bizonyára minden nagyobb 
megerőltetés nélkül be tudta volna szolgáltatni. 
Bizony, bizony, csak érzéketlen, kegyetlen ter-
mészetű embereknek a lelkét hagyhatnák erős 
fölindulás nélkül az „Országos tanítói segély-
egyesülethez"' intézett ama kérvények, amelyek-
nek az írói ösztöndíjt vagy más egyéb kedvez-
ményt várnak, ámde meghallgattatásban csak 
azért nem részesülhetnek, mivel hazánk köz-
oktatásügyi munkásainak még csak a kisebb 
részében ébredt föl a tettre kész ka7iársi szent 
szeretet, közérzület. 

Lehetetlen leírnom, szóval lefestenem azokat 
a lelki kínokat és gyötrelmeket, amelyeket régi 
hűséges munkatársaimmal együtt kiállottam 
s amelyeket Eötvös;alapunk mai buzgó és lelkes 
gondozóival még az utóbbi időkben is évenként 
átéreztem amiatt, hogy Eötvös-alapunk sokkal 
szegényebb volt mindenkor és sokkal szegényebb 
még ez' idő szerint is, semhogy egyesületünk 
jótéteményeket osztó országos bizottsága mind-
azokat kielégíthette volna, akik a kartársi se-
gedelmet tőle méltán és teljes bizalommal vár-
ták. Az a szent fájdalom, amelyet mindannyiszor 
érzek, valahányszor üres kézzel kell elbocsáta-
nunk az Eötvös-alap támogatásáért esedezőket, 
adja még ma is reszkető kezembe a tollat, s 
ez készti néha-néha ellenállhatlanul kifáradt 
lelkemet arra, hogy legalább írásban ismételve, 
ki tudná megszámlálni, hogy hányadszor, azért 
könyörögjek buzgó Kartársaink előtt : hassanak 
minden tőlük telhető úton és módon oda, hogy 
a szent szeretet munkájától még ma is távol 
álló Kartársak is csatlakozzanak mind „Orszá-
gos tanítói segély egyesületünkhöz ". Foglalkozzék 
hazánkban minden egyes tanítóegyesületi köz-
gyűlés az Eötvös-alap ügyeivel is. Szervezked-
jenek „Országos tanítói segély egyesül etünk" 
lelkes apostolai országszerte minden egyes vá-
rosban s gondoskodjanak afelől, hogy alapunk 
meglevő jövedelmi forrásai ki ne apadjanak s 
igyekezzenek ezeknek a számát a saját vidéki 
segélyegyesületeik és internátusaik érdekében 
is gyarapítani. Legyen gondjuk arra, hogy 
országos tanítói jótékony-egyesületünk és inté-
zeteink működéséről necsak a saját szakközlö-

•25* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 1 . SZA i l . 

nyeinkben, de az egyes politikai és társadalmi 
lapokban is jelenjenek meg időnként tudósítá-
sok, jelentések; mert nagyon kívánatos, hogy 
a művelt magyar társadalom tagjai is tettre 
kész jóindulattal viseltessenek Eötvös-alapunk 
ügyei iránt. 

Hiszen a munka, mélyet hazánk közoktatás-
ügyi munkásai egyesületünkben végeznek, a 
magyar társadalmi tevékenységnek egyik részét 
képezi, s azok a kisebb-nagyobb tőkék, amelye-
ket a tanítóság az Eötvös-alapban lassanként 
egybegyűjtöget, a jövőben, annak as utánunk 
következő tanítónemzedéknek a javát fogják elő-
mozdítani, amelynek a tagjai között biionyíra 
igen sokan lesznek az oly egyének, akik nem 
számíthatják magukat ama tanítók ivadékai 
közé, akik az Eötvös-alapot létrehozták s azt 
évtizedeken híven gondozták. Bizony, bizony 
egyetlen-egy ma élő olyan, a tanítói világtól 
távol álló polgártársunk sem tudhatja, nem 
válik-e egyik vagy másik ivadékának az a 
munka a javára, amelyet „Országos tanítói 
segély egy esiilet'ink" buzgó tagjai végeznek. 

Meg vagyok győződve afelől, hogy csak igen 
kevés olyan kartársunk van széles e hazában, 
aki ne tudná s el ne ismerné, hogy országunk-
ban is épúgy, mint minden más műveltebb 
államban, három főkötelessége van minden 
egyes népnevelőnek, nevezetesen: 1 .a hivatalos 
teendők pontos és lelkiismeretes teljesítése, 2. a 
népnevelői, szakszerű műveltségnek minél telje-
sebb mértékben való elsajátítása, 3. a kartár si 
közérzület és szeretet munkájának a hűséges 
folytatása. Abban sem kételkedhetem sem én, 
sem más, hogy hazánk minden egyes számot- ! 
tevő népnevelője és tanítója föltette s elhatá-
rozta volt magában, hogy csatlakozni fog ama 
kartársaihoz, akik az önsegély eszméjének a meg-
valósításában már évtizedek óta kitartó oda-
adással, hűségesen fáradoznak; nem tagadható 
szomorú dolog azonban az, hogy mintegy 20 
ezer kartársunk még ma is mindegyre halo-
gatja régebben föltett nemes szándékának a 
végrehajtását. Társaink nagy többsége még ma 
sem vesii fontolóra, hogy a kartársi szeretetből 
és közérzületből folyó teendő is ama három 
főkötelességünk közé tartozik, amelyeknek hűsé-
ges betöltése által még az egyszerűbb polgár-
társak lelkében is fölébreszthetjük és nagyra 
nevelhetjük azt a meggyőződést, miszerint az 
a munka, amelyet hazánk tanítói és nevelői 
az iskolákban a nevelés és oktatás végezése 
közben s egyesületeikben az önképzés és az 
önsegélvzés gyakorlásával bemutatnak, s a csa-
ládi, községi, egyházi és nemzeti jólét emelése 
érdekében szakadatlanul és hűségesen folytat-
nak, a legkevésbé sincsen azzal a silány java-
dalommal megjutalmazva, amellyel a tanítói 

állásokat e hazában a legtöbb helyen egybe-
kötik. Soha se feledjük, hogy csak az oly álla-
mokban emélkedhetik természetesen és erőteljesen 
a tanítói hivatal erkölcsi és anyagi méltatása, ahol 
maga a tanítóság a föntebb fölsorolt három 
főkötelesség mindegyikének a hűséges betöltése 
által magának a nép műveltségének az emel-
kedésére észrevehető mértékben hatott már ; mert 
csak a művelt nép tudja megbecsülni a nép-
nevelésügy munkásait. 

Hála legyen a Gondviselésnek, hazánkban is 
emelkedésben van már a tanítóság kötelesség-
tudása s hűséges munkássága következtében 
hazánk köznépének a műveltsége, ámde még 
nem emelkedett mindenütt olyan magas szín-
vonalra, amely megkívántatik ahhoz, hogy maga 
a köznép is sürgesse gyermekei nerelőinek és 
oktatóinak tisztességesebb javadalmakban való 
részesítését. 

Fájdalommal tapasztalhatjuk, hogy Magyar-
országban még ma is csak a törvényhozók szí-
nében, javában, a kormányban s a legműveltebb 
iskolahatósági tagokban, a legkiválóbb polgárok-
ban él az az erős meggyőződés, miszerint hazánk 
legszentebb érdeke is megkívánná, hogy nemze-
tünk a népnevélésügy hűséges munkásait, a nép-
tanítókat is jobb sorsban részesítse. Innen van, 
hogy hazánkban még igen ritka helyen része-
sülnek a néptanítók tisztességesebb javadal-
makban. 

Ezért is, amidőn ügybuzgó Kartársaimat 
arra kérném, hogy hatnának oda, hogy e haza 
minden egyes népnevelésügyi munkása csatla-
kozzék az Eötvös-alapot gondozó „Országos 
tanítói segélyegyesületünkhöz", egyúttal egy 
másik kérelmet is intézek hozzájuk, a követke-
zőkben : 

Tegyék beható tanulmányuk tárgyává a kér-
dést: Nem érkezett-e él már annak as ideje, 
hogy hazánk néptanítói egyesületi gyűléseik és 
a sajtó útján mozgalmat indítsanak ország-
szerte arra nésve, hogy minden egyes községben, 
minden egyes iskolaszék, illetőleg iskolagonclnok-
ság mellett és ezek tagjainak a hozzájárulásával 
megalakíttassanak, dicső emlékű nagy báró Eötvö-
sünk eszméjének megfélelőleg, azok a szűkebb kö-
rökre szorítkozó népnevelési egyesületek, amelyek 
az országot ma már egészen áthálózó és üdvösen 
működő közművelődési egyesületekhez csatlakozva, 
ezeknek a széllemében s vezetése mellett szolgál-
hatnák nemzetünk népnevélésügy ét; de emellett 
saját külön föladatukul és céljukul azt is kitűz-
hetnék, hogy úgy a népiskolákba járó szegény 
gyermekeket, valamint a felsőbb tanintéseteket 
látogató kevésbé jómódú, de minden tekintetben 
kiváló, jeles tanidókat s esetleg ezeknek az 
intern átusait hathatósan segélyezzék, támogassák,, 
amiként ezt már 1881-ben a közművelődési 
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egyesületek egyik buzgó apostola, Zichy Jenő 
gróf úr abban a nagyszabású javaslatban ter-
vezte volt, amelyben az Eötvös-alapot is a 
„Népnevelési egyesületek" gondjaiba és párt-
fogásába ajánlotta. 

Erősen meg vagyok győződve afelől, hogy 
nincsen e hazában a nemzeti szellemben fej-
lesztendő népnevelésügynek egyetlen egy olyan 
igaz barátja, aki el ne ismerné, hogy az iskola-
székek és az iskolagondnokságok mellett szer-
vezendő s a nagy közművelődési egyesületek 
szellemében működő kisebb népnevelési egye-
sületekre még ma is nagy szükség volna min-
denütt, és hogy igen jó szolgálatot tennének 
hazánknak azok, akik Eötvös József báró esz-
méjét, amelyet a kedvezőtlen politikai viszonyok 
miatt annak idején csak imitt-amott lehetett 
megvalósítani, ma országszerte mindenfelé életbe-
léptetnék; mert hiszen, ezeknek a kis népneve-
lési egyesületeknek a közreműködésével lehetne 
a legbiztosabban azokat a helyes nevelési elve-
ket és útmutatásokat hazánk köznépe között 
is elterjeszteni, amelyeknek az ismerete meg-
kívántatik ahhoz, hogy a szülők nevelési eljá-
rása meg ne semmisítse csupa tudatlanságból 
az iskolai helyes nevelési munkásságnak sikerét, 
eredményét. Ezekben a kisebb népnevelési egye-
sületekben lehetne továbbá köznépünkkel még 
az olyan nagy igazságokat is megismertetni és 
fölfogatni, mint minők pl. a dr. Wlassics Gyula 
által az 1896-ik évben tartott egyik nevezetes 
beszédnek a következő szakaszaiban fog-
laltak : 

„Ha sokat tett és áldozott az állam, az egy-
ház és társadalom a nemzeti közoktatásért 
eddig is: felelősségteljes állásomban kimondom 
a nemzet színe előtt, hogy az eddiginél minden 
hányban és minden tényezőnek sokkal többet 
kell tennünk. Kell, hogy a nemzet millióinak 
vérébe menjen át a nemzet jövőjét leghatal-
masabban biztosító kultúrproblémák iránt az 
érdeklődés." 

„Míg a kultúrpolitika csak szak-, csak tárca-
politika lesz, és nem válik általános politikává, 
mely mindenkit közel érdekel, — a nemzet 
zöme nem látja be a kultúrpolitika nagy, nem-
zetfönntartó fontosságát. Félre ne értsen senki ! 
Mi nem erőszakos propagandákkal és mester-
séges eszközökkel akarjuk fajunk fölényét biz-
tosítani. Ezer éves multunk minden lapja tanús-
kodik, hogy a szabadság tiszta levegőjét nem 
zártuk el soha egyik nemzetiségünktől sem. 
Mi csak kultúránk ei'ejével akarunk hódítani." 

„De ha ezt akarjuk : akarnunk kell az esz-
közöket, és közoktatásunk egész vonalán a 
felsőbb oktatástól le az elemi oktatásig egy-
házaknak, társadalomnak s az egész politikai 
világnézletnek át kell hatva lenni annak tuda-

tától, hogy erélyesebben kell az eszközök meg-
teremtéséhez látnunk. " 

„Föl kell ismerni minden vezérlő politikusnak 
és velük az egész nemzetnek, hogy az a leg-
jobb politika, ha a nemzet közoktatásügyére 
— és hozzáteszem : gazdasági életére — össz-
pontosítjuk a legtöbb szellemi és anyagi erőt, 
és ezekkel az elemekkel töltjük be az általános 
magyar politikai világnézletet. " 

Ezekben a nagy Eötvös József báró eszmé-
jének megfelelőleg szervezendő helyi népneve-
lési egyesületekben is be lehetne és be kellene 
időnként mutatni a magyar tanítók ama tár-
sadalmi munkásságának a kópét, amely példát 
nyújt a kevésbé vagyonos családoknak arra 
nézve : mit tehetnének ők is, hogy kiváló 
tehetségekkel megáldott gyermekeik szakszerű 
kiképeztetésében egymást Isten dicsőségére 
támogathassák? Javára válnék nemcsak a ta-
nítóságnak, hanem hazánk népnevelésügyének 
az is, ha köznépünk a népnevelési egyesületek 
útján mindenha tudomást vehetne nagyjainknak 
a tanítóság nehéz munkáját méltató oly nyilat-
kozatairól, mint aminővel bennünk Apponyi 
Albert gróf miniszter Urunk a közelmúltban a 
következőkben megörvendeztetni méltóztatott : 

„Minthogy az életet én megfigyelem s mint-
hogy a néppel sokat érintkezem, már előbb is 
alkalmam volt arról meggyőződni, hogy milyen 
hatalmas munkát végez a magyar tanítóság, 
hogy milyen nagy és nemes ómnak hazafisága, 
milyen nagy és nemes annak hivatása, s meg-
győződtem arról, hogy a magyar nemzetnek a 
magyar tanítósággal szemben még becsületbeli 
adósságai vannak, amelyeket a lehetőség szerint, 
amennyire az egész nemzetnek . my agi ereje 
megengedi törlészthetni, ezt élőmozdítani az én 
legszebb föladataim közé tartozik.1' 

Kétséget nem szenved, hogy a föntebb elő-
adottakon kívül még számos más szép és üdvös 
teendő is vár a buzgó ügyfelekre a helyi jellegű 
népnevelési egyesületekben ; ámde azoknak a 
fölsorolását mellőznöm kell, nehogy a Kartár-
sakhoz intézett ez a fölhívásom is túlságosan 
hosszúra nyúljék. Annak a kérdésnek a bővebb 
fejtegetésébe sem bocsátkozom, hogy meg lehet-e 
magyar népünk körében a népnevelési helyi egye-
sületek eszméjét valósítani? hanem rámutatok arra 
a „Buzsáki iskoláztató társulatra", amelynek 
a képét e becses lapok utóbbi három számá-
ban Kartársaink lelki szemei elé állítottam volt. 
Nem mulaszthatom el azonban, hogy ügyünk 
buzgó apostolait ne figyelmeztessem arra, hogy 
az esetben, ha egyesületeink a helyi jellegű 
népnevelési egyesületek létesítése érdekében a 
szükséges tevékenységet ki óhajtanák fejteni, 
úgy ez ügyben mindenekelőtt az illetékes na-
gyobb közművelődési egyesületek elnökségeit 
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kell fölkeresniök, hogy tőlük a munkához való 
hozzájárulást kieszközöljék s őket még arra is 
fölkérjék, hogy adnák meg a mozgalomban 
tevékeny részt venni óhajtó Kartársaknak az 
egyes kis népnevelési társulatok szervezésére 
vonatkozó tüzetesebb utasítást is ; mert nem 
volna sem üdvös, sem tanácsos, ha tanítótár-
saink olyan kisebb népnevelési társulatoknak a 
megalakításához fognának, amelyek nem len-
nének szerves összeköttetésben az áldásosán 
működő nagyobb nemzeti közművelődési egye-
sületekkel. 

* 

íme, előadtam azokat a kérelmeket 
és óhajtásokat, amelyeknek a megszív-
lelése „Eötvös-alapunk" érdekében kívá-
natos volna, ámde azoknak a teljesülé-
sét csak az esetben reménylem, ha e 
kérelmeimet és kívánságaimat „Országos 
tanítói segély egyesületünk" jelenlegi 
tisztikarának, választmányának és bizott-
ságainak a tagjai is magukévá tévén, 
„Eötvös-alapunk" minden buzgó tagját 
megnyerik ama nagy munkának, amely 
kérelmeimnek a teljesítésével jár. 

Yajha ne válnék e fölhívásom a pusz-
tában sikertelenül elhangzó szózattá! 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

Az izraelita tanítók hitközségi 
megadóztatása. 

Trefort Ágoston kultuszminiszter 1888-ik évi 
június 21-én 1191. elnöki szám alatt az összes 
törvényhatóságokhoz intézett rendeletében, mely 
az izraelita hitközségek ügyének és anyakönyvi 
ügyhöz való viszonyuknak szabályozásáról szól, 
5-ik pontban kimondotta a következőket : min-
den izraelita köteles azon izraelita hitközség, 
fiókhitközség vagy, imaházi egyesület terheihez 
tagként hozzájárulni, melynek területén lakik. 
Ha két helyen bír lakással, az illetékes közsé-
gek közt szabadon választhatja azt, amelyhez 
tartozni akar. 

Az izraelita hitközségek jogot szereztek ma-
guknak arra, hogy hitközségi tagjaikat nem-
csak közvetetten, de közvetett adózás alá is 
vessék. Ezt a jogot kizárólagosnak tekintik. 
S erre nézve miniszteri rendeleteket is tudtak 
kieszközölni. Közvetetlen megadóztatás általá-
ban a hitfelekezet vallásos és iskolai szükség-
leteinek fedezésére történik. A közvetett adókat 
pediglen húsvágás, kóser húsvágás, húsvéti 
pászkasütés s ehhez való lisztárúsítás, templomi 
ülések megadóztatása útján szedik be. Ezeken 

felül jövedelmi forrásai a hitközség kebelében 
fennálló jótékony és emberbaráti egyleteknek 
önkéntes adózásai, templomi adományai. 

Állami tisztviselők, tanárok, járásbírósági 
írnokok a közoktatási miniszter úrhoz folya-
modtak avégett, hogy az izraelita hitközség 
részéről terhgkre rótt egyházi (hitközségi) adó 
megfizetése alól mentesíthessenek. Kérelmüket 
azzal okolták meg, hogy ők fizetésük után poli-
tikai községi adót nem fizetnek, ennek alapján 
méltányosnak tartják, hogy a hitközségi adó 
fizetésétől is fölmentessenek. A vallás- és köz-
oktatási miniszter ilyen kérdésben 1901. jan. 
16-án 881. sz. a. Bácsbodrog vármegye közön-
ségéhez rendeletet intézett, melyben kijelentette, 
hogy az izraelita vallású szegedi állami tiszt-
viselők és állami tanárok, valamint az izraelita 
vallású kir. járásbírósági írnokok kérelmét tel-
jesíthetőnek nem találta, mert a fennálló gya-
korlat szerint az izraelita vallású állami tiszt-
viselők, amennyiben a helyi jogszokás másként 
nem rendelkeznék, kultuszadót fizetni kötelesek 
és a kivetett hitközségi adó ellen emelt pana-
szaikkal csak az illetékes felekezeti hatósághoz 
fordulhatnak. 

1872. évi 57. sz. min. tanácsi határozat ér-
telmében világos, hogy az állami tisztviselőknek 
hivat)luk után járó jövedelmük csak a községi 
adó alól mentesek, „mert csak községi s nem 
hitfelekezeti iskolai adó tekinthető a községi 
adóval egyjogi természetűnek". Ez alapon hiva-
tali elődeim ismételten is kijelentették már, 
hogy izraelita vallású állami tisztviselők az egy-
házi (hitközségi) adó, valamint az egyház köz-
ségi szükségletek részét képező felekezeti iskolai 
adók fizetése alól közigazgatási úton föl nem 
menthetők. 

Az egyes tagokra a hitközség részéről kirótt 
közvetett adók között leggyakoribb, mert leg-
jövedelmezőbb, a húsfogyasztás megadóztatása, 

gabeUa. A hitközségek gabella iránt 
való joga a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi 
miniszter 1875. évben 9731. sz. a. Budapest 
főváros közönségéhez intézett rendelete, továbbá 
a földmívelés-, ipar-, és kereskedelmi miniszter 
1888. évben 4815. sz. a. valamennyi törvény-
hatósághoz intézett rendelete, s az ehhez mel-
lékelt rendelet, kóserhús árusítása tárgyában ; 
ugyancsak a kóserhús elárúsítása tárgyában a 
keresk. m. kir. miniszter 1897. évben valamennyi 
törvényhatósághoz intézett rendelete intézkedik. 

A gabellát a hitközség vagy maga kezeli, 
vagy bélbe adja. Ha maga kezeli, akkor a 
gabella-szabályzat értelmében a szükséges vága-
tási bárcákat maga készíti. A zalai izr. hitköz-
ség megállapította a gabellát, szabályzat szerint 
pl. a gabella egységárai a következők : egy 
marhabárca 2 kor. 80 fill. ; egy tinó- vagy ösz-
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vérbárca 60 fill. ; egy borjúbárca 80 fill. ; 
egy juhbárca 40 fill. ; egy lúd-, pulykabárca 
40 fill.; egy tyúk-, kakas-, csirkebárca 4 fill. 
Gabella-jegy nélkül a metszőnek vágni nem 
szabad. A gabella-jegyek árúsítását a hitközség 
maga, házilag kezeli. 

A hitközség alkalmazottjai és nyugdíjasai, 
valamint a Chevrakadisa szolgája és a temetőőr 
saját házi szükséglete után gabellát nem fizetnek 
s részükre névre szóló igazolványt adnak ki. 
A hitközség a gabella jogát egy vagy több 
évi-e nyilvános szóbeli árverés után írásbeli 
zárt ajánlat tekintetbe vételével bérbe adhatja, 
akkor a bérleti szerződésben vannak megálla-
pítva a gabella-be'rlő jogai a díjak szedésére nézve. 

Ezeket tudva, ehelyütt közöljük a gabélla-
ügyben lapunk szerkesztőségéhez intézett kérdésekre 
vonatkozó ama véleményünket, hogy a díjakszedése 
tekintetében nincs egyforma eljárás. Min. rend. 
jogot ad a díjszedésre. A zalai izr. hitközség 
gabella-szabályzata pl., melynek szövege kezünk 
között van, a hitközségi alkalmazottakat, tehát 
a tanítókat, mentesíti a gabellafizetéstől, sok-
helyütt meg kötelezik őket a fizetésre. A hit-
község szolgálatában levő tanítók saját hitköz-
ségük elöljáróságánál nyerhetik meg azt a ked-
vezménjt, hogy a gabélla-adózástól fölmentes-
senek. Az állami alkalmazott izraeliták is saját 
hitközségük elöljáróságától kaphat; ak esetleg 
fölmentést. 

(Budapest.) Dr. Goöz József. 

Az ismétlésről. 
(Hozzászólások.) 

VI. 
Schön József cikke méltán keltett érdeklődést, 

hisz' minden óra ismétléssel kezdődik s az>al 
végződik s mégis oly kevés szó volt és van róla 
tanügyi irodalmunkban. Az ismétlésre vonat-
kozó legtöbb megjegyzés csak annyit mönd, 
hogy ismételjük, rögzítsük meg, véssük emlé-
kezetébe a gyermekeknek az anyagot. 

Legyen tanításunk akár analitikus, akár 
szintétikus, a következők föltétlenül szem előtt 
tartandók : analízis, szintézis, asszociáció, szisz-
téma és metódus. Az órát reprodukcióval kezd-
jük, metódussal végezzük, mind a kettőt ismétlés 
keretében. 

Ismételjük a tantárgyakat kölcsönös egymásra 
való vonatkozással. Az asszociációt elhanyagolni 
nem szabad. Nagyon helyes Sch. J. ama meg-
jegyzése, hogy a képzettársítás a fogalom 
tartalmának megvilágítására s ennek folytán 
megerősítésére vezet. Szóval, alkalmazzuk a 
képzettársítást lépten-nyomon, de mindig alka-
lomszerűen. A köpülés alkalmával a tejből kivált 
zsírosabb anyagokat tartalmazó gömböcskék, 

ha csak kiválnak, de össze nem mennek, nincs 
vaj ; így a gyermeknek mindennemű szerzett 
ismeretei csak akkor érik el rendeltetésüket 
voltaképen, ha azok harmóniailag összesorakoz-
nak olvformán, hogy így összhangzatosan egy 
teljes eszményi egészet képezzenek. 

Ne töb > út vezessen Iiómába, hanem több 
út induljon onnan ki ! 

Sell. J . helyében kikerestem volna azon tan-
tárgyakat, melyekből egyikbe vagy a másikba 
észrevétlenül át lehet evezni. Ez nagyon meg-
világító lett volna a „Miféle tanítási anyagot 
ismételjünk?" cím alatti részre. Egy-egy tan-
tárgyat központtá iparkodjunk tenni, amennyire 
lehet. A tantárgyak közötti eme tág kapocs 
fölállítása a következő lenne (a szorosabb kapocs 
föltalálása már a tanító dolga): 

Az első két osztályban a beszéd- és értelem-
gyakorlat a központ. Ehhez simulnak az írás 
és olvasás előgvakorlatai, a számtan stb., benne 
vannak az alaki ismeretek, benne az Istenre, a 
szülők és embertársak iránti kötelességekre 
vonatkozó beszédgyakorlatok folytán a hit- és 
erkölcstan stb. 

A harmadik osztályban ismétlési központ 
lehet a lakóhelyismertetés. 

A három felső osztályban pedig az olvas-
mányokat, verseket tehetjük ismétlési központtá. 

Ez állítás helyességét, azt hiszem, Sch. J. 
sem tagadja, hisz' az ő egyik sarkalatos elvéből 
szűrtem le. így gyönyörűen meg lenne oldva 
ama fontos pedagógiai kérdés, amelynek előnyeit 
t. kartársam eléggé kifejtette. 

A szokás hatalma csakugyan mély barázdát 
szánt a lelki élet talaján ; ismételjünk hibásan 
valamely dolgot s nyoma megmarad a gyermek 
lelkében, más ismétléskor erősödik. Föltétlenül 
tisztázni kell ismétléskor a fogalmakat, mert a 
tapasztalat bizonyítja, hogy valamiről leszokni 
épen annyi időbe kerül, mint arra rászokni, sőt 
leszokni még több időbe kerül, mint rászokni, 
amire például szolgálhat a cikkíró által fölhozott 
azon tény, hogy vannak gyermekek, akik 
leszoktatáskor százszor is elmondják, hogy 
7 X 8 = 52, pedig ezt csak nem mondta el 
százszor, míg arra rászokott. 

Ha a képzőkkel kapcsolatos gyakorlóiskolák-
ban az olvasmányok és versek ismétlését úgy 
intéznék, — legalább az olvasmányoknál — 
hogy az ismétlések alkalmával — nem nagy 
elkalandozásokkal — alkalomszerűen más tárgy 
is beillesztetnék ; ha a tárgyi bírálatok a taní-
tásokról erre is kiterjesztetnének : akkor az új 
tanítónemzedék megtalálná azt a pedagógiailag 
rendkívül becses részét a nevelő-oktatásnak, 
melynek hiányos voltára nagyon helyesen mutat 
rá cikkében Sch. J. kartársunk. 

(Komárom.) Szabó István. 
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Egy i f júsági egyesület tíz évi 
működése. 

A Gyöngyösi Ifjúsági Egyesületnek 1906. évi 
április hó 15 én tartott közgyűlésén előterjesz-
tett jelentése előttem fekszik. Örömmel látom 
s tapasztalom, hogy az a mustármag, melyet 
a népnevelés, az erkölcsök nemesítésén fáradozó 
ideális gondolkodású kultúrférfiaink elvetettek, 
nem hullottak terméketlen, sivár talajba, hanem 
terebélyes, erőteljes fává fejlődött elsősorban is 
Gyöngyös városában, hol Wargha Tivadar egye-
sületi igazgató hivatásával egybekötött lelke-
sedéssel igyekszik azt gondozni, fölvirágoztatni. 

Tíz évi lelkiismeretes, fáradságos munkásság ' O O 
anyagát tárja elém, mely hosszú idő alatt 
Gyöngyösön, ezen általam is eléggé ismert, nehéz 
viszonyok között levő városban a kultúra, de 
a nevelés terén is csodás átalakulások történtek. 
Tény, hogy a régi duhajkodó s az ősi virtusokat 
fitogtató ifjúságot hiába keresnők ma, az jóformán 
kihalt s helyette erkölcsös, magát önmívelés által 
érdemessé tett, hazát szerető ifjúsággá fejlődött. 

Az ifjúsági egyesület tíz évi működéséről 
szóló jelentés nem csupán Gyöngyös városának, 
de szól az ország összes ifjúsági egyesületeinek 
is, megtanulhatjuk ebből, hogy ezen egyesületek 
szervezésekor hangoztatott nemes eszmék meg-
valósultak s ezek keretében sok oly dolog 
létesült, mit legmerészebb ábrándjainkban sem 
voltunk képesek reményleni. 

Jóleső örömmel látom különösen azt, hogy 
a Gyöngyösi Ifjúsági Egyesület tíz évi sikereivel 
korántsem érte még be, hanem sok és fontos 
föladatot tűzött ki maga elé, melyek közül 
meteorként világít az, hogy a jövőben buzgól-
kodik főleg aziránt, hogy a virágzó egyesület 
működésében hanyatlás be ne álljon, hanem 
zavartalanul haladjon a megkezdett úton ; majd 
ismét, hogy a nevelés és szoktatás eddig helyes-
nek ismert elveihez ezután a szellemi képzés 
íokozódottabb eszközeit csatolják. Nem akarok 
hízelegni, de amely egyesület ily nemes föladatot 
tűz maga elé, a művelődésnek már;s magas szín-
vonalán áll és annak fényes sikert jósolhatunk. 

A jelentésen a hála szavai is keresztül vo-
nulnak azok iránt, kik az egyesületet akár 
anyagi, akár erkölcsi támogatásban részesítették. 
Az oktatás legalacsonyabb fokán, az elemi 
iskolában tanítjuk, hogy legyünk hálásak jó-
tevőink iránt. Szép és mindenesetre jólesik, ha 
a társadalom értesül kultúrális jótéteményekről. 
Ügy tudom, hogy a Gyöngyösi Ifjúsági Egyesület 
dédelgetett kedvence nemcsak Gyöngyös városá-
nak, de tanügyi kormányunknak is, mely úgy 
az egyesületnek magának, — mint az ország-
ban egyedülinek — valamint az egyesületet 
vezető és irányító tanítóinak segélyt és jutal-

makat adott. Keresztüllapoztam a jelentést, de 
erről, sajnos, egy betűt sem találtam, pedig ez 
a körülmény talán említésre méltó lett volna. 

Amidőn e szépen indult és jól vezetett ifjú-
sági egyesületnek további tartós munkálkodást, 
vezetőinek lelkesedést és kitartást kívánok, 
egyúttal utánzásra méltó például állítom hazánk 
többi ifjúsági egyesületei elé s ez okból a Gyön-
gyösi Ifjúsági Egyesület működésének tíz évi 
jelentését figyelmükbe ajánlom. 

(Kispest.) Vörösváry Béláné. 

= A Budapesti (hivatalos) Tanítótestü-
let igazgatótanácsa Trájtler Károly elnöklése 
mellett ülést tartott. Az igazgatótanács Tóth 
Kálmán titkár jelentése alapján tudomásul 
vette, hogy a főváros tanácsa, a tanítótestület 
tevékenységét méltányolva, a folyó évre újra 
kiutalványozta az 1000 koronás segélyt. Bosznia 
és Hercegovina tanítótestülete első egyetemes 
ülésére meghívta a Budapesti Tanítótestületet ; 
az igazgatótanács Tas József tanítót küldte O o 
ki a képviseletre. Trájtler Károly elnök a .vasúti 
kedvezmények dolgában jelentette, hogy az 
igazgatótanács megbízásának — amely szerint 
minden kormányváltozás alkalmával kérelmezze 
a vasúti kedvezményt — eleget tett, de sajnos, 
ez alkalommal sem biztatóak a kilátások. El-
határozta az igazgatótanács, hogy az V. ker. 
iskolaszéknek az óvó- és tanköteleseknek nyil-
vántartása dolgában a főváros tanácsához be-
nyújtott előterjesztést hasonló beadvánnyal 
támogatni fogja. Ezután Tóth Kálmán beszámolt 
a köri ülések tavaszi munkásságáról. Az írás-
tanítás kérdésében a köri üléseken nagy és 
érdemleges viták folytak le. A palatábla és 
palavessző elvetése tekintetében a vélemények 
eltérők, valamint az írási előgyakorlatoknak 
miként való keresztülvitele dolgában is elágazók 
a nézetek. E tételre nézve az igazgatótanács 
elhatározta, hogy a köri véleményeket nyom-
tatásban megküldi a testületeknek, mert semmi 
tekintetben sem akarná a tanító működési 
szabadságát valamely határozattal korlátozni. 
Az évzáró-ünnepélyekre nézve az igazgató-
tanács a köri vélemények alapján kimondta, 
hogy fölterjesztést intéz az illetékes hatósághoz 
a vizsgálatok eltörlése és az évzáró ünnepélyek 
elrendelése ügyében. Moussong István jegyző 
a köri ülések látogatottságáról tett jelentésében 
előadta, hogy a testület 1693 tagja közül 
1271 vett részt az üléseken és 422 — java-
részt betegség címén — mulasztott. Csak 128 
volt olyan, akik a központi elnökség felszólítá-
sára sem igazolták elmaradásukat. Ezeknek név-
sorát felolvasták. Az igazgatótanács végül tudomá-
sul vette Báez József pénztárosnak és Székely 
Károly, a jogvédő-bizottság elnökének jelentéseit. 
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Tanítók, vigyázzatok... 
Tanítók, tanárok arra vigyázzatok : 
A gyermekek lelkét tisztán megtartsátok. 
Drága virágoskert, amit ti munkáltok, 
Híven gondozzátok ! 

Egy kedves gyermekarc, mint a nyíló virág, 
Mosolygó, harmatos, üde, tiszta, csodás; 
Igéző varázsa léleksugározás, 
Mennyei ragyogás. 

Tanítók, tanárok arra vigyázzatok : 
.-1 gyermekek lelkét tisztán megtartsátok. 
Lesz még a bimbónak virágfakadása, 
Sugárzó lelkeknek égbe tör a szárnya, 
Fényre, szabadságra ! 

Szlányi K. György. 

Az első stáció 
Jólelkű igazgató-professzorunk mindig azzal 

csitította fiatal kollégáit, ha azok egyik- másik 
képesítőzőt meg akartak buktatni : 

— Ugyan hagyják, hadd szaladjon . . . Ba-
ranyában is kell préci ! 

Tudniillik a baranyaiak abban az időben 
nem igen csorgatták a dotációt a préciknek 
(a rektoroknak már jobban) s így nekik bizony 
a tejfölből nem igen jutott, leszedte azt előlük 
Somogy meg Tolna. 

Kivételek azért történtek. Gazsi se az utol-
ját tolta a preparandián, s mégis, hogy, hogy 
nem, elesett Tolnától is, Somogytól is. A bara-
nyai Kurjantóba cseppent olyformán, mint Pi-
látus a krédóba. 

A financiális oldalt tekintve, csak megjárta 
Kurjantó kisközsége is, mert az egyszobás 
lakás mellé: teljes ellátás, 30 korona havonta, 
a stóla fele (néha egész esztendőben nem volt 
halott), zongorahasználat is járt, s ezeken kívül 
még egyéb csipp-csupp is sikeredett, már amint 
ki, hogy forgatta magát a szülők körül. Szóval, 
nem kopott ott még föl egy précinek se az 
álla, igaz, hogy négy szürkét se sikeríthetett a 
járandóságokból. 

De hát hiába, csak Baranya volt az. Bán-
totta Gazsit is egy kissé a sorsnak ez a sze-
szélye, de még se vette a szívére annyira, hogy 
az állást visszautasította volna. 

Könnyű szerrel — csak úgy per pedes  
apostolorum — lovagolt be Gazsi, szeptember 
végén az új, az első pátriájába. Biz' ott nem 

fogadta senki. Nem volt se virághullás, se szó-
noklat ; de hát nem várta azt Gazsi se. Csak 
az esett neki rosszul, hogy, bár előre tudatta 
érkezését, nem talált a faluházán senkit. Se 
bíró, se bakter ; mind künn voltak a krumpli-
földeket deputálni. A rektor úr is csak úgy 
délfelé vetődött haza egy sovány vizslától kí-
sérve. Cserkészni volt, legalább a vállán lógó 
kétcsövű flintáról azt lehetett következtetni. 

— Szeret-e öcsém vadászni ? — szólt a 
bemutatkozás után. 

— Még nem próbáltam. 
— Pedig itt nem igen lehet ám más szóra-

kozást találni. 
— Majd a gyerekekkel elszórakozom. 
— Nana . . . — húzta föl szemöldökét a rektor 

úr — majd meglássuk. 
Néhány nap elteltével megkezdődött a nagy-

takarítás: tapasztás, meszelés; a malacoknak 
is más kvártélyt kerestek, s aztán beállt a 
diligencia Kurjantón is. 

Gazsi mohón fogta az apraját a közös terem 
bal felében (jobboldalon az öreg felsőbbjei 
ültek). Azt hitte, Kurjantón is úgy megy a 
nebulóba a tudomány, mint a gyakorló-iskolá-
ban. De nemsokára elszomorodva tapasztalta, 
hogy Kurjantón több a kerékkötő, mint a 
szekértoló. A sok mulasztás (lakodalom, disznó-
tor, rossz csizma, burgondi szedés stb.) a hiányos, 
illetve kezdetleges fölszerelések el-el keserítették ; 
de azért haladt előre rendületlenül. Néha-néha 
— kivált eleinte — a rektor úr rá-rászólt : 

— Minek öli úgy magát, öcsém ! Nem kell 
a hámistrángot annyira rángatni, mert hamar 
elszakad ! A praktikus oldalát kell fogni a 
dolognak, az a fő ! 

Reggelenként, ha jó idők jártak, csak az 
ablakot kocogtatta meg az öreg,: 

— Ugy néha-néha üssön az enyémek közé 
is, öcsém, ha szükségit látná ! Különben a gépet 
megindítottam. Azzal kapta-fogta a flintát, 
nyakába keríté a százrétű havelokkot, kiment 
a tarlóra cserkészni. 

Később megszakadt a jó viszony, mivel Gazsi 
azt találta mondani, hogy a „nádas, lakodalom, 
gulya, ménes stb." nem határozatlan számnevek ; 
s hogy a számtannál nem célszerű az ujjakat 
rendszeresen használni. (Az öreg minden föl-
adott példánál energikusan rászólt az egész 
osztályra: „dolgozzatok!", ami az ujjak sebes 
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mozgatásából s az ezt kísérő monoton sutto-
gásból állott.) 

De bát kitavaszodott Kurjantón is. S bogy 
a kis libákat mindjobban kezdték kihajtogatni 
a páskumra, elhatározá a község, hogy a „vizs-
gákat" megadják. 

A rektor úré fényesen sikerült, úgy vágták 
a nebulók a zsoltárokat, mint a parancsolat. 
Bólongattak is a szülök boldogan, s emlegették 
a vízfolyást, midőn a fiók hadarta a kis kátét. 
Hanem a Gazsi vizsgája akadozott. Kérdés — 
felelet. Szokatlan valami volt ez Kurjantón. 

— Na, fiam Jani, — szólt az öreg bíró 
(ő volt az iskolaszék elnöke) a percektor úr 
csemetéjéhez, miközben egy tankönyvbe betekin-
tett — beszélj a bizalom fölkeltéséről. 

Odamegy Gazsi az elnök úrhoz s magyaráz, 
hogy ez tulajdonképen csak a tanítónak van 
előírva, hogy a gyermekeket mikor föladják az 
iskolába . . . stb. 

— Eszerint hát nem tudják . . . na jó . . . 
Hát akkor lássuk az öntevékenységre ébresztés-
ről mit tudsz? 

Bizony erről is csak kérdezgetés után tudott 
a Jani gyerek felelni. 

No, de nem is tartották meg a kurjantóiak 
Gazsit a következő évre, mert, hogy a rektor 
úr is azt mondá, az öreg bíró szava szerint: 

— Öli a gyerököt bötüvel, mégsincs kézzel-
fogható látattya! 

(Doboz.) I'éczehj József. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 
kirendeltség vezetőjének. — 40.ÎI04. sz.) 

Az 1905. évi június hó 16-án 2.202. ein. 
sz. a. kelt körrendelet értelmében a népiskolai 
új Tanterv az összes állami és községi elemi 
mindennapi népiskola mind a hat osztályában 
egyszerre lép életbe az 1906/7. iskolai évben. 

Az idézett körrendeletben fölszóllttatott a 
tanítói kar, hogy az új Tantervvel, különösen 
a hozzáfűzött Utasítással, még az új Tanterv 
életbeléptetése előtt a tanítótestületi és egye-
sületi üléseken behatóan foglalkozzék. 

Örömmel szereztem tudomást arról, hogy a 
tanítói kar a folyó iskolai évben mind az isko-
lában, mind pedig a szakirodalomban gondos 
tanulmány tárgyává tette az új Tantervet és 
Utasítást, és így teljesen előkészülve fog az 
azokban lefektetett pedagógiai és didaktikai 
elvek megvalósításához. 

Figyelemmel azonban arra, hogy az új Tan-
terv előnyei, esetleg hátrányai csak a gyakor-
lati tanítás alkalmával fognak leginkább kitűnni 

és hogy az új iskolai év kezdetével alkalmas 
tankönyvek valamennyi tárgyból még nem fog-
nak rendelkezésre állani, sőt hogv egyes tan-
tárgyaknak új elvi alapokon nyugvó tanításá-
hoz szükségés vezérkönyvekre még csak most 
hirdetem ki a pályázatokat: fokozottabb gon-
dossággal kell a tanítóságnak a r ndelkezésére 
álló eszközökkel a népiskolai tanítás nehéz 
munkáját megindítani. 

E munkájában azonban nagy szolgálatot tehet 
minden törekvő tanítónak az új Tantervhez 
fűzött Utasítás, amely nemcsak biztos útmuta-
tás a Tanterv keresztülvitelére, hanem egyfelől 
meghatározza az iskola szellemét, mely nem 
lehet egyéb, mint a hazaszeretetnek, a vallás-
és erkölcsnek a magyar nemzet kultúrai mun-
kájának szelleme, másfelől módszeres utasítá-
sokat ad a kezdet nehézségeinek leküzdésére, 
amennyiben behatóan fejtegeti az egyes tárgyak 
tanításának célját, és a legtöbb tantárgy rész-
leteit csaknem hetenk nt, sőt óránként álla-
pítja meg. 

Az osztatlan népiskola sajátos viszonyaiból ki-
indulva pedig megmondja az Utasítás: mikor 
kell megosztanunk az iskolát, hogyan vonha-
tunk östze osztályokat, iőleg pedig mi kép intéz-
hetjük módszeresen a tanulók csendes foglal-
koztatását. 

Miuthogy tehát az új Utasításban lefektetett 
elveknek és tanítási módszereknek az új Tan-
terv életbeléptetésekor nagy hasznát veheti a 
tanítói kar : újból fölhívom a tanfelügyelő ura-
kat, hogy iskolalátogatásaik alkalmával ezentúl is 
vonják be az Utasítást n egbeszéléseik keretébe 
és a jövő tanév megnyíltával figyeljék meg 
annak életbeléptetését és alkalmazását. 

Figyelmeztesse Tanfelügyelő úr a tanítói kart, 
hogy a jövő iskolai év elején tartandó mód-
szeres tanítótestületi értekezletre gondosan ké-
szüljenek elő : az osztatlan népiskola tanítói 
ugyanazt tegyék, és az új Tanterv alapján ké-
szítendő részletes tanmenetet ne sablonszerűén, 
hanem az új Utasítás elveinek és módszerének 
szigorú figyelembevételével dolgozzák föl. 

Evégből Tanfelügyelő úr gondosan vizsgálja 
fölül minden egyes iskola részletes tanmenetét 
és győződjék meg arról, hogy ezekben érvé-
nyesülnek- e az új Utasítás útmutatásai ? 

Látogatásai alkalmával pedig különös figyel-
met fordítson tanfelügyelő úr azon tantárgyak 
módszerének és tanítási eredményének meg-
figyelésére, amelyek részint új elvi alapokon 
nyugszannk, mint a kézimunka-, rajz- és ének-
tanítás terve ; továbbá azokra, amelyeknek 
tananyaga részint megszoríttatott, részint cél-
szerűbben osztatott el. Ilyenek : a magyar nyelv-
ben a nyelvtani magyarázatok anyaga, a szám-
tan, földrajz és a természettani ismeretek anyaga. 
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Már a föntidézett körrendelet rámutat arra, j 
hogy az ének, rajz és kézimunka új tantervének 
elveiben, módszereiben, valamint a természettani 
tárgyak kísérleti és gyakorlati részeinek taní-
tásában a tanítók egy része még nem szerezhette 
meg azt a jártasságot, mely e tantervek foga-
natosításához okvetlenül szükséges. E hiány 
pótlására már rendeztem és folyó évben is 
rendezek egyes tanfolyamokat és gondoskodom 
alkahnas vezérkönyvek megírásáról. 

Addig is megengedem, hogy e tárgyak az 
eddigi gyakorlat, szerint taníttassanak, kötelesék 
azonban a tar ítök e tárgyak tanításában az új 
óratervet követni. 

Ugyancsak megkívánom, hogy a természet-
rajzi és természettani tárgyakból is a tanítók 
az óratervet a jövő iskolai évben szintén életbe-
léplessék. 

A magyar nyelv tanításánál a fősúlyt az 
olvasmányok beható tárgyalására kell fordítani, 
hogy az .ifjúság nemzeti irodalmunk kincses-
házát jobban megismerje. Fokozni kell a fogal-
mazástanítás eredményét és az elemi népiskolából 
mindenesetre ki kell küszöbölnünk a grama-
tizálás túlságait. 

Ezzel összefoglalva és kiegészítve a többször 
idézett körrendeletet, ez alkalomból különös 
figyelmébe ajánlom a tanítói karnak az új 
Utasítás általános része azon kimagasló irány-
elvét, hogy a népiskola minden egyoldalúságtól 
tartózkodjék, hogy igazán a nép iskolája és 
nevelő-intézete legyen. Vezércsillagai legyenek, 
melyek fénye soha el ne halványodjék a növen-
dékei előtt : Isten, Haza, Király, Munka. Isten-
ben lássa minden emberi javának őrét. Király 
és haza legyen polgári erényeinek összefoglaló 
gondolata. A munkában lássa földi boldogulá-
sának biztos útját. Ha a népiskola ebben az 
irányban neveli növendékeit, akkor hozzájárul 
a nemzeti erő, a nemzeti erkölcs, a nemzeti 
műveltség fönntartásához és öregbítéséhez. 

Budapest, 1906 május hó 19-én. 
Apponyi. 

A vallás- és közoktatásügyi m, kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Halmos Ernő 

törökbecsei áll. el. isk. tanítónak, aki a török-
becsei áll. el. isk. szegény tanulóinak fölruhá-
zási céljaira 300 K-t adományozott. 

Kinevezte: Beszterczey György liptószent-
miklósi áll. polg. isk. s.-tanítót a X. fizetési 
osztályba r. tanítóvá ; Laczák Kálmán végzett 
joghallgatót a Xl-ik fiz. oszt. 3. fokozatába az 
1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi 
pótlékkal kir. tanfel ügyelőségi tollnokká és a 
biharvármegyei kir. tanfelügyelőséghez szolgá-
lattételre rendelte. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Bartos Elek torontálvásárhelyi közs. isk. r. 
tanítót; Szeredai József debelyácsi közs. isk. 
r. tanítót; Szentyné Nemes Gizelli torontál-
vásárhelyi közs. isk. r. tanítónőt. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó JA. 
Tanítói nyugdíjügyben két különösebb eset-

ben szereztünk közvetetlen információt a hozzánk 
intézett állítólagos sérelmekről, a) Egyik eset 
Y. B. kántortanító ügye. Meggyőződtünk róla, 
hogy a hivatalos adatok szerint sérelem nem 
történt rajta, 1896 január 1-től 700 korona 
nyugdíjigénnyel ve'ték föl, később nyugdíj-
igényét az államsegély és az első évi pótlék 
beszámításával 900 koronára fölemelték s így 
ezek után az újabbi és előző beszámítható java-
dalom közti különbözet után törvényesen rótták 
ki az 50°/o-os egyszersmindenkori díjat és a 
2%-os évi díjat. Állást változtatván, az ny . . . i 
állásán tisztán tanítói jövedelme már a leg-
kisebb összeget meg nem haladja s ezért szál-
lították le nyugdíjigényét 600 koronára. A 
különbözet után a 2% évi díj törültetik, az 
50°/o-os egyszersmindenkori díjat vissza nem 
adják, hanem a nyugdíjigény újabbi emelkedése 
esetén csak akkor róják ki, ha nyugdíjigénye 
900 korona összeget meghalad. Összes iratait levél 
kíséretében visszaküldjük, b) A másik eset 
B. Gábor b . . . i tanító ügye. 1879-ben mint 
a . . . i gör. kath. kántor az országos tanítói 
nyugdíjalapba föl volt ugyan véve, de 1885. 
évben az Országos tanítói nyugdíjintézeti tagok 
sorából törülték, a befizetett járulékokat neki 
visszautalványozták, miután az 1875. évi XXXII. 
t.-c. értelmében csak „tanító" lehet tagja a 
nyugdíjint -zetnek. A b . . . i időt 1898 szeptember 
1-től 1899 januárig beszámítják. Folyamodjék 
érte. Ezzel kapcsolatban kérjük olvasóin-
kat, hogy eredeti okiratokat hozzánk senkise 
küldjön, mert mi felelősséget ezért nem vállal-
hatunk, akaratunkon kívül könnyen tévedés 
történhetik velük és nem is a mi hivatásunk, 
hogy az efedeti iratok legyenek kezünkben ; ha 
sérelmek vannak, írja meg az illető tanító 
lelkiismeretesen a tényállást és az adatokat, 
írja alá nevet és mi azokat hitelesnek tekintve, 
époly gondossággal eljárunk ügyében, ha 
tehetünk érte valamit, mint, hogyha eredeti 
iratokat küldene be. — Y. 1. kincstári népt. 
Hogy fia hova való illetőségű, azt önnek, mint 
apának kell legjobban tudnia és a jegyző tar-
tozik útbaigazítást adni. Hogy mi a teendő nz 
illetőség igazolása tekintetében, egyéb választ 
nem adhatunk, mint ami a lapunk szerkesztésében 
megjelent Tanítók Tanác,- adója 10. stb. lapján van, 
ahol a községi illetőségről van szó. (Terjedel-
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messége miatt itt ezt nem közölhetjük újra.) — 
Többeknek. Felekezeti iskolai tanítók vasúti 
kedvezménye ügyében lapunk zártakor mi-
niszteri döntésről még nem értesültünk. — 
L. S. Npaczal. Minden egyes esetben közölni 
fogjak a pályázatokat. — M. S. Mogyorósd. 
Az Eötvövalap tagjai egyformán jogosultak a 
kedvezményekre. — T. A. Monyórőkerék. A 
szorgalmi idő 10 hónap lévén, az iskolaszék 
rendeletére a vizsgálatok megtartása után is 
köteles június végéig tanítani. — C. P . M. Kört-
vélyes. A családi értesítő annyi 1 K-s bélyeg-
gel látandó el, ahány a 16. évet be nem töltött, 
vagyis segélyre jogosított gyermekek száma. — 
I. P. Káty. A régebben beadott kérvényeket 
a kir. tanf.-ségek útján visszaküldik s a hirde-
tett állásokra újra kell folyamodnia. — 
Z. J.Oláh-Gyűrűs. Köteles utódjának a hátralevő 
időre eső részt (vagy a váltságösszeget) kiadni, 
levonván belőle a megmunkáltatás költségeit. — 
L. 500. A Wechselmann- féle alapítvány segély-
díjaira csak akkor írnak ki pályázatot, ha 
(elhalálozás folytán) üresedés áll be. — 
T. J. MliCSÍ. Rajztanfolyamra vonatkozó pályá-
zati hirdetést eddig nem küldtek be hozzánk. — 
B. I. Tanácsunk az, hogy az illető az esküvő 
megtartásáig szüntesse be azokat a sétákat. — 

o O 
Kovács Sándor kartársunkat,akiről csak azt tud-
juk, hogy Szentmihályon lakik, ilyen nevű község 
azonban sok van, kérjük : szíveskedjék pontos lak-
címét lev.-lapon velünk mielőbb közölni, hogy 
kiutalványozott tiszteletdíját megküldhessük. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Hazugságok a tanításban. Ily című, 

cikkeink behatása alatt LaJcatos (Schlosz) Lajos 
kartársunk és lapunk munkatársa megkereste 
Janke 0. rektort, aki szerkesztő és nagynevű 
tankönyvíró Németországban, kérdve, hogy 
miként lehetséges az, hogy a német tankönyvek 
Magyarországról oly fölötte téves ismereteket 
tartalmaznak. Válaszában Janke azt írta, hogy 
a jelzett hibák már csak régi és elavult köny-
vekben fordulnak elő, de az újak, minthogy 
most már alapos és hü adatok birtokában van-
nak, minden tekintetben kifogástalanok. Bizto-
sította Janke munkatársunkat egyben arról is, 
hogy a német irodalom azóta, hogy a német 
írók és tudósok közvetlenül érintkeznek a ma-
gyarokkal és számtalan német tudós Magyar-
országon való tanulmányújában személyes meg-
győződést szegzett hazánk szépségéről, gazdag-

ságáról és magas fokon álló kultúrájáról, 
Magyarországról és nemzetéről mindig a leg-
rokonszenvesebben és legdícséretesebben emlék-
szik meg. Erre vonatkozólag Lakatos (Schlosz) 
Lajostól lapunk jövő számában érdekes cikket 
közlünk, melyre előre fölhívjuk olvasóink figyel-
mét, ezúttal örömünket fejezvén ki afiolött, 
hogy megindított akciónknak máris sikere 
mutatkozik. 

— Lapunk mai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt több közleményt a jövő számra 
kellett halasztanunk. 

— Az Erdélyi Közművelődési Egyesület 
Kolozsvárt tartotta meg ezévi, immár 22-ik 
közgyűlését, melyen az elnök joggal hang-, 
súlyozta, hogy a 22 év előtt kezdett mozga-
lomnak nem volt támadó jellege. Az Emke 
mozgalma nem hasonlítható sem a Schulverein-
hoz, sem a Ligához, melyek jogtalan fegyve-
rekkel idegen területen űznek nemzetközi poli-
tikát. Az éljenzéssel fogadott megnyitó beszéd 
után Pallós Albert állami po gári leányiskolái 
igazgató, az Emke jegyzője olvasta föl a köz-
gyűlésre érkezett üdvözleteket, majd dr. Cserná-
toni Gyula kir. tanf. tartalmas és szép emlék-
beszéde következett Bartha Miklósról. Az 
éljenzéssel fogadott emlékbeszéd után lehullt a 
lepel Bartha Miklós képéről. Azután huszonkét 
néptanítót jutalmaztak egyenként kétszáz koro-
nával. Ezek élén áll Benedek József kolozsvári 
igazgató-tanító, ki a szabadságharcban mint 
huszártizedes harcolt és azután 48 évig műkö-
dött iskolája élén. Jutalmat kaptak még: Gyurka 
József székelyföldvári, Druhora Gábor puszta-
kalányi, Kiss Sámuel nagyszebeni, Rácz Sándor 
medgyesiés Sebestyén József besztercei, Gyulayné 
Cinner Janka brassó-bolognai és Kurucz Vazul 
dics">szentmártoni állami tanítók ; Altmann Jó-
zsef fogarasi izraelita tanító, Dézsi Lőrinc 
középlaki, Farkas Károly egerbegyi állami 
tanítók, Kecse Gyula vámosudvarheiyi tanító, 
Kenyeres Lajos egerespataki állami igazgató-
tanító, Kiss József magyaréi, Kiss Károly foga-
rasi református tanító, Kovács Bálint segesvári 
állami igazgató-tanító, László Elek brassói római 
katholikus tanító, Murányi Árpád kutsiri és 
Neumann Károly nagypestényi állami igazgató-
tanító, Böszler Janka gyergyó-tölgyesi római 
katholikus tanítónő, Tiszovszky Dániel nagy-
szebeni állami és Török Lőrinc uzoni ref. tanítók. 
A kitüntetett tanítókhoz Kovács Dezső ref. 
kollégiumi tanár mondott lelkes és szép 
beszédet. 

— Jubileum. A fővárosi I. kerületi várbeli 
elemi iskola tanítótestülete szép ünnepet ren-
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dezett f. hó 9-én igazgatója, Farkas József 
huszonötéyes tanítói jubileuma alkalmából. A 
szerény keretben tervezett ünnepen az iskolaszék 
tagjai, fővárosi igazgatók, tanárok, tanítók, 
tanítóegyesületek küldöttségei és szülők oly 
nagy számban jelentek meg, hogy a tornaterem 
alig tudta őket befogadni. Az iskolaszék nevé-
ben Kasics Péter, a tanítótestület részerői 
Vaskó Bertalan, a szülők nevében Rosner Ferenc, 
a tanfelügyelőség nevében Padányi Andor 
segéd-tanf. üdvözölte a jubilánst, azonkívül 
egyesületek és más iskolák részéről Nagy László, 
Sziklay Béla, Póra Ferenc, Hortobágyi Antal, 
Hajós Mihály, Bárány Zsigmond és mások 
emlékeztek meg az ünnepelt érdemeiről. Farkas 
József meghatottan köszönte meg az üdvözlést. 
Este a Felső Krisztinavárosi Kaszinóban társas-
vacsora volt a jubiláns tiszteletére. Az érdemes 
igazgató-tanítónak mi is szerencsekívánatainkat 
küldjük. 

— Az Orsz. Bizottság igazgató-tauácsa 
f. hó 7-iki ülése után, melyen folyó ügyeket 
intézett el, ünnepet ült Sinka Lajos és Tom-
csányiné Czukrász Róza tiszteletére, abból az 
alkalomból, hogy e két derék tanítót az aka-
démia a Wo dianer-díjjal tüntetett ki. Az 
ünnepet a budai tanítók társaskörének helyi-
ségében rendezték, melyre azonban az egyik 
ünnepelt, Sinka Lajos, nem jöhetett el. Nagy 
László h. elnök köszöntötte föl a két ünne-
peltet s utána, a kedélyes vacsorán, Száva 
János, Eperejessy István, Rákos István és Földes 
Géza mondottak beszédeket. A szép társaság 
kedves emlékkel távozott az egyszerű, de annál 
melegebb ünnepről. 

— Tanítók névmagyarosítása. Jánossy 
Gyula, Moson vármegye kir. tanfelügyelője föl-
hívást intézett vármegyéje tanítóihoz, idegen 
hangzású nevük inegmagyarosítása érdekében. 
A névmagyarosítással járó összes teendőket a 
kir. tanfelügyelő úr vállalja magára, aki föl-
hívásában a többi közt ezeket mondja : „A 
magyar tanítónak vezérszerepet kell játszania 
a magyarosítás minden terén és épen ezért 
bizalommal fordulok tankerületem tanítóságához 
és szeretettel buzdítom valamennyiüket : magya-
rosítsák meg minél előbb nevüket. Ezzel példát 
mutatnak, jó szolgálatot tesznek a hazának, gyer-
mekeiknek és saját maguknak is." — F. é. május 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevüket : 
1. Hotarek János mogyorómáli kántortanító 
Hollós-ra. 2. Papousehek Rezső székesfővárosi 
tanító Perériyi-re. 3. Muesler Ferenc sombereki 

tanító Mosonyi- ra. 4. Haselböck János répczefői 
néptanító Havas-ra. 5. Tislér Zsigmond sár-
szentmiklósi tanító Szőke-ve. 6. Tangl Endre 
székesfővárosi tanító Kőszegfalvi-ra. 7. Fuçhs 
Pál mátyásfalvi tanító Pejér-re. 8. Ihm Éva 
polg. isk. tanítónő, lippai illetőségű, budapesti 
lakos, Ince-ve. 9. Ublauer-Imlauer Vilmos nagy 
bocskói áll. el. isk. ig.-i&míó Imrédi-ve. 10. Reich 
Gábor pancsovai áll. tanító Dús-ra. (T. S.) 

— Tanítógyűlés a fővárosban. A Buda-
pesti (budai) tanítóegyesület f. hó 7-én délután 
tartotta nyári közgyűlését. A közgyűlést Kon-
csek Lajos elnök nyitotta meg s fölhívta a 
közgyűlés figyelmét arra a körülményre, hogy 
Magyar József volt elnök június 9-én ünnepli 
huszonötödik tanítói jubileumát', majd az egye-
sületi árvaalap létesítésének kérdése került 
sorra. A közgyűlés Szabó Dezső, Romhányi 
József, Padányi Andor segédtanfélügyelő és 
mások fölszólalása után az árvaalap alapításá-
nak szükségességét kimondotta, az alapszabá-
lyokat elfogadta és elhatározta, hogy az egye-
sület pénztárában őrzött alapítványokat az 
árvaalaphoz csatolja. Az egyesület vagyona 
meghaladja a 40.000 koronát. Végül Ispánovits 
Sándor tartott érdekes fölolvasást az északi 
országok szlöjd-intézeteiről. 

— Tanítógyűlések a vidéken. A Csanád-
megyei Tanítóegyesület máj. 29. Ref'.-Kovácsházán 
tartotta évi rendes közgyűlését, mely távirati üd-
vözlést küldött : gróf Apponyi Albert miniszter-
nek, Just és Návay házelnököknek, az egyesület 
tiszteletbeli tagjainak. A tanítók orsz. szövet-
ségéről Tókos Izsák makói állami ig.-tanító 
értekezett. A M. T. O. Bizottságába Strausz 
Gyula, Tókos Izsák, Irlanda Dezső, Lengyel 
János és Beney Antal választattak be. Egy 
előbbi határozat alapján minden gyűlés kézi-
munka és iskolai feladványok kiállításával van 
egybekötve. Itt bámulattal szemléltük a leányok-
nak az egyszerű foltozástól, feljebb a szép 
hímzésekig való gyönyörű munkáját. A csodála-
tosan gazdag munkáéit az egyedüli munkást, 
Prexl Malvin állami tanítónőt illeti az elismerés, 
a köszönet és kitüntetés. Ugy Lengyel János 
ig.-tanítónak, mint Prexl Malvinnak jegyző-
könyvi köszönet mondatott. — A vaáli járás 
tanítói köre népes ülést tartott Alcsúton. A 
tárgysorozat első pontja a helyesírás módszere 
volt, melyről Székely Károly fővárosi tanító, 
lapunk főmunkatársa tartott előadást, meggyő-
zően fejtegetvén, hogy az írásbeli dolgozato-
kat éppoly gonddal és körültekintéssel kell 
előkészíteni helyesírási, mint tárgyi szempontból. 
Különösen azt emelte ki, hogy ne a lvibák 
javítására, hanem ezek megelőzésére fektessük a 
fősúlyt. A közgyűlés áthatva a tárgy fontos-
ságától, arra kérte az előadót, hogy értekezé-
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sét tanulmányozás végett a Néptanítók Lapjá-
ban közzéteni szíveskedjék. A közgyűlés máso-
dik: tárgya Dobos János fővárosi tanító előadása 
volt az olvasókönyvekről, melyben az új tan-
tervnek az olvasókönyvek és ezek használatáról 
szóló részét fejtegette, kiemelvén az olvasó-
könyv szerepét a magyar nemzeti nevelés szem-
pontjából. Mandl Kálmán göböljárási tanító 
arról értekezett, hogy mit tehet a tanító az 
alkoholizmus ellen. Végül Pusztai József az 
Eötvös-alap pártolására szólította föl az egye-
sület tagjait, buzdítván különösen a fiatalabb 
tagokat a mielőbb való belépésre. A megürült 
alelnöki állásra Jakab Dánielt választották meg, 
egyhangú lelkesedéssel. — A Borsodvármegyei 
ált. tanítóegyesület sajószentpéteri járásköre, 
Sajókazinczon tartotta meg ezévi rendes gyű-
lését. A megejtett tisztújításon elnökké Szügyi 
László szilvási tanítót választották meg, alel-
nökké Deák Gábor alacskai, jegyzővé pedig 
Kovács Gusztáv bánfalvi tanítót. Tóth László 
bánfalvi községi tanító „Szervezkedjünk orszá-
gosan" című tételről tartott fölolvasást. Göőz 
Ferenc emlékezett meg ezután Somlyairól, kinek 
fölállítandó emlékére 6 K 40 f-t gyűjtöttek. — 
A Sárosvármegyei tanítóegyesület felső-tarcai 
járásköre Héthárson tartotta tavaszi ülését, me-
lyen Fehér András berzeviczi tanító tanulságos 
fölolvasást tartott a rajztanításról az új Tanterv 
alapján, Chityl Pál berzeviczi áll. isk. ig.-tanító 
pedig a „nép műveléséről". Krausz István 
elnök lelkes beszédben ismertette a Tanítók 
Háza intézményét s ennek kapcsában a sáros-
vármegyei tanítók eperjesi internátusát. — 
A Fejérmegyei tanítótestület székesfehérvári 
járásköre f. hó 5-iki ülésén Szirbek József a 
népiskolai törvényről értekezett, Csipkés Gyula 
székesfehérvári tanító érdekes fölolvasást tartott 
az iskolásgyermekek rövidlátásáról, míg Lan-
zeritsch Antal fölolvasta pályanyertes értekezését 
a „magyar helyesírás tanításáról". Elnöknek 
újra Lanzeritsch Antalt, alelnökül Weisenfeld 
Jánost, jegyzőül Kubik Lujzát választották meg. 

— Fölvétel a Tanítók Házába. A „Gömörkis-
hontvármegyei ál", tanítóegyesület" által Buda-
pesten, a „Ferenc József Tanítók Házában" léte-
sített alapítványi helyre egy főiskolai hallgató 
fölvétetik. A fülvételt nyert ifjú az egész iskolai 
éven át lakást, fűtést, világítást, felügyeletet, 
reggelit, ebédet, vacsorát, mosást és esetleg 
orvosi kezelést élvez, de tartozik évente az alapít-
ványi hely kedvezményei után 200 koronát fizetni 
a Tanítók Háza pénztárába. Ugyancsak köte-
lező az alapítványi helyre fölveendő ifjúra nézve 
az „Eötvös-alap" gyűjtő- és kezelő-bizottságá-
nak ama határozata, mely szerint minden ifjú-
nak, minden időszakban, annyi tárgyból és olyan 
-eredménnyel kell kollokválnia, ami legalább is 

tandíjmentesség elnyerésére jogosít. Ezen föl-
tételnek a betartását az alapítványi helyet 
élvező ifjú időről időre az ált. tanítóegyesület 
elnökségénél is igazolni tartozik. Ezen határo-
zatnak be nem tartása egyrészről az intézetből 
valú elbocsátást, másrészről pedig az alapítványi 
hely kedvezményének a megvonását vonhatja 
maga után, mely esetben az egyesület az ala-
pítvány kedvezményét még az iskolai év közben 
is másra ruházhatja át. Ha azonban az ifjú 
eme föltételeknek megfelel, az alapítvány ked-
vezményét egy iskolai éven keresztül zavarta-
lanul élvezheti, de fönntartja magának az egye-
sület azt a jogot, hogy az alapítványi hely 
betöltéséről minden évben szabadon rendelkezzék. 
A hiánytalanul fölszerelt kérvények az „Eötvös-
alap" elnökségéhez címezve, 1906. évi június 
hó 25 ig Szombathy László egyesületi elnökhöz, 
Dobsinára nyújtandók be. 

— Fölvétel a Tanítók Arvaliázába. A pest-
vármegyei általános (hivatalos) tanítóegyesület a 
„Magyarországi Tanítók Árvaházá"-ban léte-
sített 8000 koronás Tóth József árvaházi ala-
pítványra pályázatott hirdet. Ezen egyesületi 
alapítvány jótéteményében 1906. évi szeptember 
hó 1-től kezdődőleg részesülhet Pest vármegye 
területén jelenleg működő, illetőleg működésben 
volt, de mindenesetre az egyesület kötelékéhez 
tartozó, illetve tartozott állami, községi, fele-
kezeti, egyesületi és magániskolái tanítók, 
tanítónők és óvónők árva fia 6 éves korától 
16 éves koráig, ilyen pályázó hiányában pedig 
másodsorban a vármegye bármily jellegű isko-
lájánál ezidőszerint működő tanító és egye-
sületi tag oly tehetséges és jó magaviseletű 
tanuló-fia, ki a budapesti árvaházban teljes 
ellátás és ruháztatás mellett elhelyeztetvén, 
valamely közép-, polgári vagy szakiskolát látogat. 
Az ezen kedvezményes helyre fölvett, illetve 
fölveendő tanítói árvafiú 10 esztendeig élvezi 
az alapítvány jótéteményét, nem árva tanítói 
gyermek azonban mindig csak egy iskolai évre 
szólólag vehető föl, azzal, hogy amennyiben a 
következő tanévre elsősorban igényjogosult 
tanítói árva pályázó nem akad : az alap élve-
zetében továbbra ismeghagyatik. Az egyesület 
központi igazgató-választmányához intézendő 
bélyegtelen kérvények — a keresztlevél, a 
testi épséget és megejtett himlőoltást igazoló 
orvosi bizonyítvány, valamint — esetleg — a 
mult iskolai évről szóló bizonyítvány csatolása 
mellett, — hozzám (Budapestre, VI., Felső 
erdősor 33.) legkésőbb f. hó 22-ig beküldendők. 
Budapest, 1906 június hó 6-án. Benedek Sámuel, 
tanítóegyesületi elnök. 

— Rövid hírek. Siketnémák fölvétele. A siket-
némák hevesvármegyei intézetébe a jövő iskolai 
évre több 7—12 éves siketnéma gyermeket 
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vesznek föl. A felsőbb osztályokba oly gyerme-
keket is fölvesznek, «kik már beszélni tudtak, 
de később megsiketültek és a beszédet ennek, 
következtében részben elfelejtették. A fölvétel 
iránt való kérvényeket legkésőbb június hó 
végéig a „Siketnémák intézete felügyelő-bizott-
ságához Egerbe" kell küldeni. Bővebb fölvilá-
gosítást az intézet igazgatósága nyújt. — 
Gyűlés. A „Délmagyarországi Tanítóegylet" 
XL. nagy- és közgyűlését f. évi július hó 10., 
11. és 12. napjain Ujarad városában tartja. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára : Sass István surdi ev. tanító leányának 
esküvője alkalmából „menyasszonyi tánc" címén 
(beküldte Mikler Győző légrádi ev. tanító) 
20 K. — 2. Eötvös-alapra: Kős eghy István, 
Miskolcz („Imák, dalok és erkölcsi szabályok" c. 
könyvecskéje újabban eladott példányai után) 
2 K ; Máthé József, Marosvásárhely (részes-
jegyére) 7 K. Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Halálozás. Id. Flentisz Endre 46 szolg. 
év után nyugalmazott tanító június hó 1-én, 
életének 71. évében, jobblétre szenderült. Áldás 
emlékére ! 

— A magyar államvasútak nyári menet-
rendje. Olvasóink tájékoztatására a magyar 
állam va sútak nyári menetrendjéből közöljük a 
követkelöket : A vonatok indulása Budipest 
keleti pályaudvarról dé'előtt (hóvá?): 6.15 órakor 
sz. v. Hatvan (vasár- és ünnepnapokon május 
20-tól bezárólag szeptember 9-ig közlekedik); 
6.20 ó. sz. v. Nagy-Kanizsa, Trieszt; 6.45 ó. 
sz. v. Wien, Grácz, Sopron ; 7.00 ó. gy. v. 
Újvidék, Zimony; 7.10 ó. gy. v. Ruttka; 7.15 ó. 
sz. v. Belgrád. Bród ; 7.25 ó. gy. v. Gyula-
fehérvár, Nagyszeben, Kolozsvár, Tövis, Stanislau; 
7.35 ó. gy. v. Fehring, Grácz ; 7.40 ó. gy. v. 
Kassa, Lemberg, Máramarossziget ; 7.45 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 8.00 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, Torino, 
Róma, Pécs, Yinkovce; 8.00 ó. sz. v. Arad, 
Brassó; 8.10 ó. sz. v. Kassa, Csorba; 8.15 ó. 
sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, Bród ; 8.35 ó. sz. v. 
Munkács, Máramarossziget ; 8.50 ó. gy. v. Wien, 
Grácz, Sopron ; 8.55 ó. sz. v. Bicske (vasár- és 
ünnepnapokon május 20-tól bezárólag szeptem-
ber 9-ig közlekedik); 9.00 ó. sz. v. Kolozsvár, 
Brassó, Máramarossziget, Stanislau ; 9.35 ó. 
sz. v. Ruttka, Berlin; 11.15 ó. tsz. sz. Kiskőrös. 

Délután: 12.20 órakor sz. v. Szombathely, 
Wien; 12.20 ó. sz. v. Arad, Tövis, Püspök-
ladány; 12.35 ó. sz. v. Hatvan, Szerencs; 1.30 ó. 
sz. v. Gödöllő ; 1.50 ó. gy. v. Fehring, Grácz ; 
1.55 ó. sz. v. Szabadka, B.-Bród; 2.00 ó. gy. v. 
Arad, Bukarest (május havában csak Brassóig 
közlekedik); 2.10 ó. gy. v. Wien, Páris; 2.15 ó. 
gy. v. Kassa, Lemberg; 2.25 ó. sz. v. Bicske; 
2.25 ó. sz. v. Hatvan ; 2.35 ó. gy. v. Kolozsvár, 
Tövis, Szatmár-Németi ; 2.40 ó. sz. v. Szolnok ; 

2.50 ó. sz. v. Gödöllő ; 3.00 ó. gy. v. Pécs, 
Eszék, Gyékényes; 3.20 ó. gy. v. B.-Bród, 
Belgrád, Konstantinápoly; 3.25 ó. v. v. Paks; 
3.30 ó. gy. v. Ruttka, ' Berlin ; 4 30 ó. sz. v. 
Győr ; 5.20 ó. sz. v. Gödöllő ; 5.35 ó. sz. v. 
Ruttka, Berlin ; 5.45 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó ; 
6.25 ó. sz. v. Hatvan ; 6 25 ó. sz. v. Kiskőrös ; 
6.50 ó gy v. Zágráb, Fiume, Róma, Torino; 
7.05 ó. sz. v. Máramarossziget, Stanislau; 7.15 ó. 
sz. v. Bicske. Trieszt; 8.15 ó. sz. v. Gödöllő; 
8.30 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, Bród ; 8.45 ó. 
sz. v. Kassa, Csorba; 9.15 ó. gy. v. Kolozsvár, 
Bukarest, Stanislau; 9.40 ó. sz. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget ; 9.40 ó. sz. v. Fehring, 
Grácz; 10.10 ó. sz. v. Arad, Brassó; 10.10 ó. 
sz. v. Belgrád, Eszék, B.-Bród; 10.30 ó. sz. v. 
Wien, Páris; 11.00 ó. gy. v. Kassa, Csorba, 
Lemberg; 11.10 ó. v. v. Ruttka, Szerencs. 

A vonatok érkezése Budapest keleti pálya-
udvarra délelőtt (honnan ?) : 5.00 órakor tsz. sz. 
Mária-Radna, Arad, Nagyvárad, Debreczen ; 
5.20 ó. v. v. Berlin, Ruttka ; 5.45 ó. sz. v. 
Stanislau, Máranmrossziget ; 5.45 ó. sz. v. Belgrád, 
B.-Bród; 6.10 ó. sz. v. Brassó, Arad; 6.15 ó. 
sz. v. Bicske, Gyékényes ; 6.35 ó. sz. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget; 6.40 ó. sz. v. Wien, 
Trieszt; 6.50 ó. gy. v. Csorba, Kassa; 7.10 ó. 
sz. v. Gödöllő; 7.10 ó. sz. v. Kiskőrös; 7.20 ó. 
sz. v. Brassó, Kolozsvár; 7.25 ó. sz. v. Grácz, 
Fehring; 7.35 ó. sz. v. Hatvan; 7.50 ó. gy. v. 
Bukarest, Brassó; 7.50 ó. v. v. Paks, Adony-
Pusztaszabolcs ; 8.10 ó. sz. v. Fiume, Zágráb, 
Bród, Pécs; 8.15 ó. sz. v. Csorba, Kassa; 8.30 ó. 
sz. v. Szolnok; 8.45 ó. sz. v. Hatvan; 8.50 ó. 
gy. v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb ; 9.10 ó. 
sz. v. Győr; 9.45 ó. sz. v. Berlin, Rut tka; 
9.50 ó. sz. v. Szabadka; 10.15 ó. sz. v. Trieszt, 
Nagy-Kanizsa. 

Délután: 12.10 órakor sz. v. Gödöllő ; 12.25 ó. 
sz. v. Tövis, Arad, Püspökladány; 12.40 ó. 
gy. v. Berlin, Ruttka; 12.45 ó. sz. v. Wien, 
Sopron, Szombathely; 1.00 ó. gy. v. Konstanti-
nápoly, Belgrád, B.-Bród; 1.10 ó. gy. v. Buka-
rest, Arad ; 1.30 ó. gy. v. Gyékényes, Eszék, 
Pécs; 1.30 ó. gy. v. Lemberg, Kassa; 1.45 ó. 
gv. v. London, Páris, Wien ; 150 ó. gy. v. 
Tövis, Kolozsvár, Szatmár-Németi ; 2.10 ó. gy. v. 
Grácz, Fehring ; 3.10 ó. sz. v. Hatvan, Szerencs ; 
5.40 ó. sz. v. Gödöllő ; 6.35 ó. sz. v. Győr ; 
6.40 ó. sz. v. Brassó, Kolozsvár, Stanislau, 
Máramarossziget; 6.55 ó. sz. v. Belgrád, Bród; 
7.00 ó. sz. v. Berlin, Ruttka, Szerencs; 7.10 ó. 
gy. v. Wien, Grácz; 7.20 ó. sz. v. Brassó, 
Arad; 7.50 ó. sz. v. Gödöllő; 7.55 ó. sz. v. 
Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 8.10 ó. sz. v. 
Munkács, Máramarossziget ; 8.45 ó. sz. v. Bicske ; 
8.50 ó. sz. v. Csorba, Kassa; 9.05 ő. gy. v. 
Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Yinkovce, Pécs ; 
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9.10 ó. gy. v. Berlin, Ruttka; 9.30 ó. sz. v. 
Wien, Grácz; 9.35 ó. gy. v. Nagy-Szeben, 
Kolozsvár, Stanislau; 9.50 ó. gy. v. Grácz, 
Fehring; 10.00 ó. gy. v. Zimony, Újvidék; 
10.10 ó. sz. v. Munkács, Kassa, Máramarossziget ; 
10.35 ó. sz. v. Gödöllő ; 10.50 ó. sz. v. Nagykáta ; 
11.00 ó. sz. v. Bicske; 11.10 ó. sz. v. Hatvan. 

A vonatok indulása Budapest nyugati pálya-
udvarról. Belelőtt (hová ?) : 1 órakor kel. ost. 
expr. v. Wien,_Paris, Ostende, London; 4.45 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 6.00 ó. sz. v. Érsekújvár ; 
6.15 ó. sz. v. Göd; 6.35 ó. sz. v. Szeged, Szol-
nok ; 6.40 ó. sz. v. Lajosmizse, Kecskemét ; 
6.45 ó. sz. v. Esztergom ; 6.55 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 7.20 ó. gy. v. Zsolna. Berlin; 8.00 ó. 
gy. v. Wien ; 8.05 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 
8.30 ó. sz. v. Temesvár, Karánsebes, Báziás ; 
8.50 ó. sz. v. Yácz, Nagymaros; 9.05 ó. sz. v. 
Piliscsaba (vasár- és ünnepnapokon május 6-tól 
közlekedik); 9 20 ó. sz. v. Wien, Berlin; 9.35 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 9.40 ó. gy. v. Bukarest, 
Báziás; 11.25 ó. sz. v. Palota-újpest ; 11.35 ó. 
sz. v. Nagymaros; 11.40 ó. mot. v. Lajosmizse, 
Kecskemét. 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Czegléd, Szol-
nok; 12.15 ó. sz. v. Palota-Újpest; 12.25 ó. 
sz. v. Nagymaros; 12.40 ó. sz. v. Dorog; 1.10 ó. 
sz. v. Dunakeszi-Alag ; 2.05 ó. sz. v. Piliscsaba ; 
2.15 ó. ̂  sz. v. Párkány-Nána ; 2.20 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 2.25 ó. gy. v. Bukarest, Báziás ; 
2.30 ó. sz. v. Érsekújvár; 2.40 ó. sz. v. Esz-
tergom ; 2.45 ó. sz. v. Czegléd ; 2.50 ó. mot. v. 
Lajosmizse, Kecskemét ; 3.00 ó. gy. v. Wien, 
Páris; 3.20 ó. sz. v. Palota-Újpest (vasár- és 
ünnepnapokon május 20-tól bezárólag szeptem-
ber 9-ig közlekedik) ; 4.15 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
4.25 ó. sz. v. Nagymaros ; 4.30 ó. sz. v. Szeged ; 
4.35 ó. sz. v. Lajosmizse; 5.15 ó. gy. v. Wien; 
5.20 ó. sz. v. Nagymaros; 6.10 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 6.20 ó. sz. v. Párkány-Nána; 6.30 ó. 
sz. v. Czegléd ; 6.40 ó. sz. v. Esztergom ; 6.45 ó. 
Bukarest, Báziás; 6.55 ó. gy. v. Zsolna, Berlin, 
Pozsony; 7.15 ó. sz. v. Palota-Újpest; 7.50 ó. 
sz. v. Yácz, Nagymaros; 8.00 ó. sz. v. Yácz 
(vasár- és ünnepnapokon május 20-tól bezáró-
lag szeptember 9-ig); 8.20 ó. mot. v. Lajos-
mizse, Kecskemét; 8.30 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
10.00 ó. sz. v. Wien, Páris; 10.10 ó. gy. v. 
Szeged, Báziás, Bukarest; 10.30 ó. sz. v. Zsolna, 
Berlin ; 10.35 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza ; 10.40 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 11.20 ó. k. e. v. Belgrád, 
Konstantinápoly (minden kedden, csütörtökön 
és vasárnapon közlekedik); 11.30 ó. k. o. e, v. 
Bukarest, Konstantinápoly (minden szerdán és 
szombaton közlekedik). 

A vonatok érkezése Bud ipest nyugati pálya-
udvarra. Bélélőtt (honnan?): 12.50 ó. k. o. e. v. 
Konstantinápoly, Bukarest (érkezik minden hét-

főn és csütörtökön); 4.18 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
5.35 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 5.45 ó. sz. v. 
Czegléd; 6.15 ó% sz. v. Szolnok, Czegléd; 6.25 ó„ 
sz. v. Palota-Újpest; 6.35 ó. sz. v. Berlin, 
Zsolna; 6.55 ó. sz. v. Lajosmizse; 7.05 ó. tvszsz. 
Párkány-Nána; 7.15 ó. sz. v. Bukarest, Báziás; 
7.25 ó. sz. v. Dorog; 7.35 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 7.45 ó. sz. v. Páris, Wien; 8. ó. sz. v. 
Göd; 8.10 ó. sz. v. N. gymaros; 8.15 ó. mot. v. 
Kecskemét, Lajosmizse; 8.25 ó. sz. v. Kiskún-
félegyháza; 8.35 ó. sz. v. Esztergom; 8.45 ó. 
sz. v. Párkánynána; 9.10 ó. sz. v. Dunakeszi-
Alag; 9.25 ó. gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony; 
10.20 ó. sz. v. Palota-Újpest; 10.50 ó. sz. v. 
Érsekújvár; 10.55 ó. sz. v. Szeged. 

Délután: 12.05 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
12.55 ó. sz. v. Palota-Újpest; 1.15 ó. gy. v. 
Bukarest, Báziás; 1.20 ó. sz. v. Vácz, Nagy-
maros; 1.40 ó. gy. v. Páris, Wien; 1.55 ó. 
mot. v. Kecskemét, Lajosmizse; 2.10 ó. sz. v. 
Dunakeszi-Alag ; 3.05 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
3.55 ó. sz. v. Nagymaros ; 4.05 ó. sz. v. Palota-
Újpest (vasár- és ünnepnapokon május 20-tól 
bezárólag szeptember 9-ig közlekedik); 4.15 ó. 
sz. v. Szolnok, Czegléd; 4.30 ó. sz. v. Eszter-
gom ; 5.40 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 5.45 ó. sz. v. 
Nagymaros (vasár- és ünnepnapokon május 
20-tól közlekedik) ; 5.55 ó. sz. v. Wien, Berlin ; 
6.30 ó. gy. v. Bukarest, Báziás; 6.50 ó. sz. v. 
Palota-újpest ; 7.00 ó. gy. v. Wien; 7.10 ó. 
sz. v. Temesvár, Báziás ; 7.50 ó. sz. v. Nagy-
Maros; 8.10 ó. sz. v. Piliscsaba (vasár- és 
ünnepnapokon május 6-tól közlekedik) ; 8.20 ó. 
sz. v. Palota- Újpest ; 8.45 ó. sz. v. Párkány-
Nána; 8.55 ó. sz. v. Kecskemét, Lajosmizse; 
9.05 ó. gy. v. Wien; 9.15 ó. sz. v. Esztergom; 
9.45 ó. gy. v. Berlin, Zsolna; 10.05 ó. sz. v. 
Piliscsaba (vasár- és ünnepnapokon); 10.15 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 10.30 ó. sz. v. Vácz (vasár-
és ünnepnapokon szeptember 9-ig bezárólag); 
10.40 ó. sz. v. Szeged; 10.45 ó. sz. v. Nagy-
maros; 10.55 ó. k. e. v. Konstantinápoly, Bel-
grád (érkezik minden kedden, csütörtökön és 
szombaton); ll.OOó. k. o. e. v. London, Ostende, 
Páris, Wien ; 11.15 ó. mot. v. Kecskemét, 
Lajosmizse; 11.20 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
11.30 ó. sz. v. Érsekújvár. 

Tartalom : Társulati és magániskolái koipótlék. — 
Az Eötyös-alap érdekében. Péterfy Sándor. — Az 
izraelita tanítók hitközségi megadóztatása. Dr. Göőz 
József. — Az ismétlésről. Szabó István. — Egy ifjú-
sági egyesület tíz évi működése. Vörösráry Béláné. — 
Budapesti (hivatalos) Tanítótestület. — Szünóra : 
Tanítók, vigyázzatok . . . (Vers.) Szlányi K. György. — 
Az első stáció. Péezely József. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓÉ LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje lenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphat ja e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
Intézet, tehát az ö s s z e s óvodák, e l emi , fe lső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése iránti f o lyamodványok az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes kir. tanfe lügye lő által lá t tamozot t 
községi előljárósági b izony í tvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez küldendők. A he lység (a m e g y e meg-
je lö lésével ) és az u t o l s ó pósta vi lágosan kiirandó. 

E l ő f i z e t é s i ár : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 koron*, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed é v n é l kevesebb 
időre e lőf izetést n e m fogadunk e l . — Az előfizetési p é n z e n a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása. — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min 
den egyes szóért , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. A* ily 
módon m i n d e n k i által kiszámítható hirdetés i díj f l ô r o kü ldendő 
be. Eiçyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenket t ed része i 
tevő pet i t n y o m á s ú es egyhasábü sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHÍV A T A L : 
BÜDAPEST, 11. KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KEB. , ISKOLA-TÉB 3 . 

Kéziratokat n e m adunk vissza. 

Gyakorlati irány a nevelésben. 
Nagyobb súlyt kell fektetnünk — mon-

dotta Wekerle Sándor miniszterelnök a 
képviselőház május 29-iki ülésében, mi-
kor az új kormány programját nagyjá-
ban körvonalozta, — „az embernek 
mint egésznek összhangzó művelésére, 
a gyakorlati irányon elkezdve a mező-
gazdasági iskoláktól föl a műegyetemig, 
a vidéki kultúrális központok rendszere-
sítésére, fejlesztésére ós megerősítésére, 
egyáltalán egész közoktatásunknak a gyakor-
lati élettel és a nemzeti követelményekkel váló 
helyes összhangba hozatalára". 

Üdvözöljük a nagy reformátorokat, 
akik a népiskola és az élet összekap-
csolásával — biztosítván a tanító be-
folyását e kapcsolatban is — arra fek-
tették a fősúlyt, hogy az ember mint 
kultúrális és közgazdasági tényező, ere-
jének és tudásának mértéke szerint 
érvényesüljön s boldoguljon a maga, 
családja, társadalmi összeköttetése, szülő-
faluja s ezekben a haza javára. 

Csak ebben a nagy föladatkörben 
lehet megrajzolni az egyén körvonalait 
úgy, amint azt a „gyak lati irány" 
kiáltó szüksége sürgeti s uk úgy lehet 
boldog és megelégedett a r, ha ekként 
is érvényesül; máskülönb^ a nemzet-
ellenes izgatók tévtanainak lesz rabjává 
s alkotás helyett rombolni fog, támoga-
tóiban nem fog bízni, a kormányzó 

hatalommal, sőt az egész világrenddel 
szembeszáll. 

Nagy jelentősége van hát a gyakorlati 
iránynak. Elérkezett tizenkettedik órája 
a cselekvésnek, hogy „a nevelőintézetek 
bármely kategóriájában kifejezésre jusson a 
magyar állameszme, a magyar állam nemzeti 
jellegének eszméjemint azt a mondott 
napon a miniszterelnök általános tetszés 
közt hangsúlyozta. 

De mi az a gyakorlati irány? Hol és 
miben kezdjük? 

Mindenütt, mindenben megtaláljuk a 
magvát, ha nyitott szemmel nézzük a 
közéleti alakulásokat. Megtaláljuk hozzá 
az eszközöket is, ha jó szándékkal, igazán 
keressük. S akkor, a cselekvés szükség-
szerűsége, iránya felől sem maradunk 
kétségben. 

Példát említek. 
Ezelőtt alig másfél évvel, amikor sze-

rény munkakörömből lapom, a Székely 
Tanügy út ján a székely gazdasági ügyek 
támogatására is elhívattam, a földmívelés-
ügyi m. kir. minisztérium székelyföldi 
kirendeltségével folytatott tárgyalás nyo-
mán megállapított program szerint gazda-
körök és szövetkezetek alakítását vettük 
tervbe, hogy lehetőleg megmentsük és 
itthon tartsuk azokat a szegény exiszten-
ciákat, kiknek lábuk alatt megmozdult 
a föld s az élet nyomorúsága elől mene-
külvén, kivándorolnak. 
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A székelyföldi kirendeltség igen he-
lyesen úgy okoskodott, hogy a székely 
segélyakcióban minden munkája hiába-
való, ha nincs hozzá értelmes közönsége 
s nem biztosítja akciójához e célból a 
falu vezető embereinek támogatását. 

Elsősorban is a tanítókra gondoltunk. 
S ott, ahol a tanítók, papok megértették 
a kirendeltség intencióit, követték föl-
hívásait, majd utasításait és igénybe 
vették támogatását, már virágzó gazda-
körök vannak, melyeknek kötelékében 
összpontosul a szellemi élet, a vezető-
emberek érintkeznek a néppel: a falu 
szépre, jóra hajlandó kisgazdáival ter-
veznek, tárgyalnak és dolgoznak; meg-
állapítják hétről hétre mily irányban és 
eszközökkel tudják biztosítani boldogu-
lásukat. 

Ilyen gazdakör kizárólag tanító és pap 
(túlnyomóan tanító) vezetése alatt van : 
Maros-Torda vármegyében 9, Udvarhely 
vármegyében 75, Háromszék vármegyé-
ben 22, Csík vármegyében 12, Kisküküllő 
vármegyében 5, Torda-Aranyos várme-
gyében 13, összesen 136. 

Százharminchat kis gazdakör működik 
már, rövid másfélévi agitáció után azon 
a területen, melyre a székely segítő-
akció kiterjed: mint a község szellemi 
és gazdasági életének központja, amely 
nemcsak eszméket termel, de fokozato-
san biztosítja a munkaeszközöket is, 
amely be van rendezve a szellemi táp-
lálás szüksége szerint, de működése 
mégis a gyakorlati élettel kapcsolatos; 
ahol a vezetőszerepre hivatottak taní-
tanak, a tudatlanok tanulnak ; az erősek 
segítik a gyöngét és ahol tehát okvet-
lenül éreznie kell a népnek, hogy nincs 
elhagyatva: vezetik, törődnek vele, tehát bizo-
nyosan szeretik is. 

Ezekben a gazdakörökben kelt ki 
csírája a szövetkezeteknek; itt készültek a 
kisgazdaság rekonstruálásának tervei, 
minek nyomán javul az ósdi rendszer, 
fölújulnak a kipusztult Maros-, Nyárád-
és Küküllőmenti híres szőlők; gyarapo-

dik a marhaállomány; gyümölcsösökké 
válnak puszta területek, erdőkké a kopár, 
meredek oldalok. 

A nép értelmi nívójának emelése 
tehát gyakorlati irány, mert ezáltal ké-
pesíttetik a kultúrális és közgazdasági 
reformoknak nemcsak befogadására, de 
munkálására is azoknak az erőknek bir-
tokában, melyeket eddig nem is ismert. 
Gyönyörűség nézni, hogy az a falusi 
ember, aki eddig jóformán alig gondol-
kodott, miképen cselekszik a szövetke-
zés mindennapi munkájában. Hány ve-
zetésre alkalmas erő volt eddig tétlen-
ségre kárhoztatva! Csak most látjuk. 

De, ha végigtekintünk azon a kis 
statisztikán, mely hiteles adatok szerint 
a székelyföldi gazdakörök számarányát 
föltünteti, elismeréssel szólván Udvarhely 
vármegye derék tanítói karáról, melynek 
buzgalmából 75 gazdakör alakult és mű-
ködik, önkéntelenül tör át ajkunkon a 
kérdés: miért van Maros-Torda várme-
gyében csak 9, Háromszék vármegyében 
csak 22, Csík vármegyében csak 12, 
Kisküküllő vármegyében csak 5 és 
Torda-Aranyos vármegyében csak 13 
gazdakör, amikor ezekben a vármegyék-
ben a nemzeti szellem erejének diadalmas-
kodnia kell az ellenhatások fölött? 

Csak egy oka lehet. Ezeknek tanítói 
karát még nem hatotta át a mentés 
gondolata és szüksége. Pedig hiába há-
rítják el magáktól e terhes, de egyben 
magasztos föladatot. Előbb-utóbb nekik 
kell megoldaniok azt. S minél hamarább 
teszik, annál jobb ; minél későbben, 
annál rosszabb rájuk is, a népre is. 
Mert az ő életkörülményük is a nép 
anyagi és erkölcsi gyarapodásának mér-
téke szerint javul vagy rosszabbodik. 

E tekintetben a szász községek, itt, 
a szomszédságunkban, kiáltó példa. Bele 
kell csak nézni azoknak közéletébe ! 
Nem fázik ott a munkától senki! 

A székely tanítóság sem térhet ki e 
föladat elől, már csak azért sem, mert 
a magyar állameszmét kell képviselnie és 
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a magyar fajt erősítenie, hogy áthassa 
minden gondolatában és minden cselek-
vésében a nemzeti törekvés szükségének 
tudata, mert szükséges, úgymond a mai 
„nagy minisztérium" elnöke, hogy az élet 
minden mozzanatában kifejezésre jusson 
a magyar állameszme, a magyar állam 
nemzeti jellegének eszméje. 

(Marosvásárhely.) Máthé József, 

A tanító nevelői hatása az iskolán 
kívül. 

Azt hiszem, hogy senki sem olvassa egy-
kedvűen azokat a napilapok hasábjain időközön-
ként, sőt gyakran elég sűrűn fölmerülő közle-
ményeket, melyek fiatal, rossz útra tévedt 12—14 
éves gyermekekről szólnak, kik tolvajlásért, 
lopásért, betörésért (!) oly korán kerülnek a 
büntető bíróság kezébe s akik a legtöbb esetben 
egy eltévesztett, sanyarúságokkal és nyomorú-
sággal tele élet küszöbére lépnek akkor, amikor 
legelőször lépik át a vizsgálóbíró szobájának 
vagy a börtönnek vagy a javítóháznak a küszöbét. 
Ritka esetben adhatók vissza ezek az emberi 
társadalomnak, úgy, hogy ennek, hasznos tagjaivá 
legyenek, mert minden nevelési kísérlet, mely 
hajlamaikat jobb útra kívánja terelni, a leg-
többször hiábavaló marad, annyira megrögzött 
bennük a rossz vagy a ferde nevelés fejlesztette 
gonosz hajlam, vagy általában az a körülmény, 
hogy semmiféle nevelésben nem volt részük. Az 
egyik-másik gyermeket talán megmentik a javító-
intézetek, de hogy mennyit és mily esetekben 
és körülmények között, azt e pillanatban, mivel 
a statisztikai és egyéb adatok nincsenek előttem, 
nem vonhatom elmélkedésem körébe, amely 
inkább arról akar szólni, hogy miképen lehetne 
a,z ily szomorú jelenségeket megelőzni. Mert ez 
a nevelés föladata : a határozott, a céltudatos, 
a körülményekkel számító embermentő nevelés-
nek, melynek elsősorban csak az lehet a célja, 
hogy a gyermek lelkében a szeretet munkájával 
kifejlessze a jó hajlamokat s a munka szere-
tetére nevelvén őt s a jóra irányozván az 
akaratát, az élet el nem maradó küzdelmeire 
képessé tegye őt. 

Sok szülő — fájdalom — egyenesen ellene 
dolgozik a tanító nevelői hatásának. Az egyik 
túlságos elnézésével, a másik embertelen szigo-
rával. A minap olvastam az egyik napilapban : 
„Szabó István 12 éves iskolásfiú tegnap a 
Ferenc József híd karfáján keresztül a Dunába 
akart ugrani. Egy arra járó ember azonban 
visszarántotta és átadta egy rendőrnek. A gyer-
mek a főkapitányságon sírva panaszolta el, hogy 

szülői ütik-verik és nem bírja tovább a rossz 
bánásmódot." Ennek a szerencsétlen gyermek-
nek zsenge élete talán születésétől kezdve szomo-
rúságban telt el. Bizonyosan legjobban érzi 
magát azokban az órákban, melyeket az iskolá-
ban tölt ; mert itt megnyílik a szíve a jóra, az 
elméje a szépre s talán épp azért keserítette el 
annyira szüleinek rossz bánásmódja (meglehet, 
hogy mostoha anya van a házban), mert hiszen 
a szülői házban épen az ellenkezőjét tapasztalja 
annak, amit az iskolában lát és hall, hogy 
inkább az élettől akart megválni, mely reá nézve 
úgyis csak örökös kínszenvedés volt. Meglehet, 
sőt valószínű, hogy a gyermeknek is voltak 
hibái (mely gyermeknek nincsenek ?), de ez 
esetben majdnem kizártnak tartanám, mert ha 
a gyermek nagyon vásott, nem érezte volna a 
rossz bánásmódot oly mélyen épen azok részéről, 
akiknek kötelessége volt, hogy szülői szeretettel 
legyenek iránta. A gyűlöletből nem fakadhat 
szeretet és bizalom s az ütleg és a verés a jobb 
hajlamokat is elfojtja. Ezek a gondolatok vezet-
nek át bennünket a következőkre. 

Tagadhatatlan, hogy mai napság a nevelés 
javarészét az iskolának kell végeznie s nem új 
dolog az, mikor azt mondjuk, hogy a tanító 
nevelői tevékenysége és így nevelői hatása is, 
az iskolában nem merülhet ki. Hiszen a gyer-
mek napoként csak rövid időt tölt az iskolában; 
ha tehát a tanító nevelői munkája csak arra 
az időre szorítkoznék, melyet a gyermek az 
iskolában tölt el, akkor egyesek jellem- és akarat-
irányítására így is tehet ugyan valamit a tanító, 
de kérdés, hogy az iskolában érvényesülő jóté-
kony befolyás elég erős-e, hogy hatását későbbre 
is fönntartsa. Azért, hogy ezt a hatást bizto-
sítsa, a tanítónak az iskolán kívül is figyelem-
mel kell kísérnie azokat, kik gondjaira vannak 
bízva, s e hatás biztosítására a társadalomnak és 
hatóságoknak is minden módot meg kell adni. 
Mert bizony a szülők és általánosabb éltelem-
ben a társadalom gyakran elrontja azt, amit 
az iskola jól művelhet. 

Most már a kötelező ismétlő-iskola és az 
ifjúsági egyesületek, ott, ahol fönnállanak, mód-
ját nyújtják annak, hogy a gyermek az iskola-
köteles koron túl is nevelői befolyás alatt legyen. 
De hogy a kötelező ismétlő-iskolába és az 
ifjúsági egyesületekbe is olyan elem kerüljön, 
melyben az üdvös továbbfejlődés alapjai vannak 
lerakva, már az elemi iskolában kívánatos, hogy 
iskola és szülői ház egymással karöltve buzgól-
kodjanak a helyes nevelési elvek alkalmazásával 
a gyermek jövendő boldogulásának előmozdí-
tására. Ez a körülmény teremtette meg nagy 
városokban, ahol a tanító nagyon bajosan és 
igen ritkán érintkezhetik közvetlenül a szülőkkel, 
az úgynevezett szülői értekezleteket. Kisebb 

•25* 
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városokban és falvakban a tanítónak inkább 
van alkalma közvetlenül érintkezni a szülőkkel. 
Nem az a fődolog, bogy mentül több ismeretet 
magoljon be a gyermek, hanem az, hogy jó és 
célszerű vezetéssel egészségesen fejlődjék a 
gyermek elméje, szíve, érzése és akarata, ameny-
nyire abban a korban lehet s amely remélni 
engedi, hogy az így folytatott nevelés képessé 
teszi őt arra, hogy az iskolából való távozása 
után is lelkében tovább fognak hatni a vett 
tanítások s majdan az életben is meg fogja 
állani helyét. Százszor elcsépelt közhelyek ezek, 
igaz, de nem lehet őket eléggé ismételni, mert 
a legfontosabb igazságok egyúttal; oly igaz-
ságok, melyek szigorú érvényesítése sok bajtól 
mentené meg a társadalmat s nagyon előmozdí-
taná az egyének jobb boldogulását. 

Mondtuk előbb, hogy fölötte szükséges a 
tanítónak a szülőkkel való közvetlen érintkezése, 
legalább fontosabb esetekben. Már most igaz, 
hogy a tanítónak rendesen megvan a tekintélye 
az iskolában, de nincs meg mindig az iskolán 
kívül is, pedig erre a tekintélyre van szüksége, 
hogy nevelci hatása az iskolán kívül is érvénye-
süljön. Azért okvetlenül szüksége van a szülők 
közreműködésére is. Csakhogy igen gyakran 
épen ez oldalról gördülnek eléje a legnagyobb 
nehézségek. Magától értetődik, hogy a tapin-
tatos, körültekintő tanító, valahányszor valamely 
gyermekben oly hibát vagy fogyatkozást vesz 
észre, mely pusztán az iskolai útbaigazítás, 
nevelői befolyás útján nem jivítható, közvetet-
lenül a gyermek szüleivel lép összeköttetésbe. 
Sokszor van is ennek kellő foganatja ott, ahol 
a tanító a szülők, az apa vagy anya részéről 
a kellő jóakarattal találkozik, ahol a szülők 
azonnal belátják, hogy a tanító csak gyermekük 
javát célozza, mikor közreműködésre szólítja föl 
őket egy-egy hiba vagy erkölcsi fogyatkozásnak 
közös törekvéssel való megszüntetésére. Sokszor 
azonban azt fogja tapasztalni a lelkiismeretes 
s a gyermek javát szívén hordó tanító, hogy 
az ő egyenes, szókimondó figyelmeztetése a 
szülőknek épenséggel nem tetszik. A gyermekük 
iránti majomszeretet vaksággal veri meg őket, 
vagy nem akarják látni a hibát, vagy nem 
látják olyan nagynak s nem tartják olyan lénye-
gesnek, hogy emiatt különös eljárást tartanának 
szükségesnek. Vannak azután olyan szülők is, 
kik megharagudnak a tanítóra, ha gyermekükről 
megmondja nekik az igazat, szinte sértve érzik 
magukat s nem jó indulattal vannak a tanító 
iránt. Különös, hogy az orvos bátran megmond-
hatja a beteg gyermek testi baját, sőt ez köte-
lessége is, meg is követelik tőle, mert hisz' az 
ellenkezőből nagy baj származhatik ; a tanító 
pedig ellenséget szerez magának, ha jóakaratú-
lag, a gyermek iránti meleg szeretetből oly 

hibára, erkölcsi fogyatkozásra figyelmezteti a 
szülőt, amelyet még idejekorán orvosolni lehetne, 
mely azonban később, mint megrögzött rossz, 
nagy bajokat okozhat. Mennyi boldogtalanságnak 
forrásaivá váltak már azok a kis hibák, melyek 
jóakaró elnézésben részesültek a szülők részéről, 
de némelykor a tanítók részéről is, amelyek 
azonban a következetes elnézés alatt nagyra 
nőve, a későbbi ifjúnak és férfiúnak boldog-
talanságát okozták. Ezek aztán nem nagy sze-
retettel emlékeznek meg szülőikről, tanítóikról 
akkor, amikor az élet keserves viszontagságai 
végzik rajtuk azt a javító munkát, amit gyer-
mekkorukban a gondos szeretetnek és a szerető 
gondosságnak kellett volna végezni. 

A modern gondolkodásba is belevette magát 
az a szófizma, hogy a gyermeket, akár fiú, 
akár leány, nagyobb szabadságra kell nevelni, 
mint eddig ; a szülők és tanítók igazságtalanok 
a gyermekekkel szemben, ha elölik bennük az 
önállóságra törekvő vágyat. Pedig csak arról 
van szó a nevelésnél, hogy a veszedelmes hajtá-
sokat nyesegessék, nehogy a gaz elfojtsa a 
nemesebb hajtásokat. Önállóságra lehet és kell 
is nevelni a szellemi és testi erők összhangzatos 
kiművelésével, de ez az önállóság ne legyen 
féktelen szabadosság, hanem nemes önérzet és 
őszinte nyíltság s a büszkeségnek az a válfaja, 
mely a hibát azért nem engedi elkövetni, mert 
rossz, mert beszennyezi a lelket. Nevelés nélkül 
semmire sem lehet menni, habár nincs kizárva, 
hogy az öröklött jó tulajdonságok a ferde 
eljárás mellett is kifejlődnek. Nevelés nélkül 
semmire sem lehet menni, mert a legnagyobb 
tudás sem óv meg az erkölcsi botlástól és 
bukástól ; a jól nevelt ember ennek kevésbé van 
kitéve. 

Arról lehetne inkább panaszkodni, hogy az 
ifjúság túlkorán függetleníteni akarja magát. 
Panaszkodnak is emiatt a szülők s rendesen 
azzal mentegetik tekintélyük hanyatlását, hogy 
„ez már a levegőben van". Dehogy van ez a 
levegőben. Ott van a házi erények elfajulásában 
s ennek következtében a szülői tekintély hanyat-
lásában. Hányszor halljuk családok körében, 
mikor az apa azt mondja gyermekének: majd 
megmondom az anyádnak ; vagy az anya akarja 
elriasztani a gyermeket valami rossztól: majd 
megmondom az apádnak. A gyermeket ideje-
korán hozzá kell szoktatni az engedelmességhez, 
ez a jó nevelés alapföltétele. 

Mondtuk már, hogy a nagy városokban a 
tanító közvetlen érintkezése a szülőkkel sok 
nehézséggel jár s a tanító kevésbé figyelheti 
meg a gyermeket az iskolán kívül. Ennek is 
van már némi remediuma a napközi otthonokban. 
De kisebb helységekben és faluhelyen üdvös 
munkát végezhet a tanító e tekintetben is. 
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Látnia kell és meg kell figyelnie, mit művel a 
tanuló sok szabad órájában az iskolán kívül, 
miképp játszik a társaival s mikor a tavaszi 
vagy őszi mezei munka kezdődik és foly, amikor 
a tanuló oly könnyen ki van téve a felnőttek 
rossz példájának, nincs-e kitéve oly veszélyek-
nek, melyeknek idejekorán elejét lehetne venni. 
A legnagyobb áldássá válhatik itt a falusi 
tanító működése. A falusi tanítónak nemcsak 
az iskolában van alkalma meggyőződni arról, 
hogy minő a házi nevelés, hanem saját szemei-
vel megf igyelhet i azt, h a alkalom-adtán meg-
látogatja a szülőket s egy-egy kis útbaigazítást, 
jó tanácsot ad. Sokszor igen szívesen veszik s 
ez közelebb hozza a szülői házat az iskolához 
s a tanító tekintélye is gyarapodni fog. Vajha 
mentől több tanító szentelhetné idejének egy 
részét erre is, az üdvös eredmény bizonyára ki 
nem maradna, mert az egyszerű sorsban élő 
szülő, kit kevésbé a belátás, mint az ösztön 
vezet gyermekeinek nevelésében, csak jó néven 
veszi a tanítótól, ha látja, hogy gyermeke javát 
mennyire szívén hordja. 

(Budapest) Hevesi Mór. 

Tanítóváltozások. 
Nem kis jelentőségű dolog a nemzeti műve-

lődés, a magyar tanügyre nézve a helyenként 
előforduló gyakori tanítóváltozás. Föltétlenül 
nagy hátrányára, kárára van az iskolaügynek 
s így a népoktatás intenzív fejlődésének a nagy-
mérvű tanítóvándorlás. 

Ujabb időben egyes hitfelekezeti főhatóságok 
— belátván ennek veszedelmes, káros hatását — 
saját autonóm joguknál fogva igyekszenek 
gátat vetni a folytonos tanítóváltozásnak. Sajna ! 
Ezen egyházkerületi avagy egyházmegyei meg-
szorító, illetve a tanítóvándorlás csökkentését 
célzó, szabályozó határozatoknak, rendeleteknek 
még sincs meg a kívánt eredménye. 

Nincs szabály kivétel nélkül. 
Egy egy iskolaszéki elnök — legyen az bár 

egyházi vagy világi, tartsa az bár az iskolai 
oktatás szent ügyét szorosan szemei előtt, 
avagy csak röpke szalmalángként védelmezze — 
ha túl akar adni a felügyelete alatt álló, talán 
kissé önérzetes tanítón, tízféle módját is ejti a 
tanítóváltoztatásnak. Ilyenkor sojrra jönnek: 
rábeszélés, fenyegetés, az illetmények rendetlen 
kiszolgáltatása stb. Szóval, addig tart a hajsza, 
míg az elnök úr célt nem ér s akkor a fő-
hatóságnak oly értelmű jelentés megy, hogy az 
iskolára nézve a bekövetkezett tanítóváltozás 
föltétlenül előnyös, sőt szükséges is volt, m e r t . . . 
Es ekkor következik egy tucat érvelés. Az egy-
házkerület, illetve egyházmegye kénytelen-kel-
letlen beleegyezik a gyors tanítóváltozásba és 

a távozónak pár hét alatt zsebében van az 
egyházi főhatóság elbocsátólevele. Az egyszer 
elért siker, a könnyű módon való szabadulás a 
kezdetben talán komoly gondolkozású és ma-
gasztos pályáját önzetlenül szerető tanítót is 
adandó alkalommal újra tettre serkenti. Kisebb 
kellemetlenségek (összezördülés isk.-széki elnök-
kel, tagokkal, szülőkkel) kikerülése végett az 
ideálista tanító ismét vándorbotot vesz a ke-
zébe, hogy szerencsét próbáljon talán egy kel-
lemesebb helyen, szerinte jobbérzésű emberek 
között. Hát bizony a kellemetlenségek kikerü-
lése végett sok mindent képesek vagyunk föl-
áldozni. Otthagyjuk a szülőföldünket, jobb 
javadalmazású állásunkat, ismerőseinket, bará-
tainkat, rokonainkat, az ismerős kedves tájakat, 
helyeket, melyekhez ifjúkori emlékeink egész 
tábora fűződik, oda a templomot, hol fohá-
szainkat az egek Urának, amikor csak tehettük, 
bemutattuk, oda a temetőt, hová talán egyko-
ron legkedvesebbjeinket kísértük ki, akik most 
ott porladoznak. Es még e drága hamvakat is 
odahagyjuk a kellemetlenségek kikerülése végett, 
illetőleg nyugalmunk biztosítása céljából. 

Nem állítom, hogy a helyenként előforduló 
gyakori tanítóváltozásnak mindenkor a tanítón 
kívül eső személyek az okai, de háromnegyed 
részben igen. 

Igaz, hogy vannak, különösen az ifjabb nem-
zedék között olyan tanítók, kiknek a helyvál-
tozás ingere valósággal vérükké vált. Pár év 
óta vármegyénk tanítóváltozási kimutatását 
vezetve, meglepő eredményre jutottam. íme egy 
kis statisztika: 

Vármegyénkben az elemi népiskolák (állami, 
községi és felekezeti) száma együttesen 300. 
Azokban összesen 412 tanerő működik. 

Az 1904. évben tanítóváltozás állott be 55 
esetben és pedig: az 1904. év I-ső negyedében 
12, Il-ik negyedében 3, III-ik negyedében 17 
és IV-ik negyedében 23 esetben. 

Az 1905. évben már 102 esetben (vagyis a 
működésben lévő tanítók 25%-a) éspedig: az 
1905. év I-ső negyedében 17, a másodikban 13, 
a harmadikban 37 és a negyedikben 35 esetben. 

Az 1905. évi megfigyelésem szerint a föntebb 
kimutatott 25%-ból az állami és községi isko-
lák tanítóváltozásaira együttesen körülbelül 
27Vo jut. Tehát 22 '3% a felekezeti tanító-
változásokra esik. E szám borzasztó magas, ha 
fontolóra vesszük azt, hogy minden felekezeti 
tanítóváltozás után az állomás 2—3 hóig, sőt, 
némely kisebb javadalmazású helyen 6—9 hóig 
is üresedésben van, illetve marad, részint az 
iskolafönntartók nemtörődömsége, részint az 
állomás csekély javadalma miatt. 

Ezek előrebocsátása után az a kérdés merül 
föl, vájjon mely eszközök volnának azok, me-
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lyek a népoktatásügyre rendkívül káros hatás-
sal bíró tanítóvándorlást csökkentenék ? 

Szerény véleményem szerint : 
1. jobb javadalmazás (a minimális fizetésnek 

legalább is 1200 koronában való megállapítása); 
2. a jelenlegi tűrhetetlen iskolaszéki intéz-

mény megváltoztatása ; és végül 
3. a tanítók megbecsülése. 
E becses lapok hasábjain pro és kontra több-

ször megvitatták már e nagyfontosságú, figyel-
met igénylő tárgyat, így ezt most is hivatott 
tollú íróra bízom, csupán arra akarok rámu-
tatni, hogy mennyire nincsenek tisztában az 
iskolafönntartók, az iskolaszékek, az iskola-
székek elnökei azzal, mi a teendőjük az eset-
leges tanítóváltozások alkalmával. 

Sok iskolaszéki elnök a tanítóváltozás beállta 
után 2—3, sőt 5 hónap múlva, midőn az új 
tanító a fizetéskieg-'szítési vagy korpótléki 
államsegélyt sürgeti nála, jelenti be egy rö-
vidke mondatban a tanítóváltozást, egy másik-
ban pedig, mintha csupán egy 5 filléres tilinkó 
kicseréléséről volna szó, kéri az évi 720 korona 
fizetéskiegészítési és 200 korona korpótléki 
államsegélynek az új tanító nevére leendő át-
utalását. Ekkor következik a kioktatás. És ez 
így megy évek óta, külön-külön, minden egyes 
esetben. Elvégre kénytelenek voltunk egy oly 
mintát összeállítani, mely a tanítóváltozásokat 
bejelenteni tartozó iskolaszékek elnökeinek teljes 
jártasságot nyújt. E minta a tanf. Utasítás 
174—178. és 181. §§, illetve a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 1903. évi 
április hó 22-én kelt 21.034/903. sz. magas 
rendelete alapján készült, így mértékadó az 
összes elemi iskolákra nézve. 

A tanítóváltozás két szempontból, két helyre 
jelentendő be és pedig: a) államsegélyügyi 
szempontból (egyszerűen) a régi tanító távozási 
s az új tanító érkezési időpontjával annak jel-
zése mellett, hogy az eddigi államsegélyről 
szabályszerűen el lett számolva, jelentés teendő 
a vármegye közigazgatási bizottságánál. (Eset-
leg, ha az új tanító állomását rövidesen elfog-
lalta, szabályszerűen fölszerelt kérvényben ké-
rendő az államsegély átutalása az 1903. évi 
XXVI. t.-c. alapján.) b) Nyugdíjügyi szempont-
ból a vármegye kir. tanfelügyelőjének. 

Ide a következő kérdésekre küldendő be a 
válasz : 

I. 1. az új (jött) tanító neve; 2. születési év, 
hó, nap ; 3. első szolgálatba lépésének ideje ; 
4. mikor kezdett szolg tini ezen állomáson (év, 
hó, nap) ; 5. javadalmának nyugdíjba beszámít-
ható része pénzértékben; 6. mely megyéből, 
községből jött ezen állomására ; 7. az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetnek tagja-e? 8. ha nem 
tagja, bír-e a fölvételhez szükséges kellékekkel ? 

9. a fölvételhez mely kellékek hiányoznak 
(nem teljes korú, képesítetlen, ideiglenes)?' 
10. régi állomásán — amennyiben korpótlékra 
jogosult — korpótlékát államsegélyből élvezte-e, 
ha igen, mely miniszteri rendelet folyósította? 

II. 1. Az eltávozott (elhalt) tanító neve; 
2. eltávozásának ideje (év, hó, nap) ; 3. jelen-
legi tartózkodási helye (megye, község) ; 4. 
tagja-e az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek? 
5. kiszolgáltatott-e számára a fizetéskiegészí-
sési, illetve korpótléki államsegély távozásának 
időpontjáig? 6. el lett-e számolva a távozó 
tanító összes államsegélyéről szabályszerűen a 
távozási időpontig ? Az elhalálozott tanítókra 
nézve az elhalálozás időpontján kívül az is fel-
tüntetendő a bejelentő iskolaszéki elnök által, 
hogy az elhunyt tanító hagyott-e hátra az orsz. 
tanítói nyugdíjalapból segélypénzre jogosult 
özvegyet vagy árvát. 

Jelen cikkemet úgy tanítótársaim, mint az 
iskolaszékek, iskolaszéki elnökök (felügyelő-
bizottságok) figyelmébe melegen ajánlom. 

(Nyíregyháza.) Lengyel József. 

Az ismétlésről. 
(Zárszó.) 

Amit az ismétlésről elmondtak, azt három 
szempont alá foglalhatom össze : 1. A nézetek 
egyezők. 2. A nézetek eltérők. 3. A lényeges 
kérdés mellőzése. 

Az igazságot kerestük mindnyájan. Én is, a 
hozzászólók is. A tiszta igazság csak Istené ! 

Egyikünk se higyje tehát, hogy az ő részén 
van az igazság. De az igazság után való törekvés 
erényszámba megy. A hozzászólók engem dicsér-
tek, íme visszaadtam : törekvéstek dicséretre-
méltó. De hát térjünk a dologra ! 

I. A nézetek egyezők. 
Abban megegyezünk mindnyájan, hogy ismé-

telni kell. De nem azért, mert az „Utasítás" 
követeli, vagy mivel a „Pedagógia" előírja, 
hanem azért, mert mint tanítók tudjuk, a 
gyermeki lélek megfigyeléséből, megismeréséből 
következtetjük, megállapítjuk, hogy ismételni 
kell. Teljesen önállóan fejti ezt ki Székely Károly. 
Önmaga működése szerint ítéli meg a tanító-
ságot, mondván: „A tanítóság túlnyomó része 
manap már hivatása magaslatán áll és nemcsak 
tudja, hanem követi is a jót." Mezey Mihály 
ezt írja: „Mindig örvendetes jelenségnek tűnik 
föl, mikor e lap hasábjai megnyílnak egy-egy 
kiválóan érdeklődésünk tárgyát képező és 
munkakörünket érintő kérdés megvitatására." 
Kecskeméthy László : „Nincs és nem is lehet 
olyan alapos tanítás, mely az ismétlést nélkü-
lözhetővé, fölöslegessé tehetné." Kőszeghy István 
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„Tudva azt, hogy az elvégzett tananyag ismé-
telgetésének köszönhetjük az elsajátított képzetek 
és ismeretek biztos tudását, tartós maradandó-
ságát és a készenlétben való bármikori gyors 
előadását és fölújíthatását, el kell ismernünk az 
ismétlés nagy pedagógiai hasznát." Kuthi Zsig-
mond: „Nem képzelhetek magamnak sikeres, 
maradandó beccsel bíró tanítást ismétlés nélkül." 
Szabó István: „Minden óra ismétléssel kezdődik 
s azzal végződik s mégis oly kevés szó volt és 
van róla tanügyi irodalmunkban." 

A főkérdés szerencsésen elintéződött. Hiszem, 
hogy a magyar tanítóság színe-java egyetért 
velünk. 

II. A nézetek eltérők. 

Székely kartárs igazán elolvasta, amit az 
ismétlésről írtam; neki két erős megjegyzése 
van. Mind a kettő az értelmes, a gondolkozó 
tanítót árulja el. Székely erősen táma d. Vádol : 
„liogy különösen ifjabb, kellő tapasztalattal még 
nem rendelkező kartársaim tanítói eljárását 
helytelen irányba" terelem, mert azt követelem, 
hogy minden tanítási órában az előző órában 
tanultakat ismételjük. De nemcsak támad, nem 
csupán váddal illet, hanem bizonyít, szépen, 
sokféleképen. így kellene vitatkoznunk — ez a 
bel} es módja. 

No, de állok elébe ! Védekezem, tisztázom 
nem magamat, a személy háttérbe szorul, az 
ügy a fő, az ügyet, a kérdést tisztázzuk. 

Székely támadását, vádját így igazolja : „Schön 
József szerint ,A méh és galamb' meséjét a mult 
(olvasási) órán tárgyalt — mondjuk ,A lakó-
szoba' című — olvasmány ismétlésével kellene 
kezdenem; a főváros I. kerületének ismerteté-
sére pedig a IV. kerület ismétlésével kellene 
rátérnem, ha a megelőző földrajzi órán ezt fejez-
tem be." stb. 

Ugy-e furcsa volna a lakószoba tárgyalása 
ismétlésével a „A méh és galamb" című olvas-
mányra rátérni? Furcsa bizony! Szinte holt badar-
ság! De én ezt nem is ajánlottam, nem is kívántam ! 
En szupponálom, ví gy hadd mondjam magya-
rul : föltételezem (csak azon föltétel alatt), hogy 
a tanításra kiszemelt logikai, értelmi összefüg-
gésben következik egymás után. En igen jól 
tudnék a „A méh és galamb" című olvasmányra 
a „Lakószoba" címűből rátérni, ha első ízben 
csak azt akarnám megismertetni tanulóimmal, 
hogy a méh nem tölti eletét a „7ras"-ban, 
sem a galamb a „áiíc"-ban, néha fölváltják 
lakásukat és a méh virágról virágra száll, ideig-
óráig mintegy ott lakik, néha még a patakon 
is átrepül, hogy a túlsó parton élő virágokból 
szívjon édes mézet. A galamb sokszor elhagyja 
a lakását és a fára száll stb., stb. 

És — bocsánat — nincs annál természetesebb, 
mint hogy az I. kerületbe a IV. kerületből 
menjek át akár az Erzsébet- vagy Ferenc József 
hídon, akár csavargőzösön, akár pedig a sík-
földről a hegyesre. Igazam van-e Székely kar-
társ ? De ne higyjen nekem, ne adja meg magát 
olyan könnyen. Nagyon okosan kérdezi: Hát 
hol vannak a tanítási fokozatok ? Hiszen csak 
a III. fokozaton szabad vagy kell az újat a 
régivel egybevetni ? Erre is megfelelek, mert 
távol van tőlem, — Isten a tanúbizonyságom — 
hogy én a tanítói eljárást helytelen irányba 
akarnám terelni. Herbart-Zillerékre hivatkozik 
Székely kartárs. Ezen iskolának most élő, lát-
ható feje Bein Vilmos dr. „Pädagogik in 
systematischen Darstellung" című művének most 
megjelent II. kötetének : Die Lehre vom Unter-
richt fejezetében ezeket mondja: „Uj képzet-
tartalom fölfogása és elsajátítása, teljes meg-
értése csak akkor várható, ha a fölfogás küszöbén 
állnak a régebbi rokonképzetek és fogadják 
az ú jaka t . . . Az új anyag nyújtása előtt kell, 
hogy a tanítás megbizonyosodjék, vájjon a 
régebbi gondolatkörben van-e elegendő kapcsolat. 
Igen, az líj anyaggal rokon öregebbit szinte ki 
kell emelni a gondolatkörből és a tudatba 
összeállítani mintegy próbamozgósításul, annak 
kipuhatolására, vájjon rendben van-e minden, 
hogy az új zavartalanul bevonulhasson." 

Ezen az alapon kérem én, hogy minden 
tanítási óra az előző órában tanultak ismét-
lésével kezdődjék; de ez nem jelenti, hogy az 
új ismeret átadása után ne vessük össze a régebbi 
ismeretekkel. 

Székely kartárs úr is a gyermek tudásából 
meríti az új tananyag nyújtására bevezető isme-
retet; de ő nem lehet biztos, ki van zárva, 
hogy mindig megtalálja azon rokon képzeteket, 
melyek az újabbak fölvételére alkalmatosak, 
holott az én eljárásom minden kételyt kizáró. 
(Talán majd ad egyszer a Néptanítók Lapja 
szerkesztője alkalmat, hogy ezt példával vagy 
példákkal megvilágítsam.) Még csak röviden 
azt jegyzem meg Székely kartárs úrnak a máso-
dik megjegyzésére, hogy én nagyon világosan 
megmondtam : úgy ismételjünk, ahogv tanítunk. 
Ha ezt bővebben kifejteném, akkor a tanítással 
foglalkoznám, nem pedig az ismétléssel. 

Mezey kartárs úrnak is két ellenvetése van. 
Ez egyik, hogy az éveleji ismétlés „majdnem 
egészen mellőzhető". Ez homlokegyenest ellen-
kezik a tanítás módszerével, ellenkezik az Uta-
sítással, felső hatóságunk határozottan kifejezett 
kívánságával. Az iskolaügyi kormánynak, mint 
legfelsőbb hatóságnak, törvényadta joga, hogy 
utasításokat adhasson. Az iskolafönntartó ható-
ságnak is biztosít a törvény jogokat. Mi tanító-
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emberek megtámadhatjuk azokat, de csak helyes 
érvelésekkel. 

Az sem áll, hogy „bizarrnah tűnik föl az 
az önzés, hogy ismételten ki akarjuk aknázni 
a már egyszer nyújtott élvezetet". Az, aki a 
János vitézt századszor hallotta, csakúgy él-
vezte, talán még jobban, mint mikor először 
hallotta. A Miatyánkot minden nap több ízben 
mondjuk, azért az áhitat nem hiányzik. Ugyan-
azt a mesét százszor is szívesen meghallgatja 
vagy olvassa a gyermek. En ezt nem állítom 
csak azért, hogy Mezey kartárs úr ellenében 
én legyek a győztes, hanem mert tudom, hogy 
így van. Bizonyíthatnám Eötvös József báróval, 
aki bennünket a „Gondolatok"-ban szinte buzdít, 
hogy térjünk vissza minél gyakrabban a jó olvas-
mányhoz. Bizonyítom azzal is, hogy a kormánytól 
kiadott Utasítás minden osztályba kívánja a 
Szózatot és a Himnuszt fölvétetni. De bizonyítom 
Székely Károly kartárssal, aki természetesnek 
találja, hogy minden valamire való tanító az 
előző osztályokban tanult költeményekre es 
olvasmányokra adódó alkalommal visszatér. En 
az Utasítást hibáztatom, hogy erre egyenest 
nem utasítja a tanítókat és ezt a kifogásomat 
fönntartom most is. 

Kecskeméthy László kartárs úr nem méltatta 
szerény munkámat becses figyelmére. Ilyen 
alapon nagyon meddő marad a vitatkozásunk, 
pedig a Néptanítók Lapja a magyar tanítóságé, 
nem két vagy három emberé. Az a tanítóság 
méltán elvárhatja, hogy ami az ő kedvelt lapjá-
ban meg vagyon írva, az emberi lehetőség 
szerint kifogástalan legyen. Kecskeméthy azt 
mondja: „Az ovidiusi mondás ismétlése szeren-
csétlen hasonlat.11 De kedves kartárs úr, ki 
minősítette ezt a mondást hasonlatnak? Ezt 
az ovidiusi mondást én ott használom, ahol az 
ismétlés okáról és céljáról beszélek. Ha nem 
sajnálja, szíveskedjék csak még egyszer szerény 
munkálatomnak ezt a részét elolvasni. Amit 
pedig a t. kartárs úr pontokba szed, ez megvan 
az enyémben is, tehát csak azt kellett volna 
mondania, hogy elfogadja-e vagy nem? Pedig 
elfogadja. Köszönöm. 

Kőszeghy kartárs úr, aki különben meg-
egyezik velem, csak azt tartja hibának, hogy 
a költeményeket bírálni, boncolgatni, összehason-
lítani nem elemi iskolába illő követelmény. 
Szerintem érdemes volna ezt a kérdést, mint 
külön tárgyat, ezen a címen megbeszélni : „Költe-
mények tárgyalása az elemi népiskolában." 
Ráállunk? (Beleértem a t. szerkesztő urat is.) 

Kutlii Zsigmond kartárs úr a hozzászólás 
révén az osztály- és föllépő-rendszert érinti ; ez 
is fontos kérdés, de külön tárgyalandó. Erről 
már annyit írtak, hogy csak összefoglalásra vár. 

III. A lényeges kérdés mellőzése. 
Azt az állításomat, hogy az ismétlés: tanítás 

legyen, nem igen méltatták, pedig ez a lényeges. 
Megkülönböztettem a kihallgatást és a betanítást, 
mint az iskolai élet és a tanítás fontos föladatát. 
Ez szorosan összefügg az ismétléssel, de meg-
különböztetendő egymástól, mindegyik jelentős 
mozzanata az iskolai életnek. 

De nem folytatom. Az ismétlés ügyét meg-
beszéltük. Köszönöm szívesen a hozzászólók 
fáradságát. Egyetértek abban Mezey Mihály 
kartársammal, aki ezeket mondja: „Mindig 
örvendetes jelenségnek tűnik föl, mikor a Nép-
tanítók Lapja hasábjai megnyílnak egy-egy 
kiválóan érdeklődésünk tárgyát képező és munka-
körünket érintő kérdés megvitatására." 

(Budapest.) Schön József. 

Hazugságok a tanításban. 
Azoknak a cikkelyeknek kapcsán,, melyek 

„Hazugságok a tanításban" cím alatt láttak 
napvilágot a Néptanítók Lapjában, kérdést 
intéztem egyik németországi szerkesztőhöz és 
ismertnevü tankönyvíróhoz, hogy miért van 
Magyarország a német tankönyvekben oly 
bosszantó furcsasággal föltüntetve ? 

J. szerkesztő válaszában azt írta, hogy a 
jelzett hibák már csak régi és elavult könyvek-
ben fordulnak elő, de az újak, minthogy most 
már alapos és hű adatok birtokában vannak, 
minden tekintetben kifogástalanok. Biztosít egy-
ben arról is, hogy a német irodalom azóta, 
hogy a német írók és tudósok közvetlenül érint-
keznek a magyarokkal és számtalan német tudós 
Magyarországon való tanulmány útjában szemé-
lyes meggyőződést szerzett hazánk szépségéről, 
gazdagságáról és magas fokon álló kultúrájáról, 
Magyarországról és nemzetéről mindig a leg-
rokonszenvesebben és legdícséretesebben emlék-
szik meg. Szavainak dokumentálására megküldé 
számomra a berlini „Die Welt auf Reisen, 
Central-Organ für Touristik und Weltverkehr" 
című, igen előkelő folyóirat 1904. évfolyamának 
9. és 18. számát, melyekben Magyarországról igen 
érdekes, rokonszenves és tanulságos cikkek fog-
laltatnak. E folyóiratot német tanároknak és 
tanítóknak, iskoláknak, könyvtáraknak, kaszinók-
nak és olvasóköröknek ingyen adják, hogy a 
nagyközönség is objektív és az igazságnak 
teljesen megfelelő ismereteket szerezzen magának 
a messze külföldről. 

Hogy a magyar néptanítóság is lássa, mit ír 
„Die Welt auf Reisen" rólunk, rövid kivonatban 
közlöm a cikkek tartalmát : 

I. Föl Magyarországba ! Különös iróniája és 
bosszantása a sorsnak, hogy az istenáldotta és 
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csodás szépségekkel ékesített, gazdag Magyar-
országról, melyet yasútak keresztül-kasul szelnek, 
nálunk csak akkor esik szó, ha valamelyik 
sztrájk következtében azokon a forgalom meg-
akad. Amit ez a tejben-mézben folyó ország 
terményeink megcserélésével nekünk nyújt, mit 
gyógyforrásai a szenvedő emberiségnek jelen-
tenek, mit az üdülést kereső turistáknak bcsé-
gesen ad, azt — fájdalom — nálunk még nem 
igen tudják. Mi, kik Magyarországot igazán jól 
ismerjük és szívünk melegével megszerettük, 
fájdalmas mosollyal kísértük azt a nagyon is 
kimért részvétet, mit közönségünk a magyar 
vasűtasok sztrájkmozgalma iránt tanúsított. 

Németország lakossága a legszívesebben utazó 
nép. A német turisták a magas északon époly 
gyakoriak, mint a tropikus égövön és az angolok 
rekordját rég fölülmúlták. A német szó a leg-
általánosabb a Riviérán és legtöbbször érinti 
fülünket az egyiptomi piramisoknál, nemkülönben 
a belgiumi tengeri fürdőkön is. S szinte talány-
szerű és megmagyarázhatatlan, hogy miért ne 
lenne a németség époly otthonos és gyakori a 
Kárpátokban és a Balaton partjain. Hisz' alig 
van ország, mely annyira kiérdemli a németek 
rokonszenvét, mint Magyarország. Magyarország 
a németeknek majdnem az, ami Olaszország : 
a vágyakozás hona ! 

Bár Magyarország soh'sem hangzatos reklá-
mokkal és hirdetésekkel vonta magára a nagy 
világ figyelmét, hanem megelégedett azzal, hogy 
a forgalomnak kitűnően, mintaszerűen épített 
vasutakat, gőzhajókat s egyéb kényelmes jár-
műveket bocsátott rendelkezésére és gyógy- s 
fürdőhelyeit a legkényesebb igényeket kielégí-
teni t uló intézményekkel rendezte he. Sziléziai 
szomszéd-link pedig, kik jól tudják, mily fölséges 
panoráma nyílik a Tátra felől, mennyi gyönyörű-
séget nyújtanak a kies fekvésű magyar községek 
s mily tetszetős a nép festői viselete, mily olcsó 
és kényelmes a magyar fürdőkön az élet, jól 
fölfogott érdekükben mélységesen eltitkolják a 
világ elől. 

A föld legszebb országai egyszersmind a 
legviszontagságteljesebbek is. Az különben a 
dolog természetében i'ejlik, hogy az Égtől leg-
bőségesebben megáldott honért folyik a leg-
elkeseredettebb harc s hogy a nép hazaszeretete 
ott a legforróbb és legszenvedélyesebb. Az 
országok sorsa hasonló az emberekéihez. Egy 
minden szépséggel, bájjal, kellemmel megáldott, 
szellemes és művelt leány élete mindenesetre 
változatosabb és megkapó fordulatokban gazda-
gabb, mint olyan leányé, kitől a természet e 
tulajdonságokat megvonta. S ez az egyszerű 
magyarázata Magyarország végtelenül viszon-
tagságos, de dicsteljes történetének, mely vér-
áztatott földjéből fakasztja a romantika kék 

virágát és a lelkesítő, hazafias költészet bíbor-
piros rózsáját. 

A Petőfi, Lenau és Jókai sokszorosan meg-
énekelt hazája iránti érdeklődésünk mindig 
élénk volt. Hogy az ország szék- és fővárosa : 
Budapest a világ legszebb metropolisai közé 
tartozik, az már szinte mindennapi banális igaz-
sággá lett. Joggal állítják Budapestet Stockholm 
és Edinburg mellé, csakhogy Budapesten a 
természeti szépségek változatosságához, a nagy-
stílű architektúra gazdagságához és sokféle-
ségéhez, a történeti nevezetességek magasztos-
ságához pompás, vígkedélyű és viruló egészségtől 
duzzadó nép csatlakozik, mellyel könnyen 
megértethetjük magunkat. Nép, mely tempera-
mentuma frisseségével és melegségével, elpusztít-
hatatlan jókedvével és párját ritkító vendég-
szeretetével, nemkülönben bájos, szeretetreméltó 
hölgyeivel teljesen lebilincsel. 

Hogy Magyarország szinte kapuink előtt terül 
el s hogy Eszaknémetországból sokkal kényel-
mesebben érhetjük el, mint pl. Svájcot, azt 
vajmi kevesen tudják. Ha Berlinből késő délutáni 
órákban a Boroszló-Oderberg felé menő vonattal 
elindulunk, reggelre Poprádnál ébredünk, a 
Tátra előtt, a kristályfriss, lélekemelő Kárpátok 
pompája közepette. A szepesi területen német 
fajrokonokra találunk, kik megőrzött nemzeti 
sajátságaikkal igen érdekesek. Innen indulnak 
az útak az istenáldotta Magyarországba, az 
ózondús és csodás erejű gyógy- és fürdőhelyeire. 

Folyóiratunk mindenkor legkedvesebb és leg-
méltóbb föladatának fogja tekinteni, hogy minél 
többször rámutasson Magyarország rendkívül 
gazdag természeti szépségeire, nemzetének ezer-
éves, dicső és magasztos történetére és népének 
bájaira, ügyességére s műveltségére. 

Magyarországi útmutatókban nincsen hiány. 
Igen kitűnő vezérfonal jelent meg Budapest 
számára: Woerl Leó könyvkiadóhivatalában, 
Lipcsében. Ilyen mindenesetre jó szolgálatot 
tesz, ha már ott vagyunk Magyarországban. De 
első föltétel, hogy ott legyünk, vagy jobban 
mondva a kalauzt oda vigyük. Ahhoz pedig 
nem kell vezető, hanem eszmemegpendítő. 

II. A magyar metropolis. Utóbbi időben a 
magyarok ifjú szép metropolisukkal és csodá-
latos természeti szépségben pompázó vidékeikkel 
fölötte divatba jöttek. S ugyan mi okozza ezt ? 
Történetéből keveset tudunk. Tudjuk, miképp 
hódították meg hazájukat, mint vették föl a 
keresztséget ; tudjuk, hogy Magyarország védő-
bástyája volt az európai kereszténységnek a 
tatárok vad és kegyetlen pusztításaival szemben, 
valamint ő akasztotta meg az ozmán világ-
hódítási tervét. Ismerjük szabadságharcát, melybe 
Kossuthnak, Petőfinek lángszelleme beolvadt. 
De ke7esen tudják közülünk, hogy Nagy Lajos 
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király uralkodása alatt a hatalmas magyar 
birodalom az Északi tengertől az Adriáig terjedt 
és Európa első hatalma volt ; vagy pedig, hogy 
Corvin Mátyás idejében a magyar királyi udvar 
a tudomány és művészeteknek legelőkelőbb 
emporiuma volt. 

A magyar nemzet nagyrahivatottságának és 
rendkívül óriási haladásának kétségkívül leg-
fényesebb tanújele az ifjú szép Budapest. Mintha 
csak a kék Duna fodros habjaiból emelkednék 
ki ez a remek város, úgy terül el a széles 
folyam mindkét partján. Magyarország benne 
fejti ki teljes erejével minden tudását, képes-
ségét, tehetségét és áldozatkészségét. Mintegy 
60 év előtt épült itt a híres Lánchíd a Dunán, 
melyet akkor a világ 8-ik csodájának tekintettek. 
S midőn később már máshol is keletkeztek 
lánchidak és a budapestinek nimbusza csökkent, 
új hidat építettek a Dunán, mely a hídépítő-
művészet valóságos remeke ; egyetlen egy ívben 
öleli át a hatalmas folyamot és a többi 4 hidat 
úgy méreteire, mint magas szárnyalású koncep-
ciójára nézve tetemesen fölülmúlja. De nemcsak 
hídjaikkal lettek úttörők a magyarok, hanem 
az első földalatti villámvezetőkkel bíró villámos 
vonat is Budapesten épült; ugyancsak megelőzte 
Budapest valamennyi világvarost a földalatti 
villamos-vonatjával. Ennek tanulmányozására 
a legtávolabbi országok mérnökei ide zarán-
dokoltak. A magyar nemzet törvénytiszt eletének 
és alkotmánya szeretetének impozáns bizonyí-
téka a dunaparton épült hatalmas és igazán 
csodálatot keltő „Országház", melyhez hasonlót 
az egész kontinensen hiába keresünk. 

A magyar főváros a természettől is gazdagon 
meg van áldva. Már Humboldt mondá : hogy 
a világ egyik legszebb fekvésű városa. Közepén 
hömpölyög a hatalmas Duna, melyen csak úgy 
hemzsegnek a kisebb-nagyobb hajók. Jobb-
partján terül el a hegyeken épült Buda, a 
balparton, síkságon, Pest. A Dunából emelkedik 
ki a paradicsomi Margitsziget, mely kénes 
gyógyfürdőjéről és nagyszerű rózsakertjeiről 
világszerte híres. Budapest utcáin és körútain 
szebbnél-szebb palotasorok, emlékszobrok és 
üde parkok s terek váltakoznak. Budapest utcái 
nappal és éjjel igen élénkek s mint a berlini 
rendőrfőnök, ki nemrég tanulmányúton volt ott, 
kijelenté, Budapest utcai forgalma sokkal 
élénkebb, mint Bécsé. Ipara és kereskedelme 
a bel- és külföld lakóit vonzza. Találkát ád ott 
egymásnak a nyugatnak és keletnek kereskedő-
világa. Kávéházai, vendéglői, mulatóhelyei első-
rangúak. Szí; házai és kir. operája világhírűek. 
A művészet ápolásához méltán csatlakozik a 
nemes sportok kultiválása, melyekben Magyar-
ország mindjárt Angolország után következik. 
Nagyon híres a magyar turf; a tavaszi, nyári 

és őszi versenyeken a leghíresebb magyar lovak 
futnak, melyek a külföldi nagy versenyeken is 
sikeresen vesznek részt. 

Igen magas fokot ért el Magyarországon a 
tudományok és képzőművészetek müvelése is. 
A budapesti tudományegyetem és politechnikum 
ősi, jóhírnevű intézetek és ezek közé sorakozik 
számtalan alsó és főiskola. Nagyszámú tekin-
télyes könyvtára, műcsarnoka, régi és modern 
mesterek drága és ritka alkotásaival s számos 
gazdag múzeuma mind európai nevezetességűek. 

Az idegenek Magyarországon mindig a leg-
szívélyesebb fogadtatásban és vendégszeretetben 
részesülnek. S ez egyik főindoka, hogy a magyar 
főváros oly általános divatba jött s magyarázata 
is anífek, miért jő évenként 100 meg 100 
német turista oly szívesen és igaz szeretettel 
Magyarországba. 

Ki élvezetteljes és tanulságos utazást kíván 
tenni, kövessen minket, legjobb lelkiismerettel 
és benső megnyugvással mondhatjuk minden 
turistának és üdülőútra-kelőnek : Eöl Magyar-
országba ! 

Ha tehát türelemmel olvastuk végig a német 
tankönyvekben a sok szándékosan, avagy aka-
ratlanul elkövetett tévedést hazánkról, azt 
hiszem, az igazságnak tartozunk azzal, hogy 
tudomást vegyünk arról is, mi szépet, dicsé-
reteset s mindenekfölött igazat írnak hazánkról 
és nemzetünkről a német írók és tudósok s 
méltó módon teljesí tik a nép fölvilágosítására 
és okulására. 

Lapozgatom a világhírű lipcsei „Kunst-
kronik"-ot, melyben Seemann A. E. kiváló s 
nagytekintélyű műkritikus és esztétikus a buda-
pesti ú j szépművészeti múzeumot és jeles kép-
tárainkat személyes tanulmányozása alapján 
bírálja. Nem tehetem le ezt a gyönyörű lapot 
anélkül, hogy Seemann úr elragadtatással és 
őszinte méltánylással írott cikkéből néhány sort 
ide ne írjak. 

„Általában véve a budapesti kitűnő kép-
tárakat (az úgynevezett Eszterházy-képtárat, 
valamint a régi és modern mesterek gyűjte-
ményét) nálunk Németországban nem ismerik 
a méltán megérdemelt mértékben s ha nálunk 
a régi mesterek kincsesházáról v n szó, azt alig 
említik ; ámde kinek többször van alkalma a 
budapesti képtárakat végigjárni, annak bizonyára 
más a meggyőződése. Az új Szépművészeti mú-
zeum a Városligetben, a nagyszerű Andrássy-út 
végére épült." 

Ezután Seemann űr múzeumunkat a berlini 
Frigyes császár múzeummal hasonlítja össze s 
arra a konklúzióra jut, hogy a mienk szebb, impo-
zánsabb, hatalmasabb és megkapóbb amannál. 

„A modern festmények osztálya — mondja 
Seemann úr — Budapest számára is kész meg-
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lepetés, mert az Akadémia épületében megfelelő 
helyiség hiányában eddig raktárban heveit. Ez 
a képtár a szó legteljesebb értelmében modern 
és a múzeum szakavatott vezetői igen ügyesen 
értették a világ legbecsesebb remekeit egybe-
gyűjteni s nyiltan kimondhatjuk, hogy a ma-
gyar főváros a nemzetközi modern képzőművé-
szetnek teljes áttekintésével rendelkezik." 

Nem hagyhatom említés nélkül a Leipziger 
Illustrierte Zeitung mult évben megjelent „Tátra 
Nummer" című számát sem. Oly gyönyörűen 
ecseteli Magyarországot írásban és képekben, 
hogy minden hazafinak valóban repes a szíve 
az örömtől. 

Meg vagyok róla győződve, hogy kartársaim 
velem együtt szívükből örvendenek e cikkeknek, 
mert ránk nézve nem közömbös dolog, hogy 
ama száz- meg százezer ember előtt, kik ezeket 
bizonyára olvasták, ezúttal nem gyűlöletes vagy 
antipatikus színben tüntetik föl a magyar nem-
zetet, hanem Magyarország olyan nagyságban, 
erőben és dicsőségben jelenik meg egy idegen 
nép előtt, mint a mi —• legszebb álmainkban. 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

— Magyarosításért megjutalmazott taní-
tók. A magyar nyelv terjesztése céljából fönn-
álló nógrádvármegyei Nemzeti Intézet az elmúlt 
tanévben a magyar nyelv sikeres tanításában 
kitűnt nógrádmegyei tanítók jutalmazására 
1525 koronát adományozott. Ebből Máthé Géza 
kir. tanfelügyelő javaslatára Galáth Samu lónya-
bányai ág. ev., Fejér Margit divényi róm. kath. 
s Hrk Margit poltári ág. ev. tanító, illetőleg 
tanítónő 150 —150; Kormos János málnapataki 
állami és Csipkay Lajos ábelfalvai ág. ev. 
tanító 100—100 ; Droppa Dávid erdőkürti ág. 
ev., Kálmán Mihály alsósztregovai róm. kath. 
és Szeverényi Lajos ipolybeszterczei ág. ev. 
tanító 75—75 ; Kopesa István kürtabonvi róm. 
kath., Orvaid Emil szinóbánya-vasgyári társulati, 
Csecsetka Sándor parlagosi ág. ev., Bod'czky 
Lajos nederesi ág. ev. tanító és Lovászné 
Brohaszka Ilona gácsi óvónő 50 — 50 korona 
jutalmat kapott. A Fáy Bertalan-féle, ugyancsak 
magyarosítás céljából tett Stefánia alapból 
Orosházy János szügyi ág. ev. tanító és Miha-
licska Ilona kürtabonyi róm. kath. tanítónő 
30—30 korona jutalomban részesült. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
K. I. 1. Az ismétlő-tanköt elesek még a külön 

szaktanítós gazdasági ismétlő-iskoláknál sem 
kötelezhetők arra, hogy a nagyszünidőben 
iskolába járjanak, illetőleg, hogy az előfor-
duló munkáknál segédkezzenek. 2. A kérde-
zett tankönyv engedélyezés alatt van. — 

B. I. Kolcova. Jelentse be az esetet a kir. 
tanfelügyelőségnek. — D. E. F.-Hahót. 1. A 
magánjellegű iskola nyitására vonatkozó enge-
délyt a közig, bizottság javaslatára a minisz-
térium adja meg oly egyéneknek, kiknek a 
nyitni szándékolt iskolára képesítő-oklevelük van. 
Szükséges azonban beigazolnia azt, hogy az 
illető helyen levő nyilvános iskolák a tanköte-
lesek befogadására nem elégségesek. 2. Állam-
segélyből födözött korpótlékát, mint magán-
iskola fönntartója, nem fogja megkapni. — 
N. I. Cséri-pta. 1. A magántanulok vizsgálati 
díjat kötelesek fizetni, mely rendszerint 8 K-t 
tesz ki. 2. Az ily visszásságokat az iskolaszék-
nek, vagy, ha ez nem intézkedik, a tanf.-
ségnek kell megszüntetnie. 3. A tanítók számára 
rendezendő tanfolyamok megtartásának idejé-
ről lapunk hirdetéseiből szerezhet tudomást. — 
Tanító. 1. Az 1875. évi XXXII. t ,c . 16. §-ának 
4. pontja értelmében az olyan nőnek, aki férjétől 
elváltán él, férje után csak azon esetben lehet 
özvegyi segélypénzre joga, ha bírói ítélettel, 
esetleg hatósági bizonyítvánnyal beigazolja, hogy 
az elválás oka nem ő volt. 2. A tanító az 
idézett törvény 12. g-a szerint nyugdíját csak 
bírói ítélettel, erkölcsi kihágás vagy bűntény 
következtében veszítheti el. — Br. Gy. Temesvár. 
Kerestettük, de a minisztériumban nem fordiil 
elő. (Ez csak önt egymagát érdeklő ügy lévén, 
címzett lev.-lapot kellett volna mellékelnie !) — 
Ii. P. Aszóid. A koronázás évfordulója június 
8-ika s nem június 18-ika. — U. E. Öreglak. A 
Mária Dorott\ a Egyesület tagjai tényleg része-
sülnek fürdőkedvezményben; tessék fölvilágo-
sításért a titkári hivatalhoz fordulni: IX. ker. 
Orczy-út, Tanítónők Otthona. — Imre. Nem ; 
csak rendes tanítói álláson való működésének ide-
jétől kezdve számítják. — Y. „Az Én Újságom" 
szerkesztőségében : YI. ker., Andrássy-út 10. sz. -
Sz. J . Ttírócz-Szklenó. A nyugdíjpótló állam-
segélyt 12 hói a utalványozzák ki. Mivel ön el-
késve folyamodott, az adt hivatni helyesen utalvá-
nyozta az összeget a januári részlet hozzászámítá-
sával. Ilyet legalább december hóban kell kérni. — 
K. A. Bpest. Hivatalos családi értesítővel vagy 
előljárósági bizonyítvánnyal kell igazolni. — 
F. I. He resznye. Addig, míg az engedélyezett 
államsegély nincs az ön nevére átutalva, az 
iskolaszék elnöke cs ik saját felelősségére adhatja 
ki önnek abból a megtelelő részösszeget. — 
Tantestület Bi l léden. A nem-magyarajkú nép-
iskolákra nézve az Utasítás még nem jelent meg.— 
Y. M. Bród. 1. A honossági bizonyítványt 
illetékes községe állítja ki. 2. A családi állapotot 
a község bizonyíthatja. (A bizonyítványokra 
1—1 K-s bélyeg teendő.) Azok a pályázati 

föltételek csak az elemi iskolákra vonatkoztak. 
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Muftiimra! 
Ne ábrándozzunk rangról, ősi fényről, 
Tetteidből ismerjünk, óh magyar ! 
Elég egy ezredév átszenvedése ! 
Hol az ármány, mely több gonoszt akar ? 
Viszály, testvérharc, véres háborúk, 
Ábránd szülötti, megviseltenek ! 
Kívánsz-e több ily martirkoszorút ? 
El akarod-e dobni éltedet ? 

Van eszméd, célod, de van nagy erőd is: 
Mért tétlenek hát java napjaid ? 
Vagy azt hiszed : Hadúr leszáll az égből, 
Sorsodon egy jó nagyot kanyarít ? 
Anyagkort élünk, ma a munka győz, 
Azé a pálma, ki szorgalmasabb. 
Vigyázz, ha az egész föld megelőz: 
Te leszesz a legboldogtalanabb ! 

Tekints csak széjjel! Távol és körötted 
Lázas sietség, titán szorgalom, 
A népek önmaguk s hónuk javára 
Dolgoznak kedvvel, lelkes-szilajon. 
Egy nyelvet vallók, egy hon gyermeki 
Mind megértették korunk jelszavát : 
Hogy országuknak hatalmat, jövőt, 
Fényt, életet az áldó munka ád. 

Hajdan vitézül forgattad a kardot, 
Pompás jutalmad él, a szép haza; 
M ott hass oda békés munkálkodással, 
Hogy eggyéforrjon minden magzata! 
Az így nyert megtörhetlen nagy erő 
Válóra váltja minden tervedet: 
Ott fogsz ragyogni méltón, legelői, 
Ahol a többi munkás nemzetek. 

Fel hát a tettre! Szégyen és gyalázat 
Arra, ki köztünk most tétlen marad! 
Fel hát a tettre! Olvasszuk magyarrá 
A közöttünk élő népfajokat! 
Fel hát a tettre ! Hogyha jön az idő, 
Midőn majd tettünk fényét ontja ránk, 
Büszkén valljuk, hogy ez áldott, dicső 
Egységes ország a mi szép hazánk! 

Duira Máté 

Iskolai történetek. 
Ki szívének sugallatát követve, a tanítói 

pályára lépett, az tudja csak, az érzi csak, hogy 
az iskola, a gyermekek : az igazi, a hamisságtól 
ment világ. Az igazi tanító örömmel kezdi, 
örömmel végzi tanítását. Reggel, ha iskolába 
megyek, a gyermekek vidám serege mosolyra 
késztet. Mennyit nevetek én ma még ! Mert mi 
sokat nevetünk. S a gyermeki nevetés ! ? Csilin-
gelő harangocskák, tavaszi verőfényben. En 
mulatok az iskolában. Mulatok a jó felelésen 

(mert örülök neki), mulatok a rossz felelésen, 
mert a vége rendesen nevetséges. Akar, akar a 
szegény és rendesen ostobaságot mond. Leg-
jobban szeretem azon órákat, melyeken elbeszél-
getve, a gyermekek lelki világát bámulhatom, 
kutathatom. A legfélénkebb gyermek is föl-
nyitja lelkét ilyenkor. Naivság, de nagyfokú 
őszinteség jellemzi őket. Eme naivságnak, eme 
őszinteségnek megnyilatkozása húmor s pedig 
igazi, hamisítatlan húmor, nem olyan, mit rossz 
viccelők a gyermek szájába adnak. 

Álljon itt néhány példakép : Első osztályban 
számoltatok. Beszélünk almáról, dióról, székről 
stb. A felelés első részében Ottó felelt almáról. 
En már elfelejtettem. Később kérdem Szdárdot : 

— Fiam ! Ha van hat almád, adsz Ottónak 
kettőt, mennyi marad neked ? 

A gyermek áll és gondolkozik. 
— Tanító bácsi, kérem, Ottónak már van! 
Józsi kereskedőnek a fia. 
— Józsi ! Bemegy hozzátok egy ember, 

vásárol 3 pakli 6 filléres dohányt; mennyit 
adsz vissza 20 fillérből? 

Józsi áll. Bíztatom. Segítem. 
— 3 pakli dohány mennyibe kerül ? 
— 18 fillérbe, válaszol. 
— Nos, mennyit adsz vissza ? 
— Kérem szépen 2 fillért kellene, de hátha 

az cigarettát is veszen ? 
Más: 
— Holnap búcsú van. Nincs tanítás ! Mit 

veszel nekem, Jánoskám? 
— Akkora lovat, mint a tanító úr. (Báblovat.) 
Más: 
Lajos V. osztályos. Dugovics Tituszról be-

szélek. A fiúk csillogó, lelkesült szemekkel 
hallgatják. 

— Hát ti mit csinálnátok ilyen helyzetben? 
Volna-e bátorságtok életeteket a hazáért föl-
áldozni ? Lajos jelt ad. Valódi tipusa a zömök, 
kálvinista magyar fajnak. Ormánsági kiejtésével 
mondja : 

— Merném én, tanító úr, de nem úgy csinál-
nám. Esés közben úgy igazítanám a dolgot, 
hogy ü essen alá, én meg ű rá, hogy neki 
fájjon. 

Más: 
Beszélek a fogak tisztántartásáról. Elmondom, 

hogy éles tárggyal nem szabad a fogban váj-
kálni, mert megromlik és kiesik. Felugrik egy 
kis tanítványom: 
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— A mamámnak van olyan foga, hogy ha 
akarja, nincs. 

Végül álljon itt még egy fontoskodó tanít-
ványom kérdése : 

— Tanító úr, kérem, a hittanban tanultuk, 
hogy Ézsau és Jákob ikertestvérek voltak. Ezt 
értem, mert elmagyarázta a tisztelendő úr. De 
a könyvben áll, hogy Ezsau elsőszülött volt és 
idősebb volt Jákobnál. Hiszen el is adta ezt 
a jogát. Hogy lehet ez? 

Feleljenek rá kartársaim ! Én nem tudtam 
felelni. 

(Belisde, Szlavónia.) Hegedűs Lajos. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte : Gócz Ida állandó h. oki. tanító-
nőt a kézdimártonfalvai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tónővé ; Pallér Elemér oki. tanítót a tőkésfalvi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Muzsnai Albert ál-
landó h. oki. tanítót az aradcsálai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá. 

Végkielégítést engedélyezett: dr. Ilartl 
Alajosné szül. Czeiner Kornélia abonyi munka-
képtelen áll. polg. isk. s.-tanítónőnek 800 K-t ; 
Hliniezky János handlovai-felső végi róm. kath. 
el isk. munkaképtelen tanítónak 400 K-t ; Ogrin 
Éva lugosi gör. kel. el. isk. tanítónőnek 1200 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Varga József 
tiszaszentimrei munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 1020 K- t ; özv. Háray Jánosné szül. 
Bedrus Teréz nógrádvadkerti munkaképtelen 
róm. kath. óvónőnek évi 240 K- t ; Armean 
József kőalja-óhábai munkaképtelen gör. kel. 
tanítónak évi 540 K- t ; Becht Konrád bony-
hádi munkaképtelen ág. ev. tanítónak évi 1540 
K-t ; Csulin József vrányi munkaképtelen gör. 
kel. tanítónak évi 1020 K-t ; Kinczler Vilmos 
leibiczi közs. el. isk. tanítónak évi 1404 K-t; 
Moós Gábor fehérvizi munkaképtelen tanítónak 
évi 660 K-t ; Somogyi István dunaszentgyörgyi 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 840 K-t; 
Szabó Ambrus kisneményi ev. ref. el. isk. taní-
tónak évi 660 K-t ; Szabó Lajos hódmezővásár-
helyi munkaképtelen ev. ref. tanítónak, évi 
1060 K-t. 

Gyám- ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kornean Dénes apadiai nyug. gör. kel. 
tanító özv., szül. Dragoi Máriának évi 300 K-t ; 
néh. Bálintff'y Gábor szoboticzai nyug. róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Werner Fran-
ciskának évi 300 K-t ; néh. Pótli Sámuel gyönki 
ev. ref. tanító özv., szül. Müller Lujzának évi 
591 K-t, Sámuel, József, Sándor, Zsófia, Lajos, 
Ilona és Sarolta nevű kkorú árváinak együtt 
591 K-t, mindössze 1182 K- t ; néh. Tóth József j 
lepsényi nyug. el. isk. tanító özv., szül. Józsa • 

Borbálának évi 300 K-t ; néh. Kasztos József 
kibédi áll. el. isk. tanító özv., szül. Molnár 
Máriának évi 600 K-t, 4 kkorú árvájának ösz-
szesen 400 K- t ; néh. Laczó András újvidéki 
ág. hitv. ev. el. isk. tanító özv., szül. Argalás 
Zsuzsánnának évi 660 K-t ; néh. Marosán János 
volt marosborgói gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Marosán Veronikának évi 430 K-t ; néh. 
Máyer Gyula Lajos erzsébetfalvai áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Gaitner Gizella Emmának évi 
600 K-t, Elemér és Alice kkorú árváinak egyen-
ként 100 K-t, együtt 200 K-t mindössze 800 K-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A közoktatásügyi tárca a költségvetés-

ben. Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök, mint 
pénzügyminiszter, f. hó 13-án terjesztette az 
1906. évi költségvetést a képviselőház elé. „A 
vallás- és közoktatásügyi tárcának többszükség-
lete — mondotta a miniszterelnök — 8,010.000 
koronát tesz ki. 529.000 koronával emelkednek 
a felsőbb iskoláknak, egyetemeknek szükségle-
tei. 1,720.000 koronát meghaladó összeggel a 
középiskolák és 4 686.000 koronával a nép-
nevelés szükségletei. (Élénk helyeslés.) 227.000 
koronával emeltük a szakiskolák szükségletét 
és 700.000 korona többlet van egyházi szük-
ségleteknél és a lelkészi javadalmak kiegészí-
tésénél, amely utóbbira nézve megjegyezni bá-
torkodom, hogy immár 3,300.000 koronát 
fordítunk évenként a lelkészi javadalmak ki-
egészítésére. (Helyeslés.) Az az eszme vezérli a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, hogy 
különösen az ország délkeleti és északnyugati 
részén a tanintézetek és népiskolák nagyobb-
mértékű fejlesztése által emeljük a nemzeti kul-
túrát. (Élénk helyeslés.)" A kultúrtárca kere-
tében a kormány egy második államtitkári 
állást szervez. 

— A tanító fegyelmi joga. A szépligeti 
iskolában a mult ősszel az egyik tanuló nem 
tudta a leckéjét, amiért a hitoktató a nád-
pálcájával alapo an végigvágott rajta. A fiú 
szülei ezen mód nélkül fölháborodtak s könnyű 
testi sértés miatt följelentették a hitoktatót. 
A palánkai járásbíróság a vádlottat fölmentette, 
azzal a megokolással, hogy a fegyelemre jogo-
sított személy által ennek gyakorlatában el-
követett könnyű testi sértés miatt büntetésnek 
nincs helye. Az iskolai tanítót, tehát a hit-
oktatót is az iskolásfiúk fölött fegyelmi jog 
illetvén meg, az annak gyakorlatában elköve-
tett könnyű testi sértés miatt nem büntethető. 
Másképen fogta föl azonban a dolgot az új-
vidéki kir. törvényszék, amely a járásbíróság 
ítéletét megváltoztatta s a vádlottat könnyű 
testi sértésért 30 korona pénzbüntetésre ítélte. 
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Yaló az, — mondja az ítélet, — hogy a tanítót 
tanítványával szemben a házi fegyelem gyakor-
lása megilleti, de e jog szelleméből és a büntető-
törvénykönyv intenciójából az következik, hogy 
az esrtre, ha a fegyelemre jogosított személy 
alapos ók nélkül ejt könnyű testi sértést azon, 
akiié a házi fegyelmi jog kiterjed, cselekménye 
nem tekinthető a házi fegyelem gyakorlatában 
elkövetettnek. Vádlott maga sem állítja, hogy 
a sértett, mint tanítványa, az iskolai rendet és 
fegyelmet megsértette, hanem azt adja elő, 
hogy a sértett nem tudta a leckéjét, ez az ok 
pedig nem az, amely jogot adhat a házi fegye-
lemnek a kifejtett módon való gyakorlására. A 
vádlott az ítélet ellen semmiségi panaszt adott 
be, de a kir. Kúria a panaszt elutasította. 

— Fölvétel gazdasági felső népiskolába. 
A halmii állami gazd. felső népiskola (három-
éves tanfolyamú) I. osztályába a következő 
1906/7. tanévre újonnan 10 olyan szegény 
tanuló vétetik föl, ki tankönyvön és ruházaton 
kívül az intézetben bennlakást és teljes ellátást 
nyerend. Fölvételi kellékek: 1. Legalább 12 
éves, legföljebb 14 éves életkor, mely kereszt-
levéllel igazolandó; 2. iskolai bizonyítvány a 
népiskola Vl-ik osztályáról. Akik ezzel nem 
rendelkeznek, azok 1906 július 3-án a VI-ik 
osztály tárgyaiból fölvételi vizsgálatot tartoz-
nak tenni ; 3. orvosi bizonyítvány arról, hogy 
a pályázónak ép, erős testalkata van és véd-
himlő-utóoltásban részesült ; 4. szegénységi bizo-
nyítvány ; 5. hiteles szülői vagy gyámi nyi-
latkozat arra nézve, hogy, ha a fiú fölvétetik, a 
szükséges ruházattal és eszközökkel a tanfolyam 
egész tartamára saját költségén ellátja, vele a 
hároméves tanfolyamot bevégezteti s ha idő-
közben az iskolából kivenné, kötelezi magát az 
évenként kiszabott 120 korona konviktusi díj 
megfizetésére. Az ezen okmányokkal fölszerelt 
s a nagyméltóságú vallás- és közokt. m. kir. 
Minisztériumhoz címzett folyamodvány f . évi 
június 30-ig az intézet igazgatóságához, Hal-
miba küldendő be. Az ingyenesül fölvett 10 
tanulón kívül még 30—40 növendék fölvétetik 
az iskola konviktusába, évi 120 korona díj 
fizetése mellett. Csatolandó egy kötelezvény 
arról, hogy az évi 120 koronányi tartásdíjat a 
szabályszerű időben és részletekben megfizetik. 
A folyamodvány és mellékletei szegénységi bizo-
nyítvány melléklése mellett bélyegmentesek. 
A folyamodók föl- vagy föl nem vételükről, 
szeptember 1 ig levélben értesíttetnek. 

— Rövid liírek. Egy néptanító ünneplése. 
A csepregi esperesi kerület róm. kath. nép-
tanító-egyesületének tagjai kartársi szeretetük 
jeléül megható ünnepet rendeztek Nemeskéren 
tartott gyűlésükön egyik kiváló kartársuk, 
Básztovich János horpácsi kántortanító tiszte-

letére, abból az alkalomból, hogy betöltötte 
negyven éves tanítói működését. Finda Pál 
elnök üdvözölte őt a kartársak nevében ; vázolta 
dús eredményű működését az eltöltött négy év-
tized alatt. Teljes 38 évet töltött Horpácson, 
hol a fatenyésztés, méhészet és háziipar fej-
lesztésével utat-módot adott községe lakóinak 
az erkölcsi és anyagi jólét útján való haladásra. 
Széchenyi Miklós gróf megyés püspök, ismervén 
az érdemes tanító többoldalú munkásságát, 
örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy levél-
ben megelégedését, köszönetét fejezze ki eddigi 
fáradozásáért. Végül a kerületi papság nevében 
Kiss István újkéri plébános üdvözölte, példa-
képül említvén meg az ünnepeltnek azon tulaj-
donságát, hogy hosszas működése alatt papjaival 
mindenkor a legjobb egyetértésben munkálkodott 
a hívek testi és lelki jólétén. — Fölvétel árva-
házba. A „Nógrádvármegyei Tanítóegyesület" 
árvaházi alapítványos helye betöltendő. Pályáz-
hatnak a Nógrádvármegyei Tanítóegyesület volt 
rendes tagjainak fiúárvái. Pályázati kérvények 
június hó 30-ig Koháry János egyesületi el-
nökhöz küldendők, Salgótarjánba. — A fővárosi 
tanács a földrajzi vezérkönyvek közül Velősy 
Lipót igazgató-tanítóét, a nyelvtanok közül 
dr. Weszély Ödönét fogadta el. Az olvasó-
könyvek dolgában, amelyek körül nagy a tüle-
kedés, még nem döntöttek. — Nógrád vármegye 
fali térképe jelent meg oly kivitelben, mely 
egyetlen a maga nemében a megyei térképek 
közt. A vármegyei tanítóegyesület megbízásából 
Nógrádi Pál salgótarjáni tanárjelölt tervezte és 
rajzolta. A minden tekintetben kifogástalan s 
s az új helynevekkel készült fali térkép ára 
vászonra fölhúzva 13 K. Megrendelhető a 
Nógrádvármegyei Tanítóegyesület elnökségénél, 
Salgótarjánban. — A Csanádmegyei Tanító-
egyesület pályázatot hirdet a kezelése alatt levő 
árva-alap első félévi kamatainak elnyerésére. 
Pályázhatnak elsősorban tanítók, másodsorban 
tanítónők árvái, harmadsorban vármegyebeli és 
az egyesület kötelékébe tartozó elaggott, munka-
képtelen tanítók, tanítónők és negyedsorban az 
erre jogosított tanítók és tanítónők jó maga-
viseletű és kiváló előmenetelt tanúsító gyermekei. 
A kellően fölszerelt kérvények június hó 30-ig 
Strausz Gyula elnökhöz adandók be. — Tan-
folyam beszédhibások részére. A beszédhibások 
állami tanfolyamának vezetősége f. évi július 
hó 2-tól július hó 28-ig tandíjmentes gyógyító-
tanfolyamot rendez. Fölvétetik e tanfolyamra 
mindenféle beszédhibás. Fölvétel június hó 23-án 
és 30-án déli 12 órától 1 óráig'VHI., Mosonyi-
utca 8. szám alatt. — Gyűlés. A „Székesfehér-
vári egyházmegyei róm. kath. iskolák tanítóinak 
egyesülete" június hó 28-án Székesfehérvárott, 
évi rendes közgyűlést tart. 
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— Halálozás. Tóth Lajos volt sajóládi nyug. 
róm. kath. kántortanító 52 szolgálati év után, 
életének 85 évében jobblétre szenderült Az el-
halt agg tanító sikerdús összes szolgálati éveit 
Sajóládon töltötte, nyugalombavonulása után 
Mihályiba kölözött s ott végezte be földi életét. 
Jeles társadalmi állásban levő két fia és leányai 
gyászolják elhunjtát. Áldás emlékére ! 

— A magyar államvasútak nyári menet-
rendje. Olvasóink tájékoztatására a magyar 
államvasútak nyári menetrendjéből közöljük a 
következőket: A vonatok indulása Budapest 
keleti pályaudvarról délelőtt (hová ?) : 6.15 órakor 
sz. v. Hatvan (vasár- és ünnepnapokon május 
20-tól bezárólag szeptember 9-ig közlekedik) ; 
6.20 ó. sz. v. Nagy-Kanizsa, Trieszt; 6.45 ó. 
sz. v. Wien, Grácz, Sopron; 7.00 ó. gy. v. 
Újvidék, Zimony; 7.10 ó. gy. v. Ruttka; 7.15 ó. 
sz. v. Belgrád, Bród ; 7.25 ó. gy. v. Gyula-
fehérvár, Nagyszeben, Kolozsvár, Tövis, Stanislau; 
7.35 ó. gy. v. Fehring, Grácz ; 7.40 ó. gy. v. 
Kassa, Lemberg, Máramarossziget ; 7.45 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 8.00 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, Torino, 
Róma, Pécs, Vinkovee; 8.00 ó. sz. v. Arad, 
Brassó; 8.10 ó. sz. v. Kassa, Csorba; 8.15 ó. 
sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, Bród; 8.35 ó. sz. v. 
Munkács, Máramarossziget ; 8.50 ó. gy. v. Wien, 
Grácz, Sopron ; 8.55 ó. sz. v. Bicske (vasár- és 
ünnepnapokon május 20-tól bezárólag szeptem-
ber 9-ig közlekedik); 9.00 ó. sz. v. Kolozsvár, 
Brassó, Máramarossziget, Stanislau ; 9.35 ó. 
sz. v. Ruttka, Berlin; 11.15 ó. tsz. sz. Kiskőrös. 

Délután: 12.20 órakor sz. v. Szombathely, 
Wien; 12.20 ó. sz. v. Arad, Tövis, Püspök-
ladány; 12.35 ó. sz. v. Hatvan, Szerencs; 1.30 ó. 
sz. v. Gödöllő : 1.50 ó. gy. v. Fehring, Grácz ; 
1.55 ó. sz. v. Szabadka, B.-Bród; 2.00 ó. gy. v. 
Arad, Bukarest (május havában csak Brassóig 
közlekedik); 2.10 ó. gy. v. Wien, Páris; 2.15 ó. 
gy. v. Kassa, Lemberg ; 2.25 ó. sz. v. Bicske ; 
2.25 ó. sz. v. Hatvan ; 2.35 ó. gy. v. Kolozsvár, 
Tövis, Szatmár-Németi ; 2.40 ó. sz v. Szolnok ; 
2.50 ó. sz. v. Gödöllő ; 3.00 ó. gy. v. Pécs, 
Eszék, Gyékényes ; 3.20 ó. gy. v. B.-Bród, 
Belgrád, Konstantinápoly ; 3.25 ó. v. v. Paks ; 
3.30 ó. gy. v. Ruttka, Berlin; 4 30 ó. sz. v. 
Győr ; 5.20 ó. sz. v. Gödöllő ; 5.35 ó. sz. v. 
Ruttka, Berlin ; 5.45 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó ; 
6.25 ó. sz. v. Hatvan ; 6 25 ó. sz. v. Kiskői'ös ; 
6.50 ó gy v. Zágráb, Fiume, Róma, Torino; 
7.05 ó. sz. v. Máramarossziget, Stanislau; 7.15 ó. 
sz. v. Bicske, Trieszt; 8.15 ó. sz. v. Gödöllő; 
8.30 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, Bród ; 8.45 ó. 
sz. v. Kassa, Csorba; 9.15 ó. gy. v. Kolozsvár, 
Bukarest, Stanislau; 9.40 ó. sz. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget ; 9.40 ó. sz. v. Fehring, 
Grácz ; 10.10 ó. sz. v. Arad, Brassó; 10.10 ó. 
sz. v. Belgrád, Eszék, B.-Bród; 10.30 ó. sz. v. 

Wien, Páris; 11.00 ó. gy. v. Kassa, Csorba, 
Lemberg; 11.10 ó. v. v. Ruttka, Szerencs. 

A vonatok érkezése Budapest keleti pálya-
udvarra délelőtt (honnan ?) : 5.00 órakor tsz. sz. 
Mária-Radna, Arad, Nagyvárad, Debreczen ; 
5.20 ó. v. v. Berlin, Rut tka; 5.45 ó. sz. v. 
Stanislau, Máramarossziget ; 5.45 ó. sz. v. Belgrád, 
B.-Bród; 6.10 ó. sz. v. Brassó, Arad; 6.15 ó. 
sz. v. Bicske, Gyékényes ; 6.35 ó. sz. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget ; 6.40 ó. sz. v. Wien, 
Trieszt; 6 50 ó. gy. v. Csorba, Kassa; 7.10 ó. 
sz. v. Gödöllő; 7.10 ó. sz. v. Kiskőrös; 7.20 ó. 
sz. v. Brassó, Kolozsvár; 7.25 ó. sz. v. Grácz, 
Fehring ; 7.35 ó. sz. v. Hatvan ; 7.50 ó. gy. v. 
Bukarest, Brassó; 7.50 ó. v. v. Paks, Adony-
Pusztaszabolcs ; 8.10 ó. sz. v. Fiume, Zágráb, 
Bród, Pécs; 8.15 ó. sz. v. Csorba, Kassa; 8.30 ó. 
sz. v. Szolnok ; 8.45 ó. sz. v. Hatvan ; 8.50 ó. 
gy. v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb; 9.10 ó. 
sz. v. Győr ; 9.45 ó. sz. v. Berlin, Ruttka ; 
9.50 ó. sz. v. Szabadka; 10.15 ó. sz. v. Trieszt, 
Nagy-Kanizsa. 

Délután : 12.10 órakor sz. v. Gödöllő ; 12.25 ó. 
sz. v. Tövis, Arad, Püspökladány; 12.40 ó. 
gy. v. Berlin, Ruttka; 12.45 ó. sz. v. Wien, 
Sopron, Szombathely; 1.00 ó. gy. v. Konstanti-
nápoly, Belgrád, B.-Bród; 1.10 ó. gy. v. Buka-
rest, Arad; 1.30 ó. gy. v. Gyékényes, Eszék, 
Pécs; 1.30 ó. gy. v. Lemberg, Kassa; 1.45 ó. 
gy. v. London, Páris, Wien; 1.50 ó. gy. v. 
Tövis, Kolozsvár, Szatmár-Németi ; 2.10 ó. gy. v. 
Grácz, Fehring; 3.10 ó. sz. v. Hatvan, Szerencs; 
5.40 ó. sz. v. Gödöllő ; 6.35 ó. sz. v. Győr ; 
6.40 ó. sz. v. Brassó, Kolozsvár, Stanislau, 
Máramarossziget ; 6.55 ó. sz. v. Belgrád, Bród ; 
7.00 ó. sz. v. Berlin, Ruttka, Szerencs; 7.10 ó. 
gy. v. Wien, Grácz; 7.20 ó. sz. v. Brassó, 
Arad ; 7.50 ó. sz. v. Gödöllő ; 7.55 ó. sz. v. 
Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 8.10 ó. sz. v. 
Munkács, Máramarossziget ; 8.45 ó. sz. v. Bicske ; 
8.50 ó. sz. v. Csorba, Kassa ; 9.05 ó. gv. v. 
Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Vinkovee, Pécs ; 
9.10 ó. gy. v. Berlin, Rut tka; 9.30 ó. sz. v. 
Wien, Grácz; 9.35 ó. gy. v. Nagy-Szeben, 
Kolozsvár, Stanislau; 9.50 ó. gy. v. Grácz, 
Fehring; 10.00 ó. gy. v. Zimony, Újvidék; 
10.10 ó. sz.v.Munkács, Kassa, Máramarossziget; 
10.35 ó. sz. v. Gödöllő ; 10.50 ó. sz. v. Nagykáta ; 
11.00 ó. sz. v. Bicske; 11.10 ó. sz. v. Hatvan. 

A vonatok indulása Budapest nyugati pálya-
udvarról. Délelőtt (hová ?) : 1 órakor kel. ost. 
expr. v. Wien, Páris, üstende, London; 4.45 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 6.00 ó. sz. v. Érsekújvár; 
6.15 ó. sz. v. Göd; 6.35 ó. sz. v. Szeged, Szol-
nok ; 6.40 ó. sz. v. Lajosmizse, Kecskemét ; 
6.45 ó. sz. v. Esztergom ; 6.55 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 7.20 ó. gy. v. Zsolna, Berlin; 8.00 ó. 
gy. v. Wien; 8.05 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 
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8.30 ó. sz. v. Temesvár, Karánsebes, Báziás; 
8.50 ó. sz. v. Yácz, Nagymaros; 9.05 ó. sz. v. 
Piliscsaba (vasár- és ünnepnapokon május 6-tól 
közlekedik) ; 9.20 ó. sz. v. Wien, Berlin; 9.35 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 9.40 ó. gy. v. Bukarest, 
Báziás; 11.25 ó. sz. v. Palota-Újpest; 11.35 ó. 
sz. v. Nagymaros; 11.40 ó. mot. v. Lajosmizse, 
Kecskemét. 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Czegléd, Szol-
nok; 12.15 ó. sz. v. Palota-Üjpest ; 12.25 ó. 
sz. v. Nagymaros; 12.40 ó. sz. v. Dorog; 1.10 ó. 
sz. v. Dunakeszi-Alag ; 2.05 ó. sz. v. Piliscsaba ; 
2.15 ó. __ sz. v. Párkány-Nána ; 2.20 ó. sz. v. 
Palota-Üjpest; 2.25 ó. gy. v. Bukarest, Báziás; 
2.30 ó. sz. v. Érsekújvár; 2.40 ó. sz. v. Esz-
tergom ; 2.45 ó. sz. v. Czegléd ; 2.50 ó. mot. v. 
Lajosmizse, Kecskemét ; 3.00 ó. gy. v. Wien, 
Páris; 3.20 ó. sz. v. Palota-Újpest (vasár- és 
ünnepnapokon május 20-tól bezárólag szeptem-
ber 9-ig közlekedik) ; 4.15 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
4.25 ó. sz. v. Nagymaros ; 4.30 ó. sz. v. Szeged ; 
4.35 ó. sz. v. Lajosmizse; 5.15 ó. gy. v. Wien ; 
5.20 ó. sz. v. Nagymaros; 6.10 ó. sz. v. Palota-
Újpest ; 6.20 ó. sz. v. Párkány-Nána ; 6.30 ó. 
sz. v. Czegléd ; 6.40 ó. sz. v. Esztergom ; 6.45 ó. 
Bukarest, Báziás ; 6.55 ó. gy. v. Zsolna, Berlin, 
Pozsony; 7.15 ó. sz. v. Palota-Üjpest; 7.50 ó. 
sz. v. Yácz, Nagymaros; 8.00 ó. sz. v. Vácz 
(vasár- és ünnepnapokon május 20-tól bezáró-
lag szeptember 9-ig); 8.20 ó. mot. v. Lajos-
mizse, Kecskemét; 8.30 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
10.00 ó. sz. v. Wien, Páris ; 10.10 ó. gy. v. 
Szeged, Báziás, Bukarest; 10.30 ó. sz. v. Zsolna, 
Berlin ; 10.35 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza ; 10.40 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 11.20 ó. k. e. v. Belgrád, 
Konstantinápoly (minden kedden, csütörtökön 
és vasárnapon közlekedik); 11.30 ó. k. o. e. v. 
Bukarest, Konstantinápoly (minden szerdán és 
szombaton közlekedik). 

A vonatok érkezése Bud ipest nyugati pálya-
udvarra. Délelőtt (honnan?): 12.50 ó. k. o. e. v. 
Konstantinápoly, Bukarest (érkezik minden hét-
főn és csütörtökön); 4.18 ó. sz. v. Palota-Üjpest ; 
5.35 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 5.45 ó. sz. v. 
Czegléd; 6.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd; 6.25 ó. 
sz. v. Palota-Üjpest; 6.35 ó. sz. v. Berlin, 
Zsolna; 6.55 ó. sz. v. Lajosmizse; 7.05 ó. tvszsz. 
Párkány-Nána; 7.15 ó. sz. v. Bukarest, Báziás; 
7.25 ó. sz. v. Dorog; 7.35 ó. sz. v. Palota-
Üjpest; 7.45 ó. sz. v. Páris, Wien; 8. ó. sz. v. 
Göd; 8.10 ó. sz. v. Nagymaros; 8.15 ó. mot. v. 
Kecskemét, Lajosmizse ; 8.25 ó. sz. v. Kiskún-
félegyháza; 8.35 ó. sz. v. Esztergom; 8.45 ó. 
sz. v. Párkánynána; 9.10 ó. sz. v. Dunakeszi-
Alag; 9.25 ó. gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony; 
10.20 ó. sz. v. Palota-Üjpest; 10.50 ó. sz. v. 
Érsekújvár; 10.55 ó. sz. v. Szeged. 

Délután: 12.05 ó. sz. v. Palota-Újpest; 

12.55 ó. sz. v. Palota-Üjpest; 1.15 ó. gy. v. 
Bukarest, Báziás ; 1.20 ó. sz. v. Yácz, Nagy-
maros; 1.40 ó. gy. v. Páris, Wien; 1.55 ó. 
mot. v. Kecskemét, Lajosmizse ; 2.10 ó. sz. v. 
Dunakeszi-Alag; 3.05 ó. sz. v. Palota-Üjpest; 
3.55 ó. sz. v. Nagymaros ; 4.05 ó. sz. v. Palota-
Üjpest (vasár- és ünnepnapokon május 20-tól 
bezárólag szeptember 9-ig közlekedik); 4.15 ó. 
sz. v. Szolnok, Czegléd ; 4.30 ó. sz. v. Eszter-
gom ; 5.40 ó. sz. v. Palota-Üjpest ; 5.45 ó. sz. v. 
Nagymaros (vasár- és ünnepnapokon május 
20-tól közlekedik); 5.55 ó. sz. v. Wien, Berlin; 
6.30 ó. gy . v. Bukarest, Báziás ; 6.50 ó. sz. v. 
Palota-Újpest; 7.00 ó. gy. v. Wien; 7.10 ó. 
sz. v. Temesvár, Báziás ; 7.50 ó. sz. v. Nagy-
Maros ; 8.10 ó. sz. v. Piliscsaba (vasár- és 
ünnepnapokon május 6-tól közlekedik) ; 8.20 ó. 
sz. v. Palota Újpest ; 8.45 ó. sz. v. Párkány-
Nána; 8.55 ó. sz. v. Kecskemét, Lajosmizse; 
9.05 ó. gy. v. Wien; 9.15 ó. sz. v. Esztergom;. 
9.45 ó. gy. v. Berlin, Zsolna ; 10.05 ó. sz. v. 
Piliscsaba (vasár- és ünnepnapokon); 10.15 ó. 
sz. v. Palota-Üjpest; 10.30 ó. sz. v. Vácz (vasár-
és ünnepnapokon szeptember 9- ig bezárólag) ; 
10.40 ó. sz. v. Szeged ; 10.45 ó. sz. v. Nagy-
maros; 10.55 ó. k. e. v. Konstantinápoly^ Bel-
grád (érkezik minden kedden, csütörtökön és 
szombaton); 11.00ó. k. o. e. v. London, Ostende, 
Páris, W i t n ; 11.15 ó. mot. v. Kecskemét, 
Lajosmizse; 11.20 ó. sz. v. Palota-Üjpest; 
11.30 ó. sz. v. Érsekújvár. 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügy osztály főnökök napon-
ként déli f'2 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van mindtn csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56 sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; folvilágosítások is ott nyernetők. — As 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító- Szövetkéz ténél- kötött életbiztosítások -, 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

T a r t a l o m : Gyakorlati irány a nevelésben. Máthé 
József. — A tanító nevelői hatása az iskolán kívül. 
Hevesi Mór. — Tanítóváltozások. Lengyel József. — 
Az ismétlésről. Schön József. — Hazugságok a taní-
tásban. Lakatos Lajos. — Tanítók megjutalmazása. — 
Tanítók tanácsadója. — S z ü n ó r a : Munkára ! (Vers.) 
Bura Máté. — Iskolai történetek. Hegedűs Lajos. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓÉ LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje l en ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatás i 
intézet , tehát az ö s s z e s óvodák, e lemi , fe l ső nép- és polgári 
iskolák é s taní tóképző - intézetek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti fo lyamodványok az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes kir. tanfe lügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tősegéhez küldendők. A h e l y s é g (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) é s az u t o l s ó pósta vi lágosan ki irandó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy n e g y e d évné l k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési p é n z e k a 
kiadóhivata lba kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes szóért , m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon mindenki által k iszámítható h irdetés i díj előre k ü l d e n d ő 
be . Esryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted r é s z é t 
tevő pet i t n y o m á s ú es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dí juk is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, U . KEB. , OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB. , ISKOLA-TÉB 3 . 

Kézirarokat n e m aduiilc vissza,. 

A neinzeiiségi törekvésekről iiép-
oktatá*Ü£yi szempontból. 

A. Néptanítók Lapja több számában 
foglalkoztam már ama szomorú állapo-
tokkal, amelyek román tannyelvű gör. 
kel. elemi iskoláinkban tapasztalhatók. 
Rámutattam az ezen iskoláknál található 
s a magyar nemzetre és hazára nézve 
sértő, sőt veszélyes anyagokra is. Sajnos, 
a lefolyt képviselőválasztások egy újabb, 
a legveszedelmesebb oldalról tüntetik föl 
ezen iskolák hatását a népnevelésre vo-
natkozólag. A román tannyelvű gör. kel. 
elemi iskolák tanítóinak egy része ugyanis 
egészen nyíltan a nemzetiségi izgatókkal 
tartott, s a román nemzetiségi képviselő-
jelölt érdekében a legféktelenebb módon 
korteskedett. Különösen kitűntek ebben 
a képezdevégzett, de még oklevél nél-
küli tanítók, akik a képesítő-vizsgálaton 
a magyar nyelvből elbuktak. így pl. 
a k . . . i gör. kel. elemi iskola tanító-
ját kénytelen volt a csendőrség meg-
kötözve a bírósághoz bekísérni, mert 
még a fölizgatott nép fékentartására 
kirendelt csendőrség ellen is izgatott, 
rá akarván bírni a népet, hogy tegye 
lehetetlenné a csendőrség élelmezését. 
A f . . . . i gör. kel. tanítót, aki a nem-
zetiségi jelölt érdekében messze vidékre 
is elkóborolt, a csendőrség szállította 
haza. A m . . . . i gör. kel. tanító a 
magyarság elleni féktelen dühében még 

tettlegességre is vetemedett egyik ma-
gyar választóval szemben stb. 

Ezek a jelenségek kell, hogy gondol-
kozókká tegyenek bennünket, s keressük 
a módokat, hogy alaposan megtisztít-
hassuk iskoláinkat a magyar nemzeti 
állam megbontására irányuló áramlatot 
támogató tanítóktól ; mert bizonyos, hogy 
a hazaellenes pártot nyíltan támogató tanító 
az iskola falain bdül még szabadabban dol-
gozik a magyarság meggyűlöltetése és a ma-
gyar hazától való elszakadási vágy terjesztése 
és fokozása érdekében. A legmélyrehatób-
ban kell védekeznünk a mindinkább 
nagyobb hullámokat vető hazaellenes 
áramlat terjesztésének meggátolására, 
visszaszorítására ós megszüntetésére. A 
hazafiatlan érzés legkisebb jelét eláruló 
tanítót kérlelhetetlenül el kell azonnal 
távolítanunk a tanítói pályáról, mert 
bizonyos, hogy az ilyenek a nevelésükre 
bízott fiatal nemzedéket irántunk ellen-
séges érzelmekben nevelik föl. Az ilyen 
tanítók iskolái a nemzetiségi izgatásnak 
valóságos melegágyai. Jelenleg, úgyszól-
ván, teljesen védtelenül állunk a haza-
fiatlan érzésű tanítókkal szemben. Az 
ilyen tanító, hacsak nagyfokú nyilvános 
izgatásért nem kerül a közhatóság kezei 
közé, az iskola falain belül szabadon 
folytathatja romboló munkáját. Ezen 
gyatra helyzetünknek kútfeje a nemze-
tiségi egyházak részére a törvényekben 
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lojálisán biztosított önrendelkezési jogok, 
amely jogokkal ellenünk élnek. Melyik 
állam tűrné pl. azt, hogy nemzetiségi 
izgatásért s a magyar nemzeti zászló 
meggyalázásáért elítélt lelkészeket az 
egyház a büntetés kiállása után továbbra 
is szabadon alkalmazhasson ? Vármegyénk 
területén több ilyen gör. kel. lelkészt 
ismerek, akik kiszabadulásuk után újra 
elfoglalták lelkészi állásukat. Vájjon az 
ilyen lelkészek vezethetik-e a népet 
hazafias irányban? S vájjon ezek mű-
ködését nyugodtan nézhetjük-e? Sajnos, 
a tapasztalatok az ellenkezőt mutatják. 
Ezek a nemzetiségi egyházak nem akar-
ják megérteni, hogy amikor az állam 
érdekei ellen törnek, egyúttal önmagu-
kat is gyöngítik. Elvégre is szakítanunk 
kell az eddigi lagymatag s a nemzeti-
ségekkel szemben tanúsított túllojális 
irányzattal. Vissza kell vennünk mind-
azon jogokat és szabadalmakat, amelye-
ket ellenünk, a magyar nemzet és haza 
meggyöngítésére használnak föl ; köz-
életünket és iskoláinkat pedig meg kell 
tisztítanunk a hazaellenes áramlatot tá-
mogató vezetőktől. 

Hogy a nemzetiségi izgatók legköny-
nyebben a románság között boldogul-
hatnak, annak okát a román köznép 
műveltségének alacsony fokában találjuk 
meg. Szinte hihetetlen, hogy milyen 
képtelen dolgokat lehet elhitetni velük. 
Nagy segítségükre van a nemzetiségi 
izgatóknak a románság vakbuzgósága s 
a babonaság iránti nagyfokú hajlama. 
A román paraszt minden te t té t a ba-
bonaság jellemzi. A románság hiszékeny-
ségének jellemzésére elegendőnek tartom 
a következőket fülemlíteni: 

V. román nemzetiségi képviselő válasz-
tásakor a kortesek azt beszélték a nép-
nek, hogy mikor a király vacsorált, 
belépett hozzá V., akit a király azonnal 
megismert, örömmel fogadott s le akarta 
ültetni maga mellé vacsorálni. V. azon-
ban így szólt a királyhoz: „Fölséges 
Uram! Nagyon köszönöm kegyes jósá-

godat, de én nem vacsorálni jöttem ide, 
hanem az életedet akarom megmenteni." 
Ezzel a gyertyákat V. eloltotta s ketté-
törve a király elé tartván, mondá: „íme, 
Fölséges Uram ! Kossuthék dinamitot 
tettek a gyertyákba, hogy Fölségedet 
elpusztítsák." A király erre V.-t meg-
ölelte, s fiául fogadta. És ezt a nép 
szentül elhitte, mert gondolkozóképes-
sége nem terjed ki annyira, hogy meg-
ítélje, miszerint ez nem lehet igaz, mi-
vel a királyhoz nem lehet olyan könnyű 
szerrel bejutni, a király nem ismerheti 
mindenik alattvalóját stb. 

A nép szintén elhitte azt is, hogyha 
a magyar jelölt lesz megválasztva, akkor 
a jobbágyságot visszaállítják, elveszik a 
földet s megint ingyen kell dolgozni a 
magyar földesurak részére, továbbá, 
hogy románul még a templomban sem 
szabad azután imádkozni. 

A román nép nagyfokú vallásosságát 
és babonás hitét mutatják, hogy úgy az 
állati, mint az emberi betegségeknél is 
elsősorban nem az orvost, hanem a pa-
pot hívja segélyül. Minden betegségre 
megvan a külön ima és egyházi szer-
tartás, aminek elvégzéséért természete-
sen fizetni is kell. Legolcsóbb az állatok 
megfüstölése, minden darab marha után 
20 fillér jár a papnak; kisebb beteg-
ségeknél 2 —10 koronát, az ördögűzés-
ért pedig 100 — 200 koronát is fizetnek, 
vagyis ahogy megalkudnak a pappal. 

Amilyen tudatlan, hiszékeny és babo-
nás a román köznép, annyira jóindulatú 
s becsületes is, ha nincs fölizgatva. 
A magyar embert szívesen és vendég-
szeretőig látják, s ügyes-bajos dolgában 
készséggel segédkeznek is. Ezt a népet 
tehát addig vegyük gondjainkba és ke-
zelésünkbe, amíg a nemzetiségi izgatók 
végleg el nem fordítják tőlünk. Akadá-
lyozzuk meg a lehetőségét is annak, 
hogy az ellenünk, illetve hazánk ellen 
izgató lelkész, tanító stb. a vezető állás-
ban megmaradhasson. A mételyhintőket 
nemcsak meg kell büntetnünk, hanem 
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örökre ártalmatlanokká is kell tennünk 
őket, szóval, a népnevelés teréről végleg 
el kell távolítanunk. A bajt csírájában 
kellett volna elfojtani, de mivel ez meg 
nem történt, most már erősebb rend-
szabályokkal kell élnünk. Mindenekelőtt 
a rég vajúdó tanítóképzés rendezésének 
ügyét kell dűlőre juttatnunk. A tanító-
képzést állami föladattá kell tennünk. A tanító-
képzők államosítása biztosíthatja csak a haza-
fias és magyarérzdmű tanítóság nevelését. 
A hivatása magaslatán álló s a magyar 
haza szeretetétől áthatott tanítóság 
által remélhetjük gátat vetni a mind-
inkább terjedő hazaellenes áramlatnak. 
A tanítóság útján elsősorban a tanuló-
ifjúságot kell magunk részére biztosí-
tani, mivel a jó és hazafias szellemű 
tanító saját érzelmeit csöpögteti a 
gondjaira bízott gyermeksereg szívébe, 
lelkébe; s így az elidegenítő és haza-
ellenes behatásokat nemcsak hogy ellen-
súlyozza, hanem ártalmatlanokká is teszi. 

A tanítóképzés államosításával kap-
csolatban a nemzetiségi vidékeken az iskolá-
kat is föltétlenül államkezdésbe kell vennünk, 
mert csak így biztosíthatjuk magunk 
részére a nemzetiségi tanulóknak haza-
fias és magyaros érzelmű nevelését. Ké-
sedelem nélkül fogjunk az átalakítások 
nagy munkájához, szeretett magyar ha-
zánk és nemzetünk javára. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

Népoktatási fe lügyeletünk a ma-
gyar nyelv tanítása szempoii jából . 

Hosszú című rövid cikk. Valószínűleg jobb, 
mintha a címe rövid lenne, a cikk pedig hosszú. 
Am az ilyen cikket majd más fogja megírni. 
Mert hogy a téma nem olyan természetű, mely-
hez hozzászólani érdemes ne lenne. 

Sok szó esett a magyar nyelv tanításáról. 
Es esik ezentúl is. Történt is valami e téren. 
De hogy nem elég, ami történt és történik, 
mindenki tudja. A magyarság propagatív ereje 
az iskola által mindezideig kellőképen kifeje-
zésre nem jutot t ; a folyamatos asszimilálásban 
az iskola még mindig nem az a tényező, amely 
lehetne s aminek • lennie kellene. 

Az okok meglehetősen ismeretesek. De még 
sem egészen azok. 

A faji idegenkedés mindenesetre jelentékeny 
akadály, de hogy nem a legnagyobb, tapasz-
talaton alapuló meggyőződésem. Minél kiter-
jedtebb lesz az állami föladatok köre, annál 
több emberre nézve válik a megélhetés kérdé-
sévé a magyar nyelv ismerete, annál többen és 
annál szívesebben tanulják a magyar nyelvet. 
A magyar nyelv ismerete nélkül ma már még 
a nemzetiségi egyházak papjai is fönnakadnak 
a haladásukban. 

Az idegenkedés szítása tehát inkább agitációs 
eszköz, mint .komoly akadálynak a forrása. 

Sokkal jelentősebb oka ennek a csekély ered-
ménynek az a körülmény, hogy a tanítók jelen-
tékeny százaléka maga sem bírja oktatóképes-
séggel a magyar nyelvet. Igen sokan vannak 
azok a tanítók is, akik ugyan maguk jól beszélik 
a magyar nyelvet, de nincsenek tisztában a 
magyar beszéd tanításának immár elméletben 
tisztázottnak vehető kérdésével. 

Hiába vannak útmutató könyveink; igen sok 
tanító nem elég erős arra, hogy az elméleti 
igazságot ömnagától alkalmazni tudja. Véld ira, 
gyakorlati útmutatásra van szüksége. Mesterre, 
akit meglessen és utánozzon, buzdítóra, aki 
serkentse, ellenőrre, aki őt lankadni ne engedje. 

Tanítónak tanítómester az ideálja, akitől 
szívesen tanul ; mert a kolléga kollégára semmit 
sem oktrojál. 

Csakhogy a jó példa követésének ez a módja 
szerfölött meg van nehezítve, mert a legtöbb 
tanító épenséggel nincs abban a helyzetben, 
hogy hoszpitálhasson. Csuda-e, hogy minta 
nélkül, a kellő siker buzdító ereje nélkül igen 
sokan kedvetlenül, a megfelelő szakértelem és 
gyakorlati ügyesség nélkül robotolják le a 
magyarnyelvi órákat ? 

Ha több és gyorsabb sikert akarunk, nem 
szabad bevárnunk a külterjes haladásnak azt a 
fokát, mely a hoszpitálás nehézségeit legyőzi. 
Hanem tegye meg minden tanfelügyelő e téren 
is a kötelességét. Mutasson a tanfelügyelő 
példát, irányítson, vezessen, buzdítson és ellen-
őrizzen. És ne lankadjon, míg az újabb erő-
feszítések alapjául szolgáló sikert nem észleli. 

Hiszem, s">t tudom, hogy irányító általános 
eszmékben és ellenőrzésben sehol sincs hiány. 
A tapasztalatok azonban azt mondják, hogy 
ennyi nem elég. Nem a szó, a cselekedet buz-
dítása kell. Mert csak ennek biztos a hatása. 

Olyan tanfelügyelő nincs, ki a magyar beszéd 
tanításának módjával elméletben tisztában ne 
lenne ; sőt a többség __ bizonyára példát is tud 
mutatni e tanításra. Ámde értesüléseim szerint 
nem nagy azoknak a tanfelügyelőknek a száma, 
akik tényleg meg is mutatják, miként kell a 

26* 
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magyar nyelvet tanítani. A tapasztalat mutatja, 
hogy a bírálat, az elméleti irányítás es ellen-
őrzés nem elég. Szükséges valamennyi, de a 
gyakorlati útmutatás nélkülözhetetlen. Buzdító 
hazafias szólamok nem sokat érnek. Többet ér 
egy dekagram cselekedet egy métermázsa 
frázisnál. 

Ugyanazért a sikeres ellenőrzésnek és irányí-
tásnak sine qua non-ja, hogy a tanfelügyelő 
tudjon is, akarjon is követésre érdemes példát 
adni, ha a szükség úgy hozza magával. Maga a 
példaadás azonban csak egyik föltétele a sikeres 
felügyeletnek. Állhatatos, nem lankadó ellen-
őrzés nélkül a buzgalom könnyen kárba vész. 

Ismertem egy tanfelügyelőt, aki első iskola-
látogatásai alkalmával gyakorlatilag mutatta 
be a magyar beszéd helyes tanításának módját. 
A közvetlen módszer szerint 20 perc alatt 
játszva tanította meg az I. osztályos gyerme-
keket 3 fogalomnak magyar nevére és e nevekkel 
való egy-két tőmondat képzésére. Aztán ceruzát 
vétetett elő s kiszámíttatta a tanítóval, hogyha 
minden nap csak V2 órát fordít is a magyar 
beszéd tanítására, 4 esztendő alatt sokkal nagyobb 
magyar szókincsük lesz tanítványainak, mint a 
falu legértelmesebb parasztemberének az anya-
nyelvén. 

Csak ne fordíttasson, lianem kövesse híven 
és kitartással a közvetlen módszerre adott példát. 

Abban az esztendőben nem tett több láto-
gatást. Mikor a következő esztendő vége felé 
nagy reménykedéssel ismét kiszállt a községben, 
nagy meglepetéssel észlelte, hogy a gyermekek 
azt az egy-két szót is elfelejtették, amire őket 
másfél év előtt megtanította. 

Kérdőre vonván a tanítót, ez nagy restel-
kedéssel mentegetőzött. Hogy nem ment a dolog, 
kénytelen volt visszatérni a „régi módszer"-hez. 

Á tanfelügyelőt a szomorú tapasztalat el nem 
csüggesztette. Ismét megtartotta mintatanítását. 
Kilátásba helyezte, hogy az év folyamán többször 
meg fogja látogatni az iskolát. Látván a tanító, 
hogy a tanfelügyelő komolyan veszi a dolgot, 
többet le nem tért a helyes útról. Es szép 
sikert ért el. Még jutalmat is kapott. 

Igaz, hogy az említett tanfelügyelőnek tanító-
példáját nem könnyű utáncsinálni, a többek 
között már csak az iskolalátogatás céljára 
rendelkezésre álló idő csekélysége miatt is ; ámde 
nem lehetetlen. Tervszerű munkabeosztással, 
következetességgel lassan sorra kerül minden 
iskola, minden tanító. Aki fogékony, azt tanítani 
s a visszaeséstől óvni kell. Akivel nem lehet 
célt érni, meg lehet, sőt kell is cserélni. 

(Székelyudvarhely.) Ember János. 

— 

Megfigyelés, tapasztalat. 
Az ember születésétől kezdve haláláig fejlő-

dik. Minden fejlődésre képes egyén nevelhető 
és nevelendő. Így az ember is. A nevelés annál 
biztosabb eredményű, minél öntudatosabb, minél 
képzettebb az a tényező, aki vagy ami az em-
ber nevelésében közreműködik. Közreműködik 
pedig a család, óvoda, az iskola minden foko-
zatával ; azután közreműködik — és pedig leg-
tovább — a társadilom jó és rossz oldalaival 
s ha tekintetbe vesszük, hogy a büntető igaz-
ságszolgáltatás erkölcsi eredménye is voltaké-
pen nevelés, azt is a nevelési tényezők közé 
kell számítanunk, mely haláláig kész nevelni 
az embert. 

Melyik már most ezek közül az a legöntu-
datosabb, legképzettebb, legelfogulatlanabb té-
nyező, melynek befolyását legtovább kell állan-
dósítanunk ? El kell tekintenünk az igazság-
szolgáltatástól, mely már elkövetett hibákat 
akar javítani, de preventív nem működik, pedig 
a nevelési tényezőnek épen abban az irányban 
kell főként hatnia, hogy az ember jó, erköl-
csös legyen, hogy a társadalmi rendet, békes-
séget egyetlen egyén se háborítsa meg, hogy 
minden ember csak jót cselekedjék. 

Ha ebből a szempontból tekintjük a nevelés 
tényezőit, akkor az elsőséget a népiskolának, a 
néptanítónak kell adnunk, nemcsak azért, mert 
a népiskolán felül álló intézetektől nem köve-
telik annyira, hogy neveljenek, hanem főként 
azért, mert az emberiségnek alig számba vehető 
százaléka az, amelynek iskolai nevelés oktatása 
a népiskolában be nem végződik. Ennélfogva 
természetes az az óhajtás, hogy a nevelendő 
egyén a népiskola, a néptanító befolyása alatt 
legyen lehető legtovább. 

Ez az okos előrelátáson, logikus számításon 
alapuló óhajtás hozta létre az ifjúsági egyesü-
letek eszméjét. 

Bármennyire helyesnek, szükségesnek tartom 
ezeket az egyesületeket mint ember, mint a 
társadalomnak egy tagja : mégis erős kétségek 
szállnak meg, vájjon jelenlegi nyomasztó anyagi 
helyzetében nem terheljük-e meg túlságosan a 
tanító vállait az egyesületek vezetésével, föl-
téve, hogy lelkiismeretes, eredményes vezetésről 
van szó? S nem tehetjíik-e meg különösen, 
ahol egy tanító hordoz minden terhet ? — Bizony 
nem alaptalan az aggodalom ! — Azonban en-
nek dacára azt látjuk, hogy az ifjúsági egye-
sületek hovatovább mind jobban szaporodnak, 
ami ékesen bizonyítja, hogy a tanítóság bírja 
a terhet, szívesen fárad alatta; bizonyítja, hogy 
a tanítóság kötelesség smerő s a nehéz munka 
láttára kell, hogy meginduljanak az irányadó 
tényezők. És én hiszem, hogy nem messze van 
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az az idő, midőn minden hivatása magaslatán 
álló tanító kellő erkölcsi méltatásban részesül 
s az anyagi gondoktól menten végezheti sokágú 
kötelességét: akkor az én kétségem, aggodal-
mam is örömmé, diadalkiáltássá válik; akkor 
azután a magyar tanítóságnak is kijut olyan-
forma dicsőségből amilyent a német-francia 
fegyveres nagy osztozkodás után a német taní-
tóságnak érdemül tudtak be. 

Nevelni a magyar ifjúságot jó erkölcsben, 
tiszta hazaszeretetben okosan, öntudatosan, terv-
szerüleg, ez a célja az ifjúsági egyesületnek. 

Hogy az egyesületek szervezés?, buzgó veze-
tése már több a puszta kötelességteljesítésnél, 
mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy a 
magukat ebben a munkában kitüntető kortár-
sakat a közoktatásügyi kormány időnként juta-
lomban részesíti. Ezeket a jutalmakat azonban 
korántsem tekinthetjük úgy, mint amikkel a 
tanító fáradsága meg lenne fizetve : ezek tisztán 
a többletmunka elismerése. S ha már elismer-
jük, hogy ez a — szükséges — munka nehéz, 
minden lehetőt meg kell tennünk, amivel a 
tanítóság fáradságát megkönnyíthetjük. Ebzkö-
zök kellenek, melyek a tanítónak segítségére 
legyenek. Ezekről az eszközökről gondoskod-
hatunk is, ha fontolgatjuk az ifjúsági egyesü-
letek működési körét. 

Mindenekelőtt szükséges 'egy olyan munka-
program, melyet a szerényebb viszonyok között 
működő ifjúsági egyesületek is irányadóul vehet-
nek. Ennek a programnak összeállításánál kü-
lönös tekintettel kell lenni arra, hogy kisebb 
községekben sokszor épen senki sincs, aki a 
tanítónak segítségére lenne. Nincsenek könyv-
tárak melyekből a fölolvasásokhoz tárgyat merít-
hetne a tanító. Nincsenek pártoló tagok, kiknek 
díjaiból a minden olcsóság mellett is elkerül-
hetetlen kiadásokat fedezze az egyesület. 

Maga a program azonban még keveset köny-
nyítne a tanító munkáján. Legnagyobb akadály, 
egyik legnagyobb teher az, hogy alig van olyan 
közlemény, újságcikk, melyet minden átalakítás 
nélkül fölolvashatna a tanító. Ezen a bajon segítne 
egy olyan gyűjtemény, mely a serdülő ifjak élet-
korának, fölfogásának, képzettségének, foglalko-
zásának megfelelő liés.z fölolvasandó dolgozatokat 
tartalmaz. 

Sajátságos lelki világot élnek a serdülő ifjak 
s nehéz olyan dolgozatot készíteni, mely neme-
sítve, hasznosan szórakoztassa őket. Abban a 
korban vannak ezek az ifjak, amidőn az ifjúi 
pajzánság, a magát minden befolyástól való 
függetlenítésre törekvés legélénkebb ; amikor 
itt-ott a másik nem iránti gyöngéd érdeklődés, 
vonzalom is föl-föl csillan ; amikor az iskolából 
kiszabadult ifjú legkevésbé vállalkozik önként 
a komoly tanulásra ; amikor nem szívesen hall-

gat olyan tárgyat, mely nem az ő érzelem-
köréből való, mely erőszakosan akarja erköl-
csössé tenni. Annak a gyűjteménynek számolnia 
kellene mindezen lelki jelenségekkel. Azt a 
gyűjteményt a közök t. kormány adná ki s in-
gyen bocsátaná az ifjúsági egyesületeket vezető 
tanítók rendelkezésére. 

Nagy könnyítés lenne ez. Gondoljuk csak 
meg : azt kívánjuk a tanítótól, hogy tanóráira 
lelkiismeretesen készüljön. Mennyi időt vesz ez 
el a tanítótól ? ! Megkívánjuk azt is, hogy az 
ifjúsági egyesületi fölolvasás, előadás is kifo-
gástalan legyen ; ilyen kifogástalan dolgozatot 
készítni pedig, amint fönnebb kimutattam, nem 
könnyű munka. No, hát legalább ezeknek a 
dolgozatoknak készítésétől, összeválogatásától, 
illetőleg az ezzel járó tetemes munkától fölsza-
badulna a tanító egy vezérkönyvszerű gyűjte-
mény által. Nem gondolok több évre terjedő 
anyagra, hanem egy füzet legföljebb egy évre 
szolgálna ; másik évre jőne azután ú j füzet, az 
újabb fejlődések, vívmányok tanulságaival. 

Egy ilyen gyűjtemény nélkül többé-kevésbé 
tervszerűtlen, tapogatódzó, kevés eredményű 
lesz az ifjúsági egyesületek működé e. 

Egyik célja az ifjúsági egyesületnek, hogy 
újságolvasással is szórakoztassa az ifjúságot. 
Azonban egy-egy hetilappal nem elégítenők 
ki ifjainkat, kik már a napisajtó iránt is 
élénken érdeklődnek. Tehát csak napilappal 
érhetünk célt. Ez idő szerint azonban nem isme-
rek olyan napilapot, melyet nyugodt lélekkel 
adnék az ifjak kezébe. Nem azért, mintha nem 
lenne elég kitűnő napilapunk, de ezek mind a 
nap politikát szolgálják s az általános ember-
művelésre, pláne revelésre semmit sem adnak, 
már pedig igen bölcsen rendelte azt Wlassics 
volt miniszter, hogy politika kizárandó az ifjúsági 
egyesületekből. Az ifjú a jelen alakulásokat 
alig értené meg ; neki még nem lehet hivatása 
a politikai események mérlegelése. Tanuljon ő 
lelkesedni a dicső multak emlékén; gyűjtsön a 
hazaszeretet érzelméből minél több kincset a 
nagy események tanulságaiból: majd azután 
— mikor annak ideje eljő — befolyásolhatat-
lan öntudattal, tiszta lélekkel fogja hazánk 
javát munkálni. Nem azt mondom, hogy az 
ifjak semmit se tudjanak a napi politikai ese-
ményekről. Tudhatják, olvashatják azokat mint 
napi eseményeket, de vezércikkszerű fejtegeté-
sük nem az ifjaknak való. 

A lap valamennyi részének mintaszerűen, 
egyszerű, de mégis szép s mindenekfelett 
tiszta magyaros stílusban kellene írva lenni. 
Ebben a tekintetben sem tudnék megnyugodni 
egyetlen napilapban sem. Egészen az ifjúság 
számára való lap kellene tehát, teljesen meg-
felelő tartalommal, mely tisztán az egyesület 
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célját szolgálná. Szerény nézetem szerint ennek 
a lapnak előállításával is az államkincstárt 
kellene megterhelni s minden egyesület a szük-
ség szerint több példányban ingyen kapná azt. 

Mellőzhetetlen működési köre az ifjúsági 
egyesületnek az ének, különösen a magyar nép-
dal tanulása. Az ifjak szeretnek is énekelni, 
sőt talán ez az, amit az ifjúsági egyesületben 
leginkább szeretnek. Ez jól is van így. A dal 
nemesít. „Aki a dalt szereti, rossz ember nem 
lehet." A magyar ember dalba önti örömét, 
bánatát. Tanulják meg hát ifjaink a legreme-
kebb hazafias dalokat, a legszebb magyar nép-
dalokat. Ne legyen egyetlen magyar ember, ki 
a Himnuszt, Szózatot ne tudná énekelni. 

Azonban az énektanításban is sok nehézség-
gel, fáradsággal kell a tanítónak megküzdenie. 
Az énektanítás tetemes időbe kerül. Akadályul 
szolgálhat, ha a tanító nem képes az énekkart 
vezetni. Nagy nehézséget okoz az ifjaknak hang-
jeggyel, szöveggel való ellátása. Gyűjtemény 
volna. Ott van az EMKE-Daloskönyv ; de most 
olvastam, hogy nagynevű új miniszterünk is 
intézkedett, épen az ifjúsági egyesületek számára, 
magyar dalgyűjtemény szerkesztése iránt. 

Nézetem szerint az énekfüzeteket is ingyen 
kellene az ifjúsági egyesület tagjainak rendel-
kezésére bocsátani. 

Milyen terjedelemben művelje az ifjúsági 
egyesület az éneket? Mindenesetre összhang-
zatosan ; de 2 szólamot elégnek tartok az ösz-
szes ifjúsági egyesületekben, különösen egytanítós 
iskolánál. Több, pl. 4 szólamú énekkarba olyan 
tagok alkalmasak, kik huzamosabb időn át 
állandó tagjai lehetnek az énekkarnak s a be-
tanult énekdarabokat hosszú ideig használhat-
ják, előadhatják a betanulás és betanítás újabb 
szüksége fáradsága nélkül. Mivel azonban az ifjú-
sági egyesület tagjai nem állandók, kár lenne 
tovább terjeszkedni a 2 szólamú éneklésnél. 

Ami a dalok összhangosítását illeti, föltétle-
nül a cigányos modort ajánlom, amilyen módon 
a szabad éneklésben szoktak tercelni. Nem gon-
dolok ezzel az összhangzattan törvényeinek 
agyontiprására, de gondolok arra, hogy ilyen 
módon lesznek olyan jobbhallású ifjak, kik 
5—6 év alatt az ifjúsági egyesületben elsajá-
títják a tercelés módját. Kívánatosnak tartom, 
hogy minden dal uniseónó kezdődjék, hogy 
bárhol, bármikor karmester nélkül is énekel-
hessék az ifjak az éneket. 

Ezek azok az eszközök, melyekkel mihama-
rabb segítségükre kell sietnünk az egyesülete-
ket vezető tanítóknak. Igaz, hogy ezen eszközök 
megszerzése tetemes terhet róna az állampénz-
tárra, de ha a fölöttes hatóságok megkívánják 
a tanítótól, hogy szabad idejét megrövidítve, 
szolgálja a népnevelés ügyét a tanórákon kívül 

is: akkor a tanítónak is méltányos kérése az, 
hogy mindennemű eszközzel lássák el, mely 
munkáját lehető legkönnyebbé teszi, mely esz-
közök alkalmasak annak a meggátlására is, 
hogy az egyesületek itt-ott csak papíron s z e r e -
peljenek. 

Van még egy dolog, amiről meg kell emlé-
keznem. Az ifjúsági egyesületeknek céljuk az 
ifjúság erkölcsi nevelése is. 

Az erkölcsös nevelésnek nem egyetlen ugyan, 
de leghathatósabb eszköze a vallás. A vallás 
el nem képzelhető felekezeti irányzat nélkül. 
Minthogy azonban a felekezeti irány is ki van 
zárva az ifjúsági egyesületekből, egyúttal ki van 
zárva a vallásos irány is ( ? Szerlc.) s ezzel ki van 
zárva az erkölcsi nevelés leghathatósabb eszköze. 
Mint a tapasztalat bizonyítja, ezt az eszközt 
nehezen nélkülözzük. Hiszen az ifjaknak is 
ambíciójuk lenne, hogy egyszer-másszor a be-
tanult énekekkel vallásos összejöveteleken, a 
templomban közreműködjenek. Mérsékelni szeret-
ném hát az idevonatkozó tilalmat olyan módon, 
hogy megengedhető lenne a vallásos (felekezeti) 
irányú működés az olyan egyesületben, amely-
ben a tagok mind ugyanegy felekezethez tar-
toznak. Hogy az erkölcsi nevelésre nagy hatása 
lenne ennek az engedménynek, indokolni fölös-
leges. 

Ezekben kívántam az ifjúsági egyesület veze-
tése rendén fölmerült megfigyeléseimet, tapasz-
talataimat előadni. 

(Kraszna.J Zoványi Lajos. 

Hazugságok a tanításban. 
(Hozzászólások.) 

X. 
Elénk figyelemmel kísértem kedvelt lapunkban 

fönti cím alatt megjelent közleményeket. A meg-
indított akciónak — szerény nézetem szerint — 
akkor lenne meg a kívánt és üdvös eredménye, 
ha nemc-ak a tanítóemberek, hanem maga a 
nagy társadalom is sorompóba lépne a cél 
elérésének érdekében. Nem tűzzel-vassal, hanem 
higgadt eréllyel és kitartással és szívós érdek-
lődéssel édes hazánknak, Magyarországnak, kül-
föld előtt önálló voltának elismertetését illetőleg. 

Azért mondom, hogy magának a nagy társa-
dalomnak kell kivennie a részét ebben a tekin-
tetben, mert ha külföldön észreveszik, hogy 
mindenki kivétel nélkül hangoztatja, hogy 
Magyarország Ausztriának nem kiegészítő része, 
hanem egy külön, önálló ország, jobban föl-
hívjuk a külföld figyelmét magunkra és így 
lehetséges lesz, hogy iparkodni fognak bennünket 
megismerni. 

Sok levél, újság és másféle küldemény érkezik 
hozzánk külföldről s mondjuk: rossz címzéssel. 
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Ilyenkor kellene az illetőnek egy rövid levélben 
értesíteni a föladót a címzés helytelenségéről; 
és ekkor nemcsak föl lehetne, hanem föl is 
kellene világosítani őt Magyarország helyzetéről 
Ausztriával szemben. S bogy ez célravezető 
lenne, bizonyítja a következő eset, melyet egy 
lelkes kath. káplán mondott el, midőn az ezen 
helyen ez ügyben megjelenő cikkekről beszél-
gettem vele : 

„Evek óta előfizetője vagyok egy apró belga 
lapnak. Tudom, hogy a betűszedőnek nagy kínja 
az olvashatatlan írás, különösen idegen nyelven, 
azért címemet mindig a legféltőbb gonddal 
írtam, ilyenformán: „N. N., Tata, Comitat 
Komárom, Hongrie." (N. N., Tata, Komárom 
megye, Magyarország.) Meg is kaptam szépen 
az újságot, csak az az egyetlen hiba volt, hogy 
Komárom helyett Komásom-ot írtak. Később 
azonban az írott címszalag helyett nyomtatott 
címen küldték a lapot. Nagy ámulatomra akkor 
olvastam először: „N. N.,Tata, Comitat Komárom, 
Autriche." (Tata, Komárom megye, Ausztria.) 
Természetes, hogy három sűrű lapon tiltakoz-
tam ellene és kértem, hogy a hibás címszalagot 
javítsák ki ; mert Magyarország immár ezer éve 
önálló ország; igaz, hogy néhány évszázad óta 
össze vagyunk kötve Ausztriával, de ez csak a 
nagyhatalmi állás miatt van, belügyeinkben 
teljesen függetlenek vagyunk. Alig mult el 
néhány nap, már kaptam rá választ, amelyik 
a legfinomabb francia modorban így hangzik : 
,Tonorai, június 10., 1906. Kedves Főtisztelendő 
Ur ! Feleletül az ön folyó hó 4-én kelt levelére, 
van szerencsénk örömmel jelenteni, hogy nagyon 
is jogos kívánságának eleget tettünk. Bocsássa 
meg alkalmazottaink tévedését, akik oly tudat-
lanok Szent István országát illetőleg. Köszönjük 
lapunk iránt való érdeklődését. Kérjük, ajánljon 
minket a szent Szűznek, a Magyarok Nagy-
asszonyának oltalmába és fogadja tisztelettel 
teljes üdvözletünket.' Es ami a legnevezetesebb, 
a levélben e szavak: ,Kedves Főtisztelendő Ur' 
és ,Magyarok Nagyasszonya' magyarul vannak 
írva. A szélére is írt egy bókot a figyelmes 
levelező : ,Extra Hungáriám non est vita, si est 
vita, non est ita.' A címben kétszer is kiírta 
,Hongrie', még magyarul ezt is : ,Magyarok Kir.' 
Amiből legjobban kitetszik, hogy az illető nem 
magyar, mert ily rövidítést akkor nem használna." 

Miért írtam én ezt le ? Mert meggyőződésem, 
hogy Ausztrián túl az emberek jóakarattal 
vannak irántunk, de nekünk kötelességünk, hogy 
őket fölvilágosítsuk, mert nem kívánhatjuk, hogy 
annyi rosszakaratú ferdítés után minket helyesen 
ismerjen a külföld. Ne csak lelkesüljünk, hanem 
tegyen is meg mindenki annyit, amennyit az 
ügy érdekében alkalma van megtennie. Ez pedig 
sok lenne. A napisajtó figyelmét kellene föl-

hívni, mely belátva az ügy fontosságát, bizo-
nyára magáévá tenné az eszmét és nagy ered-
ményeket érne el. 

(Tata.) Hochrein Lajos. 

A nemzetiségi iskolák rendezése. 
(Hozzászólás.) 

Ezen fontos kérdés szorosan egybefügg a 
nemzetiségi vidékek népoktatásügyének teljes 
rendezésével is. Szabó Elemér lapunk f. évi 
20. számában fönti cím alatt írt cikkében erről 
meg sem emlékszik, pedig értekezésében meg-
említi, hogy „a nemzetiségek csak az erős 
magyar nemzet védelme alatt fejlődhetnek és 
művelődhetnek sikeresen". Hogy erős legyen a 
nemzet, föltétlenül szükséges, hogy népoktatás-
ügye rendezett, intenzív legyen s nemzeti ala-
pon fejlesztessék, hogy a hazának minden gyer-
meke, nemzetiségre való tekintet nélkül, a 
szükséges műveltséget megszerezhesse s minden 
nemzetiségi gyermeknek adassék meg a mód 
és alkalom, hogy hazánk nyelvét elsajátíthassa 
s a magyar haza iránti szeretete fejlesztessék. 
A nemzetiségi vidékek népoktatásügyének ren-
dezése oly fontos s politikailag a jövőre nézve 
oly kiható, hogy a jelenlegi iskoláknak Szabó E. 
szerinti rendezésével bizony nem érhetnők el 
azt a nagy célt, amely a nemzetiségeknek az 
állam nagymérvű segítségével végrehajtandó 
művelődésétől várunk. 

A tanító képesítését az állam adhatja meg 
— mondja Sz. E. —- miért nem fűzi tehát 
hozzá azt is, hogy a tanító kiképeztetéséről 
egyedül az állam gondoskodjék, mert csakis az 
állam közvetlen felügyelete, vezetése alatt álló 
képezde nyújthat garanciát arra, hogy az onnan 
kikerülő jelöltek magyar tanítók lesznek s a 
magyar igét hirdetni fogják. Nem elégséges az, 
ha valaki, a felekezeti képezdéből kikerülve, két 
évi gyakorlat után egy országos tanítóvizsgáló-
bizottság előtt írásbeli és szóbeli vizsgát tesz. 
Az ilyen nagyszerűen tudhatja a magyar nyel-
vet, érzésben pedig legkevésbé sem lehet magyar, 
mert oly intézetben nevelkedett, ahol elég ideig 
s elég bőven volt alkalma a magyarellenes 
tanokat magábaszívni. Eleget hallunk az e fajta 
intézetek magyarellenes működéséről, szükség-
telen arról bővebben is megemlékezni. 

Nem tudom, mit akar a cikkíró azzal elérni, 
hogy egy iskola fejlesztésére vagy új iskola 
fölállítására a közig, bizottság részéről a tan-
felügyelő előzetes helyszíni vizsgálata alapján 
engedély adassék ? Mit vizsgáljon a tanfelügyelő 
ott, ahol iskola nincs, de régóta tudomása van 
arról, hogy iskola kell oda? s továbbá: ha ú j 
iskola megnyithatása vagy a meglevő fejlesz-
tése engedélyhez lenne kötve, akkor eo ipso 
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fölteendő, Hogy az iskola megnyitására vagy 
fejlesztésére egyes esetekben a hatóság részéről 
az engedély nem adatik meg. Ugyan miféle 
esetek lehetnének azok, amidőn az engedély 
megtagadtatnék s miféle ázsiai állapot lenne az, 
ha az illetékes közigazg. és tanügyi hatóság 
megtiltaná, hogy valamely község összes gyer-
mekei oktatásban részesüljenek? Az új iskola 
szervezéséről vagy a fejlesztésről tudomást sze-
rez s kell is, hogy tudomást szerezzen az illető 
tanügyi hatóság, mert, mint zugiskola, amúgy 
sem működhetik sokáig anélkül, hogy a köz-
igazgatási hatóság annak nyomára ne jönne. 

Végül még egy megjegyzést kívánok tenni 
Sz. E. főelveire. A felekezeti tanítók Sz. E. 
szerint az államsegélyt az adóhivatalból nyerjék, 
a jegyző által láttamozott nyugtájukra. A taní-
tót az állam tisztviselőjének mondja s mint 
ilyennek a nyugtáját a jegyző láttamozza, aki-
vel semmiféle összeköttetésben nincs a tanító, 
csaknem állandóan ellenséges lábon áll vele s 
nem följebbvalója, de annak szeretné magát a 
tanító előtt mutatni. Ez ugyan nem radikális 
újítás ! Nem vehetné föl a tanító az állam-
segélyt fizetési könyvecskére, vagy ha már 
mindenáron láttamozni kell a nyugtáját, ott a 
helyi hatósága, az iskolaszék : mi szükség tehát 
a jegyzőre ? 

Ily könnyedén nem igen lehet végigsíklani 
a nemzetiségi iskolák s ezzel kapcsolatban a 
nemzetiségi vidék népoktatásügyének rendezésén. 
Nehéz, erős munkát, sok fáradságot s az állam-
nak nagyobb mértékben való segédkezése szük-
ségeltetik ezen kérdés megoldásához. Ideje 
volna annak, hogy ezen munkához radikálisan 
hozzáfogna az állam. Hogy ennek szükségéről 
s az államra nézve leendő fontosságáról meg-
győződést szerezzünk, elegendő, ha a népoktatás-
ügynek a valóságnál is talán kedvezőbb s mind-
azonáltal elszomorító statisztikai adatait vizs-
gáljuk. Az iskolába nem járók, az oklevél 
nélküli tanítók legnagyobb százaléka, az analfa-
béták rengeteg száma a nemzetiségi vidékre, 
a perifériákra esik. Az iskola nélküli községek 
nagy száma a beiskoláztatás nehézsége, a taní-
tók fizetésének hiányos kiszolgálása a nemzeti-
ségi vidék általánosan ismert bajai. A nagy-
számú irtvány, a lakóházak szétszórtsága, a 
nép nagy szegénysége, mind megannyi akadálya 
a népoktatás fejlesztésének. Ennek rendezése 
nagy föladat, de végrehajtandó kötelesség, 
amely a nemzetiségek művelődésére irányul. 

Ezen nagy munkálat keresztülvitelét célzó 
főbb elveket röviden körülbelül ezekben vá-
zolnám : 

1. Az irtványi tankötelesek nagy része semmi-
féle oktatásban nem részesül. Az iskola nehéz 
megközelítése, az iskola kevés száma oka az 

iskolába nem járók nagy számának. Mivel pedig 
a lakóházak szétszórtsága miatt nemcsak a tan-
ügy, hanem az összes közigazgatási ágak s az 
egyház is szenved s a tanító iák, papnak, jegy-
zőnek, orvosnak egyaránt nehezére esik a jelen-
legi helyzet, helyes volna, ha a hegyi lakók a leg-
közelebbre eső völgybe letelepíttetnének, amit 
az állam, törvényhatóság s egyház, mint összes 
érdekeltek együttes működésével végre lehetne 
hajtani. Amíg a hegyi lakók jelenlegi helyzetét 
tűrjük s nem szorítjuk őket arra, hogy vala-
mely völgyben kompakt községgé egyesüljenek, 
a népoktatásügy ezen helyeken nem rendezhető 
teljesen s bármily tőkét is helyezünk annak 
rendezésébe, a kellő kamatot nem fogjuk meg-
kapni. 

2. Lehetőleg mennél több állami iskola szer-
veztessék. Ahol a tankötelesek nagy számánál 
fogva pedig a községben levő iskola nem ele-
gendő, egyelőre a váltakozó oktatás léptettessék 
életbe. Ez esetben azonban a tanító mellé 
segédtanító alkalmazandó, mert egy ember a 
váltakozó oktatással a kívánt eredményt nem 
tudja elérni. 

3. Miként már említettem, a tanító csakis 
állami képzőben neveltessék, alkalmaztatásakor 
pedig tegyen esküt a kir. tanfelügyelő kezébe, 
hogy a magyar törvényeket megtartja, a gond-
jára bízott gyermekeket minden igyekezetével 
magyar szellemben fogja nevelni, a magyar 
nemzet iránti érzésüket fejleszteni s a magyar 
beszéd elsajátítására lelkiismeretesen tanítani 
fogja. Az eskü-okirat a tanfelügyelőségnél meg-
őrzendő. 

4. A tanító ne terményben, hanem csakis 
készpénzben, előleges havi részletekben kapja a 
fizetését. Ez ugyan az összes tanítókra vonat-
kozik. A tanítói állás tekintélyével s a végzett 
fáradságos munkával össze nem fér, hogy fize-
tését koldusmódra, fillérenként szedje be. A köz-
ség kötelessége, hogy a tanítónak fuetendő 
járulékokat hajtsa be s a hitközség pénztárának 
szolgáltassa át. A vasúti vonaltól vagy nagyobb 
községtől messze lakó tanító pedig némi pót-
lékban részesüljön, mert élelmi s egyéb szük-
ségleti cikkeit sokkal drágábban kénytelen be-
szerezni mint más ember. 

5. Az életbeléptetett iskolalátogatók a nem-
zetiségi vidékeken (különösen a járás székhelyén 
működő érdemes tanítókból) nagyobb számmal 
nevezendők ki s többszöri iskolalátogatásuknál 
fő gondot fordítsanak annak megfigyelésére, 
vájjon a tanító magyar szellemben neveli-e a 
gyermekeket s utasításaival lássa el a tanítót. 

6. A nemzetiségi vidéken levő iskolák részére 
külön tanterv állítandó össze s egyöntetű segéd-
könyvek kiadatásával könnyíttessék meg a taní-
tók nehéz munkája. 
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7. Az ismétlő iskolák szervezése szigorúan 
hajtassék végre s azokban a helyi viszonyokhoz 
képest a háziipar valamely ága taníttassék. Köz-
pontok állíttassanak, amelyek az iskolában készült 
háziipari dolgok értékesítéséről gondoskodjanak. 

Nehéz munka előtt állunk. A kormány ismeri 
föntjelzettek fontosságát és szükségét, s reméljük, 
minden lehetőt elkövet m;<jd, hogy a kultúra 
a nemzetiségi vidéken is elterjedjen, a Kárpá-
tok legrejtettebb zugában is fölcsendüljön a 
magyar szó, s igyekszik majd, hogy a különböző 
nemzetiségüeket értelmes, munkás s derék ma-
gyar hazafiakká nevelje. 

(Mdramarossiiget) Dezső Lipót. 

Külföldi szemle. 
Német tanítógyülés Münchenben. A német 

tanítóegyesület ezidei nagygyűlését a pünkösdi 
napok alatt tartotta meg Münchenben. Az 
érdekes tételek között különösen a szimultán 
(közös) iskoláról szóló volt az, mely fölötte érdekes 
eszmecserére adott alkalmat. A tétel referense 
Gartner főtanító volt, korreferense Lütgemeier 
heideni tanító. Az előbbi a szimultániskola 
mellett szólalt föl, az utóbbi ellene. Látván 
azonban a gyűlés hangulatát, fölszólalásának 
végén kijelentette, hogy nem tagadhatja meg 
a szimultániskola jogosultságát ott, ahol ezt a 
szülők kívánják. Amikor ezeket a gyűlés által 
elfogadott tételeket s a hozzájuk fűzött meg-
jegyzéseket olvasom, fölújul lelkemben az I. (2.) 
egyetemes magyar tanítógyűlés képe (1871.), 
amikor Iiadó Vilmos lelkes helyeslés és élénk 
ellentmondás közepette fejtegette a szimultán-
iskoláról fölállított tételeit s ez iskola előnyeit. 

Gärtner főtanító fejtegetései mély benyomást 
tesznek a hallgatóságra s azt bizonyítja, hogy 
a szimultániskola közös profán tanítással, külön-
választott vallástani oktatással vallásosabb lehet, 
mint a felekezeti iskola. Határozottan állítja, 
hogy a szülők semminemű ellenszenvvel nincse-
nek a szimultániskola iránt, hogyha ezt az 
ellenszenvet nem szítják benne. 

Lütgemeier konvferens azt állította, hogy a 
szimultániskola nem képes nevelni ; igen kelle-
metlenül ér in te t te 'a gyűlést előadónak az az 
állítása, hogy ő nem tudhatja, vájjon nincs-e 
a szimultániskolában egy kém, aki reá leskelődik. 

Egy harmadik szónok, IIohméi er brémai 
tanító, még a szimultániskolát is elveti, neki 
tisztán világias iskola kell. Ezt a radikális állás-
pontot, melyet különben a hamburgi tanítók is 
vallottak, mely azonban, amint a gyűlésen kitűnt, 
nem minden brémai tanítónak álláspontja, a 
tanítógyülés nem fogadta el. Ziegler tanár 
szólalt föl a brémai javaslat ellen. Szerinte 
arról van szó, hogy modus vivendi találtassék 

a néj) együttélésére. Ez az iskola a népélet 
tükörképe. Benne találja kifejezését az összes 
iskolák szolidaritása, a népiskolától az egyetemig. 
A referens tételeit fogadták el, majdnem egy-
hangúlag. Csak tízen nem szavaztak mellette. 

Ezek a tételek következők; 
1. Szimultániskolák alatt oly iskolákat értünk, 

hol a különböző vallásfelekezetek gyermekei 
közös oktatásban részesülnek; a vallásoktatást 
azonban felekezetük szerint külön kapják. 
Szimultániskolában a tanítótestület összeállítása 
lehetőleg a különféle felekezetbeli iskolásgyer-
mekek számarányának megfelelő legyen. 

2. A tapasztalás megcáfolta azokat az aggo-
dalmakat, melyeket valláserkölcsi tel intet 'en 
a szimultániskola ellenzői ez iskola ellen táp-
láltak. A szimultániskola, ellenkezőleg, előmoz-
dítja a valláserkölcsi nevelést, midőn tanulóit 
úgy neveli, hogy más meggyőződését meg-
becsüljék s így ez iskolát a szeretat vallásának 
s a kölcsönös türelmességnek ápoló helyévé teszi. 

3. A szimultániskolák fölállításának kérdése 
kevésbé vallási, mint inkább nemzeti, társadalmi 
és pedagógiai kérdés. A szimultániskola leg-
jobban kifejezésre juttatja népünk nemzeti egy-
ségét; a paritásos államnak és a modern tár-
sadalmi közösségeknek leghívebb képe, ennél-
fogva magasabb mértékben felel meg lényének 
és követelményeinek. 

4. Oly helyeken, hol felekezetileg vegyes 
népesség van, a szimultániskola lényeges peda-
gógiai előnyöket nyújt, mert a) lehetővé teszi 
a teljesen kifejlett iskolai szervezeteket, b) keve-
sebb költség mellett a felekezeti kisebbségnek 
jobb oktatást ad, c) jobban teljesítheti az iskolai 
egészségügy jogos követelményeit. 

5. Azokban az államokban, hol a szimultán-
iskola állami törvénnyel elismerve nincs, a feleke-
zeti iskolákkal való egyenjogúsítást követelni kell. 

5. Kívánatosak a felekezetileg vegyes tanító-
képezdék, állami szakfelügyelettel. 

Angolország tanügyi statisztikája 1903 aug. 
végéiig. Hivatalos fölügyelet alatt állott 14.253 
magániskola, melyek állami támogatásban része-
sültek és 6011 állami iskola; összesen 20.264. 
Az előbbieket 3'7, az utóbbiakat 3 millió gyer-
mek látogatta. Az iskolaköteles gyermekek 
közül átlag 85% látogatja, az iskolákat. Az 
állam (az esti iskolákat kivéve) az összes isko-
láknak évenként 5'3 millió font sterling segélyt 
nyújt. Hogy mennyire fejlődött az elemi iskola 
oktatásügy 1870 óta, amikor az első iskola-
törvény megjelent, mutatja az, hogy akkor a 
népességnek csak 8 '75%-a részesedhetett az 
oktatásban, 1902-ben pedig már a népességnek 
20-25 °/o-a. 
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A pusztaszentpéteri állomáson. 
Most, hogy a huszadik esztendei találkozónk 

lakomája közben mindnyájan sorra szidtunk 
már iskolaszéket, tanfelügyelőt, törvényt és 
egyéb arkangyalokat, szentenciánkat egy-egy 
történettel illusztrálván, mondék egy kocintás 
után a bánáti Stam Jaksinak, ki most is ért 
vala még a diákkori nevére : 

— Hallod-e, Töves Tuskó, te még azt sem 
mondtad, hogy bau. Csahints már te is, ha tudsz 
még magyarul. 

Akközt megöleltem és ő is visszaölelt, de 
nem szólt. 

A többiek is rátámadtak Jaksira : 
— Az ám, öreg, tán fogadást tétetett veled 

valaki, hogy nem mondod meg, hol jár az 
eszed? Mutasd a mancsod, van-e már rajta 
karikagyűrű? Nincs? Na akkor félt az a kis-
lány gyűrűsen elereszteni. Ne süsd le azokat 
a szép kis szemeket, öreg ! Látszik már a 
tokádon is, hogy csak megházasodsz te is. Csak 
ki vele no! Szőke-e, barna-e? 

Az öreg magához szorított és megszólalt : 
— Ne szamárkodjatok. Az ördög bánja, ha 

Oreg Tuskó maradtam is, csak mást ne emle-
gessetek. En is beszélhetnék, de tik még most 
is bolondok vagytok. Fecsegtek össze-vissza. 

— Ugy öreg, úgy, mindig akkor voltál leg-
szebb, mikor haragudtál. 

Jaksi letette a szivarját és szaporán pislogva 
megszólalt csöndesen: 

— Hát aki először észrevette, hogy valami 
nagyon elfoglal, nagyon nyomja a lelkemet, 
mégse olyan egész bolond, mint a többi. 

— Eszerint én csak félbolond vagyok ? — 
csippentettem az öregre. 

Hallatlanná tette és újra szájába dugván a 
vergóniát, belekezdett a mondókájába: 

— Mondtam, hogy én is beszélhetnék, nekem 
is lehetne kit szidnom, tán volt is eszemben valami, 
amit föl akartam tálalni, hogy többet nevessetek, 
hanem az úton jó tíz percet vártunk a pusztaszent-
péteri állomáson a pesti gőzösre s azalatt fölérzett 
bennem egy édes-bús húsz esztendős emlék. 

— Né, Jaksi, hisz úgy beszélsz te magyarul, 
mint a peták. . 

— Ne lármázz, mert megfogom azt a vékony 
nyakad, ha igazgató vagy is. Tán emlékszetek 
rá, hogy mikor a képesítő után mind haza-
mentetek már, én még itt maradtam, mert 

elseje előtt nem kaphattam útiköltséget. (Tud-
játok, hogy tanító volt az édesapám is.) Elég 
az hozzá, hogy mikor a pénzecském megkap-
tam s a három főszentséget — a kosztot, kvár-
télyt, mosást — kifizettem, a ládámat föladtam, 
a jegyemet megváltottam, épen egy fia krajcárom 
se maradt költőpénznek. Mégcsak félkrajcáros 
két cigarettára való egy krajcárom se. 

Néhányan fölnyujtottuk a kezünket, hogy 
hasonlóképen valánk, de az öreg leintette a 
föltartott ujjakat : 

— Jó, jó ! Nem is panaszképp mondtam, se 
dicsekedésből, különben szintúgy oda se néztem 
neki, mint tik. A hegedütartómat föltettem a 
kupé polcára, magam kiálltam a kocsi peron-
jába, megtapogattam a belső zsebemet, ott-e az 
oklevél? a kiszsebemet, ott-e a jegy? s hogy 
amaz is megvolt, emez is megvolt, elkezdtem 
halkkal fütyörészni annak a nótának a frissét, 
amit a záróünnepen játszottunk. 

— Mi volt az, öreg? Én istenuccse elfelej-
tettem, pedig én voltam a második prímás. 

— Az volt, hogy „Csipkebokor, galagonya.. ." 
— Fütyörészés, dudorászás közt számolgattam, 
hogy mikor is érünk Szegedre ? A' bizony már 
lámpagyújtatkor. Ott rostokolunk egy jó negyed-
órát. Átmentünk a Tiszán. Az már, az a túlsó 
part Torontál. Eh, még akkor a mieink fönn-
lesznek, , mikor én Hubertre érek, fönn hát, 
mind. Édesapám kijön elibem az állomáshoz, 
édesanyám mesél a kisebbeknek, hogy el ne 
aludjanak. Eddig értem gondolatban, mikor be-
jött a kalauz s átlyukasztotta a jegyemet. 
Aztán újra kezdtem, hogy „Csipkebokor, gala-
gonya . . . " — hazaálmodásomat pedig szőttem 
tovább, eladdig egészen, mikor már ettünk is, 
és a gyerekek azon osztoznak, hogy melyikük 
hál énvelem. Ekkor értünk Pusztaszentpéterre 
és vártuk a szegedi gőzöst, amely Pestre me-
gyen. Elmúlt a rendes tíz perc, el tizenöt, el 
húsz, az utasok békétlenkedve interpellálták a 
csip-csup állomás előtt lótó-futó kalauzt : 

— Hallja, ez disznóság ! Mi lesz már ? Még 
se indulunk? Komiszság igazán. 

A kalauz helyett az állomásfőnök felelt: 
— Kisteleken innen az előttünk indult teher-

vonattal valami baj esett; A pálya megrongá-
lódott, míg azt rendbe nem hozzák, a forgalom 
szünetelni kénytelen. 

— Igazán komiszság! Dehát mégis, meddig 
várunk körülbelül? 
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— Hja, azt én nem tudhatom, lehet, hogy 
egy pár óráig ; lehet, hogy hajnalig. 

— Mit ? Ebben a ketrecben addig minden 
jóravaló ember tönkremegy. 

— Tessék kiszállani. Ha valakinek úgy tetszik. 
Pár perc múlva a kis pályaház két váró-

szobácskája, tornáca, környéke tele volt ;iyűzsgő, 
zsibongó, zúgolódó elegy népséggel. Én is le-
szálltam, magammal vive a hegedütartómat is. 
A tornác sarkában letettem a földre és ráültem. 
Aztán, hogy senkivel se volt mit beszélnem, se 
mert én hangosan haragudni már akkor se 
szoktam, hát csak dúdolgattam annak a záró-
ünnepi darabnak most meg már a lassúját. 

— Mi lehetett az, öreg? 
— Ne beszélj mindég a dolgomba ! Az a 

rezgönyárfaleveles volt, na. — Aztán besötétedett, 
az öregestétül is, a napáldozati bomlástul is. 
Félóra múlva az eső is megpróbált esni. Min-
den ember beszorult a perron ereszete alá. Aki 
paraszti utas volt, elővette a tarisznyáját, ke-
nyerezett, szalonnázott, az úribb rendnek is eszibe 
jutott az éhség, oszt' még hangosabban szidta 
a lehetetlen állapotokat, hogy még csak egy 
csésze kávét, egy szelet sonkát se lehessen kapni 
egy állomáson. Igazán hallatlan. Rátámadtak a 
portásra : 

— Hallja, egy kifli, egy zsemlye, egy pohár 
tej se kapható i t t? 

— Instálom, a faluban tán az is van, de az 
ide két óra, kocsin. 

— Se kenyér nincs? Maguk is csak kenye-
ret esznek? — tudakolta egy háromkutferos 
utazó. 

Mire a portás azt felelte: 
— Hiszen kenyér csak akad itt is. Ma sütött 

a feleségem hármat. De biz' azok rozskenyerek 
is, meg mink is vagyunk hozzá öten. Most 
várjuk haza a hatodikat. 

Az a hárornkufferes utazó vállonbökte a 
portást : 

— Küldje ide az asszonyt. Megvesszük a 
kenyereket. Süssön ő holnap másikokat. 

A portás megrázta a vállát: 
-— Az már az ő dolga, az asszonyé. Én hisz 

megmondhatom neki, hogy gyerekek is vannak 
itt éhesek. 

Nem nagy vártatva tetés kosár kenyeret 
hozott a portásné ; szépen arányosan fölszeldelt, 
kívánatos barna kenyeret. 

— Hogy adja darabját? — kérdezte a há-
romkuiferos. 

— Ki mit ád érte, vesse a kosárba. 
— Nincs több? 
— Van, de a többi nekünk is köll. Csak ne 

tessék összefogdosni, mert egy kicsit zsengés a 
béle^ a mai kenyeremnek. 

Én is éhes voltam már, mint a farkas. A 

dudorászás se esett már jól. Csak néztem, néz-
tem a szőkülő távolba, délkelet felé, míg nyu-
gatról megérkezett az igazi eső. Szegény kis 
bolondjaim, mikor is háltok tik énvelem. Ha 
egyőtök, ha másotok? Egyszer csak megfogja 
valaki a korlát kapocsfájára nyugasztalt lábamat. 

— Fiatal úr ! Adja ki azt a muzsikatokot, 
maga meg lépjen át a korláton, félóra múlva 
indulnak, a feleségem üzenni akar magátul 
valamit. 

Ahogy fölismertem a portást, engedelmes-
kedtem a szavának. Annak a szavának, hogy 
üzenni akar a felesége mihozzánk. Odaadtam 
a hegedű tokomat és mentem utána. Világos 
volt az ajtajuk s nem volt az állomástul mesz-
szebb ötven lépésnél. Az ajtóban az a kenyeret-
osztogató asszony fogadott. 

— Hallja-e, ifiuram, én hívattam ide. No, 
csak lépjen be. Mikor a kenyerem elkapkodták, 
láttam, hogy maga fázik. Melegítettem egy kis 
tejet. Láttam a hegedűtokjárul, hogy maga is a 
tanítóiskolába jár. Ugy-e, oda ? A mi fiúnk is 
abba jár, de hogy maguk sokan voltak, föltet-
ték a tótok közé. Holnap ér haza. 

A portás betuszkolt. Es én ottmaradtam, 
mikor neki már szignáltak, akkor is. Muszáj volt 
a tej után megkóstolnom azt a szárazkolbászt 
is, aminek a párját ma főzi meg — úgymond a 
portásné •— bablevesben a fiának. Akárhogy 
szabadkoztam, azzal vett erőt rajtam : 

— Nézze, hátha az én fiacskám is így van 
most, mint maga ? No, csak egyen ! Addig ki-
szaladok a kertbe, látni már annyit, hogy 
szedjek magának egy kis georginát, rezedát. 
Jó lesz az édesanyjának. Tíz perc múlva pedig 
csöngettek és mink beszálltunk. És nekem élő-
elevenebb emlékem azóta sincs. Tik szidtátok 
a világot, én meg most is áldom azt a vasúti 
portás szegény embereket. 

Eleresztettem a vállát az öregnek s szemközt 
fordultam neki : 

— Te Tuskó, hallod-e? Te valamit elhall-
gattál. 

Hátraszegte kövér fejét a mi Jaksink. 
— Na!? 
— Ki volt azoknak a fiók ? Az a mi test-

vérünk ? 
Jaksi földhözvágta a vergónia végit s rá-

gyújtott egy cigarettára, fogván kezébe tele 
poharát. 

— Ki volt? — Akárki volt! Hanem az apja 
neki sincs már meg. Csak az anyja. És az a 
konyhán eszik náluk, mert a felesége az elnök 
lánya. A patikárus lánya, rangbéli dáma. 

— Nos, aztán ? 
— Nos aztán, ezt én megtudtam a puszta-

szentpéteri állomáson, míg a pesti vonatot vár-
tuk. És aki ebből tréfát csinál, annak én iga-
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zán megfogom a nyakát. Isten éltesse a becsü-
letes embereket. 

Jegyzője volnék a találkozóknak, s látom, 
hogy azok a többérő dolgok, amiket csak a 
noteszembe jegyzek. Bocsásd meg, öreg Jaksi, 
Töves Tuskó, hogy a te esetedet külön megírtam, 
a noteszembül kiírtam. Fogd meg érte a nya-
kamat tíz esztendő múlva. 

Isten minket ha addig éltet. 
(Budapest•) Móra István. 

I R O D A L O M . 
A Bartalus-féle répisk. énektanítási rendszert 

: közoktatásügyi miniszter megbízásából az ú j 
Tanterv alapján gyökeresen átdolgozta Pataki 
Vilmos budapesti áll. képzőint. tanár. Sajtó alatt 
vannak: a) Dalgyűjtemény a népisk. tanítók 
használatára. Módszertani utasítások. A b állás 
után tanítandó dalok gyűjteménye. Az I—Il-ik 
osztály részére 148, a III—IV-ik osztály részére 
53 dal. Ismétlőgyakorlatok, b) Szövegkönyv a 
népisk. II-ik osztály tanulói számára, 64 vers, 
melyeknek dallama a Dalgyűjteményben fog-
laltatik. c) Énekiskola, I-ső rész, a népisk. III—IV. 
oszt. tanulói számára. Technikai gyakorlatok és 
100 egyszólamú dal. d) Énekiskola, Il-ik rész, 
a népisk. V—Vl-ik oszt. tanulói számára. Tech-
nikai gyakorlatok és 88 egy- és kétszólamú dal. 
Az árak nagyon mérsékeltek. A módszeres föl-
dolgozás egyszerű, fokozatos és sikeresen föl-
használható úgv az osztott, mint az osztatlan 
népiskolákban. Melegen ajánljuk tanítóink figyel-
mébe. 

Megjelentek : Ábécé és olvasókönyv. Szerkesz-
tették : Benedek Elek, Földes Géza, Szára János. 
Ára kötve 40 f. Elemi iskolások olvasókönyve. A 
II. osztály számára. Szerkesztették: Benedek Elek, 
Földes Géza és Száva János. Ára kötve 70 f. 
Ugyanaz, a III. osztály számára Ára kötve 84 f. 
Ugyanaz, a IV. osztály számára. Ára kötve 96 f. 
(Lampel R. kiadásai.) — A történet kis tükre. Az 
el. iskolák V. és VI. osztálya számára az új 
Tanterv alapján írta dr. Marczali Henrik és 
Földes Géza. Ára kötve 80 f. (Lampel R. ki-
adása.) — Magyar iskolai dalok. Harmónium-
kísérettel, tanítók, tanítónők, óvónők szamára 
összeállította és közrebocsátja Zöld Károly 
székesfővárosi tanító. Átnézte és előszóval el-
látta Hoppe Rezső polg iskolai énektanító. 
Ára 6 K. Kapható Zöld Károly fővárosi tanító-
nál: II. kerület, Margit-rakpart 53. szám. — 
Egyetemes pályamutató, 2 kötetben, nagy 8° 
alakban, 16—16 ív, összesen 512 oldal. Szer-
kesztette Pálinkás Béla. Részletesen tárgyalja 
az ország összes iskoláit a legalsótól a legfel-

sőbbig s részletesen ismerteti az összes életpályá-
kat. Bolti ára 6 K. Megrendelhető Kovács 
Gyula nagybányai könyvkereskedőnél, valamint 
minden hazai könyvkereskedésben. — Jubileumi 
beszéd, az esztergomi kath. kör házavatásának 
tizedik évfordulója alkalmából, mondotta dr. 
Walter Gyula p. prelátus. (Esztergom, Buzá-
rovits). — A kis kertészFiúk és leányok számára 
írta Wagner János. Ára kötve 3 K (Franklin-
Társulat). — Tündérálom. Dalkeringő Orbán Já-
nostól. Ára 2 K (Kolozsvár, Gibbon Albert). Taní-
tóknak 30% engedmény. — Irányeszmék a 
magyarkath.tanítói kar nemzeti föl adatairól. Ber-
talanVince elnöki megnyitója. — Fordulat a rajz-
oktat ás terén, irta Szegedy-Maszák Húgó (külön-
lenyomat a „Budapesti Szemle" f. évi áprilisi 
füzetéből). — A nemzetközi nyelv kérdése'. és az 
eszperantó. Irta Altenburger Adolf tanár. Ára 50 
fillér (Szeged, Traub és társa). — Tornaszer-
gyakorlatok, különös tekintettel az elemi iskolákra. 
Irta Maurer János, a „Nemzeti Tornaegylet" 
művezető-igazgatója. II. bővített kia lás, 280 áb-
rával. Ára 2 K (Budapest, Kóltai Lajos 
kiadása). — Gyakorlati tanácsok és útbaigazí-
tások gépék vásárlásánál. í r ta Bóth Jakab, gép-
gyári főkönyvelő Miskolczon. Ára 60 fillér. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a tanfelügyelői 
kirendeltség vezetőjének. — 52.312. sz.) 

Az elemi népiskolai új iskolakönyvek jegy-
zékének megállapítása tárgyában f. évi 21.149. 
sz. a. kelt körrendeletben fölhívtam a tan-
felügyelő urat, utasítsa a vezetése alatt álló 
állami és államilag segélyezett községi elemi 
népiskolák tanítóit, illetőleg tanítótestületeit, 
hogy a jövő iskolai évben használandó iskola-
könyvek jegyzékének megállapításánál szigorúan 
ragaszkodjanak az állami elemi iskolai gond-
noksági Utasítás 81. §-ához, illetve a községi 
iskolaszéki Utasítás 109. §-ához, amelyek szerint 
a tanító, illetve tanítótestület minden év június 
hó végéig állapítja meg és terjeszti a kir. tan-
felügyelő jóváhagyása alá az iskolában a jövő 
tanévre használandó iskolakönyv jegyzékét. 

Minthogy pedig a most említett Utasítások 
81. és 90., illetve 109. és 110. szakaszainak 
értelmében az állami és államilag segélyezett 
községi elemi népiskolákban „vagy az állam 
(illetőleg most már az egyetemi nyomda) által 
kiadott, vagy az állam által az elemi népisko-
lák illető osztályai számára engedélyezett tan-
könyvek használhatók " : fölhívom a tanfelügyelő 
urat, hogy a jóváhagyása alá terjesztendő iskola-
könyvjegyzék elbírálásánál különösen két szem-
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pont vezérelje, nevezetesen : az iskolakönyv jó-
sága és olcsósága. 

Nehogy azonban a tanfelügyelő úr elhatáro-
zását befolyásolja azon körülmény, hogy a sze-
gény tanulók részére ingyen iskolakönyvek 
eddigelé csak a m. kir. tud.-egyetemi nyomdá-
nál voltak megrendelhetők a tárca terhére és 
így a tanfelügyelő úr mintegy kényszerítve 
volt arra, hogy az iskolakönyvjegyzékben első-
sorban az egyetemi nyomda kiadványait hagyja 
jóvá : elhatároztam, hogy megszüntetem az 
ingyen-tankönyveknek a tárca terhére leendő 
megrendelését, de megvédem egyúttal a szegény 
tanulók érdekét is, és pedig akként, hogy el-
fogadom a magánkönyvkiadók által elém ter-
jesztett azon ajánlatot, amely szerint kötelezik 
magukat, hogy: 1. a tanterv változás következ-
tében mindazon állami és államilag segélyezett 
községi népiskoláknak, amelyek kiadványaikat 
használják, bevezetett könyveikből a beírt tanulók 
10%-ának a könyveket teljesen ingyen meg-
küldik ; 2. ha az osztályban a szegény tanulók 
száma a tanulók létszámának 10%-ánál többet 
tenne ki, amire nézve az iskolai gondnokságok, 
illetőleg a kir. tanfelügyelőségek véleménye 
irányadó, ez esetre a segélyezés mérvét oly 
arányban állapítják meg, hogy a beírt tanulók 
30%-ának 50% engedménnyel szállíttatják, 
még pedig közvetetlen az iskola címére, köny-
veiket. 

Ennek alapján az állami és államilag segé-
lyezett községi elemi népiskolák tanítói, illető-
leg tanítótestületei csak azon magánkönyvkiadó 
engedélyezett tankönyveit vezethetik be isko-
láikba, amely kiadó ' a fönnebbi föltételeket 
teljesíteni kész. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda pedig késznek 
nyilatkozott, hogy a kiadásában megjelent tan-
könyvekre nézve az iskoláknak és szegény 
tanulóknak a következő kedvezményeket adja: 
a nála és pedig magyar nyelven megjelent s a 
népiskolai új Tanterv értelmében átdolgozott, 
valamint a népiskolai új Tanterv értelmében 
általa kiadott s nála megrendelt népiskolai új 
tankönyveket minden megrendelőnek s így nem-
csak a könyvkereskedők, hanem az állami iskolai 
gondnokságok s a községi és felekezeti iskola-
székek és tanítóknak is nettó áron szolgáltatja 
ki, ezenkívül az állami és az államilag segélye-
zett községi iskolai szegény tanulók részére a 
tanfelügyelők által a fönnálló szabályzat szerint 
tett engedélyezések alapján minden tanévben 
összesen húszezer (20.000) korona nettó értékű 
ingyen-tankönyvet bocsát az iskolák rendelke-
zésére anélkül, hogy ezen összeg az egyetemi 
nyomdának a tárca részéről megtéríttetnék. 

A tanfelügyelő úrnak kötelességévé teszem, 
hogy a tanfelügyelői Utasítás 82. g a alapján, 

a tankönyvek jóváhagyásánál a fönnebbi aján-
latokat szigorúan tartsa szem előtt, vagyis csak 
azon kiadó tankönyveinek bevezetését engedé-
lyezze, amely kiadó a szegény tanulók könyveit 
a fönnebbi módon biztosította. 

Budapest, 1906 június 19. 
A miniszter helyett: 

Molnár, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Tatár Sámuel 

és neje hódmezővásárhelyi lakosoknak, akik a 
hódmezővásárhelyi egyik tanyai áll. el. iskola 
céljára 800 négyszögöl területű telket adomá-
nyoztak; a Marosvásárhelyen székelő „Erdélyi 
kereskedelmi és hitelbank"-nak, azon alkalom-
ból, hogy az ottani tanintézetek részére 160 
K-t adományozott. 

Jóváhagyta : a „ Pacsanagykapornaki esperes-
kerület róm. kath. tanítóköré"-nek alapszabályait; 
a „Krassószörényvármegyei tanítóegylet" módo-
sított alapszabályait folyó évi 28.428. sz a. kelt 
rendeletével. 

Jelenlegi minőségében áthelyezte: Láng 
Mihály pápai áll. el. isk. tanítóképző-intézeti 
igazgatót az aradi, Pethes János lévai áll. el. 
isk. tanítóképző-intézeti igazgatót a pápai áll. 
el. isk. tanítóképző-intézethez. 

Nyugdíjat utalványozott: Iiácz Józsefné 
szül. Löwy Cecilia kisújszállási munkaképtelen 
izr. el. isk. tanítónőnek évi 440 K-t; Papp 
László tiszakürti munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 1060 K-t; Vucslcics Aranka hatvani 
ideigl. munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 660 K-1 ; Kunosi Mihály dévaványai munka-
képtelen izr. el. isk. tanítónak évi 500 K-t; 
Lilienthal Ignác budapesti munkaképtelen aut. 
orth. izr. tanítónak évi 1240 K- t ; Serényi Mór 
kaposvári izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 1360 K-t ; Szász Emánuel viszolyai gör. 
kath. el. isk. tanítónak évi 440 K-t; Pavelony 
Péter demsusí munkaképtelen gör. kath. taní-
tónak évi 440 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Karas Simon nyug. botosi közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Erdélyán Eufémiának évi 
56C K 74 f - t ; néh. Kántor Elek biharudvari 7 • 
ev. ref. tanító özv, szül. Hizóh Ágnesnek évi 
664 K-t; néh. Beliczay Tamás polenai nyug. 
áll. el. isk. tanító törvényesen elválasztott neje, 
szül. Patyi Máriának évi 550 K-t, két kkorú 
árvájának összesen 183 K 33 f - t ; néh. Jonásk 
János nyug. pokolválcseli közs. el. isk. tanító 
özv., szül. G-ábor Mendorának évi'500 K-t, Péter 
és Liviusz nevű kkorú árváinak egyenként 83 K 
33 f-t, együtt 166 K 66 f-t, mindössze 666 K 
66 f-t. 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
R. R. Sztadorján. A Gondnoksági Utasítás 

szerint azon tanuló, ki a tanév második felében 
tölti be a 12. életévét, köteles a tanév végéig 
a mindennapi iskolába járni; ebből kifolyólag 
azon tanuló, aki a tanév első felében lesz 12 
éves, a tanév első felében a mindennapi, második 
felében pedig az ism.-iskolába íratkozhatik be. 
(Ebben az ügyben már többször nyilatkoztunk.) — 
TJ. I. Lesz tanfolyam, de már a fölvételek 
megtörténtek. (Lapunkban annak idejében kö-
zölve volt.) — Cz. L. Gicze. Kérvényük a 
várm. közig, bizottságnál van (17.397. sz. a.). 
Vadászlap: V., Kálmán-u. 2. sz.; Erdészeti 
Lapok : V., Alkotmány-u. 6. sz. (Miért nem írta 
alá a nevét? Máskor szíveskedjék megnevezni 
magát, mert névtelen leveleket elintézetlenül a 
papírkosárba dobunk.) — K. J. Monok. Igazat 
adunk önnek, de a perrendtartás reformjára 
egyhamar alig van kilátás. — G. I. Érsek-
újvár. A korpótlékot az iskolafönntartótól kell 
kérni s ha nem tudná megadni, az iskola-
fönntartó kéri államsegélyként a minisztérium-
tól. (Komolyan nem tudta volna ezt?) — 
Statisztika. A nemleges mul. kimutatást is 
be kell küldeni ; célja : az evidenciában tartás. — 
Kíváncsi. Ha a tanulónak megvan a törvényes 
kora és képessége, egy tanév folyamán tehet 
két osztályból is vizsgálatot. Az ily két-
szeres vizsgálatot azonban nem jó erőltetni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A főváros új polgármestere. A főváros 

törvényhatósági bizottsága f. hó 19-én polgár-
mesterré választotta dr. Bárczy Istvánt, a tan-
ügyi osztály volt vezetőjét, aki úgy nagy tehet-
ségénél, valamint képzettségénél és munkabírá-
sánál fogva is rászolgált e nagy kitüntetésre. 
Az új polgármester tetszéssel fogadott prog-
ramjában a főváros kultúrális teendőiről is 
megemlékezett. „Ami a kultúrális kérdéseket 
illeti, mondotta, erre nézve kijelentem, hogy 
onnan, ahol eddig működtem, a polgármesteri 
székbe is magammal hoztam azt az erős hitet, 
amit az én lelkemből kiirtani többé nem lehet, 
hogy a főváros, sőt az egész nemzet jövendő 
boldogsága, fönnállása elsősorban attól függ, 
hogy mihépen tudja a nép legszélesebb rétegeit 
a magyar nemzeti művelődés eszközeivel meg-
munkálni, azokat erős szociális érzésekre és 
intenzív, jól szervezett gazdasági tevékenységre 
neveim. Amikor a népjogok demokratikus ki-
terjesztése útján nemsokára az ország és a fő-
város sorsának intézése csakugyan a nép kezébe 
jut, vájjon nem mindennél nagyobb érdeke-e a 
magyar társadalomnak, a fővárosnak, hogy minél 

hamarább elérhesse a nép a műveltségnek azt 
a fokát, amelyen a közösségi célokat kellőképen 
megítélheti s a közügyek vitelére helyes befolyást 
gyakorolhat ? Hiszem, hogy a t. közgyűlés 
támogatásával a fővárosnak a népkultúra érde-
kében hozott áldozatait a jövőben még inkább 
fogjuk gyümölcsöztetni. Ilyen messzeterjedő, 
kitartó, erős kultúrális munka a legbiztosabb 
alapja és eszköze annak, hogy megteremtsük a 
nagy, hatalmas, boldognépű Budapestet s a 
gazdaságilag s politikailag független Magyar-
országot. " 

— Tanítók mozgalma drágasági pótlékért. 
A „Zalamegyei általános tanítóegyesület" zala-
egerszegi járáskörének Nagykutas községben 
tartott közgyűlése Békefi Elek zalakoppányi 
községi iskolai igazgató-tanító indítványára a 
következő határozatot hozta: „Sürgősen járul-
jon a tanítóság a Tanítók Országos Bizottsága 
útján a közoktatásügyi miniszterhez is és az 
országgyűléshez is, azon méltányos kérelemmel, 
miszerint : azonnal találtassák mód és történjék 
intézkedés, gondoskodás arról, hogy addig is, 
amíg a tanítóknak a jelen megdrágult élet-
viszonyokkal szemben kétszeresen csekély fizetése 
újabb törvényben fölemelhető lesz, tarthatatlan 
anyagi helyzetük ideiglenes javítására minden 
állami, községi és felekezeti tanító drágasági 
pótlékot kapjon." Az indítványt a közgyűlés 
egyhangúlag, azon hozzáadással emelte hatá-
rozattá, hogy a sajtóban is mozgalmat indít 
és a megyei országgyűlési képviselőket is föl-
kéri, hogy támogassák e jogos kívánalmat. 

— Tanfolyam a gyengetehetségűek tanítói 
szániára. A nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. minisztérium olyan tanítók 
részére, akik gyengetehetségűek tanításával fog-
lalkozni kívánnak, f. évi július hó elejétől 
Budapesten 3—4 hétig tartó tanfolyamot nyit. 
Erre a díjmentes tanfolyamra fölvétetnek mű-
ködésben levő okleveles tanítók és tanítónők. 
A pályázók közül 10 a gyengeelméjűek inté-
zetében lakást, 5 pedig ellátást is nyer. A hall-
gatók sikeres vizsga után a gyengetehetségűek 
oktatására képesítő bizonyítványt nyernek. 
Tanítói oklevéllel fölszerelt kérvények f. évi 
június 30-ig Berkes János igazgató, szaktanácsi 
előadóhoz (I. ker., Alkotás-utca 53.) külden-
dők be. 

— Rövid hírek. Gyerkes Mihály székely-
udvarhelyi ig.-tanító által az új Tanterv alapján 
18 féle változatban szerkesztett „Tananyag-
beosztási és Órarendnyomtatványok", melyeket 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium is 
használatra engedélyezett, második kiadásban 
megjelentek s azok a Néptanítók Lapja 1906 
március 15-iki számának hirdetési rovatában meg-
jelent Tájékoztató alapján a szerzőnél rendel-
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hetük meg. Melegen ajánljuk megrendelésre. — 
Gyűlések. A „Csongrádi járásköri tanítóegye-
sület" f. hó 29-én Csanytelek község központi 
iskolai tantermében rendes közgyűlést tart. 
A „Békés-bánáti ev. ref. egyházmegyei tanító-
egyesület július hó 5-én d. e. 10 órakor Gyulán, 
a városháza közgyűlési termében IV. rendes 
évi közgyűlését tartja. 

— A magyar államvasutak nyári menet-
rendje. Olvasóink tájékoztatására a magyar 
államvasutak nyári menetrendjéből közöljük a 
következőket: A vonatok indulása Budapest 
keleti pályaudvarról délelőtt (hová ?) : 6.15 órakor 
sz. v. Hatvan (vasár- és ünnepnapokon május 
20-tól bezárólag szeptember 9-ig közlekedik) ; 
6.20 ó. sz. v. Nagy-Kanizsa, Trieszt; 6.45 ó. 
sz. v. Wien, Grácz, Sopron; 7.00 ó. gy. v. 
Újvidék, Zimony; 7.10 ó. gy. v. Ruttka; 7.15 ó. 
sz. v. Belgrád, Bród; 7.25 ó. gy. v. Gyula-
fehérvár, Nagyszeben, Kolozsvár,Tövis, Stanislau; 
7.35 ó. gy. v. Fehring, Grácz; 7.40 ó. gy. v. 
Kassa, Lemberg, Máramarossziget ; 7.45 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 8.00 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, Torino, 
Róma, Pécs, Vinkovce; 8.00 ó. sz. v. Arad, 
Brassó; 8.10 ó. sz. v. Kassa, Csorba; 8.15 ó. 
sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, Bród ; 8.35 ó. sz. v. 
Munkács, Máramarossziget ; 8.50 ó. gy. v. Wien, 
Grácz, Sopron ; 8.55 ó. sz. v. Bicske (vasár- és 
ünnepnapokon május 20-tól bezárólag szeptem-
ber 9-ig közlekedik); 9.00 ó. sz. v. Kolozsvár, 
Brassó, Máramarossziget, Stanislau ; 9.35 ó. 
sz. v. Ruttka, Berlin; 11.15 ó. tsz. sz. Kiskőrös. 

Délután: 12.20 órakor sz. v. Szombathely, 
Wien; 12.20 ó. sz. v. Arad, Tövis, Püspök-
ladány; 12.35 ó. sz. v. Hatvan, Szerencs; 1.30 ó. 
sz. v. Gödöllő ; 1.50 ó. gy. v. Fehring, Grácz ; 
1.55 ó. sz. v. Szabadka, B.-Bród ; 2.00 ó. gy. v. 
Arad, Bukarest (május havában csak Brassóig 
közlekedik); 2.10 ó. gy. v. Wien, Páris; 2.15 ó. 
gy. v. Kassa, Lemberg ; 2.25 ó. sz. v. Bicske ; 
2.25 ó. sz. v. Hatvan ; 2.35 ó. gy. v. Kolozsvár, 
Tövis, Szatm ár-Németi ; 2.40 ó. sz. v. Szolnok; 
2.50 ó. sz. v. Gödöllő; 3.00 ó. gy. v. Pécs, 
Eszék, Gyékényes; 3.20 *ó. gy. v. B.-Bród, 
Belgrád, Konstantinápoly; 3.25 ó. v. v. Paks; 
3.30 ó. gy. v. Ruttka, Berlin; 4 30 ó. sz. v. 
Győr ; 5.20 ó. sz. v. Gödöllő ; 5.35 ó. sz. v. 
Ruttka, Berlin ; 5.45 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó ; 
6.25 ó. sz. v. Hatvan ; 6 25 ó. sz. v. Kiskőrös ; 
6.50 ó gy v. Zágráb, Fiume, Róma, Torino; 
7.05 ó. sz. v. Máramarossziget, Stanislau; 7.15 ó. 
sz. v. Bicske, Trieszt; 8.15 ó. sz. v. Gödöllő; 
8.30 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, Bród ; 8.45 ó. 
sz. v. Kassa, Csorba; 9.15 ó. gy. v. Kolozsvár, 
Bukarest, Stanislau; 9.40 ó. sz. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget ; 9.40 ó. sz. v. Fehring, 
Grácz; 10.10 ó. sz. v. Arad, Brassó; 10.10 ó. 
sz. v. Belgrád, Eszék, B.-Bród; 10.30 ó. sz. v. 

Wien, Páris; 11.00 ó. gy. v. Kassa, Csorba 
Lemberg; 11.KT ó. v. v. Ruttka, Szerencs. 

A vonatok érkezése Budapest keleti pálya-
udvarra délelőtt (honnan ?) : 5.00 órakor tsz. sz. 
Mária-Radna, Arad, Nagyvárad, Debreczen ; 
5.20 ó. v. v. Berlin, Ruttka ; 5.45 ó. sz. v. 
Stanislau, Máramarossziget ; 5.45 ó. sz. v. Belgrád, 
B.-Bród; 6.10 ó. sz. v. Brassó, Arad; 6.15 ó. 
sz. v. Bicske, Gyékényes ; 6.35 ó. sz. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget; 6.40 ó. sz. v. Wien, 
Trieszt; 6.50 ó. gy. v. Csorba, Kassa; 7.10 ó. 
sz. v. Gödöllő; 7.10 ó. sz. v. Kiskőrös; 7.20 ó. 
sz. v. Brassó, Kolozsvár; 7.25 ó. sz. v. Grácz, 
Fehring ; 7.35 ó. sz. v. Hatvan ; 7.50 ó. gy. v. 
Bukarest, Brassó; 7.50 ó. v. v. Paks, Adony-
Pusztaszabolcs ; 8.10 ó. sz. v. Fiume, Zágráb, 
Bród, Pécs; 8.15 ó. sz. v. Csorba, Kassa; 8.30 ó. 
sz. v. Szolnok ; 8.45 ó. sz. v. Hatvan ; 8.50 ó. 
gy. v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb ; 9.10 ó. 
sz. v. Győr; 9.45 ó. sz. v. Berlin, Ruttka; 
9.50 ó. sz. v. Szabadka; 10.15 ó. sz. v. Trieszt, 
Nagy-Kanizsa. 

Délután : 12.10 órakor sz. v. Gödöllő ; 12.25 ó. 
sz. v. Tövis, Arad, Püspökladány; 12.40 ó. 
gy. v. Berlin, Ruttka; 12.45 ó. sz. v. Wien, 
Sopron, Szombathely; 1.00 ó. gy. v. Konstanti-
nápoly, Belgrád, B.-Bród; 1.10 ó. gy. v. Buka-
rest, Arad; 1.30 ó. gy. v. Gyékényes, Eszék, 
Pécs; 1.30 ó. gy. v. Lemberg, Kassa; 1.45 ó. 
gy. v. London, Páris, Wien; 1.50 ó. gy. v. 
Tövis, Kolozsvár, Szatmár-Németi ; 2.10 ó. gy. v. 
Grácz, Fehring; 3.10 ó. sz. v. Hatvan, Szerencs; 
5.40 ó. sz. v. Gödöllő ; 6.35 ó. sz. v. Győr ; 
6.40 ó. sz. v. Brassó, Kolozsvár, Stanislau, 
Máramarossziget ; 6.55 ó. sz. v. Belgrád, Bród ; 
7.00 ó. sz. v. Berlin, Ruttka, Szerencs; 7.10 ó. 
gy. v. Wien, Grácz ; 7.20 ó. sz. v. Brassó, 
Arad ; 7.50 ó. sz. v. Gödöllő ; 7.55 ó. sz. v. 
Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 8.10 ó. sz. v. 
Mankács, Máramarossziget ; 8.45 ó. sz. v. Bicske ; 
8.50 ó. sz. v. Csorba, Kassa; 9.05 ó. gy. v. 
Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Vinkovce, Pécs; 
9.10 ó. gy. v. Berlin, Ruttka; 9.30 ó. sz. v. 
Wien, Grácz; 9.35 ó. gy. v. Nagy-Szeben, 
Kolozsvár, Stanislau; 9.50 ó. gy. v. Grácz, 
Fehring ; 10.00 ó. gy. v. Zimony, Újvidék; 
10.10 ó. sz.v. Munkács, Kassa, Máramarossziget; 
10.35 ó. sz. v. Gödöllő ; 10.50 ó. sz. v. Nagykáta; 
11.00 ó. sz. v. Bicske; 11.10 ó. sz. v. Hatvan. 

A vonatok indulása Budapest nyugati pálya-
udvarról. Délélőtt (hová?): 1 órakor kel. ost. 
expr. v. Wien, Páris, Ostende, London; 4.45 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 6.00 ó. sz. v. Érsekújvár ; 
6.15 ó. sz. v. Göd; 6.35 ó. sz. v. Szeged, Szol-
nok; 6.40 ó. sz. v. Lajosmizse, Kecskemét; 
6.45 ó. sz. v. Esztergom ; 6.55 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 7.20 ó. gy. v. Zsolna, Berlin; 8.00 ó. 
gy. v. Wien; 8.05 ó. sz. v. Danakeszi-Alag; 
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8.30 ó. sz. v. Temesvár, Karánsebes, Báziás; 
8.50 ó. sz. v. Vácz, Nagymaros; 9.05 ó. sz. v. 
Piliscsaba (vasár- és ünnepnapokon május 6-tól 
közlekedik) ; 9.20 ó. sz. v. Wien, Berlin; 9.35 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 9.40 ó. gy. v. Bukarest, 
Báziás; 11.25 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 11.35 ó. 
sz. v. Nagymaros; 11.40 ó. mot. v. Lajosmizse, 
Kecskemét. 

Délután: 12.05 órakor sz. v Czegléd, Szol-
nok; 12.15 ó. sz. v. Palota-Újpest; 12.25 ó. 
sz. v. Nagymaros; 12.40 ó. sz. v. Dorog; 1.10 ó. 
sz. v. Dunakeszi-Alag ; 2.05 ó. sz. v. Piliscsaba ; 
2.15 ó. sz. v. Párkány-Nána ; 2.20 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 2.25 ó. gy. v. Bukarest, Báziás ; 
2.30 ó. sz. v. Érsekújvár; 2.40 ó. sz. v. Esz-
tergom ; 2.45 ó. sz. v. Czegléd ; 2.50 ó. mot. v. 
Lajosmizse, Kecskemét ; 3.00 ó. gy. v. Wien, 
Páris; 3.20 ó. sz. v. Palota-!']pest (vasár- és 
ünnepnapokon május 20-tól bezárólag szeptem-
ber 9-ig közlekedik) ; 4.15 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
4.25 ó. sz. v. Nagymaros ; 4.30 ó. sz. v. Szeged ; 
4.35 ó. sz. v. Lajosmizse; 5.15 ó. gy. v. Wien; 
5.20 ó. sz. v. Nagymaros ; 6.10 ó. sz. v. Palota-
Újpest ; 6.20 ó. sz. v. Párkány-Nána ; 6.30 ó. 
sz. v. Czegléd ; 6.40 ó. sz. v. Esztergom ; 6.45 ó. 
Bukarest, Báziás ; 6.55 ó. gy. v. Zsolna, Berlin, 
Pozsony; 7.15 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 7.50 ó. 
sz. v. Yácz, Nagymaros; 8.00 ó. sz v. Vácz 
(vasár- és ünnepnapokon május 20-tól bezáró-
lag szeptember 9-ig); 8.20 ó. mot. v. Lajos-
mizse, Kecskemét; 8.30 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
10.00 ó. sz. v. Wien, Páris; 10.10 ó. gy. v. 
Szeged, Báziás, Bukarest; 10.30 ó. sz. v. Zsolna, 
Berlin ; 10.35 ó. sz. v. Kiskunfélegyháza ; 10.40 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 11.20 ó. k. e. v. Belgrád, 
Konstantinápoly (minden kedden, csütörtökön 
és vasárnapon közlekedik); 11.30 ó. k. o. e.V. 
Bukarest, Konstantinápoly (minden szerdán és 
szombaton közlekedik). 

A vonatok érkezése Bud ipest nyugati pálya-
udvarra. Délelőtt (honnan?): 12.50 ó. k. o. e. v. 
Konstantinápoly, Bukarest (érkezik minden hét-
főn és csütörtökön); 4.18 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
5.35 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 5.45 ó. sz. v. 
Czegléd; 6.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd; 6.25 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 6.35 ó. sz. v. Berlin, 
Zsolna ; 6.55 ó. sz. v. Lajosmizse ; 7.05 ó. tvszsz. 
Párkány-Nána; 7.15 ó. sz. v. Bukarest, Báziás; 
7.25 ó. sz. v. Dorog; 7.35 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 7.45 ó. sz. v. Páris, Wien; 8. ó. sz. v. 
Göd; 8.10 ó. sz. v. Nagymaros; 8.15 ó. mot. v. 
Kecskemét, Lajosmizse; 8.25 ó. sz. v. Ki-kún-
félegyháza ; 8.35 ó. sz. v. Esztergom ; 8.45 ó. 
sz. v. Párkánynána ; 9.10 ó. sz. v. Dunakeszi-
Alag; 9.25 ó. gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony; 
10.20 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 10.50 ó. sz. v. 
Érsekújvár; 10.55 ó. sz. v. Szeged. 

Délután: 12.05 ó. sz. v. Palota-Újpest; 

12.55 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 1.15 ó. gy. v. 
Bukarest, Báziás; 1.20 ó. sz. v. Vácz, Nagy-
maros; 1.40 ó. gy. v. Páris, Wien; 1.55 ó. 
mot. v. Kecskemét, Lajosmizse; 2.10 ó. sz. v. 
Dunakeszi-Alag; 3.05 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
3.55 ó. sz. v. Nagymaros ; 4.05 ó. sz. v. Palota-
Újpest (vasár- és ünnepnapokon május 20-tól 
bezárólag szeptember 9-ig közlekedik); 4.15 ó. 
sz. v. Szolnok, Czegléd; 4.30 ó. sz. v. Eszter-
gom ; 5.40 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 5.45 ó. sz. v. 
Nagymaros (vasár- és ünnepnapokon május 
20-tól közlekedik) ; 5.55 ó. sz. v. Wien, Berlin ; 
6.30 ó. _gy. v. Bukarest, Báziás ; 6.50 ó. sz. v. 
Palota-Újpest; 7.00 ó. gy. v. Wien; 7.10 ó. 
sz. v. Temesvár, Báziás ; 7.50 ó. sz. v. Nagy-
Maros ; 8.10 ó. sz. v. Piliscsaba (vasár- és 
ünnepnapokon május 6-tól közlekedik) ; 8.20 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 8.45 ó. sz. v. Párkány-
Nána; 8.55 ó. sz. v. Kecskemét, Lajosmizse; 
9.05 ó. gy. v. Wien; 9.15 ó. sz. v. Esztergom; 
9.45 ó. gy. v. Berlin, Zsolna; 10.05 ó. sz. v. 
Piliscsaba (vasár- és ünnepnapokon); 10.15 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 10.30 ó. sz. v. Vácz (vasár-
és ünnepnapokon szeptember 9 ig bezárólag); 
10.40 ó. sz. v. Szeged ; 10.45 ó. sz. v. Nagy-
maros; 10.55 ó. k. e. v. Konstantinápoly, Bel-
grád (érkezik minden kedden, csütörtökön és 
szombaton); 11.00 ó. k. o. e. v. London, Ostende, 
Páris, Wien; 11.15 ó. mot. v. Kecskemét, 
Lajosmizse; 11.20 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
11.30 ó. sz. v. Érsekújvár. 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosztályfőnökök napon-
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán ós szom-
baton d. u. 3—5 óráig. — Az Eötvös-nlap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása: VI., Szondy-utca 56 sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Iláza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára 

Tarta lom : A nemzetiségi törekvésekről népok-
tatásügyi szempontból. Szabó Elemér. — Népoktatási 
felügyeletünk a magyar nyelv tanítása szempontjából. 
Ember János. Megfigyelé , tapasztalat. Zoványi 
Lnjos. — Hazugságok a tanításban. X. Hochrein 
Lajos. — A nemzetiségi iskolák rendezése. Dezső 
Lipót. — Külföldi szemle. — Sz i inóra : A puszta-
szentpéteri állomáson. Móra I-tván - Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjvnry Béta. 
Segédszerkesztő Cööz József dr. 

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősigéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTIÍOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., IShOLA-TÉR 3. 

•Kéziratokat nem adunk vissza. 

Az 1906. évi népoktatásügyi 
költségvetés. 

A képviselőház pénzügyi bizottsága 
immár tárgyalja a folyó évi állami költ-
ségvetést s biztos reményünk van ahhoz, 
hogy a költségvetési törvény rövid idő 
mnlva szentesítve lesz. Megszűnik tehát 
a másfél év óta tartó költségvetésen 
kívüli állapot, amelyet a közoktatási 
tárca ügykörébe tartozó minden ágazat 
nagyon is megsínylett. 

A folyó évi költségvetési előirányza-
to t már az előző kormány állította 
egybe s abban a közoktatásügyi kiadá-
sok főösszege 63,088.382 koronával volt 
előirányozva. Apponyi Albert gróf kul-
tuszminiszter azonban ezen előirányza-
to t újabb tárgyalás alá vette s a kép-
viselőház elé terjesztett közoktatásügyi 
költségvetésben a kiadások főösszege 
69,566.011 korona, mely összeg az 1904. 
évi költségvetési törvényben megállapított 
kiadási összeghez hasonlítva, 16,666.900 
korona emelkedést mutat. 

Minket közelebbről a népnevelési költ-
ségelőirányzat érdekel, amely kultúráiig 
ág az 1906. évi költségvetésben a kö-
vetkező tételekkel szerepel: 
Népnevelési tanfelügyelő-

ségek 775.046 K 
Állami elemi népiskolák 8,881.258 „ 

Átvitel 9,656.304 K 

Athozat . . 9,656.304 K 
Községi, felekezeti és ma-

gániskolák segélyezése 3,911.500 „ 
Gazdasági ismétlő iskolák 235.807 „ 
Kisdedóvóintézetek és me-

nedékházak . . . . 1,113.052 „ 
Népnevelési intézetek kö-

zös szükséglete . . . 1,144.500 „ 
Összesen . . 16,061.163 K. 

Ezen főelőirányzat a következő téte-
lekből áll elő: 

I. Népnevelési tanfelügyelőségek. Sze-
mélyi járandóságokra elő van irányozva 
542.436 K. Ehhez jön még e központba 
rendelt három tanfelügyelőnek és egy 
segédtanfelügyelőnek összesen 21.900 K 
illetménye. Napidíjakra (díjnokok illet-
ménye) 49.710 K. Jutalmak és segé-
lyekre 2000 K. A személyi járandóságok 
főösszege 594.146 K. 

A tanfelügyelők létszáma 68, akik 
közül 3 van a YL, 19 a VII. és 46 a 
VIII. fizetési osztályban. Ezeknek fizetése 
és az 1904. évi I. t.-c. alapján járó 
személyi pótléka 298.400 K ; egyéb pót-
léka 2400 K, lakpénze 44.880 K. 

A segédtanfelügyelők létszáma 43, 
akik közül 8 van a IX. és 35 a X. 
fizetési osztályban. Ezeknek fizetése és 
személyi pótléka 95.800 K ; egyéb pót-
léka 600 K, lakpénze 21.450 K, 

A tanfelügyelőségi tolluokok létszáma 
59, akik mindannyian a XI. fizetési 
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osztályba vannak sorozva. Fizetésük és 
személyi pótlékuk 90.200 K; egyéb pót-
lék 800 K, lakpénz 22.860 K. 

A tanfelügyelőségek dologi kiadása : 
utazási átalányokra 98.000 K; irodai 
átalányokra 57.000 K; átköltözködési 
és egyéb kiadásokra 4000 K. A dologi 
kiadások főösszege 159.000 K. Ezenkívül 
a kir. tanfelügyelői irodák bebútorozá-
sára föl van véve 3000 K. 

Az állami tisztviselőknek általában s 
így a tanfelügyelőségi személyzetnek is 
nagy sérelme, hogy az 1904. évi I. t.-c. 
a fizetési osztályok első fokozatának 
betöltését bizonytalan időre fölfüggesz-
tette. Ezen sérelem orvoslása iránt az 
Állami Tisztviselők Orsz. Egyesülete a 
Wekerle - kormány megalakulása után 
azonnal megtette a szükséges lépéseket. 
Ennek meg is van a kívánt eredménye, 
amennyiben már a folyó évi állami költ-
ségvetésben föl van véve a szükséges 
összeg arra nézve, hogy az összes állami 
szolgálati ágban, tehát a kir. tanfel-
ügyelőségi személyzetnél is valamennyi 
fizetési osztályban az I. fizetési fokozat 
még ez évben betöltessék. 

A kir. tanfelügyelőségi személyzet kü-
lönleges sérelme abban áll, hogy úgy 
a tanfelügyelők, mint a segédtanfelügye-
lők tűrhetetlen arányban vannak az 
egyes fizetési osztályba beosztva ; to-
vábbá, hogy a segédtanfelügyelői ós toll-
noki állások között nincs meg a kellő 
arány, és főleg emiatt a tollnoki elő-
lépések szerfölött kedvezőtlenek. Ezen 
a bajon a Széli-féle fizetésrendező tör-
vényjavaslat tárgyalása alkalmával a 
képviselőház pénzügyi bizottsága oly-
képen akart segíteni, hogy határozatilag 
kimondta, miként úgy a tanfelügye-
lői mint a segédtanfelügyelői állások az 
egyes fizetési osztályokba kellő arány-
ban osztassanak be, és hogy a tollnoki 
állások, a közszolgálat érdekeinek is 
megfelelően, fokozatosan segédtanfel-
ügyelői állásokká alakíttassanak át és 
hogy ezen rendezés már az 1904. évi 

költségvetésben kezdetét vegye. A pénz-
ügyi bizottságnak ezen nagyfontosságú 
határozata, a közbejött szerencsétlen 
politikai viszonyok miatt, nem érvénye-
sülhetett. Apponyi gróf kultuszminiszter 
teljesen méltányolva egyfelől az állami 
tanfelügyeletnek nagy és fontos misszió-
ját, másfelől az aránytalan beosztás tűr-
hetetlen és igazságtalan voltát, elhatá-
rozta, bogy a képviselőház pénzügyi 
bizottságának fönnebb ismertetett hatá-
rozatát már az 1907. évi állami költ-
ségvetésben fokozatosan érvényre emeli. 
Reméljük, hogy az erre vonatkozó ter-
vezetet még ez év őszén megismertet-
hetjük az érdekeltekkel. 

Apponyi gróf kultuszminiszter nagy 
súlyt helyez a tanfelügyelői iskolaláto-
gatásokra; s minthogy annak is tuda-
tában van, hogy a tanfelügyelőségi sze-
mélyzet mostani keretében a legnagyobb 
buzgóság mellett sem képes az állami 
felügyeletet főleg a nemzetiségi iskolák-
ban intenzív módon gyakorolni, tervbe 
vette, hogy a nagyobb tankerületekben 
mindenesetre arravaló szakegyének közül 
iskolalátogatókat alkalmaz kellő díjazás 
mellett, akik a kir. tanfelügyelőknek a 
tervszerű és alapos iskolalátogatásokban 
segédkezni fognak. Az erre szükséges 
költség esetleg már az 1907. évi állami 
költségvetésbe beállíttatik. 

„Alldeutsch" üzenet. 
A Néptanítók Lapja folyó évi 4. számában 

közöltem azt a polémiát, melybe a braunschweigi 
„Pädagogisches Archiv" című folyóiratban meg-
jelent „A magyar tanítóképzés és tanfelügyelet 
reformja" című cikkem kapcsán Korodi Luc 
nemzetiségi agitátorral keveredtem. 

Korodi Luc Magyarországra s a magyar tan-
ügyi kormányra szórt gálád vádjaira és rágal-
mazásaira reflektálva, legjobb tudásomból és 
meggyőződésemből telhetően fölvilágosítottam 
a lap szerkesztőségét arról, hogy tulajdonképen 
miben is rejlik nálunk az az égbekiáltó erőszakos 
magyarosítás. 

Válaszom a „Pädagogisches Archiv" júniusi 
számában lőn közreadva s ehhez maga a szer-
kesztő : dr. Freytag Lajos, berlini igazgató tanár 
írt utószót. Mielőtt a szerkesztő utószavát közzé-
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tenném, vallomást kell tennem ebben az ügyben. 
Dr. Freytagnak, kinek több levele van birto-
kombin, melyekben őszinte elismeréssel nyilat-
kozik Magyarországról és kultúrájáról, egyáltalán 
nem volt szándékában cikkemhez nemzetiségi 
megjegyzéseket fűzni, de Korodi Luc, ki vele 
egy intézetben működik mint tanár s lesve les 
minden alkalmat, hogy Magyarország elleni 
gyűlöletét bemutathassa, annyira szuggerálta az 
ősz tudóst, hogy az végre is hitt áruló szavai-
nak s telje^íté kérelmét; sőt kivitte azt is, hogy 
a szerkesztő a cikkem megjelenésével egyidejű-
leg következő levelet iskúldé: „Nagyrabecsü't 
Uram ! Cikke megjelent s ezzel kapcsolatosan 
kollégámnak, Korodi Luc urnák arra vonatkozó 
megjegyzései is, mint ki az önök viszonyait 
alaposan ismeri. A cikkéhez fűzött előszavamból, 
valamint Korodi úr soraiból láthatja, hogy 
tőlünk minden animus iniuriandi teljesen távol 
van s remélem, nem fog neheztelni amiatt, 
hogy más véleményét is szóhoz juttatom. Csupán 
egyet kívánnék megjegyezni: Mondja kérem, 
őszinte szívvel : nem irtózik-e önmaga is a 
cikkében eléggé kifejtett bürokratikus zsarnok-
ságtól? Igazán mondom, mindig azt hittem, 
hogy nálunk Poroszországban legel viselhetet-
lenebb a bürokrácia, de önökkel szemben mi 
a valóságos ártatlanság vagyunk. A sok erő-
szakosság, a revíziók, jegyzőkönyvek, jelentések, 
fenyegetések s kilátásba helyezett üldözések 
önöknél — hisz1 ez valóságos Oroszország ! És 
azt mondják: Magyarország liberális?! Én 
mondom ezt, egy tökéletesen ant liberális, 
őskonzervatív érzelmű ember ! Ne vegye kérem 
egy hatvanéves egyénnek e szavait rossz néven, 
ki alapjában véve nagyon békeszerető s a leg-
csekélyebb animozitást sem táplálja az ön hazája 
s szülőföldje iránt." 

Teljesen meglepően, váratlanul értek engem 
e kemény sorok s képzelhető a hatás, amit 
ezek egy magyar néptanítóra, kinek szívét lelkét 
csak a nagy Magyarország dicső képe tölti be 
s m'nden tettét, munkásságát a nemzeti gon-
dolat lengi át, gyakoroltak. 

Sokáig rágtam a tollat, míg Korodi Lucnak 
meg idtam a méltó választ a tényeknek és 
viszonyoknak föltétlenül hü és objektív ecse-
telésével s hogy szavaim hitelességét minden 
kétséget kizáróan igazoljam, megküldöttem a 
szerkesztőnek gróf Apponyi Albert vallás- és 
közoktatásügyi - miniszternek néhány év előtt 
a külföld számára francia nyelven írott nagy-
becsű és értékes munkáját: „A magyar állam-
jogi helyzetről". Ebben van szó arról a csodá-
latos tényről, hogy a szinte páratlan opportu-
nizmus dacára, mellyel a magyar közoktatási 
kormány a németség irányában viseltetik, talál-
koznak lelketlen egyének : rendszerint idősebb 

emberek, legnagyobb részben nyugalmazott 
határőrvidéki katonatisztek, kik nem tudták a 
kort megérteni s kiket elkeserített valamely 
(rendesen az állami nyelv nemtudásából eredt) 
mellőzés vagy megbántás s emiatt a legnagyobb 
képtelenséget is elhitetik a külfölddel, ahol 
természetesen nemcsak belügyeink kényes oldalai-
val, de még államjogi helyzetünkkel sincsenek 
tisztában. Ugyancsak megküldtem gróf Apponyi 
Albert közoktatásügyi miniszternek a londoni 
„The Monthly Review" című folyóiratban meg-
jelent, ragyogó dialektikával írott testes s alapos 
tanulmányát, mely objektív, nyugodt, de ellen-
mondást nem tűrő határozottsággal oszlat el 
sok bizonytalanságot és ferde fölfogást, mely 
a mi viszonyainkról európaszerte meggyökerezett. 
Maga Apponyi mondja el, hogy a világ egyik 
legalaposabb államférfia : Gladstone sem volt 
tisztában alkotmányunkkal. Megküldtem végre 
a „Pester Lloyd" egyik mult évi számát, mely-
ben a nagynevű és #a külföld előtt is nagy 
tekintélynek örvendő Falk Miksa Korodi Lucnak 
„Ungarische Rapsodien, politische und minder 
politische" München, 1905. című könyvét, mely 
kritikai bonckés alá veszi s Korodit úgy jellemzi, 
hogy tajtékzó dühe és elkeseredett magyar-
gyűlölete fölött még elvtársai is megbotrán-
koztak s a „zöldek legzöldebbikének" nevezték. 
Könyvéről meg azt mondja, hogy az oly fekete 
lélekkel és vérrel van írva, hogy óva int min-
denkit, ki Magyarország történetét, nemzetét, 
kultúráját és alkotmányát tanulmányozni akarja, 
a világért se Korodi könyvéből tegye. 

S most térjünk dr. Freytag utószavára : 
„Kötelességemnek tartottam, hogy Schlosz 

úrnak újra átadjam a szót s pedig azért, mivel 
meggyőződésem szerint a nyilt szó ily kiválóan 
fontos vitakérdésnél mindig helyesebb, mint az 
agyonhallgatás. Bennem mindig élt a hit, hogy 
a szabad, fesztelen eszmecseréből csak jó szár-
mazhatik, mi nagyban elősegíti a nemzeti béke 
létrejöttét; de tekintve az eseményeket, mik a 
Lajtán tál mostanában hónapokon keresztül 
fol \ tak, e reményemről — fájdalom — le kell 
mondanom. A nekem fölötte kedves biblikus 
szavak : .Boldogok a békességre igyekezők : mert 
azok Isten fiainak mondatnak (Maté 5., 9.)', 
mint a tények sajnosan igazolják : a n :pek, 
felekezetek és társadalmi rangok között vajmi 
kevéssé jutnak érvényre. 

Schlosz úr fölvilágosítására, melynek szöve-
gébe több helyt kérdőjelet kellett tennem, csupán 
néhány, lehetőleg minden politikától ment meg-
jegyzést óhajtok fűzni, melyek egyébként az 
animus iniurjandi-tól is távol vannak. 

Szívesen elismerem, hogy a magyarságnak 
nem könnyű a helyzete a saját hazájában. A 

26* 
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legutóbbi (mintegy 5 év előtti) népszámlálás 
szerint Magyarországban van : 

8.742,301 magyar (Magyaren), 
2.799,479 román, 
2.135,181 német, 
2.019,641 tót, 
1.678,569 horvát, 
1.052,180 szerb, 

429,447 rutén, 
397,761 egyéb nemzetiség. 

Tehát 8.742,301 magyar és 10.512,258 nem-
magyar s így magyar hegemóniáról természetesen 
szó sem lehetne, ha ama IOV2 millió nép egy-
séges, szilárd nemzetiséget alkotna. De a magya-
rokra nézve szerencsére másképen áll a dolog, 
mert a négy szláv nép csak a magyar és 
németség gyűlöletében egységes, a románság 
pedig a magyarok, németek és szlávok ellen 
viseltetik ellenszenvvel, bár nem kimondott 
ellensége. A természetes logika szerint most 
már azt hinné az ember, hogy ily viszonyok 
közepette a magyarság arra a népre támasz-
kodik, mely már a saját énje érdekéből sem 
tartja kívánatosnak a magyar államiság meg-
döntését. S ez kétségkívül: a német elem. A 
szlávok végtelen nagy szláv birodalomról álmo-
doznak, mely a magyarság és németség kivég-
zésével a vele rokonszenvező Franciaországnak 
fogja segítő kezét nyújtani. A románság meg 
a fajrokon királysággal való egyesülést áhitozza. 
A földrajzi terület szerint szétforgácsolt magyar 
németségnek még álmában sem jut eszébe, hogy 
a magyar állam elpusztításához segítséget 
nyújtson, mert azzal ellenségeinek, a szlávoknak 
szolgáltatná ki magát. Csendes, nyugodt kon-
zervatív hajlamánál fogva leghűségesebb szövet-
ségese lenne a magyarságnak. Előbbi időkben 
(mint azt maga Schlosz úr is jelzi) a legjobb 
egyetértés uralkodott a két természetes szövet-
ségtárs között s valóban bölcs politika volna 
a magyar kormány részéről, ha az egyedüli 
nem-magyar elemet, mely a magyar államiság-
nak sem ártani nem akar, sem pedig arra nem 
képes, kímélné. Nem különös gondolatokra 
jutna- e sok soviniszta magyar, ha a budapesti 
német egyetemi hallgatók viselkedését a magya-
rokéval s szláv nemzetiségbeliekével összehason-
lítaná ? Nem német diákok voltak, kik néhány 
hónap előtt parlamentáris szavakkal nem ecse-
telhető botrányt idéztek elő a budapesti tudo-
mány-egyetemen és a rektort leköpték! 
. Hogy a magyar kormány 1867 óta a magyar 
németséggel az államban és iskolában miként bánt 
el, arra nézve Németországban tényleg csak egy 
vélemény van. A német liberalizmus a magyar-
sággal annakelőtte rendkívül csodálatos módon 
rokonszenvezett, amint azt minden művelt magyar 

bizonyára jól tudja. De azt is fogja tudni, hogy 
ez a rokonszenv mostanában teljesen eltűnt s 
nagy kérdés, vájjon e rokonszenv teljes nélkülö-
zése elősegíti-e a magyarság érdekeit! 

S mintha Schlosz úr is sejtené ezt, mert 
mult évi október hó 27-én küldött levelében 
azt hangoztatja, hogy Németország a birodalom 
határain belül élő nemzetiségekkel hasonlóképen 
jár el. De ezen állításában sokban téved. 
(E levelemben azt írtam dr. Freytag úrnak, 
hogy nem fojthatom el csodálkozásomat atfölött, 
hogy midőn mi a magyarságot már csírájában 
megtámadó veszélyt fölötte ártatlan eszközökkel 
csupán ellensúlyozni kívánjuk s magyarosításunk 
csak annyiból áll, hogy a nemzetiségek gyerme-
keiben az iskola segítségével a magyar nemzet-
hez való tartozandóságot fölkelteni iparkodunk, 
a németországi sajtó csaknem kivétel nélkül a 
legigazságtalanabb váddal illet bennünket. De 
tekintsünk körül a többi nyugoteurópai kultúr-
államban, miként áll azokban a nemzetiségek 
ügye ! Németországnak is vannak nemzetiségei. 
Még pedig jó néhány millió. Ennek dacára az 
1888 óta életben levő népoktatási rendeletek 
csak és kizárólagosan csak német tannyelvű 
népiskolákat ismernek. Egyedül a vallás tanító-
jának van megengedve, hogy német előadási 
nyelv mellett a nemzetiségi nyelven is meg-
magyarázza az anyagot. Schleswig-Holsteinban 
számos község van, ahol a gyermekek csak 
dánul beszélnek, mert a szülők még csak dánul 
tudnak. Ezeket is csak német nyelven tanítják 
és pedig az első három hónapban csak közön-
séges nyelvgyakorlatra, aztán négy hónapon 
keresztül az AB C-re oly módon, hogy ezzel a 
gyermekeket egyúttal bevezessék a német nyelv 
tudásába is. A tanítóknak ügyelniök kell arra, 
hogy a gyermekek még egymásközt is csak a 
német nyelvet használják. A törvény életbelépte 
után öt évre hetvenhét dán lelkész folyamodott, 
engedjék meg a vallástan sikeresebb oktatása 
érdekében, hogy a dán nyelvet minden osztály-
ban legalább heti két órában taníthassák. A 
porosz kormány e kérelmet, mint „teljesen 
indokolatlant" kereken elutasította. Pozenben 
és West-Preussenben 1887 óta a túlnyomóan 
lengyel nemzetiségű iskolákban a lengyel nyelv 
még csak mint tantárgy sem szerepelhet, a 
tanítóképzőkben pedig csak németül szabad 
tanítani. Angliában az írek minden kísérlete 
dugába dőlt, hogy nyelvüket bevigyék az isko-
lákba és csak egyes helyeken szabad kivételesen, 
mint tantárgyat előadni.) Eszakschleswigben 
nincsenek szülők, kik németül nem tudnának 
s ha „a tanítóknak a legszigorúbban kell arra 
ügyelniök, hogy a gyermekek egymás között 
csak németül beszéljenek", ez önként érthetően 
kizáróan az iskolaidőre vonatkozik. Dán irre-
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dentista Északschleswigben, fájdalom, még igen 
sok van s rajongó bujtogatok ellen, kik még 
mindig bosszúharcra áhitoznak francia és angol 
segítséggel s gyermekeiket meg akarják aka-
dályozni, hogy németül tanuljanak, a hatóság-
nak mindenesetre szigorú intézkedéseket kell 
tennie. Nagyon tartok tőle, hogy Schlosz úr 
adatait nem kifogástalan forrásból merítette ! 

A lengyelekkel való hasonlat meg teljesen 
jogtalan. Hiszen Schlosz úr épen úgy tudja, 
mint mi, hogy a lengyelek nemcsak délre az 
Oderától akarják az országot a Német birodalom 
alól fölszabadítani, hanem (Gralicziában, hová 
az összes szálak egybefutnak) nem is nagyon 
titkolt összeesküvést szőttek, melynek végcélja : 
Oroszországgal, Franciaországgal és Angol-
országgal szövetségre lépni és segítségükkel 
egy világháborúban Németországot tönkretenni 
és a déli provinciákban a németséget, valamint 
a német kultúrát kiirtani. Lengyel szerkesztők 
csak a mult nyáron hirdették urbi et orbi, hogy 
kibe helyezik összreménységüket ! Hogy a len-
gyelek bennünket éber ellenállásra és megtorló 
rendszabályok foganatosítására kényszerítettek 
s folyton kényszerítenek, azt mi nem tagadjuk. 
De hogyan hasonlíthatja Schlosz úr a forra-
dalmár lengyeleket, kik Németországot eltörülni 
akarják a föld színéről, a lojális érzelmű magyar 
németekkel össze, kiknek állami érdeke a magyar 
nemzetével egy és ugyanaz ! 

Ki jóindulattal viseltetik a magyar állam 
iránt, csak azt a szívből fakadó sürgős óhajt 
táplálja, vajha a magyarok abbahagynák a 
németség letiprását s természetes szövetség-
társukat ne kergetnék további szorongatásokkal 
a kétségbeesésbe. Kiváló magyar tanférfiak, kik 
a német kultúra értékét mégis csak jobban 
tudják megbecsülni, mint a szenzációt hajhászó 
újságírók, kik abból élnek, hogy a nemzeteket 
egymás ellen lázítsák, befolyásukkal sok jót 
tehetnének; a kiélesedett vitákat enyhíthetnék 
s a béke helyreállítását előmozdíthatnák ! 

Ezekkel az őszintén hitt szavakkal kívánjuk 
vitakérdésünk fölötti eszmecserénket befejezni. 
Berlin, dr. Freytag Lajos." 

Nagyon sokszor hosszasan mélyedek el 
di'. Freytag úrral folytatott levelezésembe s  
mindenkor mintegy önkéntelenül tör ki szívemből 
a sóhaj : édes Istenem, mikor jő el az a boldog 
kor, midőn a mi bűvös-bájos, zengzetes szép 
magyar szónk befurakodik azoknak szívébe, 
kik az anyatejjel gyűlöletet szívnak magukba 
minden ellen, ami magyar ! Mikor lesz az, hogy 
az édes, illatos magyar föld, melyen acélos 
szemű búzakalászt ringat a szellő, pirosra festi 
a fekete vért a hazaárulók szívében ! A mámo- ; 
rító, bűbájos napsugarunk fölolvasztaná azt a I 

jégpáncélt, mely nemzetiségeink vérének forrását 
elzárja előlünk ! S mindennapi imádságává tenné 
a kis nemzetiségi gyermekeknek az „Isten áldd 
meg a magyart" ! 

Annyiszor álmodtam már erről, hogy úgy-
szólván egész életem álomlátás. Ifjú szívvel, 
szöghajammal kezdtem a küzdelmet s ott állok 
még most is vénülő szívemmel, őszülő hajjal, 
ahol elkezdtem ! De szeretettel folytatom tovább 
is. Mert béketűrés a sorsban, hisz' dereng, 
virrad már! 

(Bimaszombat.) Lakatos (Schlosz) Lajos. 

Hazugságok a tanításban. 
(Hozzászólások.) 

XI. 
Minden hazugság sértő arra nézve, akihez a 

hazug beszéd vagy írás intéződik. A hazudozó 
ostoba, buta, tudatlan embernek tartja fele-
barátját. Ez a szemtelen, a mások jóhiszemű-
ségére számító aljas hazugság. Vannak mulat-
ságos hazugságok: Háry Jánoskodók, Münch-
hauseniádák; mindezek ártalmatlanok. Károsak 
a tanításban adott hazugságok. Kiszámíthatatlan 
kártevők.' Forrásuk : a tudatlanság, a könnyelmű-
ség, vagy az erősebbnek lenézése a gyengébb 
iránt. Ilyenfajta forrásból buggyant ki a Meissas 
et Michelot francia földrajzíróknak az a tudása, 
mellyel Magyarországot ismertetik. Könyvüknek 
ez a címe : Petite géographie méthodique destinée  
aux enfants du premier âge et aux Écoles  
élémentaires. Kezdő . tanulógyermekek és az 
elemi iskoláknak szánt módszeres kis földrajz. 
65. kiadás. Páris, Hachette et Cie. 

Ezen 65 kiadást ért módszeres földrajz 56. 
lapján Magyarország vezetődik az ártatlan kis 
francia gyermek lelki szemei elé. Megtanulja, 
hogy van a világon : Autriche ou monarchie  
austro-hongroise. Megtudja, hogy ez az Autriche  
13 főrészre osztható; nevezetesen: 10, melyet 
főképen osztrák tartományoknak nevezhetnek 
(qu'on peut appeler plus particulièrement pro- 
vinces autrichiennes), 3, melyet magyar tarto-
mányoknak nevezhetnek; ezek: 1. Magyarország 
fővárosa Buda-Pest, székvárosa Pressbourg ; 
2. Erdély székvárosa Herman stadt és Klausen-
bourg ; 3. Horvátország és Szlavonország fő-
városa Agrám. Ennyi az egész. Többet egy 
kukkot se! Elég ennyi a tanulni kezdő és az 
elemi iskolába járó francia gyermeknek. De ne 
tessék ám azt hinni, hogy ez az ú j kiadás, már 
mint a 65., a mohácsi vész után kelt, amikor 
hazánk 3 részre volt fölosztva! Dehogy! 1896 
van a címlapra nyomatva. Es kérem szívesen 
figyelembe venni, hogy a 3 magyar tartomány, 
mely Autrichet kiegészíti, még mint magyar 
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tartomány is minő elbánásban részesül. Még 
Budapest sincs másképp írva, mint : Bude Pesth, 
tehát németesen. Pedig tudtommal az 1878-iki 
párisi világkiállításon már Magyrrország igen 
szépen volt különállóan képviselve. Az akkori 
tanügyi osztály vezetőjének, néhai Békey Imré-
nek, még kitüntetést is adott a francia kormány, 
azóta is többször járt itt francia ember, író és 
írónő ; könyveket írtak francia nyelven Magyar-
országról, de a módszeres földrajz szerzői : 
Meissas és Michelot urak nem vették tudomásul. 
Ha sok pénzem volna, megtenném, hogy a 
Librairie Hachette-nek írnék, hogy miként 
javítsa ezt a nagy kelendőségnek örvendő föld-
rajzot és a kijavított könyvből mindjárt 500 
példányt megrendelnék. Biztosra fogom, ki-
javíttatná. Mert nagy cég ám a Hachette ! Még 
a mult esztendőben, 1905-ben is ott volt 
az üzlete, ahol 1896-ban: Boulevard Saint-
Germain 79. Ott adta ki azt a földrazi művet, 
melynek címe : Premiers Éléments de Géo-
graphie. (A földrajz első elemei.) Ezt hárman 
szerkesztették: Henry Lemonnier, F. Schräder 
és Marcel Dubois. Példányom a 310. ezerből 
való, 1905. évi kiadás. Ebben meg csak annyi 
van, hogy : L'Autriche-Hongrie, cap. Vienne. 
Hogy azonban ezt a földrajzi hazugságot el 
ne felejtsék a tanulók, még Európa térképén 
is ott van : Autriche-Hongrie és egyedüli városa : 
Vienne. (Lásd idézett munka 32. oldalán.) Lám, 
a francia tankönyvírók milyen alaposak és 
különösen, mily kedvesek! 

De nem így bánik ám velünk a Dupont cég. 
Tudós szerzője : A. Seignette már többet tud 
rólunk. Müvében : Atlas-Texte de Géographie 
azt is tudja, hogy az Osztrák-M igyar birodalom 
két részből áll, két államból, az osztrák császár-
ságból és a „Magyarország" királyságból. Tudja, 
hogy a birodalomban miféle népfajok laknak, 
tudja, hogy e népfajok ellenséges viszonyban 
élnek egymással és nagybölcsen megjegyzi : 
„ce qui est une cause de faiblesse pour l 'em-
pire", ez az, ami a birodalomra nézve a gyenge-

- ségnek oka. Tudja, hogy Magyarország fővárosa 
Buda-Pest (így van megírva, nem németesen); 
még azt is megmondja, hogy Budapest a Duna 
két part ján terül el, hogy jelentős város (ville 
importante), utána van : Szegedin sur la Tisza 
(így. írva). Még azt is följegyzi, hogy a magyar 
Alföld Európa leggazdagabb gabnatermő sík-
sága, ahol sok lovat nevelnek. Egyéb semmi. 
Tisza : magyarul, Szegedin : németül. Könnyelmű-
ség, közömbösség és tudatlanság, de a jóindulat 
megvan. 

Hát az angoloknál minő kegyben áll a mi 
szép hazánk? Olvasom a következő könyvet: 
„A Short Geographie with the commercial 
highways of the world" by Meiklejohn... Rövid 

földrajz, a világ kereskedelmi ú ta iva l . . . London. 
26. kiadás, 1905. Meiklejohn írta. Tudós t anár 
ember, a londoni és edinburgi királyi földrajzi 
társaság tagja, azt hiszi, hogy Austria-Hungary 
egy állam és mindaz, ami ezen egy államban 
van, az egységes. Magyarország önállóságáról, 
függetlenségéről semmit se tud. 

HiVdeti, hogy: „The Austrian Empire in 
reality contains 56 States, five of which are 
Kingdoms. The two largest Kingdoms are 
Hungary and Bohemia." Azaz: „Az osztrák 
császárság 56 országot foglal magában, ötöt, 
mely királyság. A két legnagyobb királyság: 
Magyarország és Csehország." Hogy a számok 
megfelelnek-e a valóságnak, azt nem kuta tom; 
engem csak az bánt, hogy az angol tudós is 
rárakta az osztrák császárság nagy szénás-
szekerére Magyarországot is. Párvonalba állítja 
Magyarországot Csehországgal. Sehol se fog-
lalkozik Magyarországgal, mint külön állammal, 
mindenütt az Austrian Empire ismertetésén 
belül emlékszik meg rólunk. A 115. oldalon az 
Osztrák-Magyar birodalom lakosságait együtt 
adja, egy számban (47.000,000); fölsorolja a 
4 legnagyobb városát: „The four largest cities 
are Vienna, Pest, Prague and Trieste." Hazánk-
ban oly tájékozatlan, hogy Buda-Pesth-ről azt 
mondja : Pesth is the capital of Hungary. Pes th 
Magyarországnak fővárosa ; Budáról külön meg-
jegyzi, hogy a németek Ofen- nak nevezik és 
hogy a Duna' jobbpartján van. Még azt is 
elmondja, hogy a magyarok magyarul beszélnek 
és ez ázsiai nyelv. Persze a germán nyelv 
Bábel-tornya bizonyosan Monmoutshire-ben 
épült. 

Van még egy Edinburghban 1905-ben ki-
adott R. Ferguson Savage szerkesztőtől írott 
földrajzom, mely még többet tud Magyarország-
ról, melyet természetesen Austria-Hungarynak 
ismertet. Ez még azt is tudja, hogy az osztrák 
tartományokban nagyon jó a nép nevelése, 
„but in Hungary the people are very ignorant", 
„de Magyarországon a nép nagyon tudatlan". 

Lám, lám, a tudós szerző mennyire fáradozott, 
hogy behatolhasson a magyar nép műveltségi 
állapotába. Hogy ítélete oly megvető, arról 
szegény fejünk nem tehet ; talán a mult napok-
ban itt jár t londoni polgármester és kísérete 
észleletei alapján megváltoztatja a szerző irán-
tunk táplált kedvezőtlen véleményét, ha pedig 
nem, akkor is bele kell nyugodnunk balsorsunkba. 

De mi magyar tanítók még arra is fogunk 
figyelni, megkettőztetett buzgalommal raj ta 
leszünk, hogy a mi tanításunkba hazugságok 
be ne csússzanak. 

(Budapest.) Schön József. 
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Uj iskolakönyvek. 
Az 1905. évi június hó 16-án 2202. ein. 

szám alatt kelt miniszteri rendelettel kiadott 
elemi népiskolai Tanterv és Utasítás korszakot 
alkot tankönyvirodalmunk történetében, mert a 
régi korhadt nevelési irányt — mely sok 
idegenszerűből táplálkozott — teljesen eltűn-
ted és helyébe a magyar nemzet kultúrszük-
ségleteit kielégítő, a magyar népoktatás önálló-
ságát kidomborító és állandóságát legalább 
hosszabb időre biztosító rendszert léptetett 
életbe. Hazánk korszerű tantérfiainak gyakor-
lati tapasztalatain és magy r érzésén keresztül 
szűrődött le mindaz a szép, nemes, hazafias és 
valláserkölcsös eszme, mely az új Tantervben 
és Utasításban új irányba tereli az elemi iskola 
tanítójának működését. 

Mi sem természetesebb, hogy mikor az ú j 
Tanterv és Utasítás napvilágot látott, a tan-
könyvírók és kiadók versenyre keltek. Nagy 
becsvággyal törekednek az új iskolakönyveket 
úgy a béltartalom, mint a külső alak tekinte-
tében az új rendszer szelleméhez méltó szín-
vonalra emelni. S az íróknak és kiadóknak ha 
nem is sikerült egyenlő szerencsével elérni azt 
a célt, amit a Tanterv és Utasítás kitűzött, 
munkájukat mégis dicséret illeti, mert tekintve 
az idő rövidségét és lázas munkásságukat, mind-
nyájan résztvettek a magyar népoktatásügy 
előbbrevitelében. 

Amennyire lapunk szűk kerete lehetővé teszi, 
ismertetjük azokat az új iskolakönyveket, me-
lyeket ezidőszerint ismertetés céljából hozzánk 
beküldtek s kezdjük az ÁBC-s könyvekkel. 

Magyar ÁBC és Olvasókönyv. Szerkesztet-
ték : Schön József és Trájt'er Károly. Az írott 
szöveget előírta Vajda Pál Pőv. szépíró-tanár. 
A Lampel^ R. féle könyvkereskedés második 
kiadása. Ára 40 fillér. Ismeretes pedagógiai 
íróknak a műve ez a 138 oldalra terjedő köny-
vecske, mely négv részből áll. E!ső rész a kis-
betűket tárgyalja lehetőleg a betűalakok kelet-
kezési sorrendjének és a betűismertetés helyes 
módszerének tekintetbe vételével. Az „u" és „ű", 
az „o" és „ő", az „e" és „é" betűket külön 
tárgyalják. Kár, hogy äZ n 8, GS j, cl " betűket 
együtt veszek. A második rész a nagybetűk 
ismertetése. Ebben a keretben már önálló, a 
gyermek értelmi fokához mért szívképző elbe-
szélésekkel és apró mondókákkal nemesíthetjük 
gyermekeinket és gyakoroltatjuk őket az olva-
sásban. A harmadik rész a „csalimesék" világa, 
melyben Pósa, S monyi, Győri, Czuczor és Gaál 
gyermekin k kedveltetik meg a kezdő gyermek-
kel az olvasást. A „Forrás" című 8-ik olvas-
mány befejezése azonban nem elég világos, az 
olvasmány oktató hatásának a rovására. A ne-

gyedik rész a beszéd- és értelemgyakorlatok 
köréből vett szemléltető leírások, olvasmányok, 
mesék és versek, jónevű íróktól. A 21-ik. az 
„Az iskola" című olvasmányban a ridegen 
hangzó „tanító" megnevezés helyett nevelési 
szempontból inkább a tiszteletet és bizalmat 
keltő „tanítóbácsi"-t kellene tenni. A népköltés-
nek apró termékei és kis köszöntők zárják be 
a könyv tartalmát az ötödik részben. Igaz ma-
gyar szellem és tiszta nyelvezete emeli a mű 
értékét. 

A magyar gyermek el; ö könyve. (Magyar 
ABC és Olvasókönyv.) A fonomimikai mó Iszer 
szerint szerkesztette : Tomcsányi Czukrász Róza. 
A Lampel R. féle könyvkereskedés kilencedik 
kiadása. Ára: 50 fillér. Az első és második 
rész olvasási és írási gyakorlatokat foglal ma-
gában kis-, illetve nagybetűkkel. Szerző nagy 
óvatossággal veszi át és dolgozza föl a Gros-
selin-féle hangoztatási módszert es a magyar 
nyelv sajátságait figyelembe véve viszi ezt a 
gondolatot a javított régi módszer keretébe. 
Ha a hanghoz kötött kézmozdulatokat feltün-
tető képek nem volnának a könyvben, alig 
tűnnék föl ezen könyvnek a többitől való eltérő 
iránya és a benne rejlő fonomimikai módszer, 
mely szerző szerint a legtökéletesebb hangoztató 
módszer. Az 1—12. oldalon csakis két betűből 
álló szókat, illetve szótagokat találunk, ami a 
kezdetet nagyon megkönnyíti, sőt a szótagolási 
eljárást szerző egész a kétjegyű mássalhangzók 
ismertetéséig szemlélteti könyvében. Az olvasási 
gyakorlatokban előforduló ízavak nem mester-
kéltek, magyarázatra sem igen szorulnak, hanem 
a kezdő tanuló értelmi fejlettségéhez méri a 
szerző. A nagybetűk csoportosítása genetikai 
alapon történik. A harmadik rész, a tulajdon-
képeni „Olvasókönyv", megfelel az új Tanterv 
szellemének. A benne változatosan elhelyezett 
mondókák, versek és közmondások igen alkal-
masak arra, hogy a léleknemesítést előmozdítsák 
és gyermekeink édes hazánk nyelvét megked-
veljék. A könyvet tetszetős képek gazdagítják. 
• Első könyvem. Az egyik kiadás fonomimikai, 

a másik hangoztató ABC-s olvasókönyv. Szer-
kesztették : Ember János, Kozma László, Somogyi 
Béla és Szőllősi Jemx A Lampel R. féle könyv-
kereskedés kiadása. Ára a fonomimikainak 50 
fillér, a hangoztatónak 40 fillér. Ugy látszik, 
hogy a sikeres ereelmény érdekében a tanítás 
szabadságát akarják a szerz ik elősegíteni ezen 
kettős ABC-jükkel, amidőn úgy a fonomimika, 
mint a ha- goztató módszer híveinek is módot 
akarnak nyújtani könyveiknek az iskolákba való 
bevezetésére. Könyveik a 26. oldalig térnek el 
egymástól, a 27-től a 137-ig azonban teljesen 
párhuzamos tárgykörben mozognak és tan-
menetben haladnak. A fonomimikai módszerben 
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a kétjegyű .mássalhangzókig kisebb-nagyobb 
eltéréssel Tomcsányinét követik. Érthetetlen, 
bogy a mássalhangzók között elsősorban a „c"-t 
veszik, holott a folyékony mássalhangzókkal 
(f, v, m, n stb.) könnyebb a hangkötés. A betű-
alakok, habár a 14—15. oldalon hiányzik a 
fokozatos átmenet, szépek és tiszták. A han-
goztató ABC-ben az űj betűk megrögzítésére 
szolgáló kis képek nem mind találók és jelleg-
zetesek és nem állnak arányban a kezdő gyer-
mek értelmi fokához. így pl. az „i", „u", „ű", 
„m", „z", „f" betűk képei nem elég jellemzők. 
Az „r" betű rács át kerítésnek, a „t" betű 
tű-jót ostornak, a juh-ot báránynak mondhatja 
a gyermek. Az őr és a sas képei pedig t i lán 
meghaladják a kezdő tanuló értelmi világát. 
Ha a könnyen összeteveszthető „e — e", „a—á", 
,.o—ő" betűk sorrendjét a szerzők megváltoz-
tatnák és egymástól távolabb helyeznék, köny-
vük értékben gyarapodnék. Érdekes az olvasó-
könyvi rész, melyben az előírt anyagot egy 
teljesen összefüggő elbeszélés — „A kaszás 
család" — szerepeltetésében dolgozzák föl, úgy 
azonban, hogy az elbeszélés részletei mint 
külön, önálló olvasmányok tárgyalhatók. E 
könyvekben is sok kedves képet találunk. 

Községi és egyéb he lynevek . 
Nógrád vármegye. 

I. Balassagyarmati járás: Balassagyarmat 
községhez tartozó Nyires (eddig Nyirjes néven), 
Rigóhegy (eddig Rigely néven). — Csesztve 
községhez tartozó Madáchtelep (eddig Káptalan-
telep néven). — Ebeczk községhez tartozó 
Berk (eddig Zahradkamajor néven is). — 
Haláp = Cserháth láp községhez tartozó Dezső-
puszta (eddig Fajcsikpuszta néven). — Kékkő 
községhez tartozó Récska (eddig Riecska néven).— 
Kis-Kér és Nagy-Kér = Ipolykér községhez tar-
tozó Koczó (eddig Szepessytanya néven), Máli 
(eddig Zálogosi puszta és Prónaytanya neveken), 
Zálogos (eddig Okolicsányitanya néven). — 
Kis- Sz traczin = Kishalom. — Kisujfalu = Kürtös-
újfalu. — Marczal= Nógrádmarczal. — Nagy-
Sztraczin-Nagyhalom községhez tartozó Sarolta-
puszta (eddig Polyák néven), Szemerepuszta 
(eddig Kispatak néven). — Nándor = Magyar-
nándor községhez tartozó Kispuszta (eddig 
Kiskeleesény és Ortvány neveken is). — Óvár 
községhez tartozó Dobogópuszta (eddig Mária-
major néven), Templompuszta (eddig Lieszkó 
néven is). — Riba = Ipolyszög. — Surány = 
Cserhátsurány. — Szelcz = Erdőszele. — Szent-
Péter = Nógrádszentpéter községhez tartozó 
Pusztaháj (eddig Zichyháj néven is). — Szkla-
bonya = Kürtabony. — Szügy községhez tartozó 
Djzsőtelep (eddig Friedmantelep néven is). — 

Trázs=Urhalom községhez tartozó Draliipuszta 
(eddig Szállásoki néven is), Kisszállásoki puszta 
(eddig Forgáchpuszta néven), Ligeti puszta (eddig 
Kispuszta néven). — Turopolya=Túrmező község-
hez tartozó Bánvölgy (eddig Zabanovu néven), 
Csertyáztelep (eddig Csertyazke néven), Hasznos-
telep (eddig Zisznos néven), Heberszkaitanya (ed-
dig Heberszkvo néven), Jégeres (eddig Jalsovbuk 
néven), Mélymalom (eddig Hlboká néven), Nyirjesi 
tanya (eddig Zibrezini néven), Panyovirtvány 
(eddig Panyovlaz néven), Sárvölgy (eddig Nablató 
néven), Szalaitelep (eddig Szalajka néven), 
Uhrintelep (eddig Uhrinova néven), Urbántanya 
(eddig Urbanova néven), Vörösvölgy (eddig 
Nacservená néven), Zichypuszta (eddig Csertyaz 
néven). — Vadkert = Érsekvadkert. — Varbó = 
Ipolyvarbó községhez tartozó Erdőalattipuszta 
(eddig Forgáchpuszta néven is). — Zsihlava = 
Csalányos. 

II. Füleki járás: Alsó-Pálfalva és Felső-
Pálfal va = Pálfalva. — Csákányháza községhez 
tartozó Galambapuszta (eddig Bázsán néven is).— 
Galsa = Ipolygalsa. — Hidegkút = Medveshideg-
kút. — Homok-Terenne = Homokterenye. — 
Karancsberény községhez tartozó Feripuszta 
eddig Dolinkapuszta néven), Sóskátpuszta (eddig 
Cseviezekút néven). — Kis Terenne=Kisterenye.— 
Korlát = Korlát i. — Sámsonháza községhez tar-
tozó Mogyor.'si puszta (eddig Jósmajor néven). — 
Sávoly = Füleksávoly. — Somos-lJjfalu = Somos-
kőújfalu. — Tót-Marokháza = Márkháza község-
hez tartozó Csárdapuszta (eddig Jánosmajor 
néven). 

III. Gácsi járás : Abelova = Ábelfalva község-
hez tartozó Agyagosirtvány (eddig Hlinka néven), 
Forgáchirtvány (eddig Bencsikova néven), Pá-
zsitosirtvány (eddig Polomka néven). Szikla-
irtvány (eddig Szihla néven). — Alsósztregova 
községhez tartozó Bikkes (eddig Bikócz néven), 
Dobrovás (eddig Dubrava néven). — Alsó-
Tiszovnyik = Alsótisztás. — Borosznok községhez 
tartozó Alsómocsár, Felsőmocs 'r (e kettő eddig 
Stalike néven). — Buda-Lehota - Budaszállás. — 
Divényoroszi községhez tartozó Fogastanya (eddig 
Zubra néven),Hajnaltanya (eddig Jaszerovo néven), 
Ivántanya (eddig Ivánisovo néven), Mocsártanya 
(eddig Zsarina néven), Nyivjestanya (eddig Brezo vo 
néven), Páltanya (eddig Paucsikovó néven), 
Felső-Tiszcrvnyik = Felsőtisztás. — Fürész = 
Fűrész. — Gács-Lehota = Gácsliget községhez 
tartozó Ligetimalom (eddig Lehotkai malom 
néven). — Kislibercse községhez tartozó Vadas-
puszta (eddig Oszusipuszta nés'en is). — Kis-
Tugár=Tugár. — Lentvora = Lentő, — Lupocs = 
Gácslápos. — Madacska = Madácsi községhez 
tartozó Antalirtvány (eddig Antosovlaz néven), 
Bánirtvány (eddig Bánovlaz néven), Hosszúrét 
(eddig Velkalúka néven), Hódirtvány (eddig 
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Hodoska néven), Kopaszirtvány (eddig Plecsena 
néven), Kövesirtvány (eddig Szkalja néven), 
Lejtősirtvány (eddig Raven néven), Mocsáros-
irtvány (eddig Mocsár néven), Pálirtvány (eddig 
Pankovó néven), Péterirtvány (eddig Petyev-
czova néven), Rekettyeirtvány (eddig Rákitya 
néven), Rétirtvánv (eddig Lucskovó néven), 
Rövidirtvány (eddig Kratina néven), Síkirtvány 
(eddig Roven néven), Sziklásirtvány (eddig 
Nakameni néven), Világosirtvány (eddig Jaza-
recz néven), Völgyirtvány (eddig Dolina néven).— 
Maskova - Maskófalva községhez tartozó Kóska-
puszta (eddig Kvoskapuszta néven). — Nagy-
Lam = Nagyiám. — Nedelistye = Nederes köz-
séghez tartozó Lukácsirtvány (eddig Lukácsovó 
néven), Tiszairtvány eddig Tiszova néven), Zichy-
irtvány (eddig Dolazó néven). — Ó-Huta = 
Divényhuta. — Podrecsány = Patakalja. — Po-
lichno = Parlagos. —• Prága = Gácsprága. — 
Priboj = Perényes községhez tartozó Dombostelep 
(eddig Stalike néven). — Rózsa-Lehota = 
Rózsaszállás. — Sülye = Süllye. — Száraz-Brezó= 
Száraznyírjes. — Szenna — Nógrádszenna. — 
Tamási = Losoncztamási. — Tosoncza = Tósár. — 
Tót-Hártyán=Hártyán községhez tartozó Puszta-
hartyán (eddig Jazaró néven). — Závadaj=Erú jfalu 
községhez tartozó Csengőd (eddig Pszota néven). 

IV. Losonc si járás: Berzencze = Ipolyber-
zencze. — Bisztricska = Ipolybeszttrcze. — 
Cseh-Brezó = Csehberek községhez tartozó Cseli-
szálláspuszta (eddig Szalajka néven), Mogyorós-
puszta (eddig Poltaricza néven). — Dobrocs = 
Dabar községhez tartozó Dabarhegyirtvány (eddig 
Dobrocshegy néven), Jávorhegyirtvány (eddig 
Jaszenovvrch néven), Kacskóhegyirtvány (eddig 
Kaskovlaz néven), Mélyvölgyirtvány (eddig 
Hl boko né ven),N y iró völgyirtvány (eddig Sztrehár-
völgy néven), Nyirjesirtvány (eddig Bresztina 
néven), Sashegyirtvány (eddig Susnovvrch néven), 
Választó völgyirtvány (eddig Djel néven). — 
Hradistya = Várkút. — Ipoly-Bolyk= Bolyk. — 
Kálnó községhez tartozó Agyagospuszta (eddig 
Csiravapuszta néven), Boglyáspuszta (eddig 
Prékopa néven), Ligebpuszta (eddig Lehota né-
ven), Sóspuszta (eddig Szlanó néven). — Kis-
Keresztúr és Nagykert sztúr = Kétkeresztúr. — 
Korna = Kiskorna. — Kotman-Lehota = Kotmány 
községhez tart >zó Hosszúföldirtvány (eddig 
Dlhidiel néven), Keeskehátirtvány (eddig Kozichr-
bát néven, Kövesirtvány (eddig Bjelaskala néven), 
Mélyföldirtvány (eddig Hlboko néven), Puszta-
hegyirtvány (eddig Pustjelazi néven), Szárazrét-
irtvány (eddig Szuehádolinka néven), Tapogató-
irtvány (eddig Tyapkács néven), Tiszafenyves-
irtvány (eddig Tiszovnik néven). — Mucsiny = 
Mucsény. — Mulyadka = Kismúlyad. — Nagy-
falu = Losoncznagyfalu. — Pilis = Fülekpiiis 
községhez tartozó Erzsébet$zállá&.(eddig G^ugdel 

néven). — Poltár községhez tartozó Jankapuszta 
(eddig Hankapuszta néven), Gázlópuszta (eddig 
Zabrod néven), Kispohár (eddig Podszkalicza 
néven), Makkospuszta (eddig Maki néven), Tó-
szög (eddig Pritajhu néven). — Rónya = Ipoly-
róna. — Sós-Lehota = Sósliget. — Szinóbánya 
községhez tartozó Dudástelep (eddig Zsihlava-
telep néven), Hátulsóirivány (eddig Zadoklaz 
néven). — Turieska = Etrefalva. — Udornya = 
Udvarház. — Uhorszka = Ipolymagyari. — 
Vámosfalva községhez tartozó Alsóbzovatelep 
(eddig Bzova néven), Berecztelep (eddig Ber-
zovairtvány), Szarvasirtvány (eddig Galova 
néven), Zsellérirtvány (eddig Podpano /a, Sztrhár 
és Hlahova külön neveken). — Zelene = Ipoly-
szele községhez tartozó Erdőaljapuszta (eddig 
Podháj néven). 

V. Nógrádi járás : Agárd = Osagárd. — Alsó-
petény községhez tartozó Verbőczypuszta (eddig 
Stajerkapuszta néven), Borsos-Berinke = Borsos-
berény. — Felsőpetény községhez tartozó 
Móriczpuszta (eddig Szvitajkapuszta néven). — 
Felső-Szátok = Szátok. — Keszeg községhez 
tartozó Huszárvölgypuszta (eddig Huszárdolina 
néven), Száláskapuszta (eddig Szalaska néven). — 
Kismaros községhez tartozó Morgói fatelep 
(eddig Sierstorpf fatelep néven). — Legénd 
községhez tartozó Gyulamajor (eddig Prosznya-
major néven). — Pencz községhez tartozó 
Csurgópuszta (eddigKosariszka Sándor puszta).— 
Szécsénke községhez tartozó Tölgyespuszta 
(eddig Dubinapuszta néven). — Verőcze = 
Nógrádverőcze. 

VI. Szécsémji járás: Felfalu = Szécsényfel-
falu. — Halászi = Széesényhalászi. — Kis-Zellő = 
Alsózellő. — Lócz = Nagylócz községhez tartozó 
Bikkföpuszta (eddig Üjpuszta néven). — Luezin = 
Luczfálva. — Megytr - Nógrádmegyer község-
hez tartozó Almástanya (eddig Farkasalmás 
néven is), Bugáttanya (eddig Nagyerdőtanya 
néven is), Halyagospuszta (eddig Hólyagos néven 
is), Rudasaljatanya (eddig Harabos néven is), 
Szigethytanya (eddig Nyirjestanya néven is). — 
Nagy- Gécz = Magyargécz. — Nagyszécsény = 
Szécsény községhez tartozó Bélatanya (eddig 
Vancsópuszta néven). — Nagy-Zellő = Felső-
zellő. — Nógrád-Ludány = Ludány. — Rárós-
Mulyad = Rárésmúlyad. — Szakái -- Nógrád-
szakái. — Szalmatercs községhez tartozó Be-
retváspuszta (eddig Borotvás néven is). — 
Tarnócz - Ipolytarnócz. — Varsány községhez 
tartozó Tábpuszta (eddig Alsótáb, Felsőtáb és 
Kerekrét külön neveken). 

VII. S sir áld járás: Bágyon = Kisbágyon. — 
Becske községhez tartozó Eperjesmajor (eddig 
Poroszárok néven is). — Dengeleg = Egyházas-
dengeleg községhez tartozó Harkányipuszta (eddig 
Tyanka néven is). — Erdőtarcsa községhez 
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tartozó Miklósmajor (eddig Ilkatanya néven), 
Pusztaálmosd (eddig Te czlak puszta néven), 
Teczlaktanya (eddig Alsótanya néven). — Guta =. 
Galgaguta. —- Kalló községhez tartozó Ilka-
major (eddig Kövérmajor néven), Püspök-
magyalos (eddig Magyalos néven). — Kökényes = 
Nagykökényes. — Kövesd = Galgakövesd köz-
séghez tartozó Kristófmajor (eddig Horváttanya 
néven is), Lászlómajor (eddig Huszártanya né-
ven is). — Kutassó = Kutasó. — Szarvasgede 
községhez tartozó Szuhapuszta (eddig Tetves-
puszta néven). — Szent-Iván= Cserhátszent-
iván. — Szirák községhez tartozó Mogyorós-
puszta (eddig Lestyina néven). 

T A N Í T Ó K t a n á c s a d ó j a . 

Szíves tudomásul. Névtélen levelehre nem 
válaszolunk. — Sz. L. A 2. korpótlék folyó 
évi augusztus 19 tői kezdve illeti meg. — 
P. M. Legalább is el. isk. oklevél kívántatik. — 
M. K. Selyp. Internátussal egybekötött állami 
polgári leányiskola ezúttal még nincs. — 
Ii. Oy. Hterenye. A községnek, ha a községi 
iskola fölállítására és fönntartására jogé-vényes 
határozatot hozott, a tanítói javadalmak meg-
állapításáról kell gondoskodnia. Az ön kántori 
és tanítói javadalmainak a megosztását aligha 
lehet elkerülni községi tanítóvá leendő meg-
választatása esetében. Nyugdíjigénye azonban 
ekkor sem lehet kevesebb 600 koronánál. Leg-
jobb volna fizetést iegészítési államsegélyért 
folyamodni, melynek elnyerése után az iskola 
jellegének megváltoztatásából eredő fizetési 
nehézségek önnel szemben megszűnnének. — 
M. I. Ily dok okban elvből nem adunk föl-
világosítást ; mert nem tehetjük ki magun-
kat annak, hogy nekünk rója föl azt, ha 
új állása nem fogja kielégíteni várakozásait. 
Önnek kell azt legjobban elbírálnia, hogy 
érdemes-e biztos állását a magasabb java-
dalmazású, de bizonytalan állással elcserélnie ?— 
I). Piitak. A tanítói fizetést 12 hónapra, 1 évre 
kell számításba venni. Ha tanításdíj, termény-
fizetés fölhasználása is kiegészítő része volna a 
díjlevélnek, az összes jövedelem értékét egybe 
kell foglalni és abban az arányban van jussa 
annak a tanítónak, amennyi ideig ő tanított 
az illető helyen, abban az esztendőben. Ha az 
ön elődje, í ki f. évi március havában meghalt, 
többet használt el a fizetésből, mint air ennyi 
őt addig jogosan megillette volna, az illető 
családja tartozik azt visszatéríteni az iskola-
fönntartónak, aki viszont köteles önnek a szol-
gálati idejét kitevő hónapokra kiadni az esedékes 
részleteket, akár tanításdíj volt, akár földárenda. 
Ha megtagadnák ebbeli követelését, joga van a 
kir. tant'.- ség útján a közig, biz.-hoz folyamodni.— 

Többeknek. A tanítói lakás kérdése nemcsak 
az 1868. évi törvényből tűnik ki, hanem az 
1893. évi XXVI. t.-c.-bői is, miként azt Tanítók 
Tanácsadója című művünkben, a 140. lapon 
megírtuk. Ez a törvény is elismeri, hogy tisztes 
lakást kell adni a tanítónak. Közigazgatási 
bizottságok is sokszor döntöttek tanítói lakás-
kérdésben és rendeletek alapján úgy értelmezték, 
hogy a szükséges mellékhelyiségekkel együtt leg-
alább 2 szobás lakás illeti meg a rendes tanítót. 
Egészségi és művelődési szempontból meg kell 
követélni, hogy a tanítói lakás padlózott legyen. — 
L. D. Kivételes nősülési engedélyért csak olyan 
tanítónak nem kell folyamodnia, aki vagy túl-
esett már mind a 3 korosztályon s nem vált 
be, avagy valamelyik korosztályban bevették a 
póttartalékba és nősülése idején nincs épen 
katonai szolgálatban. Ha ön tehát még nem is 
volt sor a'att, a dolog természeténél fogva ki-
vételes nősülési engedélyért kell folyamodnia a 
honvédelmi miniszterhez. — Fölvétel katonai 
iskolákba. A m. kir. honvédelmi miniszter 
május havában közzétette a hadapródiskolákba 
való fölvételre vonatkozó pályázati hirdet-
ményt. A Székesfővárosi Közlöny 1906. évi 
47. számában közli ezt, egész terjedelmében. — 
Z. József. B. L. György K. Az iparostanonc-
iskolai tanfolyamok már megkezdették műkö-
désüket. Ha valaki ezuián folyamodik fölvételért, 
forduljon Mártonffy Márton iparokt itási főigaz-
gatóhoz Budapest, Rottenbiller-u. 5. sz. a. — 
I. B. Noi kereskedelmi tanfolyamok vannak 
Pozsonyban, Győrött, Szombathelyen, Pécsett, 
Székesfejérváron, Miskolczon, Kassán, Kés-
márkon, Debreczenben, Fiúméban, Szegeden, 
Aradon, Kolozsváron, Budapesten 6—7 ilyen 
tanfolyam van. A budapesti III. ker. közs. női 
ipariskolában is taní jak a kereskedelmi tan-
tárgyakat, a polgári vagy felsőbb leányiskola 
4 osztályát végzett tanítványoknak. Eme ipar-
iskolába járó növendékek emellett heti 24 órán 
át női iparban is képezik magukat. Itt a tanítás 
folyama 2 esztendő. — P. L. Dadogók és 
hébegők gyógyítóintézete van Budaperten. Címe : 
Skultéty Lajos, YHI , Rökk Szilárd utca. —-
Cz. Gy. A tanítók kivételes nősülési enge-
délye a honvédelmi minisztérium 1891. 
évi 52.500. számú körrendeletében van. — 
P. F. Nemsova. A korpótlékot az iskolafönn-
tartótól kérje ; lia szegénysége miatt nem tudja 
megadni, az iskolafönntartó (s ne ön) kérjen 
államsegélyt úgy, amint e helyen is többször 
elmondottuk s a Tanítók Tanácsadója című 
könyvben is olvasható. — Harisréti. A költség-
vetést a gondnokság, a számadást a gondnok 
állítja össze. Olvassa át az Utasítás 107—113. 

lapjain foglaltakat. 
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Népoktatásunk középkori képe. 
(A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Az 
Oltoványi-jutalommal kitüntetett pályamű. írta : dr. 
Békefi Remig-, a Magyar Tud. Akadémia lev. tagja. 
Budapest, 1906. Kiadja a Magyar Tud. Akadémia. 

Ára 12 korona. 1—XXXVIII, 1—559 lap.) 

Békefi Rémig ritka buzgósággal kutatja ha-
zánk müvelődéstörténelmi emlékeit s egyetemi 
tanításával is hathatósan irányítja a fiatal nem-
zedék búvárlati hajlamait. A címben foglalt 
munkája már jóval az Akadémia pályatétele 
előtt vehette kezdetét, mert csak így vala lehet-
séges azt a nagyszámú levéltári anyagot ös-ze-
hordani, mely az erdélyi havasokból, a felső-
magyarországi és dunántúli levéltárakból 153 
új oklevéllel vala képes a hazai népnevelésügy 
történetét 1540-ig gazdagítni. 

A kilenc fejezetre oszló testes kötetnek tehát 
második és nagyobb részét az oklevéltár képezi, 
gazdag kincsbányául kínálkozván mindazoknak, 
kik hazánk köznevelésügyével behatóbban ké-
szülnek foglalkozni. 

Apályatétel keretéhez alkalmazkodva a papi-
nevelés és szerzetes iskolázás történetére Békefi 
részletesebben ki nem terjeszkedhetett s csak 
általános körvonalakban érinti azokat, hangoz-
tatva, hogy nevezetesebb s főleg városainkban 
vagy azok közelében virágzott kolostoraink saját 
egyházi céljaik biztosítása mellett a világi elem 
képzésére is kiterjesztették gondjaikat. Hogy a 
káptalani iskolákat világiak is látogatták, azt 
mir Szent Gellért legendájából is kiolvashatjuk. 
A III. és IV. lateráni s az 1309-iki budai 
zsinat határozottan említi a székesegyházi isko-
lákba fölvett világi tanulókat, kik azonban 
leginkább egyházi pályára szánt szegény növen-
dékekből teltek ki. Az általános iskoláztatást a 
falusi plébániai iskolák teljesítették. Es Tubero 
Lajos Bakács Tamás iskoláztatásáról szóltában 
(CCCXLVI. sz. oki.) megörökíti, hogy a falusi 
gyermekek rendszeres oktatása már biztosítva 
vala. E tekintetben legtöbbet tudunk az erdélyi 
szász földről, hol különösen a Barczaság, Med  
gyesvidék ma szegényes községei sem nélkü-
lözték a népiskolákat a XVI. századra átmenő-
leg. Olyan kis helységek is, mint Kiskapus alig 
30 lakossal, Egerbeg 40, Buzd 50, Ebetfalva 
(a mai Erzsébetváros) 73, Völcz 65 lélekkel, 
hogy a nagyobbakat (Baráthely 102, Bogács 
111, Eczeltő 148 stb.) mellőzzük, iskolákkal 
rendelkeztek, még olyan helyeken is, hol a 

plébánosi állás szervezve sem vala. A székely-
földön is sűrűn léteztek az iskolák s 1503 
szeptember 15-én Miklós erdélyi püspök elren-
delvén, hogy helytartója csakis tized vagy a 
plébános és iskolamester (in facto Scolasticorum, 
Székely okl.-t. III. 155. Oki. CXCII.) fizetése 
ügyében állíthat ki idéző-levelet. De a vár-
megyei területen s hazánk többi vidékein is 
sűrű vala a népiskolák száma, hisz olyan kis 
községek, mint Sibisun (Alvincz mellett), Szent-
Imreh, Borbánd (Gyulafehérvár mellett), Szamos-
falva, Teke (Kolozs megye), Detreh = Detrehem 
(Torda-Aranyos megye), Hibbe (Liptó megye), 
Gicze (Gömör megye), Kovász (Arad megye), 
Mizsle, Homorog (Abaúj megye), Telegd (Bihar 
megye), Turina (Sáros), Felsetepatak (Bereg 
megye), GyuL (Baranya megye) stb. el valának 
a XIV. és XV. században iskolával látva. Ha 
tehát plébános nélkül álló községek sem nél-
külözhették az iskolákat, még természetesebb, 
hogy az egy vagy épen több plébánost tartó 
községek még kevésbé lehetének el azok nélkül. 
Az egyházi szervezettel tehát elválhatatlan 
kapcsolatban állott az iskoláztatás s csak azért 
nem igen találkozunk azok neveivel külön, mert 
annyira összeforrtak a templommal, hogy külön 
csak rendkívüli események ötletéből jönnek em-
lítésbe. S mert a lelkészek első iskoláztatásukat 
már az Árpádok korában meghaladták a káp-
talani iskolákon kívül : ez a tény egymagában 
illusztrálja, hogy a falusi iskolák eredete vissza-
nyúlik a kereszténység elterjedéséig. S az iskola 
ilyetén működését az egyházi szolgálat sem 
nélkülözhette, m rt akkoriban falusi templo-
mokban ismeretlen vala az orgona, a kántor a 
gregoriánus-énekeket énekelte, miként a görög 
keleti egyházban máig történik. S mert a kántori 
kar megkövetelte az énekes gyermekek kisegítő 
szerepét is, az ilyen egyházi énekesek képezék 
az első népiskolák mngvát. Ezekhez társultak 
aztán az egylíáz tehetősebbjeinek fiai, kik mi-
ként Németországban, a Miatyánk mellett a 
Hiszekegyet, a vallás törvényeit, a templomi 
énekeket, olvasást s jobb iskolákban írást, szá-
molást is tanultak.* 

Mátyás királyról dr. Márki Sándor a kolozs-
vári tanítóegyesület előtt tartott fölolvasásában 
beigazolta, hogy a népiskolák és tanítók érde-

* Specht : Geschichte des Unterrichtswesens in 
Deutschland 248. lapján. 
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keivel komolyan törődött, személyes intézkedé-
seivel javította azok helyzetét. Olykor a plébá-
nos maga tanított, például Vasadon (Bars megye) 
1378, mikor még a szomszéd Kalna gyermekei 
is odajártak. 

Ebből a viszonyból következett, hogy a plé-
bánost az iskolamester urának (dominus) tekin-
tették, kinek hozzájárulása nélkül nem vala 
érvényes a tanító választása. Ezt maguk az 
egyházak kezdik a XV. század elején megsze-
rezni, úgy, hogy György erdélyi püspök 1438 
április 19-én a beszterczei királyi (Kyralia) 
espereseknek kiközösítés és 3 ezüst márka bün-
tetés terhe alatt megtiltja a plébános bele-
egyezése nélkül választott tanítók és harango-
zok hivatalba vezetését s a tilalom ellen vétő 
tanítókat, harangozókat elüldözendőknek nyil-
vánítja. A hívek önfejüsködése mégis tovább 
tart, sőt egyesek az iskolamesterek (scolarium 
parochialium seu scolasticoruin) és a plébánia 
más szolgai jövedelmét is csökkenteni akarván, 
1438-ban egyházi tilalommal is fenyegeti az 
ellenszegülőket. 

A polgári elem érdekei épp oly korán életre 
hívták a városi iskolákat, melyek az illető pa-
rochia védőszárnyai alatt fejlődtek ki, tanítói-
kat a város választotta, habár sokszor érdek 
ellentétbe kerültek a várossal és plébánossal 
egyaránt. Brassóban a Boldogságos szűz egy-
háza (a főtemplom), sőt a mai Ó-Brassóban 
létező Szent Bertalan egyház is tartott fönn 
ilyen városi iskolát. Az iskolamester (Schul-
meister) (1440-ből LXXXV. sz. oki.), Rector 
scolae (1443). Magister scolae (1446). Rector 
scolarium (1502). Scolasticus ( 14 51,149 7 és 1498). 
Ludimagister (1532), Regens, Rector ludi litte-
rarii, Ludi litterarii moderatores (1539, 1541). 
Ludimoderator, Moderator scolae, Ludi litte-
rarii gubernátor (1524). Nagyszebenben Infor-
mator et paedagogus, Publicus informátor néven 
szerepel okleveleinkben. Ezek közt gyakran 
akadt egyetemet végzett baccalaureus is. így 
Szászvároson 1522-ben baccalaureus rector scolae 
szerepelt, Bártfa, Brassó, Szeben városokban 
is találkozunk még a segédtanítók sorában is 
baccalaureusokkal. Az ilyen iskolák azonban 
már meghaladják a népiskolát, növendékeik 
külföldi egyetemekre iratkoznak be, tehát gim-
náziumfélék s Késmárkon 1544 ben gymnasi-
archa is feltűnik a város számadási könyveiben. 

Az iskolamestert rendesen csak egy évre 
választották, mert a népszerűbbek a jövedelmes 
városi jegyzőségre aspiráltak. Többnyire világiak, 
de egyházi is akadt közöttük. 

A fizetés is tanulságos. Beszterczebányán 
1489-ben 42 frt. Brassóban a főplébánián 
1520—34-ig 50, 1534-ben 70, 1535 — 4l-ig 
80, 1544—45-ben 100 f r t ; a Szent Bertalan 

parochiánál 1520—39-ig 36 frt. Eperjesen 
1454-55 ,1464—67-ben 6 frt, 1521-ben 16 frt. 
Kassán a XV. században 25 frt. Késmárkon 
1520—44-ben 20 frt. Körmöczbányán 1527— 
33-ban hetenként 25, 1533 március 14-től 50, 
1534 június 24-től 75, 1538-tól 100 dénárt 
kaptak. Nagyszebenben 1494—1537-ig 20, 
1539-ben 64, 1541-ben 80 frt. Nagyszombat-
ban 1541-ben 16 frt. Trenesénben 1543—58-ig 
7, 1530-tól 9 frt és Beszterczén az iskolamester, 
ki már orgonista is vala, 1537-ben 80 frtot 
élvezett s az óra gondozásáért a város külön 
díjazta. Az iskolamester rendes lakással bírt 
(Bártfa) ; de a plébános asztalánál is étkeztek 
Bártfa, Eperjes, Kassa, Kisszeben, Pozsony, 
Selmeczbánya tanítói. A városi pénztárak kü-
lönböző időkben teljesítették a fizetést. így 
Brassó negyedévenként. 

De a rendes díjakon kívül még sok más cí-
men részesültek javadalomban az iskolamesterek. 
Így Kassán, Selmeczen, Sopronban a magán-
tanításért, például Telegdi Miklós váradi kano-
nok két öccséért 1510-ben évi 2 frtot fizetett. 
Misealapítványok, végrendeleti jutalékok mellett 
egyházi szolgálat címén Salve Regina éneklé-
seélt Bártfa, Pozsony, Késmárk, Selmecz, Zó-
lyom, Sopron ; Vigiliáért Sopron, Selmecz ; 
körmenetért Körmöczbánya, Beszterczebánya. 
Rorate-éneklésért, testületek ünnepeiért stb. 

I mind voltak bevételei. Selmeczen Szent Márton 
j napi üdvözlésért (Beszterczebányán, ugyanakkor 

Nagyszebenben az új mise utáni lakoma költ-
ségeire (bor, sáfrány, marhahús) járandóságai 
vannak, Selmeczen a mészárosoktól hetenként 
fél Haufen hús, a kamaragróftól s az érc-
választótól pedig két sült járja, az ifjak szorgal-
mas tanulását Körmöczbánya és Selmeczbánya 
külön jutalmazták, Szászvárosban ugyanezen 
címen 4 frtot kapott 1522 ben a rector scolae. 
S ha figyelembe vesszük, hogy 1520-ban Bras-
sóban egy bárány ára 6 oszpora, egy köböl 
búza 3 oszpora, egy kocsi széna 14 oszpora, 
egy pint bor 2 oszpora, egy pint sör nem 
egészen 1 oszpora, egy font rizs 2 oszpora, 
egy lábbeli 35 oszpora s tudjuk, hogy ugyan-
akkor 50 frt volt ott a tanítói fizetés s egy 
forint 50 oszporából állott, arra a következte-
tésre jutunk, hogy ez a 2500 oszporányi java-
dalom ugyanannyi koronával legalább is egyen-
értékű lehetett, sőt jobb megélhetést biztosított. 
Az iskolamestertől tehát méltán követelték meg 
a szigorú pontosságot. A hanyagot megintették 
s ismétlődés esetén Körmöezbánya elbocsátotta ; 
de a buzgó iskolamesterek városi aljegyzőségét 
is elnézte Körmöczbánya, Pozsony követül vá-
lasztá s a tordai országgyűlés 1542-ben a 
nemesi fölkelésbe is fölvevé. 

A segédtanító locatus (Bártfa 1520), Geselle, 
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s o c i u s Lehrer Kassán 1499, Nagyszebenben 
1478, Sopronban 1575 az iskolamesternek se-
géde vala és Stockei 1539-iki bártfai iskola-
törvényei hypodidascalus, publicus praeceptor 
és privatus paedagogusról szól, mely elnevezé-
sek saját tapasztalatom szerint az erdélyi pro-
testáns kollégiumokban napjainkig fönntartották 
magukat. 

Hogy a városi iskolák már középiskolai jelle-
gűek valának, mutatja sok idegen látogató-
juk, kiket városi családok élelmeztek, vagy 
alumneumokban úgynevezett almóziákból élel-
meztek. 

Előfordulnak még az iskolázok, scholaresek 
is, vagyis a pap és tanító szolgálati segítségére 
fölvett végzett tanulók, sőt föl nem szentelt 
klerikusok, akik tempiomi énekléseknél, temeté-
seknél vettek rendesen részt, de szükségből ki-
segítették az iskolát is. 

A városi iskolákban írás, olvasás, számolás, 
vallás, ének és a latin nyelv elemei szerepeltek, 
írni, olvasni minden városi polgárnak mellőz-
hetetlen s azért Bártfa 1509-ben fél forintért, 
Kassa 1533-ban 60, Késmárk 1540-ben 32 
dénárért táblát szerez iskolájának. A latin 
nyelvet is tanító városi iskola már latin iskola 
nevet viseli s Lőcsén 1535 ben például a nyelv-
tan elemeit Donatusnak a Békefi Rémig által 
a körmöczi levéltárban fölfedezett gramatikai 
töredéke szerint tanították. A latin nyelv taní-
tásának azonban hasznosabb és kedveltebb 
segédkönyve vala Heyden Sebald „Formulae  
Puerilium Colloquiorum "-ja, mely 1528-ban 
Strassburgban latin-német, majd Krakkóban 
elébb latin-német és lengyel, majd 1531-ben 
Victor Jeromos kiadásában négy nyelven jelenik 
meg, t. i. az Erdosi Sylvester János magyar-
jával egészül ki. Ez a becses könyv 27 pár-
beszédet ad a család, iskola és a közélet köréből 
s a nemzeti nevelés megindítója. A nagyobb 
városi iskolák egyetemekre küldhették nevelt-
jeiket. így 1365—1450-ig a bécsi egyetemen 
Brassó 77, Buda 75, Nagyszeben 72, Kolozs-
vár 62, Pozsony 51, Várad 48, Pécs 41, Esz-
tergom és Fehérvár 38, Körmöczbánya és 
Sopron 36, Zágráb 33 végzettjével szerepel.* 
A krakkói egyetemen 1493—1558-ig 1892 
magyar hallgató tanult. Ezek között Bártfa, 
Berethalom (Nagy-Küküllő megyében) Besz-
terczebánya, Eperjes, Késmárk, Körmöczbánya, 
Nagyszeben, Segesvár, Selmeczbánya, Szomolnok 
mellett Szeged 31, Pest 25, Buda 17, Nagy-
várad 15, Kassa és Torda 12—12, Deés 10, 
Temesvár 9, Debreczen és Újlak 8—8, Czegléd, 
Esztergom és Szikszó 7—7, Nagybánya és Túr 

* Schrauf Károly : Magyarországi tanulók a bécsi 
egyetemen. VI. 1. (Magyarországi tanulók külföldön. II.) 

(Mezőtúr) 6—6 hallgatóval tűnnek ki a bur-
sában.* 

Városainkban zsidóiskolák is léteztek s a 
IV. Béla zsidótörvénye szerint (1251): ha 
valaki a zsidóiskolát megdobálja, ÍVs márka 
büntetést fizet a zsidó hírónak. Kohn** szerint 
azonban ezek zsinagógák lehettek, hol a közép-
kori zsidók vallástanulmányaikat végezték, sőt 
törvénykeztek is. Pozsonyban azonban 1434-ben 
a zsidó-utcában (mai Hummel-utca) önálló 
iskolájuk volt. 

Egyes városi iskolákban a latin mellett a 
nemzeti nyelvet, így a bánya- és szászvárosok 
a németet is fölvették főleg a reformáció kez-
detével. 

Szándékosan terjeszkedtünk ki Békefi munká-
jának eme két fejezetére, mert ezekből 
nemcsak az világlik ki, hogy az iskoláz-
tatás teré'i a középkorban hazánk a nyugati 
népekkel annyira lépést tartott, hogy sok, 
a mai időkben elmaradottnak vehető s alig 
40—50 házat számláló kis helységében rendes 
iskolai tanítás folyt s nemcsak módosabb váro-
sai, de még olyan kisebb községe is, mint Gicze, 
Grömörben*** 1513-ban gimnáziumot tarthatott 
fönn s a külföldi egyetemekre százával küld-
hető neveltjeit; de kiderül ezen adatokból az 
a lélekemelő valóság is, hogy az iskolák embe-
reit meg tudták becsülni s anyagi és erkölcsi 
kedvezéssel serkentve őket, hívséges szolgálatai-
kat a maihoz viszonyítva bőkezűen méltányolták 
és jutalmazák őseink. 

Békefi Remignek fáradságos kutatásaiért s  
azokkal tanításunknak és nemzetünknek bizto-
sított eme nagy tisztességért a hazai nevelésügy 
minden munkása, a minisztertől az utolsó falusi 
kezdő tanítóig, méltó elismeréssel adózhatik. 
Ám várjuk a folytatást a káptalani iskolákról is 

(Budapest.) Téylás Gábor. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vaiiás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : Allender Henrik 
kir. főbányatanácsosnak, a zólyombrezóí m. kir. 
vasgyár főnökének azon alkalomból, hogy 
nevezett gyár a beszterczebányai áll. polg. fiú-
iskola segélyegyesülete részére 200 K-t adomá-

* Schrauf Károly : A krakkói magyar tanulók-háza 
lakóinak jegyzéke 1493—1538. XVIII. 1. (Magyar-
országi tanulók külföldön. III.) 

** Kohn : A zsidók története Magyarországon. 
I. köt. 106. lap, 2. jegyzet, 109. lap, 3. jegyzet és 376. 
lap és IV. sz. oklevél. 

*** Békefi R. műve oklevéltárában CGXVI. sz. alatt 
1513 március 27-rol. „Vale ex Giczino. die solis, post 
pascalia orgia 1513 Nicolaus Scholcz Gicziensis gym-
nasii moderator impregatala." 
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nyozott; gróf Dessewffy Dénes és gróf Dessewffy 
Bélának, akik Királytelken saját kö tségükön 
egy új iskolát állítottak föl ; herceg Esterházy 
Miklósnak, aki „Pálmajor" pusztáján saját költ-
ségén uradalmi elemi iskolát állított föl s annak 
fenntartási költségeiről is gondoskodik ; Légrády 
Béla karancsberényi földbirtokosnak, aki az 
ottani róm, kath. el. iskola elhelyezésére 1000 K 
értékű telket és rajta levő épületet adományozott ; 
özv. Kovrig Tivadarné nagybirtokosnak, aki 
Gálatő községben magánóvodát szervezett és 
annak elhelyezéséről, bebútorozásáról, nemkülön-
ben a dologi szükségleteiről is saját költségén 
gondoskodik. 

Kinevezte: Nőtáros Miiéva oki. tanítónőt 
az iláncsai közs. el. isk.-hoz r. tanítónövé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Csapó Kál-
mán zalavármegyei kir. segédtanfelügyelőt a 
krassó-szörény vármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; 
Kollár András jászladányi áll. gazd. ism.-isk. 
gazd. szaktanítót a nagykörűi szaktanítós gazd. 
ism. isk.-hoz; Kollár Andrásné szül. Zoltán 
Margit jászladányi gazd. ism. isk. tanítónőt a 
nagykörűi szaktanítós gazd. ism. isk.-hoz ; Csűrös 
Antal szent péterfal va i áll. el. isk. tanítót a 
gyalári áll. el. isk.-hoz ; Pappné Ferenczy Anna 
szászsebesi áll. el. isk. tanítónőt a temeskutasi 
áll. el. isk.-hoz; Szilassy Miksa felsőnémeti áll. 
el. isk. tanítót a borgóbeszterczei áll. el. isk.-
hoz; Latkóczy Mária re-iczabányai áll. el. isk. 
tanítónőt á karánsebesi áll. el. isk.-hoz; Sebes-
tyén Bálint szankmóriczgáti áll. el. isk. tanítót 
a szászmátéi áll. el. isk.-hoz; Fekete Gyula 
marossolymosi áll. el. isk. tanítót az oláhújfalusi 
áll. el. isk.-hoz ; Józsa Dénes szászmátéi áll. el. 
isk. tanítót a krasznahorváti áll. el. isk.-hoz; 
Prekupné Lőrinczy Erzsébet totesdi áll. el. isk. 
tanítónőt a baj< sdi áll. el. isk.- hoz ; Papp Ilona 
battonvai áll. el. isk. tanítónőt a lippai áll. el. 
isk.-hoz ; Papp Mária lemesi áll. el. isk. taní-
tónőt a ] est-hidegkúti áll. el. isk.-hoz; Király 
Maria badaloi áll. el. isk. tanítónőt a szászse-
besi áll. el. isk.-hoz ; Kompáry Gyula sándor-
falvai áll. el. isk. tanítót a csányteleki áll. el. 
isk.-hoz; Szemmáry Andor csányteleki áll. el. 
isk. tanítót a sándorfalvai áll. el. isk.- hoz ; 
Szmetana Nándor klopodiai áll. el. isk. tanítót 
a paráczi áll. el. isk.-hoz ; Tompos Sándor paráczi 
áll. el. isk. tanítót a szankmóriczgáti áll. el. 
isk.-hoz; Krippendörfer Lajos gyalári áll. el. 
isk. tanítót a szent .éterfalvai áll. el. isk.-hoz; 
Retezán Pál gajtasolli áll el. isk. tanítót a 
nagyhahnágyi áll. el. isk.-hoz; Papp Gábor 
pókafalvai all. el. isk. tanítót a temeskutasi áll. 
el. isk.-hoz ; Krippend irfemé Selmeey Erzsébet 
gyalári áll. el. isk. tanítónőt a szentpéterfalvai áll. 
el.isk.-hoz; Sesztay Emil nagyhalmágyi áll. el. 
isk. tanítót a gaurényi áll. el. isk.-hoz ; Gaál 

Lajos krasznahorváti áll. el. isk. tanítót a póka-
falvai áll. el. isk.-hoz ; Baitsné Oszvald Erzsébet 
paráczi áll. el. isk. tanítónőt a badalói áll. el. 
isk.-hoz ; Barnáné Garay M íria várkulcsai áll. 
el. isk. tanítónőt a burszentgyörgyi áll. el. 
isk.-hoz ; Gyuranna Béla jaszenovai áll. el. isk. 
tanítót az őscsanádi áll. el. isk.-hoz; Somogyi 
Amália lippai áll. el. isk. tanítónőt a battonyai 
áll. el. isk.-hoz ; Kiss Etelka karánsebesi áll. el. 
isk. tanítónőt a resiczabányai áll. el. isk.-hoz; 
Wolf Ádám őscsanádi áll. el. isk. tanítót a 
jaszenovai áll. el. isk.-hoz; Csüröt né Szilágyi 
Józsa szentpéterfalvai áll. el. isk. tanítónőt a 
gyalári áll. el. isk.-hoz ; Lukács Albert oláh-
újfalusi áll. el. isk. tanítót a marossolymosi áll. 
el. isk.-hoz; Vots Gabrieiia bajesdi áll. el. isk. 
tanítónőt a totesdi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Bakó László 
kereszti elaggott ev. ref. el. isk. tanítónak évi 
840 K-t ; Bodnár Sámuel udvarházai munka-
képtelen ág. ev. tanítónak évi 660 K- t ; Böhm 
Róza vajdahunyadi munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónőnek évi 1440 K-t ; Gálos György árgyas-
forgácskuti gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
360 K-t ; Kicsinás György sólyomtelkei gör. 
kat. el. isk. tanítónak évi 380 K-t ; Rusz 
József magyar-petei és magyar-légeni egyházi-
lag egyesült gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
520 K-t ; Sütő János hosdáti munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 1040 K- t ; Vágó 
János biharudvari munkaképtelen ev. ref. taní-
tónak évi 1480 K- t ; Zsimboreán Miklós mező-
kecsedi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 560 K-t; 
Spronz Dávid miskolczi munkaképtelen izr. el. 
isk. tanítónak évi 1760 K-t; Kohn Simon mis-
kolczi elaggott izr. el. isk. tanítónak évi 1840 K-t ; 
Weiss Mózes miskolczi elaggott izr. el. isk. 
tanítónak évi 1840 K- t ; özv. Iíransz Lipótné 
szül. Reusz Helén m skolczi munkaképtelen izr. 
tanítónőnek évi 1800 K-t; Krausz Miksáné 
szül. Kis Helén miskolczi elaggott izr. el. isk. 
tanítónőnek évi 1680 K-t ; Győrffy László nagy-
kőrösi ev. ref. el. isk. tanítónak évi 1280 K- t ; 
GojdÁcs András istvándi elaggott gör. kath. el. 
isk. tanítónak évi 560 K-t ; Olariu Miron ott-
lakai munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
720 K-t; Hrubiszkó Miklós illavai munkakép-
telen áll. el. isk. tanítónak évi 680 K-t ideigle-
nesen; Bínyay Ferdinand súgói gör. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 340 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Bodrogi Ignác zentai izr. el. isk. tanító 
özv., szül. Be ger Herminának évi 630 K-t, 
Margit nevű kkorú árvájának 113 K 33 f-t, 
mindössze 793 K 33 f t ; néh. Dászkál János 
nyug. erdőhegyi tanító özv., szül. Petrovics 
Emiliának évi 300 K-t ; néh. Planes Simon 

I glogovéci gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
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Púján Annának évi 400 K-t, Viktor és Septimia 
nevű kkorú árváinak egyenkéut 66 K 66 f-t, 
együtt 133 K 32 f-t , mindössze 533 K 32 f - t ; 
néh. Heil Márton kakasdi nyug. róm. kath. 
tanító özv., szül. UlleinBorbálának évi 497 K-t ; 
néh. Kopasz Sándor törökszentmiklósi ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Jánosy Vilmának évi 
646 K 40 f-t és Juliánná kkorú árvájának 
107 K 73 f t , mindössze 754 K 13 f- t ; ' néh. 
Inhoff Józstfné, szül. Kammerer Margit katy-
mári róm. kath. el. isk. tanítónő József, Margit, 
Etelka, Mária és Róza nevű kkorú árváinak 
egyenként 133 K 34 f-t, együtt 666 K 65 f - t ; 
néh. Petheő Antal volt lucskai ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Tóth G.zellának évi 475 K-t, 
Vilma, Dénes, Gyula, Zoltán és Árpád nevű 
kkorű árváinak egyenként 79 K 16 f-t, együtt 
395 K 80 f-t, mindössze 870 K 80 f - t ; néh. 
Kolb Károly volt mélyúti róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Repay Rozáliának évi 462 K-t, 
Ernő, Anna, Etelka, Béla és Jolán kkorú árvái-
nak egyenk 'nt 77 K-t, együtt 385 K-t, mind-
össze 847 K-t ; néh. Fábián Dénes nyug. áll. 
el. isk. tanító 'zv., szül. Gaál Teréziának évi 
660 K-t, 3 kkorú árvájának pedig összesen 
330 K- t ; néh. Fejér József gyöngyösi nyug. 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Beniczky Rózának 
évi 600 K-t ; néh. Winter Ferenc kisszent-
miklósi nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Schuck Magdolnának évi 510 K-t ; néh. 
3Iarosi Pál volt radvánczi áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Purovszky Herminának évi 660 K-t, 
Malvin nevű kkorú árvájának 110 K-t, mind-
össze 770 K-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Alaposság. A Népnevelők Lapja, mely 

újabb időben a szaklapokról szemlét közöl s 
mely f. évi 25. számában kijelentette, hogy 
lapunkat, melyet „minden magyar tanító-
nak olvasnia kell ", nem foglalja heti szemléjébe, 
f. évi 26. számában mégis csak szíves velünk 
is foglalkozni, csakhogy nem a legalaposabb 
módon. Azt írja ugyanis, hogy „a mindenkori 
kormányokat magasztaló lap (már mint a mi 
lapunk) most sem (tehát 25. számában sem) 
tesz egyebet". Nos hát, a 25. szám tartalma 
a következő : Gyakorlati irány a nevelésben-
A tanító nevelői hatása az iskolán kívül. Tanító-
változások. Az ismétlésről. Hazugságok a taní-
tásban. Tanítók megjutalmazása. Tanítók tanács-
adója. Munkára! (Vers.) Iskolai történetek. 
Hivatalos rész. Különfélék. Az itt fölsorolt 
cikkek egyikében sem fordul elő „a kormány 

magasztalása" s így méltán fölvethetjük azt a 
kérdést, hogy csakugyan oly kiskorúnak véli 
az idézett lap a fővárosi tanítóságot, hogy — 
akármit el lehet vele hitetni? Vagy csakugyan 
oly biztos a nevezett lap szerkesztője abban, 
hogy a fővárosi kartársak nem olvassák a — 
Népnevelők Lapját ? 

— Magyar tanítók bosnyák tanítógyülé-
sen. Hírt adtunk a múltkor arról, hogy a 
bosnyák és herczegovinai tanítók első egyete-
mes gyűlésének előkészítő-bizottsága meleghangú 
átiratban arra kérte a Budapesti (hiv.) Tanító-
testületet, hogy magát ezen a gyűlésen kép-
viseltetni szíveskedjék. Az elnökség előterjeszté-
sére a székesfőváros hatósága Székely Károly 
fővárosi tanítót, lapunk főmunkatársát és Tas 
József fővárosi tanítót küldte ki a hiv. testület 
képviseletében. Főmunkatársunk, ki a szerb 
nyelvnek is birtokában van, a gyűlés lezajlása 
után lapunkban fogja tájékoztatni hazánk taní-
tóságát a hozzánk oly közel álló ország taní-
tóinak mozgalmáról. 

— Kirándulás gazdasági tanulmányútra. 
Darányi Ignác m. kir. földmívelésügyi miniszter 
a székelyföldi miniszteri kirendeltség előterjesz-
tésére 1800 korona segélyt engedélyezett első-
sorban azon székelyföldi tanítók és papok 
segélyezésére, kik gazdaköröket alakítottak és 
vezetnek abból a célból, hogy az algyógyi fóld-
míves-iskolát tömegesen, társaságban minél 
számosabban megtekinthessék s ott tantdmányokat 
tehessenek. Minthogy a Székelyföld in immár 
136 gazdakör van s többnek előkészítő munká-
latai folynak, a földmívelésügyi miniszter kije-
lentette, hogy a eélul tűzött gazdasági képzés 
ezen ágára hajlandó messzebbmenő támogatást 
is nyújtani. A nép gazdasági irányú vezetésére 
vállalkozott tanítók és papok részéről ezen 
segély elnyeréséhez alig kívántatik hát egyéb, 
minthogy jelentkezzenek a székelyföldi minisz-
teri kirendeltség megyéj'ikbeli megbízottjánál, 
aki jelentkezésüket tudomásul veszi, nyilvántartja 
s a jelentkezők számához képest megállapítja 
a tanulmányi kirándulás idejét stb. Az algyógyi 
földmíves-iskola egészen a kisgazdák igényeihez 
lévén berendezve, alkalmas a legszükségesebb 
tanulmányok szerzésére s már azért is sokat 
ígér az érdeklődőknek, mert azok a legkülön-
bözőbb vidékekről hozott tapasztalataikat is 
szakemberek vezetése mellett cserélhetik ki. 
Igen ajánlatos a tanítóknak, különösen akik 
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földmíves-ismétlőket is vezetnek, hogy részt-
vegyenek ezeken a tanulmányi kirándulásokon. 
A tanulmányi kirándulások megyénként egy- egy, 
szükséghez képest több csoportban rendeztetnek. 
Vezetői a székelyföldi miniszteri kirendeltség 
megyei megbízottjai lesznek. Mint jeleztük, nem 
kell a dologhoz több, egyszerű jelentkezésnél. 
Tegyék meg ezt minél hamarább. Tegyék meg 
minél többen. 

— Népiskolai tanítók helyzete és fizetése 
Szerbiában. A népiskolai tanítók helyzete 
Szerbiában aránylag eléggé kedvező. Szerbiában 
a néptanítót akarata ellenére nem lehet át-
helyezni. A tanítók állami tisztviselők s fizeté-
süket az államtól kapják. A tanító kezdőfizetése 
800 dinár (körülbelül ennyi korona), mely fizetés 
következőleg emelkedik: 5 évi szolgálat után 
1050 dinár; 10 év után 1350 dinár; 14 év 
után 1700 dinár; 18 év után 2100 dinár; 
22 év után 2550 dinár; s ha 26 évig szolgált, 
kap 3000 dinár fizetést, mely fizetéssel 32 évi 
szolgálat után mehet nyugdíjba ; ha pedig 32 
év után is képes és akar szolgálni, kap még 
300 dinár pótlékot, amely pótlék azonban a 
nyugdíjba nem számíttatik be. Ezenkívül a 
tanító Belgrádban 600 dinár, kerületi szék-
helyen 400 dinár, járási székhelyen pedig 300 
dinár helyi pótlékban részesül, amit azonban 
nem számítanak be a nyugdíjba. A község vagy 
a város köteles a tanítónak rendes lakást adni 
konyhakei'ttel, s ha nincs, kap a tanító Belgrád-
ban 80 dinár, kerületi és járási székhelyen 40 
dinár, faluhelyen 30 dinár havi lakpénzt. Ha 
a tanító 10 évi szolgálat előtt munkaképtelenné 
válik, nyugdíjként fizetésének V3-részét kapja. 
A tanító működéséért csak a kerületi tanfel-
ügyelőnek felelős, a helyi iskolai hatóságnak az 
iskola beléletébe beleszólási joga nincs. Mivel a 
néptanítók helyzete kielégítő, Szerbiában ez idő 
szerint megfelelő tanképesítéssel nem bíró taní-
tók nincsenek. 1905. évi december hó 31-én 
2512 férfi- és nőtanító volt Szerbiában. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az Apáczai 
Csere János szobaalapítványt, melyet tudva-
levőleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Neményi Imre min. oszt.-tanácsos előter-
jesztésére tett a Ferenc József Tanítók Házában, 
már közelebb megkapja az Eö'vcs-álap. Az 
augusztusi közgyűlésen (alkalmasint augusztus 
26-án) az orsz. osztóbizottság már be is fogja 
tölteni ez alapítványi helyet. — A Bereg,negyei 
Tanítóegyesület szobaalapítványa. A Bereg-
megvei Tanítóegyesület a következő táviratot 
intézte Halász Ferenc miniszteri tanácsoshoz: 

„A Beregvármegyei általános tanítóegyesület 
mai közgyűléséből, amidőn őszinte örömmel üd-
vözli méltóságodat, mély tisztelettel hozza tudo-
mására, hogy mai határozatunkkal a Ferenc 
József Tanítók Házában méltóságod nevéről 
elnevezendő beregvármegyei szoba létesítésére 
alapítványt szavazott meg. Sárkány, elnök." 

— Negyvenhét évig tanító. Az iskolai év 
végével nyugalomba vonult a pécsi tanítói kar 
legidősebb tagja : Bozsics Sándor elemi iskolai 
igazgató-tanító, aki 47 évet töltött a tanítói 
pályán, mely idő alatt nemcsak fölöttes ható-
ságának, hanem az egész város közönségének 
és kartársainak osztatlan tiszteletét és szeretetét 
is kivívta. Nyugalomba vonulása alkalmából 
kartársai szép búc-súünnepet rendeztek tisztele-
tére, melyen a város tanítósága és számos elő-
kelő vendégen kívül részt vett Majorossy Imre 
nyug. polgármester, iskolaszéki elnök is. Az 
ünnepi szónok beszéde alatt leleplezték az ősz 
igazgató olajfestményű arcképét. Vagy tíz kül-
döttség szónokának búcsúszava után az egész 
társaság lefényképeztette magát. 

— Rövid hírek. Miniszteri jóváhagyás. A 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
Béter József vágsellyei igazgató-tanító „Eljárá-
som a fonomimika segítségével való olvasás 
tanításában" című könyvét a hivatalos bírálat 
alapján az elemi iskolai tanítók használatára, 
a hozzátartozó segédeszközöket pedig az elemi 
népiskolák részére tanszerül engedélyezte. — 
Gyűlések. A „Szepesi Tanítóegyesület" július 
hó 10. és 11-ik napjain Poprád városában tartja 
LV-ik közgyűlését. 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosztályfónökök napon-
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; felvilágosítások is ott nyernetek. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi • D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tarta lom : Az 1906. évi népoktatásügyi költség-
vetés. — „Alldeutsch" üzenet. Lakatos Lajos. — 
Hazugságok a tanításban. XI. Schön József. — Új iákola-
könyvek. — Községi és egyéb helynevek. — Tanítók 
tanácsadója. — Szünóra : Népoktatásunk középkori 
képe. Téglás Gábor. — Hivatalos rész. — Különfélék 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA 
Rovatvezető : KEOLOPP ALFHÉD. 

Foglalkozzunk a selyem-
tenyésztéssel ! 

(A tanító szerepe a nemzeti erőforrások kihasználásának 
szolgálatában.) 

A nemzetek kultúrális állapota és 
előrehaladott nemzetgazdasági viszonyai 
azon eminens tényezők, melyek őket 
egymás mellé vagy fölé helyezik. 

Ezen tényezők szoros kapcsolatban 
vannak egymással, sőt egymást támo-
gatják. Arányos fejlődésüknek hiánya 
megakasztja a nemzeti fejlődést s mint 
egyik-másik népnél látjuk, a nemzeti 
létet is veszélyezteti. Ezeknek párhuza-
mos fejlődése nélkül nem állhat meg a 
modern államok sorában és csak termé-
szetes, ha elnyomja, háttérbe szorítja a 
magasabb kultúrával bíró és gazdasági-
lag fejlettebb állam. 

Joggal, önérzettel vallhatja a magyar 
tanítóság, hogy hatalmas része van a 
nemzeti kultúra fejlesztésétfen, amiért 
minden művelt ember s az egész nem-
zet méltánylását kiérdemli és megköve-
telheti ; de más oldalról a tanítóság 
súlyát csak emeli, munkájának, értéké-
nek, szerepe fontosságának kellő mérle-
geléséhez a köztudatot csak közelebb 
viszi és époly hazafiúi kötelességet tel-
jesít akkor is, ha a nemzet anyagi erői-
nek intenzív kihasználtatása által nem-
zeti erősbödésünkön munkál. 

Ma már a tanítói kar oly hatalmas 
testület s oly erkölcsi befolyást gyakorol-
hat a népre, hogy — ha ezen hazafiúi 
célok szolgálatába szegődve, energiával 
használja ki azt a nagy erkölcsi tőkét, 
mely rendelkezésére áll — egyik leg-
erősebb oszlopát képezheti azon nemzet-
fenntartó állványnak, melyen a modern, 
gazdaságilag s kultúrájában erős, függet-
len magyar állam fölépül. 

A rejtet t gazdasági erők intenzív ki-
használása nem kisebb fontosságú nem-
zetgazdaságilag, mint a hazai ipar párto-
lása által való közvetett támogatás. 

Ilyen hatalmas nemzetgazdasági erőforrás 
rejlik a selyemtenyésztés nagyarányú fejlesz-
tésében, melyről ezúttal emlékezem meg. 

Kétségkívül, a selyemtenyésztés nagy-
mérvű kiterjesztésének fontos szerepe 
van közgazdasági állapotaink javítása 
körül. A gazdasági föllendülés egyik 
számottevő íródja ez. így például Olasz-
és Franciaországban már igen jelentős 
anyagi erőforrást képez az általánosan 
elterjedt és magas fokon álló selyem-
termelés. 

Nem vétek lenne-e mindezen erő-
forrást kiaknázatlanul hagyni, mikor 
hazánk talaj- és éghajlati viszonyainál 
fogva kiválólag alkalmas erre 1 Nem 
magunk és nemzetünk elleni bűnt kö-
vetünk-e el akkor, amikor csak kezünket 
kellene kinyújtani, hogy szakíthassunk 
ós ezt nem tennők ? Amikor a semmi-
ből, tőke nélkül teremthetnénk és ezt 
elhanyagoljuk ! Hazánknak s benne 
magunknak tartozunk azzal, hogy min-
dent megtegyünk e nagy vagyon, e 
nagy nemzeti erő kellő értékesítésére. 
Ha minden házban csak néhány kiló 
gubót termelnének, mennyire rúgna ez 
egy községben! S milyen óriási meny-
nyiséget produkálna az egész ország! 
Pár korona árát játszva termelhet egy 
gyermek is. És így a hely, családtagok 
és szorgalom szerint ki többet, ki ke-
vesebbet. 

Sok kicsi sokra megy! 
Akadnak aztán nagyobb termelők is. 

így például a mult évben Bán Jáncs 
bölcskei lakos (Tolna megyében) 354 
koronát kapot t gubóiért. Ez gyönyörű 
kereset egy hónap alatt. 
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Nemzeti szempontból fő dolog oda 
hatni, hogy mennél többen, minél töb-
bet termeljenek. Érdemes férfiak sokat 
tesznek és mindent elkövetnek a selyem-
tenyésztés fokozására. E munkájukban 
azonban leghathatósabban támogatja 
őket, helyzeténél fog Vclj cl néptanítói 
kar. S hiszem is, hogy áthatva az ügy 
nemzetgazdasági fontosságától, mind-
inkább nagyobb agilitással szegődik 
annak szolgálatába. Népies előadiis kere-
tében. magánérintkezés alkalmával és 
bent az iskolában a gyermeknéppel 
megértetve, megkedveltetve, példákkal 
tanácsokkal, utasítás, buzdítás által e 
tekintetben nagyon sokat elérhetünk. 

A selyemtenyésztés általánossá tétele 
annál is inkább elérhető, mert se tőke-
befektetés, se más munkától elvont erő 
nem szükségeltetik-hozzá. Hisz ép ott 
a haszon egy n a ^ része, hogy más 
munkát úgy sem igen végző gyermekek, 
nők és öregek végezhetik — s olyan 
területek használtatnak ki értékesen, 
melyek máskép parlagon hevernének. 

Legfontosabb teendő ezen kereseti ág 
általánossá tételére az alapfeltételek 
megteremtése. Mennél több a szederfa-
levél, annál több a tenyésztő. Az utcák 
dísztelenek, a községből kivezető útak 
kopárak fa nélkül. Jó ízlés és egészségi 
szempontból úgyis szükségesek a fák, 
kapcsoljuk még ezeket össze a hasznos-
sal ós ültessünk mennél több szederfát. 
A községi faiskolát a tanítók kezelik 
országszerte, különös gondot fordítván, 
hogy mennél nagyobb mennyiségű, jól 
gondozott szederfa-csemete kerüljön ki 
onnan. A kiü tetet t szederfák egészséges 
fejlődését pedig azáltal biztosíthatjuk 
leginkább, ha már a gyermeknép lel-
kébe oltjuk a íá szeretetét, természe-
tévé téve annak kímélését 

Szívvel-lélekkel álljon tehát a tanítói 
kar e nemes ügy szolgálatába. Ne kicsi-
nyelje ezt és ne sajnálja a fáradságot, 
mert általánossá téve, — bizony mon-
dom : nagyfontosságú és jutalmat hozó 

dolog az. S ha megteszi mindenki, amit 
megtehet, őszinte örömmel és önérzet-
tel elmondhatja, hogy szellemi és anyagi 
erősödését egyaránt munkálja fejlődésre 
szorult hazájának. 

(üsermö.) Kovács Sándor. 

A tanító a gazdakörben. 
Kisgazdáink érdekeit megóvni, őket szakba-

vágó utasításokkal, tanácsokkal ellátni, nemcsak 
emberbaráti, hanem a szervezet és tanterv 
48. §-ának a) pontja értelmében különös köte-
lessége a gazd. tanítónak. E §-ban határozottan 
ki van mondva, hogy a gazdákkal állandó 
érintkezésben legyen, őket tanáccsal, felvilágo-
sítással támogassa, példaadással serkentse. És 
hol tehetné ezt jobban, ha nem a gazdakörben ? 

De ne a rideg paragrafus vezesse őt ebbeli 
ténykedésében, ne a fegyelmi vizsgálattól való 
félelem irányítsa e téren kifejtendő munkássá-
gát, hanem egyes-egyedül nemes szíve és elméje 
legyen irányadó a néppel való érintkezésben. 
Szeresse azt a jó magyar népet, aki verejté-
kével keresi meg nehéz kenyerét; oktassa, 
vezesse jó szóval, ha kell bátorítással és példa-
adással a föld jobb megmunkálására, hogy 
örömet is leljen a munkában, értse és tudja 
is, mit miért cselekszik? Működése nyomán 
csak áldás fakad, bátorítása, példaadása meg-
termi a maga gyümölcsét. Világosítsa fel oly 
dolgokról is, melyek nem tartoznak szorosan 
véve a mezőgazdasághoz, de amelyek ismerete 
megmenti őt és családját a szenvedéstől, nyo-
mor- és adósságcsinálástól ; nem kergeti azok-
nak a bizonyos jószívű kereskedők- és ügynö-
köknek kezei közé, kik csak romlását okoznák, 
szoru't helyzetét, nyomorúságos állapotát a ma-
guk előnyére, meggazdagodásukra kihasználják. 

Jöhet a gazdára nézve is oly idő, midőn 
elemi csapás tönkreteszi termését ; felléphet 
állatállományában ragályos betegség, amely meg-
tizede i ; beállhat családjában betegség avagy 
haláleset ; vagy kénytelen testvéreinek a reájuk 
eső örökséget kiadni; bekövetkezhetik tehát 
oly idő, midőn a legjobb akarat mellett sem 
tud boldogulni, és mily jó ilyenkor, ha tudja, 
hogy nem kell ügynökhöz fordulnia, nem kell 
uzsoráshoz futkosni, de találhat magának más-
hol is olcsó hitelt; alacsony kamatra, kedvező 
részletfizetésre pénzt. 

A gazda szorult helyzetét, nyomorúságos 
állapotját, pénzzavarát gyorsan szimatolják ki 
az ügynökök, uzsorások. Baráti érzelem, fele-
baráti szeretet álarca alatt közelednek áldoza-
tukhoz, mézes-mázos szavakkal felkínálják se-
gítségüket, és míg arcuk mosolygásával s köny-
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nyed hajlongással kínálgatják támogatásukat, 
addig lelkük mélyén örvendenek ; a hurok — mit 
kivetettek — mind összébb és összébb szorul, 
végül tehetetlen a gazda, kapkod ide-oda, de 
mindhiába, nem tud kivergődni a hálóból többé. 
Birtoka dobra kerül, családja nyomorba jut. 

A felebaráti szeretet sugallta ténykedés jel-
lemezze tehát a tanító munkásságát, szívének 
jósága áradozzék minden szavából s tettéből, 
és akkor kevesbedni fog a hitüket vesztett 
gazdák száma; de apadni fog az uzsorások és 
ügynökök sokasága is. 

Ott szeretném látni a gazd. tanítót, kezé-
ben az újsággal, magyarázva abból az üzleti 
szokásokat a gazd. termény ele és állatok adás-
vevésénél, bizonyos kifejezések megmagyarázását, 
jelzálogkölcsönök ismertetését stb., amelyekkel 
épen ezen kereskedők, ügynökök élnek vissza 
leggyakrabban, felhasználva üzelmeik folytatá-
sára a gazda tudatlanságát, tájékozatlanságát. 

E helyen ezekről az üzleti szokásokról óhaj-
tanék néhány szót elmondani, amelyeket sze-
retném, ha alkalomadtán k. kartársaim közölnék 
földmíves gazdatársaikkal, az arralegalkalmasabb 
helyen, a gazdakörben, mert akkor, azt hiszem, 
elejét vennők a sok nyomor és szenvedésnek. 

Hazánk kiválóan földmívelö állam lévén, a 
mezőgazdasági és főképen a gabonafélék ter-
mése és értékesítése képezi fő jövedelmi forrását. 
Az újságok közlik is naponként ezek árait és 
e rovatban gyakran láthatjuk azt a kifejezést, 
hogy köttetett ennyi és ennyi métermázsa ter-
ményre határüzlet, kereskedői nyelven slusz. 
Sok gazda és földmívelö nincs tisztában e 
kifejezés igazi értelmével, és aki tisztában van 
is azzal, az leggyakrabban saját tapasztalata és 
főképen saját kára árán jutott annak birtokába. 

Azért szükséges, hogy a gazd. tanító minden 
mozzanatra kiterjeszkedve ismertesse fenti ki-
fejezés értelmét, de ne csak ismertesse, hanem 
óvja is a gazdákat e könnyelmű játéktól, e 
meggondolatlan lépéstől. 

De hát mi is tulaj donképen a gabona-határ-
üzlet? Nem egyéb, mint azon üzleti szokás, 
hogy a gabonát az adás-vevés megkötése al-
kalmával nem adja át azonnal a gazda, hanem 
később, bizonyos meghatározott időben; de a 
gabona árát már az üzlet megkötése alkalmá-
val határozzák meg. 

Ha a gazda a még lábon álló gabonáját 
eladja, melyet az aratás után szállít, szintén 
határüzletet köt. Ily üzlet kötésére rá van utalva 
a gazda a hosszú tél után, midőn a pénzből 
kifogyva, nem tudja megvárni, míg learatott 
gabonáját piacra vibetné. A jószívű kereskedő 
és ügynök ezt kiszimatolva, késznek nyilatko-
zik a lábon levő egész gabonatermést megvenni 
és a gazda kapva az alkalmon, hogy pénzhez 

juthat, megköti a szerződést, minek fejében csinos 
előleget is kap. A gazda örvend, hogy termésén 
túladhatott s hogy pénzt szerezhetett; de nézzük 
az érem másik oldalát van-e oka örülni? 

Mint tudjuk, a kereskedő a szerződés meg-
kötésekor bizonyára arra ügyel, hogy érdeke 
megóvassék, az üzlet megkötése haszonnal 
járjon ; azért beleírja a szerződésbe, hogy minő 
gabona, mennyi és milyen árért szállítandó? 
S hogy rossz termés esetén is biztosítva legyen, 
még váltót is írat alá a gazdával. Tegyük fel, 
hogy a termés úgy mennyiségileg, mint minő-
ségileg jónak ígérkezik, sőt a termés várako-
záson felül jól ütött ki, még sincs oka örülni 
ennek, mert a kereskedő a szerződésbe olyan 
alacsony árt ír be, hogy az jóval alul marad 
az aratás utánra remélhető árnál. így már 
nagy pénzbeli vesztesége több, mint bizonyos. 
De menjünk tovább ; tegyük fel a rosszabbik 
esetet : a gabona megszorul, üszögös vagy más 
baja esik. A kereskedő a szerződés értelmében 
nem köteles az ilyen gabonát átvenni ; de mit 
csináljon a gazda, ha az időjárási viszonyok és 
egyéb elemi csapások miatt termése nem lett 
olyan, amilyen szerződésileg ki lett kötve ? 
Máshonnan venni nem tud, hisz nincs pénze ! 
liimánkodásra, kérésre fogja a dolgot és a 
kereskedő szíve — látva a gazda szorult hely-
zetét — megesik rajta ; megveszi a termést, 
de nem azon az áron, ami a szerződésben 
kiköttetett, hanem potom árért. 

Ha pedig nem termett annyi gabonája a 
gazdának, mint amennyinek szállítására szer-
ződésileg kötve van, akkor sem a kereskedő-
nek fá j a feje, hisz kezében a váltó, melynek 
alapján követelését minden ingó és ingatlan 
vagyonra betábláztathatja ; de ő azt nem teszi, 
összébb húzza a hurkot a gazda nyakán, 
újabb kötést csinál és újabb váltót írat vele alá. 

Hogy ez újabb kötés súlyosabb a gazdára 
nézve, az természetes, hisz a kereskedő be-
fektetett pénzének kamatját is keresi, sőt jó-
kora nyereséget is óhajt zsebrevágni. 

Ha más, lábon álló gabonáját a gazda el 
akarja adni, részint, hogy pénzre tegyen szert, 
részint, hogy az eladást biztosítsa, akkor a 
szerződésbe ne írasson be sem határozott szá-
mot, sem minőséget, sem árt, hanem írja bele : 
szállítok annyi és olyan gabonát, amennyi és 
amilyen terem, és olyan árért, amilyen lesz a 
a gabona rendes piaci ára. Kösse ki magának, 
hogy családja élelmezésére és vetőmagra meg-
tarthat annyit magának, amennyire szüksége 
lesz. De még ilyen szerződéskötésbe se menjen 
igen bele a gazda, inkább segítsen magának 
más módon, pl. a hitel- és önsegélyző-szövet-
kezetek útján, azok olcsó hitelt nyújtanak, 
kedvező feltételek mellett. 

2T* 
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A gazdák nem tudják továbbá, melyek vala-
mely termény piacképességének a törvényadta 
feltételei, részben nem tudják, bogy piacképes 
csak olyan gabona és egyéb magvas termény, 
mely tiszta, száraz, egészséges, nem dohos, 
zsizsik- és üszögmentes, és nincs keverve más-
fajtájú maggal. A búzában, rozsban és árpában 
legfeljebb 1%, zabban legfeljebb 3 % idegen 
magféle lehet. Nem tudják, hogy adás-vevésnél 
a kikötött gabona súlymennyiségből csak 10 
deka hiányozhatik s ha például szerződést kötne 
mondjuk 80 kilós búza szállítására, a vevő — ha 
egyébként megfelelő — tartozik átvenni akkor 
is, ha hektoliterje csak 79 kiló 10 deka. 

A gabonaneműek, hüvelyes és olajos mag-
vaknak az újságokban kitett árai 50 kiló tiszta 
súlyra vonatkoznak. Előfordul az újságokban 
ez a kifejezés is: szokvány gabona (üszansz). 
Ezalatt a búzánál a 76, rozsnál a 71, árpánál 
a 61 és zabnál a 40 kilóst nevezik. Ezt kü-
lönösen azért jó tudni a gazdának, mert a 
kereskedő az adás-vételi szerződés megköté-
sénél rendesen kiköti, hogy csakis s/.okvány-
gabonát vesz át, s ha átadáskor a gabona 
nem felel meg a szokványnak, levonásokat 
tesz. Átadásnál szokás továbbá minden 7 q-nál 
V2 kg. túlsúlyt adni. 

A vetőmag adás-vételénél ugyanaz az üzleti 
szokás, ami a gabonánál. Ezenkívül itt szokás 
kikötni a megfelelő csírázóképességet, here-
és lucernánál az arankamentességet. 

A gyök- és gumósnövényeket métermázsán-
ként tiszta súly szerint szokás eladni, ama ki-
kötéssel, hogy egészséges, tiszta legyen. Fony-
nyadt, fagyos és rothadt gyök- és gumósnövény 
természetesen nem vétetik át. A gazda külö-
nösen ügyeljen, hogy ezen növények a földtől 
kellően meg legyenek tisztítva, mert ellenesetben 
a vevő levonásokat tehet. Vitás esetben, ha 
a gazda a tett levonásokat rája nézve sérel-
mesnek találná, úgy a levonás nagysága próba-
tisztogatás útján lesz meghatározva. 

A szálas takarmány és állatok adás-vevésénél 
előforduló üzleti szokások ismertetésébe e helyen 
nem bocsátkozom, mert azok legtöbbnyire 
úgyis ismeretesek a gazdák előtt és így esetleg 
károsodások esetén tudják igazukat védeni. 

Kevésbbé ismerik a hiteligényük kiegészítésére 
kínálkozó intézményeket, pénzintézeteket ; miért 
is világosítsuk fel a kisgazdákat arról is, hogyha 
birtokukon hasznos lecsapolásokat óhajtanak 
végezni, valamely keresettebb növény termesz-
tésére átmenni, a követett gazdasági rendszert 
a viszonyoknak megfelelőleg át akarják alakí-
tani, de melynek útját a pénz hiánya állja — 
úgy forduljanak a Kisbirtokosok Országos 
Földhitelintézetéhez (Budapest, V., Bálvány-u. 
19.) vagy a Magyar Földhitelintézethez (Buda-

pest, V., Bálvány-u. 7.) Előbbi legkevesebb 
600 K, utóbbi legkevesebb 2000 K kölcsönt 
ad, a lehető legkedvezőbb feltételek mellett, 
33 V2 v. 50 évre való törlesztésre. Előnye, 
hogy a kölcsön után fizetendő %-ban nem-
csak a kamat, hanem a tőketörlesztés is 
bennfoglaltatik ; az intézet a kölcsönt nem 
mondhatja fel, de az adós bármikor fel-
mondhatja és azt tetszés szerint egészben v. 
részben visszafizetheti. Ha a gazda már ilyen 
jelzálogkölcsönre rászorul, úgy soh isem ügynök 
útján forduljon oda, hanem v. személyesen, v. 
levélben, mert az intézet mindennemű felvilá-
gosítást teljesen ingyen ad, míg az ügynök a 
közvetítésért busás díjat kíván. 

Ismertesse a tanító a különféle szövetkezetek 
célját és azok fontosságát, nyerje meg arra a 
népet is, hisz egyesülésben, érdekközösségben 
rejlik az az erő, amelyből a gazdára csak üdv 
fakadhat. Ezen szövetkezetek útján hozott 
gazd. gépek- és eszközökből megtakarított pénzt, 
a szövetkezetek útján értékesített mezőgazda-
sági és állati terményekből nyert haszontöbb-
letet befektetheti birtokába. 

Fentiekről szeretném, ha kartársaim szóla-
nának a gazdakörökben, ha behatóbb meg-
beszélés tárgyává tennék, és akkor nem lenne 
az a sok visszaélés, amely ép a termények 
értékesítésénél éri a gazdákat. 

A magas kormány ép napjainkban foglalko-
zik a földtehermentesítés kérdésével; átérzi 
azt a nagy veszélyt és kárt, melyben jelen 
gazdatársadalmunk sínylik és vergődik, és azért 
alkalomszerű volna, ha mi, tanítók is némileg 
hozzájárulnánk a kérdés megoldásához. 

Érző szív, nemes kedély, megnyerő modor, 
a nép gondolkozásmódjának ismerete kiírthatja 
a gazda lelkéből a balhiedelmeket, kiragadhatja 
a lelketlen kufárkodók és haszonlesők karmai 
közül, megvédik a fentemlíteft tudni alók 
közlése által a kizsarolástól, fosztogatástól. 
Törvényeink szabad kezet biztosítanak ugyan 
a szerződő feleknek, szabad kezet engednek a 
gazdának is a hiteligények igénybevételénél, 
de mert vannak lelketlen emberek, kik a gazda 
tudatlanságát a maguk előnyükre használják 
ki, kik a törvényengedte meghatározott kamat-
nál többet szednek a gazdától, azért szükséges, 
hogy a gazda ezek ellen kellően vértezve le-
gyen, ismerje az üzleti szokásokat az adás-
vevésnél, s ha mégis ezek ellenére meg nem 
engedett eszközök igénybevételét látná, tudja 
megvédeni igazát, o o 

A gazdakör legyen tehát azon hely, hol 
gazdáink útbaigazítást és tanácsot nyerhetnek, 
ahol a gazd. tanító, érintkezve a néppel, irá-
nyítsa azt. 

(Verespaták.) Wallner Gyula. 
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Ü z e m t e r v 
a Debreczen sz. kir. városi önálló gazdasági 

ismétlő iskola gyakorlótelepéről. 
(IV., befejező közlemény.)* 

A g a z d a s á g b a n f e k v ő t ő k é k . 
I. Alaptőke. 

a) T a l a j t ő k e . 
A gazdaságban igen fontos szerepe van a 

talajtőkének. Ezen kisbirtok talajtőke-kiszámí-
tásánál alainú csak a gazdaságilag müveit föld, 
valamint a major területe vétetett föl. A kert, 
faiskola, füzes és szőlő részére fenntartott 
terület — mivel arra külön üzemterv készítte-
tett — itt számításon kívül lett hagyva. 

Gazdaság szántóföldje. . . 1 3 k . h . — ]-öl. 
Major, szérűskert és gaz-

dasági útak területe 2 ,; „ 508 „ 

Összesen 1 5 k . h . 508 [ > ö l . 
A birtok holdját 3400 koronával számítva, 

a birtok ára 52.076 korona. Ennek évi 4%-os 
kamatja 2083 korona 04 fillér. 

b) É p ü l e t t ő k e . 
Az összes, eddig tervezett épületek értéke 

43.500 korona. Ebből levonandó az iskola és 
tanítói lakás értéke, mert ez a gazdaságot nem 
terhelheti. Az egyes épületek tőkeértékét külön-
külön nem vehettem föl, mert a város az 
ismétlő iskola épülettervét és ennek költség-

* E kiválóan értékes cikksorozat szerzőjét Gs. Péterffy 
József úrban mutatjuk be t. olvasóinknak. 

I . K i m u t a t á s a s z ü k s é g e i ! 

v e t é s é t n e m bocsáthatta rendelkezésemre e z 
üzemterv összeállításakor, amennyiben az a 
Minisztériumban volt. 

II. Ál ló üzemtöke, 

a) É l ő l e l t á r . 
A teljes beállításkor az eleven leltár tőke-

értéke: 3070 korona. Ezen tőke évi kamata 
kockázat, törlesztés és lovak után k a m a t : 4%> 
törlesztés, kockázat: 8 % ; összesen 12%. 

1400 koroua után 12% 168"— kor. 
Haszonállat után kamat, törlesz-

tés és kockázat 6 % . 
1670 korona után 6 % 100"20 „ 

Összesen 268'20 kor. 

b) H o l t l e l t á r . 
A holt leltár tőkeértéke: 1900 korona, mely 

összeg aránylag magas ugyan, de a felsorolt 
eszközök és gépek beszerzése már csak azért 
is szükséges, mert az iskola gazdasága mintául 
fog szolgálni s így minden eszközzel rendel-
keznie kell. A gépek és eszközök kezelése 
nem volna máskép bemutatható gyakorlatban. 

Kamatot számítva 4%-o t , törlesztésre és 
javításra 12%-ot, összesen 16%-ot számítva, 
lesz: 1900 korona után 16% = 304 korona. 

III. Forgó üzemtőke. 
Általánosságban számítva, a forgó tőke az 

álló üzemtőkének 4 0 % - á t teszi ki. 
Jelen esetben az álló üzemtőke értéke 4970 

korona. Ennek 40%-á t véve, a forgó üzemtőke 
lesz 1988 korona. Ennek évenkint 5%-os ka-

i mata 99'40 korona. 

e t ő v e t ő m a g - m e n n y i s é g r ő l . 

T e r m é n y 

Terület 
kataszt-

rális 
holdak-

Vetőmagszükség-
let katasztrális 

holdankint 

Hekto-
liter-súly 
kilogram-

Összesen 
J e g y z e t 

ban liter kg-
mokban 

kilogramm 

Búza l 4 8 0 / ' l 6 0 0 120 96 80 120 
Rozs 1 4 8 ° / I 6 0 0 110 77 72 100 
Árpa 1 4 8 0 / 1 6 0 0 110 77 70 100 
Zab 1 4 8 0 / 1 6 0 0 150 63 42 80 
Tengeri l96O/l0OO 34 25.6 75 40 

Bükk.- és zabkeverék . . . 2 k. h. 
j 100 
í 50 

82 
21 

82 
42 

164 bükköny 
42 zab 

Szöszös bükköny 9 6 0 , 1 6 0 0 
I 86 
í 64 

72 
48 

8 2 

72 
43.20 bükköny 

28.80 r o z s 

Csalamádé 9 8 0 / l ß 0 0 120 90 75 54 
Répa 1 k. h. 10 . 10 
Lucerna 2 9 6 0 / 1 6 0 0 15 90 39 

A szükséges vetőmagvak a gazdaságban termeltetnek, beszerzésük csak az első évben válik szükségessé. 
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J e g y z e t 

l 4 8 0 / l O O O Búza 9 22 1 1 . 7 0 2 8 - e o Z ö l d t a k a r m á n y -

f é l é k s z á r í t o t t 

l480/l60O Rozs 10 28 # 13 3 6 . 4 0 . á l l a p o t b a n v é -

t e t t e k f ö l . 

1 4 8 0 / 1 6 0 0 Árpa 8 18 1 0 . 4 0 • • 2 3 . 4 0 20.12 

l 4 8 0 / l 6 0 0 Zab 9 16 1 1 . 7 0 • • 2 8 . 8 0 17.89 

l 9 6 ° / l 6 0 0 Tengeri . . . . 16 20 • • • 2 5 . 6 0 • 32 2 7 . 5 2 

2 Zabos bükköny . 28 • • 56 • 4 7 . 0 4 

8®» 1000 Szöszös bükköny 30 • 18 15 12 

9 6 0 / i e 0 0 Csalamádé . . 50 • • • • • • 28 • • 2 4 . 0 8 

2 9 6 0 / l 6 0 0 Lucerna . . . . 35 91 7 7 . 3 5 

1 Répa 300 . 300 3 6 . 0 0 

Összesen 1 1 . 7 0 13 1 0 . 4 0 1 1 . 7 0 25-eo 56 18 
1 

28 91 
i 

300 65 
I 

1 
4 4 . 2 0 3 2 2 6 5 . 1 2 

I I I . T e r m é n y k é s z l e t . 
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Takarm.-szüks. 

Vetőmagszüks. 

Összesen 

Készlet . . . 

Maradvány 

Hiány 

1 . 2 0 1 . 0 0 

4 

1 .00 

7 . 9 5 

0 . 8 0 

18 

0 . 4 0 2 . 0 7 0 . 3 9 

. 
O.io 

. 28 18 56 
# 

91 4 4 . 2 0 65 32 8 2 300 

• 1 • 

Takarm.-szüks. 

Vetőmagszüks. 

Összesen 

Készlet . . . 

Maradvány 

Hiány 

1.20 

1 1 . 7 0 

1 . 0 0 

13 

5 . 0 0 

1 0 . 4 0 

8 . 7 5 

1 1 . 7 0 

1 8 . 4 0 

2 5 . 6 0 

2 . 0 7 0 . 3 9 0 . I O 

I 
• 

28 

28 

18 

18 

56 

56 

9 1 4 4 . 2 0 

9 1 4 4 . 2 0 

65 

65 

32 8 

sal . 

2300 

. 300 

Takarm.-szüks. 

Vetőmagszüks. 

Összesen 

Készlet . . . 

Maradvány 

Hiány 

1 0 . 5 0 1 2 . 0 0 5 . 4 0 2 . 9 5 7 . 2 0 . 

Takarm.-szüks. 

Vetőmagszüks. 

Összesen 

Készlet . . . 

Maradvány 

Hiány 
• • • • 2 . 0 7 0 . 3 9 O.io . • • 8 2 

„ 

A felesleges termény eladatik. A hiányzó takarmánymagvak a gazdaságban fognak termeltetni, 
beszerzésük csak az első évben lesz szükséges. 
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!N"y e r e m é n y - k i m u t a t á , s . 

T a r t o z i k : 
Érték 

K ö v e t e l : 
Érték 

korona fill. korona fill. 

Korpa 8 q á 9 K 
Olajpogácsa 2 q à 10 K 
Bolti cikkek, olaj, kenőcs, irodai 

kiadások 
Cseléd fizetése 
Napszámokra 

Vegyes kiadások : 
Talajtőke kamata 
Eleven leltári kamat, törlesztés . . 
Holt leltárkamat, törlesztés ésjavítás 
Adók hozzávetőleg és vegyes kiadások 

72 
20 

60 
720 
200 

2083 
268 
304 
100 

04 
20 

I. Mezei termények eladásából: 
10-50 q búza, à 17 K 
12 q rozs, à 13 K 
5-40 q árpa, à 12 K 
2-90 q zab, à 11-60 K 
7-20 p tengeri, à 11 K 

IL. Állatok és állati termékek 
eladásából : 

Lótenyésztés : 2 csikó 
Tehenészet : 2 növendékállat (1 bika, 

1 üsző) 
2800 liter tejből à 18 fillér . . . . 
Sertéstenyésztésből : 5 darab süldő 

à 50 K 
Baromfitenyésztésből : tojás, baromfi 

III. Vegyes bevételek : 
Útmelletti fák gyümölcséből és mézből 

IV. A gazdaságban fekvő tőkék 
kamatjai : 

Talajtőke kamatja 
Élő leltár „ 
Holt leltár „ 

178 
156 

64 
33 
79 

700 

500 
504 

250 
100 

60 

2083 
122 

76 

50 

80 
64 
20 

04 
80 

összesen 3827 24 Összesen 4907 98 
1 

Követel : 
Tartozik : 

1907-98 korona, 
3827-24 „ 

Iteméllietö tiszta jövedelem 1080-74 korona. 

A gazdaság tiszta jövedelmét pontosan 
meghatározni, illetve kiszámítani a gazdasági 
épületek értékének és tartozékainak ismerete 
nélkül nem lehetséges, azért a fenti kimu-
tatás csak hozzávetőlegesen tünteti fel azt. 
A gazdasági épületek éitéke a kimutatásból 
hiányzik. 

A tiszta jövedelem kiszámításánál a gazda-
ságban fekvő tőkék kamatjai levonásba nem 
hozhatók, s így azok a tiszta jövedelmet 
emelik. 

A szőlő előgyökereztetéséről. 
A dugváíiyőknak állandó helyükre való ki-

ültetésük előtt mindig tanácsos azokat előbb 
egy évig a szőlőiskolában előgyökereztetni. Az 
oltványokat már csak azért is szükséges előbb 
iskoláztatni, hogy kellőképen megeredjenek, 
összeforradjanak s mint ilyeneket ültethessük 
állandó helyükre," ellenkező esetben az után-
pótlás sok vesződséget és gondot okozna. Sima 
vesszőket azonnal telepíteni csakis a laza, táp-

dús, mély talajokba tanácsos, melyekben a 
kedvező talajviszonyok a megeredést biztosítják. 
De még ilyen esetben is tanácsos a dugványo-
kat valamelyik ein gyök cremtet esi eljárásnak alá-
vetni. Az ilyen módon való telepítésnek azon 
előnye van. hogy általa egy évet nyertünk, 
vagyis a szőlő egy évvel hamarabb fog termést 
hozni s hogy nem szükséges az iskoláztatás, 
ami területet, munkát és költséget kíván ; 
azonban újra hangsúlyozzuk, hogy csakis a 
sima dugványoknál (tehát nem oltványoknál) 
alkalmazzuk ezen telepítést, mivel az oltványok 
a megeredés végett okvetlen iskoláztatandók. o o 
Ha az előgyökereztetést a kellő gonddal végez-
zük s az előgyökereztetett dugványokat szabály-
szerűen elültetjük, úgy biztosak lehetünk abban, 
hogy szőlőnkben kevés hézag lesz, vagyis kevés 
tőkét kell majd utánpótolnunk. 

Sokféle előgyökereztetési eljárás van alkal-
mazásban, amelyek közül azonban nem mindegyik 
egyformán alkalmas és ajánlható, miért is 
alábbi sorokban csakis a legmegfelelőbb el-
járásokat fogom röviden ismertetni. 
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Egyik legegyszerűbb s általánosan alkal-
mazott előgyökereztetési mód a vízben való 
áztatás. Ezen eljáráshoz szükséges, hogy a 
szőlőnk közelében oly sekélyvizű patakkal vagy 
tóval rendelkezzünk, amely március végére, 
április elejére már 9 —10 C°-nyira fölmelegszik. 
A még föl nem darabolt és mintegy 1 méter 
hosszú venyigéket 100—250-es csomókba 
kötjük s a csomók közepén át a vesszőkkel 
párhuzamosan egy rudat dugunk. Az ekként 
elkészített kötegeket azután beállítjuk függőle-
gesen a patakba, vagy tóba, amely célra a 
rúd szolgál, ennek alul kiálló hegyes végét 
egyszerűen beütjük a patak vagy tó fenekébe. 
A venyigéknek csakis legalsó 2—3 rügye 
érjen a vízbe. A kötegek így maradnak 2—3 
hétig, amely idő alatt a felső rügyek kihajtani, 
a vízben levők pedig gyökeret nevelni kezdet-
tek. Ekkor a kötegek ki is szedhetők, óvatosan 
szétbontandók, hogy a gyenge gyökereket meg 
ne "sértsük, el ne törjük, majd a vízből kiállott 
vesszőrészek, amelyek kihajtottak, lemetszendők, 
s lehetőleg azonnal ültessük is el a venyigéket, 
nehogy a kényes gyökerek elszáradjanak. Mint-
hogy a kihajtott venyigerészek levágandók — 
mint már említettem — szükséges, hogy az 
ilyen előgyökereztetésnek alávetett venyigék 
legalább 1 méteresek legyenek, hogy a vissza-
metszés után a kellő 50—60 cm hosszúságot 
még mindig elérjék. 

Egy másik s különösen hazánkban nagyon 
divatos és épen ezért a külföldön magyar eljá-
rásnak is nevezett előgyökereztetési mód a 
buktatva előgyökereztetés. Ez árokban történik, 
amelynek mélysége 60—80 cm. legyen, széles-
sége a kötegek vastagságától tétetik függővé. 
Ezen árokba azután a kellően megmetszett és 
csomókba kötött venyigék lógattatnak be oly 
módon, hogy a feji végük, tehát a vékonyabb 
és majdan hajtást nevelő részük lefelé, a vas-
tagabb s földbe kerülő részük pedig fölfelé 
álljon. A kötegeknek az árok alját és oldalait 
érinteniök nem szabad, amit egyszerű módon 
úgy érünk el, hogy a kötegeket a vesszők 
irányával merőlegesen egy rúddal átütjük, 
amelynek kiálló végeit az árok oldalaira nyug-
tatjuk. Ily módon a kötegek a rúdon mintegy 
vízszintes tengelyen függenek az árokba. Az 
árok alját, oldalait, a kötegek közeit szalmával 
kibéleljük az esetleges rothadás, penészedés 
elkerülése végett. A csomók tövi, tehát felső 
végüket nedves mohával befedjük, erre egy 
réteg korhadt trágyát, erre egy réteg szal-
más trágyát helyezünk s legkívül kevés 
földdel betakarjuk. A tövi végek csakhamar 
callust nevelnek, amelyből a gyökerek kép-
ződnek, a feji rügyek sötétben lévén, nem 
hajtanak ki. 3—4 hét múlva a dugványok 

már rendszerint meggyökeresedtek és az árok-
ból kiszedve, el is ültethetők. Állandó gondun-
kat képezze, hogy a moha nedves legyen, 
miért is többször utána kell nézni, a halmot 
kibontani, s hogyha a moha száradni kezdene, 
meg kell öntöznünk. Az előgyökereztetést ne 
végezzük nagyon sokáig, mivel akkor később 
a csomót nem tudjuk anélkül szétszedni, hogy 
az összegabalyodott merev gyökérkéket meg 
ne sértsük. Ezt elkerülendők, a legtöbb szőlős-
gazda rendszerint csak a callusképződést várja, 
mert ezután már úgyis nagyon rövid idő 
múlva jelennek meg a gyökerek. 

Említést érdemel még a főleg Dél-Francia-
országban nagy elterjedettségnek örvendő téli 
előgyökereztetés, amely úgy történik, hogy az 
ősszel megszedett venyigék egy meleg pincébe, 
avagy félig földalatti borházba, amelynek hő-
mérséke legalább 15—16 C° legyen, nedves 
homok közé vermeltetnek el. A venyigék ho-
mokban levő rügyei elébb callust, majd pedig 
gyökereket nevelnek, azonban s főleg ha kissé 
világosabb a helyiség, a felső rügyek is kihaj-
tanak (amelyek a homokból kiálíanak) s hal-
ványzöld hajtásokat bocsátanak. Tavasszal a 
kihajtott rész egy ki nem hajtott rügyig vissza-
vágandó s a gyökeres vesszők állandó helyükre 
ültethetők. Á franciák ezen eljárásról azt tart-
ják, hogy általa erősebb és kevésbé oly töré-
keny gyökereket nyerhetünk, mint az egyéb 
eljárások által. 

Az amerikaiak mindennemű nemes gyümölcs-
fáikat is dugványok útján szokták szaporítani, 
előbb előgyökereztetésnek vetvén azokat alá. 
Ezen előgyökereztetést alkalmazhatjuk a nehe-
zen szaporítható amerikai alanyoknál, amelyek 
nehezen nevelnek gyökereket. Az 'eljárás a 
következő : veszünk egy meglehetősen széles-
szájú, nagy üveget, amelynek fenekére egy 
akkora kiterjedésű szivacsot helyezünk, hogy 
az az üveg fenekét teljesen befedje. Majd a 
szivacsot leöntjük lágy vízzel s teleszívódása 
után a fölösleges vizet leöntjük róla. Ezen 
üvegbe helyezzük a nehezen gyökerező venyi-
géket oly módon, hogy azok vége a szivacsban 
legyen. Az üveget nem szabad befednünk, 
mert szükséges, hogy a víz állandóan páro-
loghasson. Ezt a párolgást a szivacsnak foly-
tonos nedvesen tartása által állandósítjuk. Az 
ilyen módon kezelt dugványSkrm^jisakhamar 
callus és gyökerek képződnek. Az üveg az 
egész eljárás alatt mérsékelt meleg helyen 
tartandó. 

A fölsoroltakon kívül még több előgyöke-
reztetési eljárás is dívik, azonban ezek fölsoro-
lását s teljes leírását e s/.ük hely nem engedi 
meg. De talán fölösleges is, amennyiben a víz-
ben való és buktatva előgyökereztetés olyan 
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eljárások, amelyek mindenütt keresztülvihetők, 
minden nagyobb ügyesség s fölszerelések nél-
külözésével. Főgondunkat mindig az képezze, 
hogy az előgyökereztetett vesszők a kiszedés 
után azonnal elültettessenek, tehát az előgyö-
kereztetést oly módon állítsuk be, hogy annak 
3—4 heti időtartama után a talaj a kellő meleg-
séggel s szikkadtsággal bírjon s inkább később 
ültessünk, semhogy korán — hideg talajba ! 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

Baromfitenyésztésem számokban 
(az 1905. évről). 

H ó n a p 

T y ú k -

t o j á s -

h o z a m 

K a c s a -

t o j á s -

l i o z a m 

T o j á s -
f o g y a s z -
t á s l í á z i 

s z ü k s é g -
l e t r e 

i s za r -
n y a s o k 
é l v e z e t e 

t - a j á t 
s z ü k s é g -

l e t r e 

d a r a b 

Januárban 223 7 92 3 
Februárban 344 27 97 — 

Márciusban 364 166 124 — 

Áprilisban 350 211 211 1 
Májusban 272 217 172 3 
Júniusban 152 69 82 6 
Júliusban 227 26 86 12 
Augusztusban . . . 240 — 136 12 
Szeptemberben . . . 232 — 108 20 
Októberben . . . . 92 — 73 8 
Novemberben . . . . 11 — 50 9 
Decemberben . . . . 126 100 4 

Összeg . . 2633 723 1331 78 

Tyúk- és kacsatojás összesen 3356 darab. 
1904. évről kacsa- és tyúktojás-maradvány : 
74 db ; főösszeg 3430 darab tojás. 

Eladási napló tyúk- és kacsatojásról: tyúk-
tojás eladatott jan. 4-től dec. 29-ig 1204 db. 
Kacsatojás márc. 2-től jún. 27-ig 472 db. 
Összesen 1676 db tojás. 

Eladási napló tyúk-, csibe- és kacsákról : 
jan. 3-tól dec. 31-ig eladatott tyúk: 18 db; 
csibe: 45 db ; kaesa: 54 db. Összesen 117 db. 

Kéltetési napló. 213 db tyúktojásra ültetve 
volt febr. 26-tól ápr. 7-ig 10 db kotló. 153 db 
kacsatojáson ült ápr. 11-től jún. 13 ig 10 db 
kotló. A jelzett időközökben összesen 20 db 
kotlóstyúk ült 366 db tojáson. 

Csibe kikelt : 152 db ; kacsa : 90 db. Össze-
sen 242 db. 

A tojás főösszege a maradvánnyal: 3430 db 
volt; ebből eladás: 1676 db; fogyasztás: 
1331 db ; keltetés: 366 d b ; összesen 3373 db. 

Ezen összeget levonva a 3430-ból, marad az 
1906. évre 57 db tojás. 

Bevétel. Tyúktojás ára : 64'86 K. Kacsa-
tojás: 72-62 K. Szárnyasok: 97"64 K. Össze-
sen: 23512 K. Évi tar tás: 168 K ; marad 
67'12 K haszon s ezenkívül az elfogyasz-
tott baromfiak és tojások, mely legcseké-
lyebb számítással 1331 db tojás 4 fillérjével: 
53-24 IC. 

78 db baromfi 1 koronájával: 78 K ; végül 
a kacsatoll : 14 K értékben. Összesen a marad-
vánnyal: 212'36 K; ezen összeg mondható 
tiszta haszonnak. 

Az 1905. évben volt tyúk 30 db, 3 kakas-
sal; kacsa: 12 db tojó, 3 gácsérral. Megjegy-
zem, hogy a tyúkok számát május közepétől 
20 dbra apasztottam, amennyiben 10 dbot 
részint leölettem, részint eladtam. 

Tyúkállományom a folyó évre 30 db ; 15 db 
jérce és 15 db 2 — 3 éves tyúk, 3 kakassal. 

Kacsaállományomat az 1906. évre fel-
oszlattam. 

E közölt kimutatás t. kezdő kartársaimnak 
buzdításul szolgálhat a baromfitenyésztésre. 

Érdeklődők kérdéseire válaszbélyeg beküldése 
ellenében szívesen válaszolok. 

(Kőrösladány.) Lengyel Károly. 

Gyógynövények termelése. 
Borsosmenta (Menta piperita).* 

Déli Európában honos évelő növény, melyet 
főleg Amerikában, Angol-, Francia- és Német-
országban, illóolaj-tartalmú leveleiért nagyban 
míve.nek. 

Napos fekvést, jó termőképességü, lapos, de 
nem vizenyős talajt kíván. Kissé márgásabb, 
kötött talajban is megterem. Trágyázva volt 
kapásnövények után szokás termelni, mert a 
közvetlen trágyázást nem szereti. 

Az aprómagvú mentának közvetlen elvetése 
nagyon bizonytalan sikerű levén, inkább köz-
vetve, palántákról termeljük s gyökérosztás 
útján szaporítják. E célból a magvakat kerti 
ágyba (magágyba) elvetve kora tavasszal, a 
kikelt palántákat addig gondozzuk, míg eléggé 
megerősödtek s kiültethetők. Az előre elkészí-
tett talajba kiültetve, csakhamar megerősödnek 
s dúsan gyökereznek, úgy hogy már ősszel 
vagy tavasszal a gyökereket felszedve s szét-
szedve több részre, azokat kapa után elültet-
hetjük, ily módon nagyobbítván és szaporítván 
folytonosan mentatelepünket. 

* Termelési előírás a „Praxisból," Laib Rezső és 
dr. Marschall szerint. 



2 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 5 . SZÁM. 

Ha már egyszer elég terjedelmes menta-
telepünk van, a mívelést nagyban, eke után 
végezzük. Ezen célból ekével kiszántjuk akár 
ősszel, akár tavasszal a régi gyökereket, 
mindjárt az eke • után össze is szedjük, meg-
tisztítjuk, szétosztjuk s kosarakba rakjuk és 
kocsira rakjuk. így kiszedvén a gyökereket, 
azokat elvisszük az előre elkészített földre, 
ahol ismét eke után 30—35 centiméter növény-
távolságra s kb. 50 cm. sortávolságra elül-
tetjük, olymódon, hogy az egyik ekebarázda 
egyik oldalára helyezvén a gyökereket, a másik 
ekefordulóval azokat betakarjuk, azután két 
barázdát üresen hagyva, a harmad.kban foly-
tatjuk a telepítést stb. 

Elültetés után jói behengereljük a földet. 
Ha túlságosan száraz idő állana be, a telepítés 
után szükséges lesz öntözni a telepet, míg új 
gyökerek hajtódnak. 

A borsmenta 3—4 évig el lehet egy föld-
ben s kielégítő termést ad, bár jobban, mert 
dúsabban és illóolajban bővebben terem, ha 
évente változtatjuk helyét, ahogy ezt Collea-
dában, mely mentatermeléséről világhírű, cse-
lekszik. 

Akár 3 — 4 évig hagyjuk egy helyben, akár 
évente cseréljük helyét, hosszabb idő, 8—10 
év múlva célszerű a telepeket újranevelt palán-
ták által teljesíteni, mert az elöregedett gyö-
kerek kevesebb és silányabb árút adnak. 

Mikor a mentatelep hajtani kezd, a sor-
közöket meg kell kapálni jó mélyen s ezen 
kapálást a szükség szerint ismételni, ha a 
föld nagyon megtömődött vagy a gyom fel-
verődött. 

Július, augusztusban, amikor a borsmenta 
épen virágozni, bimbózni kezd, a növényeket 
tőben lekaszáljuk s kosarakba rakva, vigyázva, 
hogy lehetőleg ne törődjenek, védett, szellős, 
árnyékos helyre visszük azokat s ott kiterít-
jük, hogy olcsó napszámosokkal, gyermekekkel 
íeveleit lecsípdeztessük a szárakról, a szárakat 
s az elvénült sárguló alsó leveleket eldobván. 
A bimbók s gyenge hajtások a levelek közt 
maradhatnak. 

Gyári célokra nem kell a leveleket lecsíp-
desni, elég, lia a szár alsó végét az alsó 
száraz levelekkel együtt levágjuk. 

Ha az időjárás kedvező, egy évben három-
szor is arathatunk, főleg a fiatal, 1—2 éves 
telepekről. 

A harmadik aratásnál azonban már nem 
szabad a növényeket tőben lekaszálni, mert 
elpusztulhatnak, hanem földjén csipetjük le a 
leveleket száráról. 

Az ily módon gyűjtött mentaleveleket árnyé-
kos helyen, padláson vagy szárítóban gyorsan 

meg kell szárítani, hogy színe szép zöld 
maradjon, mivel különben értéktelen. 

Ha mindjárt el nem adhatjuk, az ismert 
módon csomagoljuk s száraz, szellős helyen 
elraktározzuk. 

Az elsőrendű, kézzel lecsípdesett levelekből 
származó, szép zölden száradt borsmenta ára 
métermázsánként 200—300 korona. 

A másodrendű árú, melyet azáltal nyerünk, 
hogy a fás és száraz részektől megszabadított 
mentát a levélcsomóknál késsel szétvagdaljuk, 
ha szép zöld, 100—150 koronán kel el, míg a 
harmadrendű, egészben szárított árú értéke 
60— 80 korona. 

Fodormenta (Mentha crispa). 

A borsmentához hasonló évelő növény, mely-
nek eredeti hazája ismeretlen, de amelyet illó-
olaj-tartalmú leveleiért sokfelé termesztenek. 

Leveleinek alig van nyele, csaknem a száron 
ülők, tojásdad- vagy szívalakúak, ráncosak, 
rongyosan fogazottak vagy simák. Alsó lapju-
kon olajmirigyek látszanak. 

Illatuk hasonló a borsmentáéhoz, de nem oly 
illékony, íze fűszeres, kissé kesernyés, gyengén 
égető, de nem hűsítő. 

Nedves talajon szeret, különben termelése 
megegyezik a borsmentáéval. 

Aratni ugyancsak virágzás előtt kell, mint 
amazt júniusban. 

Értéke és ára a borsosmentáénál kisebb. 
A. 

A szappan gyök ér termelése. 
Még nagyon élénken emlékszem reá, hogy 

nagyanyám és édesanyám házánál nem mult 
el hét, hogy szappangyökér ne került volna 
használatba ; annak felforralására pedig egy 
külön edényt tartottak mindig a konyhában. 

Ma már a sok mindenféle nem modern do-
loggal együtt lomtárba kerül lassan-lassan az 
igazán hasznos szappangyökér is és elfoglalja 
helyét a szóda, a klórmész, meg Isten a meg-
mondhatója, még hányféle, kártékonyabbnál 
kártékonyabb dolog, amelyeknek gyors hatása 
szembeszökő ugyan a használat alkalmával, de 
következményeiben nagyon szomorú. 

De hát sic transit gloria mundi ! Ami jó 
volt ezer éven át (mert hiszen már Hippokra-
tes beszél a szappangyökér hasznáról), az a 
modern háziasszonynak már nem kedves do-
log. Azonban ez nem is olyan nagy csoda, 
mert hiszen innen-onnan megszűnik a cél, 
tehát nem kell az eszköz sem többé. A cél a 
finomabb festésű ruhakelme mosása volt, akár 
gyapot-, akár selyemszövet lett légyen az ; mert 
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a szappangyökérrel való mosás alkalmával a 
ruhakelmének vagy szalagnemünek színe soha 
ki nem megy, sőt ellenkezőleg, mintegy fel-
frissíti a színt a szappangyökér azáltal, hogy 
a szövetnek vagy szalagnak szép, üde fényt 
kölcsönöz. 

De ki nézne ma arra, hogy a szövetnemű 
ne romoljék ? Ki rakná félre szétfejtett ruhá-
jának minden kicsiny részét, nemcsak a maga, 
de még gyermekei és unokái részére is? Ma, 
amidőn rohan a világ s minden év meghozza 
a maga új színárnyalatait kelmékben, szalagok-
ban és csipkékben ! Pedig ugyan nagy kár ám 
a valódi jót eldobálnunk, mert hiszen a divat 
nem más, mint hordó, amelybe minden évnek 
belekerül a levetett köntöse, s ha már a hordó 
megtelt, akkor felfordítják és a másik végéből 
szedik elő a száz év előtti dolgokat ! Hány 
ilyent láttam én már napfényre kerülni a nagy-
mamák ruhatárából, — s lia felvette azt mo-
dern szabással az unoka : mily irigy tekintetet 
vetett reá minden szem a bálban és utcán s 
mennyire találgatta mindenki, hogy vájjon hol 
vehette ? 

De nemcsak kelmék, szalagok és finomabb 
fehérneműek mosására szolgált a szappangyö-
kér, hanem európaszerte használták azt nagy-
ban a gyapjúmosáshoz is. Es íme, dacára annak, 
hogy szebb fényű és vakítóbb fehér gyapjút 
képzelni sem lehet a szappangyökérben mo-
sottnál : ma már a gyapjúmosás ezen módja 
is kimegy teljesen a divatból és okát hiába 
keresnők másban, mint abban, hogy dacára 
annak, miként a szappangyökérfü vadon terem, 
vagy keveset foglalkozik a szegényebb osztály 
gyökerének gyűjtésével, vagy pedig egyáltalá-
ban kevés terem s azt elhordják a tisztító-
intézetek s azon magánosok, kik szappangyö-
kér nélkül ma sem lehetnek el. 

S ha így áll a dolog, akkor misem köny-
nyebb, mint ezen segíteni és pedig azáltal, 
hogy mesterségesen termeljük, jól megkülön-
böztetvén azonban egy másik fajától, a „Gypso-
phila strutJiium" - tói, amely levantei vagy spa-
nyol szappangyökér név alatt kerül a keres-
kedésbe és ugyanazon tulajdonságokkal bír, 
mint az igazi szappangyökér, csakhogy a ha-
tása sokkal gyengébb. 

Az igazi szappangyökér, a Saponaria offici-
nalis, amelyet a magyar nép ismer, egész 
Európában mindenhol megterem, kivéve az 
északi vidékeket, s oly szerény igényű, hogy 
a legelhagyatottabb, legárnyékosabb zugokkal, 
patakmenti homokkal, kaviccsal megelégszik és 
mindegy neki a kötött vagy laza, sőt a szikes 
talaj is. Igaz ugyan, hogy egyikben vékonyabbra, 
a másikban vastagabbra fejlődnek gyökerei, — 
de föltétlenül megterem. 

Olyan a szappangyökér a növényvilágban, 
mint a szamár az állatvilágban ; ez megeszik 
mindent, ami más állatnak nem kell, amaz 
pedig megterem mindenhol, ahol más növény 
kérlelhetetlenül elvész. 

Alig találunk olyan gazdaságot vagy ház és 
kert környékét, amelynek egy-egy zugában 
hasznavehetetlen, csenevész csalán vagy kóró ne 
hatalmasodott volna el, de ott is csak azért, 
mert máshonnan száműzték. 

Az ilyen zugokat minden gondos gazda fel-
használhatná, hogy ott, ha már nem is érté-
kesítésre, de házilag való kihasználásra szap-
pangyökeret termeljen, kivált faluhelyen, ahol 
kevés hús fogy s így zsírhulladék alig ju t a 
szappanfőzésre, hanem drága pénzen kell azt 
vásárolni. 

A szappangyökérfiinek nemcsak gyökere, 
hanem minden egyéb része „ saponin "-t t a r -
talmaz, amely ha vízzel jő érintkezésbe, habzik 
s a leghathatósabb mosóanyagot szolgáltatja. 
Ezen tulajdonságáért nemcsak gyökereit, hanem 
az egész növényt meg szokás szárítani és fel-
használni mosási célokra. 

Termelését kétféleképen eszközölhetjük és 
pedig vagy gyökérről, vagy magról. Gyökérről 
úgy, hogy a felszedésnél, az erősen elhatalma-
sodott és elágazó gyökeret nem mind szedjük 
fel a föld alól, hanem mint a tormánál, egyes 
feldarabolt vagy benne szakadt részeket ot t -
hagyunk és beföldeljük. Ha azonban magról 
akarjuk termelni, akkor megéréskor, amidőn 
egyszersmind a felszedés is történik, magjá t 
vesszük és későn ősszel (szeptembertől kezdve), 
némileg fellazított talajban elvetjük. Megjegy-
zem azonban, hogy nem mindenkor van magja 
a növénynek, mert megesik, hogy penészgom-
bák által még hímporedényeiben és bibéjében 
elpusztul s ilyenkor csakis gyökér által szapo-
ríthatjuk, ami leghelyesebb is, s akár ősszel, 
akár tavasszal eszközölhető. 

Minden más válfajától könnyen megkülön-
böztethetjük. Növése magas, majdnem egy 
méternyi, szára elágazó, levelei lándzsaalakúak, 
színezete fűzöld, szára és levele sima, szőrtelen, 
a levelek széle ép, virágzata mintegy 4 — 5 
centiméter széles ernyőt képez, mely hús-
színű vagy világos rózsaszín. Gyökere kúszó, 
elágazó, orsóalakú. 

Használatba vétel alkalmával legjobb a szap-
pangyökeret erősen kifőzni és leszűrni s ez a 
leszűrt lé adja a kitűnő, habzó mosóanyagot, 
amelyet, ha kevés gyökeret főztünk benne, úgy 
magát használjuk mosóvízül, kevesebb ruhánál ; 
— ha pedig vastagra főztük, úgy a mosó-
teknőbe öntünk belőle s az egész vizet felha-
bozza. Természetes azonban, hogy a szappan-
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gyökérrel való mosáshoz is a folyó- vagy 
esővíz a legmegfelelőbb. 

Nálunk el van még terjedve a szappangyö-
kérfűnek egy közeli rokona is, a Saponaria 
vaccaria, amelynek szára s az egész növény 
csupaszabb és világoskék hamvu levelei szív-
alakűak, gyökerei vékonyabbak, virágzata lazább 
s a növény nem oly magas. Ez alig tartalmaz 
némi, csekély mennyiségű saponint s azért 
mosásra nem is alkalmas, de magja kitűnő 
olajat szolgáltat. 

A szappangyökér-termelést melegen ajánlom 
tanítóinknak űgy házi használatra, mint el-
adásra. Piacát fűszerkereskedőknél kell keres-
nünk és droguistáknál. 

(Budapest.) ürenedits Ödön. 

Zsurló és tarack. 
Legutóbbi (23-ik) számunkban olvasok egy 

alapos cikket e tárgyról Krenedits Ödön 
tollából. Mondhatom, e kártékony gyomok 
élettanát a legalaposabban világítja meg s 
az irtás módját is ismerteti. Ámde ép ez 
az, amivel nem értek egyet mindenben, miért 
is hadd mondjam el én is röviden tapaszta-
lataimat. 

A zsurló fejlődési körülményeit már ismerjük. 
A zsurló mindenütt, ahová spórái kerülnek, 
fejlődhetik és szaporodhatik. Nem csupán a 
talajvíz az éltető eleme, hanem az altalajnak 
oly minősége, mely kúszótőkéinek behatolást 
enged. Nagyon szép példa erre a mi határunk. 
A völgykatlanoktól 50—200 méterrel maga-
sabban fekvő szántóföldeken — melyeken 
talajvíz nem található — nagyon szépen díszlik 
a zsurló. Van rá példa, hogy teljesen tiszta 
földben egyszer csak megjelenik, s évről-évre 
szaporodik. Honnan kerül tehát oda ? Ennek 
magyarázata egyszerű. A zsurlótól ellepett föld 
már tele van a termőszárakkal, ezek azonban 
nem mind áprilisban, hanem a tőkék mélysége 
szei'int még május elején is kibújnak a földből, 
tehát spóráikat május végéig szórják szét. A 
széthulló spórák a földre esnek és a körötte 
levő füveken is fennakadnak. Sőt akadnak 
termőszárak, melyek a takarmány korai kaszá-
lása esetén még spóráikat szét nem hányták. 
A takarmányfüveket lekaszáljuk s velük a 
spórákat szépen hazahozzuk. A spórák a 
jászol fenekére jutnak, onnan az alomba, ezzel 
pedig a trágyába, amelynek sem melege, sem 
nedvessége őket el nem pusztítja. A trágyával 
végre ismét kijuthatnak a mezőre. 

Tehát védekezni kell ellene a helyes trágya-
kezeléssel. Vagyis a trágyát át kell forgatni 
és jól átérlelni, hogy a spórák elpusztuljanak. 

A zsurlótól telített földeket pedig vessük be 
lucernával. A lucerna egyidőben fejlődik a 
zsurló termőszálaival, dús lombja ezeket lefojtja, 
s a zsurló alig fejlődhetik. Két-három év alatt 
földünk meg van szabadítva a kellemetlen 
gyomtól. Nálam legalább sikerre vezetett ezen 
eljárás. 

A taracknak kétféle szaporodási módja van, 
a gyökhajtásról és a magról. A gyökerek kiirtása 
kézimunkával csak kis területeken fizeti ki 
magát. Jobb és olcsóbb irtási módja abból 
áll, hogy a tarlót azonnal felszántjuk. A nyári 
hőség a gyökeret és gyökérindákat kiszárítja 
úgyannyira, hogy két szántás és mély 
boronálás (keresztben) után teljesen ki van 
tisztítva földünk. Ha ezt minden évben ismé-
teljük, hírét sem tudjuk a taracknak. 

A magról való szaporodásra vonatkozólag 
pedig a következőket említhetem : Nálunk 
rendszerint a kiszántott lóherés vettetik be 
búzával, rozzsal. A lóherés ritkásain pedig 
feltétlenül szépen díszlik a tarack. Most már 
az egyszeri szántással a gyökhajtások (indák) el 
nem vesznek, hanem kihajtanak, áttelelnek és a 
búzával (rozzsal) lépést tartva, fejlődnek. Mire a 
buza megérik, a tarack virágai is elhullottak, 
sőt a tarack már magjait hullatja. A buza 
letakarodik, a tarackmag a földön marad. S 
már ősszel szomorúan látjuk a tarlót a ta-
racktól zöldelni. Ha azonban a tarlót leszánt-
juk, abban a kevés nedvességben csírázásnak 
indul a mag, s a kis növény a második szán-
tással már elvesz, mert még nagyon gyenge, 
s mert még ekkor nincs meg benne jellemző 
életszívóssága. 

A nagyon tarackos területet lehetőleg ka-
pás alá kell hagyni, vagy bükkönnyel bevetni ; 
első esetben nem tud felmagzani a tarack, a 
bükkönyben pedig zölden lesz kivágva, magot 
tehát nem hoz. Azonban a bükkönytarlót is 
ki kell szántani és kiszárítani. A sűrű bükköny-
növény a tarackot elnyomja. Mennél puhább 
a föld, mikor dolgozzuk, s mennél jobban 
megtaposódik az munkaközben, annál jobban 
díszlik benne a tarack. Tenyészetét leginkább 
előmozdítja a ritkás lóhere, azért ezt oly sűrűn 
kell vetni, hogy benne a tarack meg ne 
élhessen. 

Még egyszer hangsúlyozom, hogy a zsurlót 
az utolsó szálig a jól beállított lucernával 
lehet kiirtani. A tarackot pedig a nyári hő-
séggel égettessük ki. 

Legcélszerűbb a tarackot görbefogú boro-
nákkal összegyűjteni, a föld szélére kihordani 
s szalmával keverve felgyújtani. 

(Nógrádsipek.) Kluger Ödön. 
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T A R C A . m 

Szénakaszáláskor. 
A templom előtti téren, várva a beharango-

zást, néhány gazda arról beszélgetett, hogy 
milyen lesz a szénatermés, kinek mennyi sze-
kérrel volt tavaly, mikor feléjük Vágó Ferenc 
közeledett, a falubeli gazdák egyike, kit az 
atyja, hogy minél értelmesebb gazda váljék 
belőle, a földmíves-iskolába járatott ; s valóban 
okos, számító gazda is vált belőle, de a .ma-
radiak", akik nem szeretnek tanulni, okulni, 
csak gúnyt űztek az ő tanulásából és csipked-
ték, ahol csak alkalom kínálkozott reá. 

— Ott jön Ferenc ! — mondja Heveder 
Antal, a maradiak egyike — mindjárt meg-
boszantom a tanult gazdát. — így nevezték 
el maguk közt. 

Alig hogy közibük állt Ferenc és köszön-
tötte gazdatársait, kérdi Heveder : 

— A tavalyi szénatermésről beszélgetünk ; 
hány szekér szénád volt neked, öcsém? 

— Tízzel, urambátyám. 
— Lásd, én nem jár tam földmíves-iskolába, 

csak az öreg mesternél tanultam egy kis írást, 
olvasást, s nekem ugyanannyi darabon egy 
szekérrel több termett, pedig nem egyszer 
mondtad már, hogy a gazdálkodást is tanulni 
kell, mert hogy úgy többre megy a gazda. 

— Ha mondtam Antal bátyám, most is 
állítom, és fájlalom, hogy tanulásomat nevet-
ségessé akarja tenni. Csak adjon nekem az 
Úristen erőt, egészséget, rövid idő alatt meg-
mutatom, hogy hasznát veszem annak, amit a 
földmíves-iskolában tanultam. De most vissza-
térek a tavalyi szénatermésre. 

Igaz, hogy nekem valamivel kisebb termésem 
volt, mint Antal bátyámnak, és meg is mondom 
az okát, hogy miért. 

— Megmondom én neked — vágott sza-
vába Heveder — mert te korán kaszáltad le 
a rétedet, én meg vártam, és hasznomra. 

— Már engedelmet kérek, ha mint fiatalabb 
gazda ellentmondok bátyámnak és azt állítom, 
hogy az én tíz szekerem sokkal többet ért, 
mint az Antal bátyám tizenegy szekere. Lássa, 
én senki szemére sem szeretek valamit vetni, 
de most kényszerít rá. Mondja csak, bátyám: 
nem panaszkodott-e nekem, hogy különösen a 
fiatalabb jószág nem kedvelte azt a szénát? 
S miért ? Mert az csak színre volt széna, de 
táplálóértéke nem volt több, mint a szalmáé. 
Minél későbbre halasztjuk a kaszálást, annál 
kevesebbet ér a széna, mert megkeményedik, 

megfásul s tápanyagának legnagyobb részét a 
mag érlelése emészti föl, mely kihull, s így 
nem szénát, hanem csak annak látszó szalmát 
hordunk be, melytől nem erősödik, nem gyarap-
szik a jószág, nem tejel a fejősmarha. Nem-
csak a mennyiségre, hanem a minőségre is 
kell ügyelnünk. Én nemcsak a földmíves-
iskolában tanultam, amiért gyakran kigú-
nyolnak, hanem boldogult apámtól is hallottam, 
hogy a füvet nem szabad túlérni hagynunk, 
hogy virágjában le kell azt vágni, mert ahhoz 
legzsengébb és legtáplálóbb is. Sőt olyan 
vizenyős réteken, ahol gyorsnövésü füvek nőnek, 
mint a sás és nádféle, még inkább sietni kell 
a lekaszálással. 

— Hát nem kell a fűnek is lábán megérni, 
mint a gabonának ? — szól közbe a gazdák 
egyike. 

— Nem, mert a gabonát magjáért ter-
mesztjük, a füvet pedig azért, hogy szárát, 
levelét takarmányul használjuk föl, s ha az 
megszahnásodik, táplálóereje csökken és az 
állatok nehezen és csak részben emésztik meg. 

A késői kaszálásnak még az a hátránya is 
van, hogy a silányabb füvek és gyomnövények 
jobban elszaporodnak és hátráltatjuk vele a 
sarjú növekedését is. 

•— Ugyan elevenemre tapintott ez a fiú 
— súgta Heveder szomszédjának. — Nem jó 
vele kikezdeni, igazi fiskális gazda. Majd ki-
engesztelem ; valamit kérdezek tőle. 

— Édes Ferenc öcsém, ne vedd rossz néven, 
hogy megtréfáltalak; látom, hogy nagyon is 
érted a dolgodat. A beharangozásig már rövid 
az idő, tehát csak arra kérlek, mondd meg, mi 
igaz abban, hogy a rossz kaszálással a legjobb 
rétet is el lehet rontani ? 

— Szívesen megmondom, mert ezt is meg-o ' o 
magyarázták nekünk a földmíves-iskolában. 
Az a rossz kaszálás, amely után magas tarló 
marad, vagy ha nagyon mélyen járatjuk a 
kaszát, hogy a földet is nyesi. A magas tarló 
kisebb hiba, az csak a gazdára veszteség, mert 
kevesebb a szénája, de megnehezítjük vele a 
sarjukaszálást is ; ellenben a túlságos csupaszra 
vágással a fű szívrügyét is kivágjuk, minek-
folytán a fű nehezen hajt újra,-nemcsak hogy 
kisebb lesz a sarjú, de ha ezt a hibát többször 
követjük el, a fű egészen ki is pusztul. 

Mikor egy ízben boldogult apámtól azt kér-
deztem, hogy ki a jó kaszás, azt mondta, h< igj 
az, akinek vágása után a tarló mindenütt egy-
forma, se nem fölösleges magas, se nem tú!sá-
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gos alacsony, hanem olyan, amilyennek lennie 
kell. Azután még hozzátette : a jó kaszás se 
nem kapkod, se nem késlel, kaszája nem szorul 
folytonos fenésre és pipájával sem piszmog 
örökö sen. 

Alig hogy befejezte szavait Ferenc, oda ér-
kezett a plébános úr, aki azt kérdezte, hogy 
miről beszélgettek a gazdák. 

— A szénakaszálást rostáltuk meg, plébános 
úr — válaszolt Antal. — Ferenc öcsénk volt 
a tanító. 

— Antal bátyám ismét tréfáz ; én csak azt 
mondtam el, amit tanultam. 

— Jól ismerem én Ferenc fiamat, — szólt 
közbe a plébános úr — hogy szeret tanulni 
és éppen én voltam az, aki boldogult édes 
atyját rábeszéltem, hogy járassa a földmíves-
iskolába; mert akárhogyan gondolkodunk is, 
egy igaz, hogy manapság már a gazdának is 
tanulnia, haladnia kell, mert aki nem halad, 
az elmarad és eltapossa a haladás kereke. 

Különben erről, vagyis hogy miért kell a gazdá-
nak is tanulni és hogyan, majd más alkalommal 
beszélgethetünk el, mert megfejtéséhez több idő 
kell, mint amennyivel most rendelkezünk. 

Addig is gondolkodjunk róla, mert, amint 
mondják, több szem többet lát. 

De nekem is volna megjegyzésem a gyűj-
tésre, mert a munka neheze, vagyis amihez 
nemcsak erő, hanem ész is kell, a kaszálás 
után következik. A rossz szárítással a legjobb 
szénát is el lehet rontani. Nem elég a szénát 
egyszerűen renden hagyni és legfölebb egyszer 
megforgatni, hanem arra is kell ügyelnünk, 
hogy a széna megtartsa zöldes színét, hogy 
rajta maradjon levele, virága, legyen puha 
fogása és jó illata, ne szárítsa ki a nap fölös-
legesen. A rendeket, amint a fű egy kicsit 
megfonnyadt, meg kell forgatni és ha már a 
megforgatott rendek felső részén is meglátszik o o o 
a fonnyadás, kisebb rakásokba, rudasokba 
gyűjtjük össze, csak azután, ha így eléggé 
megszáradt, petrencézzük és egy-két nap 
múlva hazahordjuk. 

Azt tudjuk, hogy a szénával, nehogy össze-
törjön, levele, virága lepörögjön, legjobb reggel 
vagy este dolgozni, amikor meg van eresz-
kedve ; de arra már sokan nem gondolnak, 
hogy a gyűjtésnél, behordásnál a szénával 
gyengén kell bánni, nem pedig ide-oda do-
bálni, hányni-vetni. 

Az is fontos dolog, hogy hová hordjuk be 
a szénát ? A legalkalmasabb hely a pajta, mert 
abba a szénát nem kell oly tömötten rakni, 
mint a Boglyába ; de ügyesen megrakott bog-
lyában is jól áll el. Aki a padlásra rakja a 
szénát, arra ügveljen, hogy teljesen kiszáradva 
kerüljön oda. De az istálló fölött legrosszabb 

helye van, mert a gőztől, melegtől könnyen 
elromlik. 

— Hát az ellen, hogy a széna ki ne gyu-
ladjon, mit tegyünk, főtisztelendő plébános úr? 
— kérdezte a gazdák egyike. 

— Egyszerűen azt, hogy ne hordjuk be 
nedvesen, nyersen. Azért azonban ne ijedjünk 
meg, lia azt tapasztaljuk, hogy szénánk bel-
seje meleg, mert a friss széna rendesen fel 
szokott melegedni. Annak megtudására, hogy 
a behordott széna nem melegszik-e nagyon, 
legegyszerűbb eljárás az, ha a széna közé 
vastagabb karókat szúrunk, úgy, hogy végük 
a közepét érje. Ezeket minden második napon 
kihúzzuk és ha . csak annyira melegek, hogy 
kezünket nem sütik, nincs mit aggódnunk, 
különben szét kell raknunk. 

De már beharangoztak, menjünk az Ur • 
istennek hálát adni. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Többeknek. Ezüst prémnyulat Parálc Lázár 

kincstári kántortanítónál (lakik : Tiszolcz, Gö-
mör in.), belga óriásnyulat pedig Hanák Manó 
tiszolczi állami elemi iskolai igazgi>tótanítónál 
szerezhetnek be. A fajtisztaságért és a lelki-
ismeretes kiszolgálásért nevezettek kezesked-
nek. — V. J. Zalkod és M. J. Tót-Bán-
hegyes. 1. Méhészeti eszközökért bármikor 
folyamodhatik. A kérvényt célszerű a tan-
felügyelő vagy az iskolaszék útján a föld-
mívelésügyi miniszterhez felterjeszteni. A kér-
vényre 1 koronás bélyeget tegyen. 2. Barom-
fiak beszerzése végett forduljon kérelmével 
közvetlenül az illető kerületi állattenyész-
tési kir. felügyelőhöz (a jelen esetben Debre-
czenbe). — K. Gy. A cikket köszönjük ; igen 
tanulságos dolog. Bizony igaz, hogy ma már 
csak ímmel-ámmal írnak egy-egy gazdasági 
cikket, s abban is mindig csak támadni sze-
retnek; pedig a gyakorlati tapasztalat és a 
tudományos dologról való írás a legszebb és 
leghálásabb munka. — K. E. Jászladány. A „faj-
baromfitenyésztésről" szóló dolgozat közlés előtt 
átdolgozandó, mert „egyforma mértékkel mé-
rünk". Ha a cikk átdolgozásába nem egyezik 
bele, úgy kérjük értesítését ; a kéziratot ekkor 
ugyanis — kivételesen — visszaküldjük b. címére. 
— Sz. J. Komárom. Augusztus v. szeptember 
hóra marad, de átdolgozást igényel. — K. J. Sel-
meczbánya. Gomba-, maszlagos nadragulya-, 
maszlagos redőszirom- és bolondító csalmatok-
kai való mérgezési esetekben az első segítség 
az, hogy a gyermeket (illetve a beteget) nyom-
ban meg kell hánytatni két háromszor egy-
másután, meleg víz itatásával. Ezután adjunk 
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be a betegnek hashajtót (keserűvíz, ricinus-
olaj, purgó stb.). Végre célszerű mindezek után 
a beteggel kanalanként feketekávét vagy teát 
itatni. Természetes dolog, hogy orvost rögtön 
kell hívni. — Sz. P. 1. A szederfa gyökereit 
merőlegesen ereszti a földbe, tehát gyöksarja-
kat nem bocsát ki, mint pl. az akácfa. 2. Az 
orsz. selyemtenyésztési felügyelőség (Szekszárd) 
készséggel beszerzi a szükséges ojtógallyakat 
olyan szederfákról, amelyek gyümölcsöt nem 
hoznak, s az ilyen ojtógallyakat ingyen min-
denkinek megküldi. A gyümölcsöt nem termő 
szederfák kivált a szántóföldek mentén ülte-
tendők el ; a baromfiudvarban pedig jó, ha a 
szederfa gyümölcsöt is hoz. 

V e g y e s e k . 
— Méhészmunkás-tanfolyam. A gödöllői 

m. kir. állami méhészeti gazdaságban a folyó 
évben, szeptember hó 15-én megkezdődő két-
éves méhésí'munkás-tanfolyamra fel fog vétetni 
hat olyan egyén, kik 16. életévüket betöltötték, 
de 35-ik életévüket még túl nem haladták. 
A felvételt kérő és egykoronás bélyeggel 
ellátott folyamodványokat a m. kir. földmívelés-
ügyi miniszterhez (Budapest, V., Országház-tér 
11.) folyó évi július 31-ig a következő okmá-
nyokkal felszerelve kell benyújtani : 1. Kereszt-
levél (születési bizonyítvány). 2. Az elemi 
népiskola négy osztályának elvégzéséről szóló 
bizonyítvány. 3. Hiteles bizonyítvány arról, 
hogy folyamodó valamely mező-, kert-, szőlő-
vagy erdőgazdaságban mint segédmunkás vagy 
mint egyéb alkalmazott legalább egy évet 
gyakorlatilag töltött s használhatóságának s 
megbízhatóságának tanújelét adta. A földmíves-
vagy kertmunkás-iskolát végzettek előnyben 
részesülnek. 4. Azoknak, kik szülői gondozás 
alatt nem állanak, kifogástalan magaviseletükről 
tanúskodó községi bizonyítványt, azoknak pedig, 
kik szülői vagy gyámi gondozás alatt állanak, 
az említett községi bizonyítványon kívül még 
a szülőik, esetleg gyámjuk oly beleegyező 
nyilatkozatát is kell mellékelniük, mely az 
illetőnek a tanfolyamra való belépést meg-
engedi. 5. Csatolandó továbbá az ép, egészséges 
és munkára edzett testalkatot igazoló bizonyít-
vány, a himlőoltási bizonyítvánnyal együtt. 6. 
A hadköteles sorban levők részéről szükséges 
annak feltüntetése, hogy a katonai szolgálat 

teljesítésének ideje a gazdaságban töltendő két 
év tartamával nem esik össze. Előnyben része-
sülnek azok, kik hadkötelezettségüknek mái-
eleget tettek. A tanfolyamra felveendő egyének 
a telepen szabad lakást és államköltségen teljes 
ellátást kapnak. A hallgatók betegség esetén 
ingyenes orvosi segélyben és gyógyszerben 
részesülnek. A szükséges könyveket, írószereket, 
a gyakorlati munkákhoz megkívántató felsze-
reléseket, szerszámokat és eszközöket a tanulók 
használatra a gazdaságban kapják. Ezeken 
kívül évenként minden növendék 60 korona 
ruhapénzben is részesül oly módon, hogy a 
szükséges ruházatról, ezen összeg erejéig, a 
gazdaság vezetője gondoskodik. Budapest, 1906 
ji'mius hó 5-én. M. kir. fóldmív. miniszter. 

— Méhészeti előadások. Az állami méhé-
szeti vándortanítók f. évi július hónapban az 
alant megnevezett napokon és helyeken tartják 
előadásaikat. 1. Imrey Ferenc első kerületi, 
székhelye Rákoscsaba. 4-én Budakalászon, 5-én 
Borosjenőn, 6-án Ürömben, 7-e'n Solymáron, 
8-án Nagykovácsiban, 9-én Jenőn, 10-én Tel-
kin, 11-én Pátyon, 12-én Torbágyon, 13-án 
Budaeörsön. 2. Abaffy József második kerü-
leti, székhelye Pápa. Betegség miatt előadáso-
kat nem tart. 3. Valló János harmadik kerü-
leti, székelye Pozsony-Ligetfalu. 4-én Magyar-
bélben, 5-én Papkönnösdön, 6-án Ghánádon. 
7-én Szvanszbachon, f 1-én Losonczon, az állami 
tanít képezdénél, 14-én Teriingen, 15-én Kápol-
nán. 4. Rózsa János negyedik kerületi, szék-
helye Sárospatak. 5-én Máramarosszigeten az 
állami tanítóképezdénél, 6-án Szigetkamarán, 
7—8-án Nagybacskón, 9-én llahon, 11-én Be-
rettőn, 12-én Falkuson, 13-án Dubrékán, 14-én 
Butkán, 15 — 16-án Deregnyőn. 5. Forgách Lajos 
ötödik kerületi, székhelye Arad. 17-én Nagy-
banyán, 18-án Mis/tótfalun, 19-én Lápos-
bányán, 20-án Felsőbányán, 21-én Dióshalo-
mon, 23-án Erdőszádán, 24 én Somkúton. 6. 
Tóth János hatodik kerületi, székhelye Nagy-
enyed. 17-én Hévizén, 18-án Hosszúfalun, 19-én 
Zajzonban, 20-án Szászmagyaroson, 21-én Se-
gesváron, 23-án Tür én, 24-én Oláhcsesztvén, 
25-én Felenyeden. 7. Nagy János hetedik ke-
rületi, székhelye Kolozsvár. 16 — 17-én Topán-
falván a m kir. erdőgondnok ságnál, 18-án 

' T • 
Bisztran, 20 - 2 1 - é n Kézdivásárhelyen, az árva-
háznál. 8. Kiszely Ede nyolcadik kerületi, s ék-
helye Temesvár. 10 én Nagy őszön, 11-én Lov-
rinban, 1'2-én Sándorházán, 13-án Bille'den, 
14-én Üjbesenyőn, 16-án Vadászerdőn, az erdő-
őri szakiskolánál. Budapesten, 1906 június 6-án. 
Kovács Antal, méhészeti felügyelő. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 7 . SZÁM. 

— Újabb burgonyabetegség. Szerencsére 
nálunk még alig hallottunk ártalmairól; de 
ez nem ment föl bennünket a baj iránt való 
•érdeklődéstől, minthogy a szomszéd Német-
ország már széltében meg van vele fertőztetve O O 
s így előbb-utóbb beköszönthet hozzánk is. 
Tehát jó, ha előre ismerjük. A „Kartoffel-
schorf"-ot burgony avarnak lehet elnevezni. 
Kártétele abban áll, hogy a burgonya héja el 
ráncosodik s alatta a növéayszövet elhal s 
helye hol száraz, hol nedves marad. Aki látni 
akarja kórképét, nyomjon egy jól megmelegí-
tett kést az egészséges burgonya egyik olda-
lára s a sértés helyén rögtön ráncos cserepe-
sedés keletkezik. Szóval : a baj lényege abban 
áll, hogy a német burgonya szövete a külső-
nek egyes pontjain elhal s ezzel kevesbedik az 
értéke, könnyebb az elrothadása. A németek 
sajtója sokat foglalkozik e bajjal, de eddigi 
megállapodásait nyomban tönkretette ellenkező 
tapasztalatokra alapított cáfolat. Hogy a vető-
mag beteg volta okozná a ragyát, az nem áll ; 
mert egyes kísérletezők ültettek kizárólag var-
beteg burgonyát és belőle egészséges gumót 
arattak. Máshol ismét varmentes ültetőmagból 
varas aratáshoz jutottak. Egyik gyanúsítja 
miatta a talajt, a másik a trágyázá i módot, 
harmadik az időjárást, negyedik a kései föl-
szedést. De még azért a nézetek nem tisztázód 
tak. Csak abban uralkodik egyhangúság, hogy 
ez a burgonyabetegség Németországban álta-
lános csapás jellegét kezdi ölteni. Vigyázzunk 
tehát új féleségek behozatalakor és legyen rá 
gondunk, hogyha valahol efféle baj mutatkozik, 
jelentsük be azt a magyaróvári növényélet- és 
kórtani állomáson idejében. Mindenesetre jó 
lesz a vetőmaggumók csávázása, illetve meg-
mosása 2%-os rézgálicoldatban. „ M. " 

— A kicsépelt gabona eltartása. Ha a 
gabonát hamarosan az aratás után csépeljük 
ki, akkor a gabona sok nedvességet tartalmaz. 
Ha az ilyen gabonát nagyobb garmadába 
rakjuk, akkor az csakhaiûar megmelegszik, 
dohos szagot vesz föl és csírázó képessége is 
csökken. Hogy mindezen bajokat elkerüljük, 
leghelyesebb, ha a következőleg járunk el : a 
gabonát mintegy 15 cm. magas garmadába 
rakjuk és 3—4 napon, át naponta legalább 
1—2-szer átlapátoljuk. Ezáltal elősegítjük a 
magvakban levő nedvesség elpárolgását. Gya-
kori és gondos lapátolás a gabona minőségéx-e 
igen jó hatással van. Az első raktározási idő 
alatt, lehetőleg száraz napon a gabonát meg-
tisztítjuk s azután körülbelül 25 cm. magas 
garmadába rakjuk, ismét gya' ran átlapátoljuk, 
de lehetőleg derült napokon. Ha az idő esősre 
fordulna, akkor a lapátolást be kell szüntetni, 
sőt a magtár ablakait is ajánlatos betenni, 

nehogy gabonánk a levegőből még több ned-
vességet vegyen föl. Az ősz beálltával a gar-
madát 60—70 cm. magasra lapátolhatjuk s 
ezután havonként egy-kétszeri forgatás elegendő, 
csakhogy a rakás fenékig föl legyen forgatva 
s a gabonát a levegőben mintegy dobjuk. 
Decembertől február végéig havonta egyszer, 
márciustól április végéig havonta 2—3-szor 
lapátoljuk, mert ebben az időben a gabona 
gyakran megmelegszik. Ha a lapátolás tavasszal 
aránylag sokba is kerül, azért nem szabad el-
mulasztani, mert gabonánk könnyen megdoho-
sodik. (E. G.) 

— A répalevelet sok helyen leszedik a 
tehénnek már augusztusban. Ez helytelen, 
rablógazdálkodás. A répa egész október köze-
péig fejlődik, tehát szüksége van a szerveire, 
kivált a levelére. Hiszen nem növelné azt olyan 
nagyra a bölcs természet, ha nem volna a 
növénynek reá szüksége. Különben is a zsenge 
répalevél savanykás és így az állatnak elcsapja 
a hasát, ha egymagában etetjük. Aki tehát tépi 
a levelét, elégedjék meg egy kárral, hogy t. i. 
a saját répatermésJt csökkenti s ne erőszakol-
jon kettőt, hogy t. i. még a tehene is meg-
betegedjék s rossz tejet adjon. (M.J 

— Az égetett mész eltartása. Száraz 
oltottmeszet legcélszerűbben nedvesített zsá-
kókban lehet eltartani ; ez ugyanis a port nem 
engedi magán át, a zsák likacsa: állandóan el-
tömődnek, s így az oltott mészhez a levegőből 
szénsav sem juthat. Az égetett meszet pedig 
legjobb úgy raktározni, hogy megfelelő gödör 
fenekére 15—20 cm. vastag mészréteget rakunk, 
kevés vízzel ezen réteget megnedvesítjük, mi 
ált 11 a mész finom porrá esik szét. Erre a 
rétegre rakjuk a megőrzendő mészdarabokat, 
melyeket lehetőleg szorosan egymás mellé 
helyezünk. A rakás tetejére ismét por alakú 
oïtottmeszet teszünk, amely a rakás közeit is 
kitölti. Az ily módon raktározott mész meg 
van védve úgy a levegő, mint a nedvesség 
behatásától, s így egész télen át jól eltartható. 
Vizsgálatok igazolják, hogy az így eltartott 
mész jóságából semmit sem veszít s az igen 
könnyen és jól oltódik meg. (E. G.J 

T a r t a l o m : Foglalkozzunk a selyemtenyésztéssel. 
Kovács Sándor. — A tanító a gazdakörben. Walhier 
Gyula.•— Üzemterv a Debreczen az. kir. városi önáll6 
gazdasági ismétlő iskola gy, korló-telepéről. (Vége.) — 
A szőlő előgyökereztetéséi-ől. Kadocsa Gyula. — 
Baromfitenyésztésem számokban. Lengyel Károly. — 
Gyógynövények termelése. K. — A szappangyökér 
termelése. Krenedits Ödön. — Zsurló és tarack. Kluger 
Ödön. — Szénakaszáláskor. (Tárca.) Zádor Gyula. — 
Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: (Jjváry Béla. 
Segédszerkesztő : fíööz József dr. 

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
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Megjelenik e lap muuL-n heten egyszer, csütörtökön (este). 

Megfcj'phft ja e lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehár az összes óvodák, c'.emi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intezetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése iránti folyamodványod az iskola l é tezésé t 
gazoló és az il'etékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 

községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
lapja" szerkeszt ősi «ékez küldendők. A helység (a megye meg-
je ioksével) es az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előf izetés i ár : Fgy övre 10 korona, felévre 5 korona, 
negyedévre - korona '»ü filler. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az elófi/.etesi pénzek a 
kiadó h ivat« Iba küldendők. 

A hirdet é«"k árszabásit. — A pályázati hirdetéseknél min 
den egyes szóért, minden köz'ós után G fillér fizetendő Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetesi díj » lőre küldendő 
be. Kü-j éb hirdet('tfi'knck az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomása es egyhasabn sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiauóhivatal l ia küldendők. 

SZEKHESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
U r m r K S T , 11. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAOY. KIR. KG TETEM l .NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

l í é i c i r a t o l c a t n e m sr<iunk v i s < / , a . 

Az 1906. évi népoktatásügyi költ-
ségvetés. 

(Második k ö z l e m é n y . ) 

Állami népoktatás. Yalamint az állami 
közigazgatás többi ágára, úgy az állami 
népoktatásra is szerfölött zsibbasztó 
hatással volb a másfél évi törvényen 
kívül való állapot. Új állami népiskolák 
szervezéséről perze szó sem lehetett, 
de a meglevő állatni népiskolák törvény-
szerű fejlesztése is fönnakadt; hiába 
kértek fedezetet a legégetőbb szükség-
letekre. 

Most immár kétségtelen, hogy a szep-
tember hóban megnjíló új tanévben a 
legtöbb hiány megszűnik. Apponyi gróf 
miniszter már intézkedett, hogy mind-
azon állami elemi népiskolák, amelyek-
nek szervezése már előbb kimondatott, 
de amelyeket eddig részint a költség-
vetés hiánya miatt, részint más okból 
nem lehetett megnyitni, működésüket 
az 1906/7. tanévben kezdjék meg. El-
rendelte továbbá, hogy mindazon állami 
iskoláknál, amelyeknek törvényszerű fej-
lesztése égetően szükséges, az új tanítói 
állások szeptember hótól betöltessenek; 
az állandó helyettes tanítók ós tanító-
nőit rendes tanítókká kineveztessenek. 
Szóval, rend és fejlődés lesz az állami 
népoktatás terén, mert rövid idő múlva 
szentesítve lesz az 190(5. évi állami 
költségvetési törvény. 

Ez a költségvetés az állami népokta-
tásra vonatkozólag a következő tétele-
ket tartalmazza: 

Rendes kiadások: személyi járandó-
ságokra 7,732.538 K, dologi kiadásokra 
980.000 K, új állami népiskolák fölállí-
tására 150.000 K, a rendes kiadások 
összege 8,862.538 K. Rendkívüli kiadá-
sok: beruházásokra (építkezés) 408.499 K. 
Az állami népoktatás kiadásainak fő-
összege 9,271.037 K; amely összeg, 
szemben az 1904. évi kiadás főösszegé-
vel, 6,962.860 K-val, 2,308.177 K emel-
kedést mutat . 

Itt mindjárt kiemeljük azon örven-
detes tényt, hogy Apponyi gróf kultusz-
miniszter az új állami népiskolák föl-
állítására eddig rendszerint előirányzott 
100.000 K-t 150.000 K-ra emelte föl, 
amelyből az új állami népiskoláknak 
csupán szeptember—december havi költ-
ségei nyernek fedezetet, amely tétel 
tehát a következő évben 450.000 K 
költséget jelent. Az új állami népisko-
lákhoz ezen összegből 375 tanítói állás 
szervezetik. Ezzel az állami tanítói állá-
sok létszáma az 1906/7. tanévben 5525 
lesz. 

A képviselőház pénzügyi bizottságában 
Apponyi gróf kultuszminiszter röviden már 
rámutatott azon irányelvekre, amelyeket 
az új állami népiskolák fölállítása körül 
követni kíván. Lesz alkalmunk ezen irány-
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elveket az 1907. évi állami költségvetés 
alkalmából behatóan ismertetni. 

Az 1906. évi állami költségvetésben 
összesen 5150 rendes tanítói állás java-
dalmazása van előirányozva. A javadal-
mazás részletezése a következő: 1 állás 
2120 K-val, 39 állás 1800 K-val, 9 állás 
1700 K-val, 214 állás 1600 K-val, 90 
állás 1500 K-val, 628 állás 1400 K-val, 
529 állás 1300 K-val, 868 állás 1200 
K-val, 2767 állás 1000 K-val. Meg-
jegyezzük, hogy ezen fokozatokban úgy 
a fizetés, mint az 1904. évi I. t.-c. 
alapján engedélyezett személyi pótlék 
is bennfoglaltatik. Ezenkívül egy hit-
oktatói állás 2000 K javadalma is it t 
van fölvéve. A fizetésekre és az 1904. 
évi I. t.-c. alapján engedélyezett személyi 
pótlékokra az 5150 állás után elő van 
irányozva 5,933.520 K; egyéb pótlé-
kokra 111.678 K, ami főleg az állami 
kezelésbe vett iskolák tanítói előbbi 
javadalmainak kiegyenlítésére szolgál. 

Lakpénzekre elő van irányozva 40 
állás után 600 K. 251 állás 420 K, 
760 állás 360 K, 994 állás 300 K 
és 1226 állás után 200 K. A lakpénzek 
főösszege 946.000 K. 1880 állami tanító 
természetben nyer lakást. 

I t t megjegyezzük, hogy a közoktatási 
minisztérium népoktatásügyi osztályába 
ós számvevőségéhez 10 állami tanító 
van szolgálattételre berendelve, akiknek 
összesen 32.100. K-t tevő javadalma-
Z&Scl cl központi igazgatásnál van elő-
irányozva, 

A tanítók évötödös korpótlékaira 
636.200 K; az 1904. évi I. t.-c. alapján 
az 1906. évre utalványozandó személyi 
pótlékokra 53.733 K; a székesfővárosban 
és környékén, továbbá Fiúméban alkal-
mazott családos tanítók működési pót-
lékaira 45.360 K; hitoktatók tisztelet-
díjaira 70.000 K; tüzifaváltságra 3856 K; 
útiátalányokra 3000 K; szolgák díjazá-
sára 3650 K van előirányozva. 

A személyi kiadások főösszege 7,810.153 
K-t tesz ki, amelyből azonban levonandó 

1 % évközi megtakarítás, 77.615 K, marad 
a fönnebb kitüntetett 7,732.538 K. 

Tudvalevőleg az 1906. évi költség-
előirányzatot tulajdonképen mógaFejér-
váry-kormány állította egybe; ezt az 
új minisztérium az idő rövidsége és a 
viszonyok kényszere miatt átvette és 
azon már kevés változtatást tehetett, 
így az állami népoktatás előirányzatá-
ban Apponyi gróf miniszter csupán az 
új állami népiskoláknak 50.000 K-s 
előirányzatát emelte föl 150.000 K-ra 
és a meglevő állami iskoláknál rend-
szeresített 5025 tanítói állás létszámát 
fölemelte 5150-re, oly végből, hogy az 
állandó helyettes tanítók rendes tanítókká 
kinevezhetők legyenek. 

Az állami tanítók fizetésrendezése az 
1906. évi költségvetésből még hiányzik. 
De ez ne aggassza az állami tanító-
testületet, mert biztos tudomásunk van 
arról, hogy Apponyi gróf kultuszminiszter 
melegen érdeklődik a tanítók fizetés-
rendezése iránt és már a közel jövőben 
megkezdődik az állami tanítók fizetésé-
nek fokozatos rendezése, még pedig oly 
módon és mértékben, amely a méltányos 
igényeket ki fogja elégíteni. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

r= A közoktatásügyi költségvetés a pénz-
ügyi bizottságban. A képviselőház pénzügyi 
bizottsága f. hó 3-iki ülésében tárgyalta az 
1906. évi közoktatásügyi költségvetést, melyet 
Sághy Gyula előadó röviden ismertetett. Kiemelte, 
hogy ezt a költségvetést a kormány elődjétől 
vette át s mostani előrehaladott stádiumában 
sokat már nem változtathatott rajta, úgy, hogy 
a kormány programja ebben a költségvetésben 
még nem jut kifejezésre. Mégis kitűnik a költ-
ségvetésből, hogy a miniszter az 1848. évi 
XX. t.-cikk fokozatos keresztülvitelére és a 
nemzeti kultúra céljaira fölvett összegeknek 
állandó emelésére törekszik. Az előadó ezek 
után a költségvetést elfogadásra ajánlotta. 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter kijelentette, hogy a költségvetés, bár 
tényleg egészében nem a mai kormány alko-
tása, mégsem nélkülözi egészen az individuális 
jelleget. Kiemelte különösen, hogy a költség-
vetésben jelentékenyen emelte a népoktatási célra 
fölvett összegeket, amelyeket, kivált a nemzeti 
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szempontból fenyegetett vidékeken, de a faj-
magyar részeken is, átgondolt rendszer szerint, 
igen hathatósan szándékozik fölhasználni. A 
miniszternek ezzel az a célja, hogy erős vidéki 
középpontokat teremtsen, melyek befolyásukat 
az egész körülöttük fekvő területen érvényesí-
tenék. A bizottság azután a költségvetést álta-
lánosságban elfogadta: következett a részletes 
tárgyalás. A népiskolák tételénél Bizony Ákos 
kéri, hogy a túlnépes magyar városokban, hol 
megfeszített áldozatkészség mellett sem lehet a 
gyermekek iskoláztatását biztosítani, állami 
iskolák állíttassanak föl. Andrássy Sándor gróf 
fölhívja a minisztert, hogy azokat a felekezeti 
iskolákat, amelyek a törvény kívánalmainak 
meg nem felelnek, haladéktalanul zárassa be. 
Apponyi Albert gróf miniszter ismeri a Bizony 
által emlíMt bajokat, és túlnépes helyeken, hol 
az összes gyermekek iskoláztatása biztosítva 
nincs, a felekezeti és községi iskolák mellett 
állami iskolákat akar fölállítani. A létező fele-
kezeti vagy községi iskolákat, ha különben 
megfelelnek, fönn akarja tartani, mert nem 
akarja elpusztítani a létező kultúrális tényező-
ket. Ahol a felekezeti iskolák nemzeti szem-
pontból nem megbízhatók és a törvénynek meg 
nem felelnek, ott a kormány velük szemben el 
fog járni. Általános elv itt az, hogy a rendel-
kezésre álló eszközöket ne pazaroljuk el ott, 
ahol erre nincs szükség, nehogy elvonjuk azokat 
oly céloktól, ahol szükségesek. Semsey László 
az állami iskolák fölállítását kivált a nyelv-
határokon tartja célszerűnek. Azokon a vidéke-
ken, ahol a magyarság a nemzetiségekkel érint-
kezik, az állami iskolák egyfelől erősítik a 
magyarságot, másfelől a nemzetiségekre is ma-
gyarosi tóiag hatnak. Hoitsy Pál ezt a Semsey 
által fölvetett gondolatot igen figyelemreméltó-
nak mondja és kéri a minisztert, hogy ezt az 
elvet tartsa szem előtt. Apponyi Alhert gróf 
miniszter kijelenti, hogy nagyjában úgyis eme 
elv szerint jár el. A tételt elfogadták. 

Társadalmi népmeiités. 
Igen sok család romlását, ifjú bukását 

a ferde irányú társadalmi szokások okoz-
ták, melyeknek nyűgétől nem volt elég 
bátorságuk megszabadulni. így számos 
ember társadalmi kényszerből lett iszá-
kossá, mert azt tartották, „ki szeszes 
italt nem iszik, nem is ember".Meg „egy 
pohár bor a hazáért meg nem árt", az 
pedig ezután már természetes, hogy „há-
romszor iszik a magyar" ! Aki azután 
tovább nem iszik fenékig, az vigyázzon 

magára, mert „huncut, aki ki nem issza". 
Ma már veszedelmes arányokat öltött 
az alkohol élvezete: egészségi, erkölcsi 
és gazdasági szempontokból egyaránt. 
Öldöklő háborúnál, dühöngő pestisnél 
sokkal nagyobb pusztítást visz véghez 
az alkohol. 

A tavaly tartott alkoholellenes kon-
gresszuson nagy volt a fölbuzdulás, de 
azóta mintha ismét csökkent volna a 
kérdés iránti érdeklődés. Pedig ily meg 
nem oldott fontos kérdést állandóan 
napirenden kellene tar tani és küzdeni 
mindaddig, míg köztudattá nem válik, 
hogy az alkohol elleni harccal eszközöl-
jük a legszentebb társadalmi népmentést. 
Ha a társadalom a rossz szokásokat át 
tudja plántálni nemzedékről nemzedékre, 
miért ne tudna egy jobb társadalom 
javítani? Kicsinyeskedés, gúny, gáncs 
minden mozgalom kerékkötője, ámde 
ezzel nem kell törődni, hanem szolgál-
jon buzdításul a külföld példája. Ha csak 
röpke pillantást vetünk is, szomorúan lát-
hatjuk, hogy e téren irodalomban és intéz-
ményekben mennyire hátramaradtunk. 

Ha néprajzi szemlét tartunk, azt lát-
juk, hogy a pálinkás vidékeken a nép 
erkölcstelen, csenevész testalkatú és foly-
ton szegényedik. Próbaházasság, leány-
rablás napirenden levő dolog, melyen 
meg sem ütköznek az emberek. E divat 
különösen nagy méreteket ölt a dél 
vidéki oláhok, rácok között. De nemcsak 
a vidéken, hanem a nagyvárosokban is 
megmételyezi a szeszes ital az embere-
ket, így pl. nov. 7-én vasárnap éjszaka 
Budapesten a rendőrség negyven ember 
késeléséről vett tudomást; mennyi lehet 
azon késelő emberek száma, gyalázatosan 
garázdálkodóké, akikről a hatóság nem 
vet t hivatalosan tudomást. Húsból és 
vérből vagyunk mindnyájan, az alkohol 
élvezete az egyik embernek épúgy árt, 
mint a másiknak, azért az iszákos nem-
csak önmaga ellen vét, hanem súlyos 
merényletet követ el családja ellen is. 
Különösen az ifjúságot kellene féltő 

2 8 * 
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gonddal őrizni, mert a szeszes ital úgy 
elhervasztja erkölcseit, mint a tavaszi 
fagy a nyíló virágot. Azért tekinté-
lyűnket vessük latba nemzeti lételünk 
érdekében, mert minden ország tá-
masza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha 
elvész : Róma ledől és rabigába görnyed ! 

Hogy az egészségre mily káros be-
folyást gyakorol az alkohol, azt a leg-
több ember csak nem akarja tudni. 
Pedig a szesz hatása sok emberen gyor-
sabban kiüt, mint az arzént élvező 
stájeri nyakán a golyva. Azoubau hadd 
szóljon Humbert Alfonz francia kép-
viselő kamarai szónoklata, melyből mi is 
sok tanúiságot vonhatunk. Az alkoholiz-
mus romboló hatásaival mindnagyobb 
mértékben ejti rabigába népünket, úgy 
hogy a legnagyobb aggodalommal kell 
gondolnunk a nép jövőjére. A folyton 
terjedő méreg élvezete folytán népünket 
egészen ú j betegségek lepik meg, melyek 
nemzedékről nemzedékre szállnak. Meg-
apasztja nemzetünk létszámát, néptelenné 
teszi műhelyeinket, gyöngíti ós silányítja 
a hadsereget; míg a kórházakat és 
tébolydákat benépesíti, sőt minden ipari 
cikket megront, mely nemzetünk által 
jön a világpiacra. Es mi összetett kézzel 
nézzük e veszedelmet, anélkül, hogy 
meggátolnék a rohanó árt folyásában? 
Ezenkívül hivatkozhatnám a tudósok 
egész seregére, kik a leghatározottabban 
az alkohol ellen nyilatkoztak, mint a szer-
vezet megrontója ellen; azonban inkább 
ideiktatom, mily határozatokat hozott a 
Hollandiában tar to t t legutóbbi nemzet-
közi orvoskongresszus az alkoholról: 
1. A szeszes ital legmértékletesebb élve-
zete is föltétlenül káros. Az emésztést 
nemhogy előmozdítja, hanem zavarja. 
Sok gyomorbaj, melyet egyéb körülmé-
nyek rovására írnak, a szeszes ital 
élvezetének következménye. 2. Fölötte 
téves az a balvélemóny, mintha a sze-
szes ital nélkülözhetetlen volna és ártal-
matlan, szükséges izgató szer azok részére, 
kik nagy forróság mellett vannak, sok 

izomerőt fogyasztó munkát végeznek, 
nedves levegőn, vízben vagy mocsaras 
helyen dolgoznak, vagy akik rosszul táp-
lálkoznak. E balvélemények sok betegség-
nek váltak csíráivá s az alkohol élvezete 
épp az ellenkezőjét eredményezte, mint 
amit attól vártak. Sokszor még a tüdő-
beteget is szeszes italokkal akarják gyó-
gyítani s így nem csodálható, ha nem 
a szesz öli a bacillusokat, hanem a ba-
cillusok őket. A betegnek tápláló erő 
kell, azt pedig nem fog adni a pálinka, 
hanem a jó tej és tojás igen. 

Az élelmes amerikaiak már fölfogták 
azt a veszedelmet, melyet iÊ alkohol 
élvezete hord méhében. Azért az élet-
biztosító-intézetek első kérdése: Iszik 
ön szeszes italt? ha igen, akkor csak 
magas betétek ellenében veszik föl; mert 
azt tar t ják, a szeszt élvező embernek 
nemcsak egészsége romlik gyorsabban, 
hanem sokkal több életveszélynek is van 
kitéve, mint a józan ember. Angliában 
pedig szigorú törvények szabályozzák 
az italmérőket. így a korcsmában fél-
óránál tovább tartózkodni nem szabad, 
12 éven aluli gyermeknek szeszes italt 
mérni szigorúan tiltva van, aki részeg 
embernek ad szeszes italt, az is bünte-
tésben részesül. Ezek mind oly eszmék, 
melyek a társadalmi népmentés fölada-
tai közé tartoznak. Mert hiábavaló a 
sok törvény és szabályrendelet, ha azok 
üdvös volta nem él a köztudatban. Azért, 
ha a nemzet megerősödését óhajtjuk, 
ne várjunk mindent a hatóságoktól, ha-
nem lankadatlan buzgalommal küzdjünk, 
hogy a társadalomban közvéleménnyé 
váljon az a tudat, hogy az alkohol él-
vezete nem gyarapítja erőnket, hanem 
tönkreteszi az egészséget. 

Ámde nemcsak erkölcsi, egészségi, 
hanem tömérdek gazdasági kárt is okoz 
a szesz élvezete: ha végigolvassuk az 
1904. évi szesztermelési statisztikát, nem 
csodálkozunk, hogy oly sok birtok kerül 
dobra, vagyon züllik szerteszét. A neve-
zett évben a magyar birodalom szesz-
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termelése 116.090 hl. tiszta alkohol volt, 
ez ital gyanánt elfogyasztott szeszre 
átszámítva 1,869.334 hl.-t tett ki. A 
magyar birodalom lakossága 19,885.444 
lelket tesz ki, így tehát egy-egy főre 
4'70 1. tiszta szesz, vagyis 9"40 L pá-
linka jutott. Ezzel azonban nem számol-
tunk el az összes szeszfogyasztás&al, mert 
háziasszonyaink által készített pálinka-
fajok mennyisége nem foglaltatik e szá-
mokban. Sörből termeltünk 1,316.676 
hl.-t, behoztunk 250.860 hl.-t, kivittünk 
48.007 hl.-t; a sörfogyasztás tehát fejen-
ként 7'638 1. Bort 204.864 hl. t termel-
tünk ; egy főre 15'50 1. jutott. A magyar 
társadalom ez érben szeszes italokra elköltött: 
csupán pálinkára 186,923.183 koronát, 
sörre 45,567.870 koronát és a borfogyasztás 
174,967.500 koronát emésztett föl. Ha e 
szomorú adatokat láljuk, nem csodálható, 
hogy a szittya vitézek unokái koldus-
bottal vándorolnak új hazába. Pedig ha 
e rengeteg összegeket egy évig össze 
lehetne gyűjteni, nem volna ez ország-
ban egyetlenegy község sem templom 
vagy iskola nélkül és nem. volna egyet-
len özvegy vagy árva támasz nélkül. 

E világos tények dacára is igen sok 
balítélettel kell küzdeniök azoknak, kik 
fölveszik a harcot az alkohol ellen; de 
kevés ember is sokat tehet, ha kitartó. 
Fényes bizonyíték erre a belga munkás-
ház. Néhány munkás megfogadta, hogy 
csak a telét fogja inni annak, amit eddig 
ivott. Az elhatározást te t t követte. Mi-
helyt volt kis pénzük, azonnal béreltek 
lakást, vásároltak újságokat s összegyűl-
tek esténként beszélgetni, olvasni, szóra-
kozni. Az eszme termékeny talajra talált, 
s ma a józan belga munkásnép nemcsak 
olvasni, hanem mulatni is jár szeszes 
italok nélkül — gyönyörű palotába. 
Látható, hogy a, társadalmi népmentés 
munk íjában siker is koronázhatja az 
alkoholelleni küzdelmet. Ha ezzel csak 
követ hordunk is a nemzeti boldogság nagy 
építményéhez, megtettük kötelességünket! 

(Budapest.) Urbányi J. 

Gyakorlati irány a nevelésben. 
A Néptanítók Lapja f. évi 25. számában 

dr. Wékerle Sándor miniszterelnök úr expozéjá-
ból kikapcsolt nyilatkozat alapján rámutattam 
a székelyföldi tanítóságnak egy nagyjelentőségű 
munkájára, mely gazdakörök szervezése s veze-
tése körül konstatálható. Kifejeztem azonban, 
hogy a községi közélet eme modern szervei 
még nem szaporodnak a közszükség arányában, 
jóllehet jelentős szerepük van a gyakorlati nép-
nevelés terén. 

Most rámutatok a szövetkezeti tevékenységre. 
Fölemelt fővel, szinte büszkén ismerem el, 
hogy e téren nagyobb a haladás, és hogy azok 
a legerősebb, legéletképesebb szövetkezetek, me-
lyéket a tanítók, papok alakítottak és vezetnék. 

A szövetkezeti mozgalmat még néhai gróf 
Károlyi Sándor indította meg és táplálta. Hű-
séges munkatársa, dr. Gidófalvi István, faluról 
falura járva, addig kapacitálta a tanítókat & 
papokat, míg megalakulhatott az ú. n. községi 
hitelszövetkezet minden jelentősebb faluban, a 
kisgazdák uzsorakamattal terhelt adósságainak 
konvertálására s a köztakarékosság fejlesztésére. 
Ezt a mozgalmat fölkarolta később az országos 
központ is. Az eredmény igen szép. 

A Székelyföldön eddig 150 hitéiszövetkezet van. 
Működése kiterjed 497 községre. A szövetkeze-
tek kötelékében csoportosult tagok száma 
30.569, akik 39.360 üzletrészt vettek. Ezen 
üzletrészek értéke : 2,263.835 K, mihez 1,388.600 
K takarékbetét és 275.700 K tartalékalap is 
hozzászámítható. 

A hitelszövetkezetek közül Csík vármegyére 
esik 16, Háromszék vármegyére 26, Kisküküllő 
vármegyére 17, Maros-Tor da vármegyére 40, 
Udvarhely vármegyére 31, Torda-Aranyos vár-
megyére 20. 

A kisemberek kezén így közéi 4 millió korona 
forog. 

Ám ez a közel 4 millió korona csak a sem-
mihez képest nagy összeg, de elenyésző csekély-
ség a fajok kultúrális és közgazdasági harcában 
a délkeleti hazarész nagyarányú pénzmanipulá-
ciójához képest, mit itt a nemzetiségi pénz-
intézetek táplálásával a nemzetiségi szövetkezetek 
végeznek. Ezekkel szemben úgy áll a dolog, 
mintha későn ébredtünk volna föl. Nem is 
próbálom meg az összehasonlítást, mert csak 
a magyarság gyöngeségét tüntetném föl általa, 
ami lehangoló. Itt újra idézhetném — gondo-
lom — Jókainak azt a nagy mondását: „Ha 
Magyarországot újabb ezer éven át bírni akarjuk, 
újból kell azt elfoglalnunk és pedig a szellemi 
műveltség és kultúra fegyvereivel." Magyar 
lelkem egész hevével hívom föl tanítótársaim 
figyelmét e csatatérre. Mert a küzdelem, még 
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pedig túlnan fanatizmussal folytatott küzdelem, 
sorsa itt dül el. 

Fokoznunk kell hát a szövetkezeti tevékeny-
séget. A konzervatív természetű székelységre 
jóformán Covább is rá kell oktrojálni a szö-
vetkezeteket, mint boldogulása egyik főfeltéte-
lét és eszközét, hogy, amint közelebb Kossuth 
Ferenc kereskedelemügyi miniszter a székely 
szövetséghez intézett egyik leiratában kifejezte : 
„ez a nagy történelmi múlttal bíró, vezető-
szerepre hivatott nép" fölvehesse a harcot a 
létküzdelemben. 

Ha valaki sokalná ezt a munkát, kijelentem, 
hogy Y—VI. osztályom és ismétlő-iskolám 
dolga mellett magam is segítettem alakítani 
és vezetni egy ilyen szövetkezetet, mely egyéb 
áldások mellett utódomnak is hoz évenként 
300—400 koronát, vasárnap délutáni tevékeny-
sége fejében. 

A hitelszövetkezetek mellett a forgalmi köz-
pontoktól távoleső Székelyföldön értékesítő-szö-
vetkezetek alakítását is megpróbálta a székely-
földi miniszteri kirendeltség, hogy ezek által a 
mezőgazdasági termékek kedvezőbb értékesíté-
sét segítse elő. Fájdalom, ez nem vezetett várt 
eredményre. A termelés oly szétszórt és jelen-
téktelen, sokszor elemi csapások által is veszé-
lyeztetett volt, hogy ezen a téren eredményt 
elérni nem lehetett. Egy tanulságunk azonban 
maradt, s ez az, hogy az értékesítő-szövetkeze-
tek akcióját a termelés nevelésének kell meg-
előznie. 

Ezért legelőbb vidékünk állattenyésztésének 
fölkarolásával a tejszövetkezetek szaporítását 
tűzte föladatául. A buzgalmat máris szép siker 
koronázta. Mert 1903 óta, amikorig csak 4 
tejszövetkezetet lehetett alakítani, 43 tejszövet-
kezet van a Székelyföldön. 

Most folyik 6 szövetkezet alakítási munká-
lata, 10-nek fölszerelése De ha csak a tényleg 
üzemképes 43 tejszövetkezet eredményét vizs-
gáljuk, akkor is nagynak kell az eredményt 
mondanunk. A forgalmi kimutatás szerint kö-
rülbelül 530.000 K értéket hoztak össze ezek 
a tejszövetkezetek, többnyire olyan vidékeken, 
ahol a tejet eddig értékesíteni nem lehetett. 

Ha számba vesszük, hogy ezzel a tevékeny-
séggel kapcsolatosan javították a közlegelőket, 
szaporították és nemesítették az állatállományt, 
még kecsegtetőbb az eredmény minden jó 
tanító szemében, aki arra törekszik, hogy a 
szenvedés és nyomor helyett a jólét lássék meg 
a nép arcán. 

Persze, itt is sok még a tennivaló. Elfajulá-
sok és hanyagság fattyúhajtásait kell lenyese-
getniök a gondos vezetőknek. 

Ilyen fattyúhajtások, hogy sok helyt a ked-
vező legeltetési és nehéz tejértékesítési viszo-

nyok közt sem kapaszkodnak a tejszövetkezetek 
után; máshol, ahol nyersen is jól értékesíthető 
a tej, túlságba viszik a földolgozást, még a 
gyermekek táplálásától is elvonván azt. De ezek 
csak muló jelenségek. Bölcs és tapintatos tanító 
azonnal észreveszi és segít a bajon, különösen 
az utóbbin, mely végeredményében az iskolát 
is érzékenyen sújtaná. 

Harmadsorban a fogyasztási szövetkezetek 
tevéken} sége köti le figyelmünket. Ilyen a 
Székelyföldön 40 van. Részletesebb adatok nem 
állanak rendelkezésemre. Mindössze annyit em-
líthetek föl, hogy a mait évek szárazsága miatt 
beállott Ínségben egyébb élelmi és ruházati cik-
kek közvetítése mellett 15 ilyen szövetkezet 
kukoricaértékesítéssel is foglalkozott, nagy-
mennyiségű oláhországi kukoricát hozatván és 
raktározván föl, hogy a vidéki székelvséget az 
éhinségtől megmentse. 

Ezeknek a szövetkezeteknek azonban (na-
gyobbrészt a „Hangya" alkotásai) sokkal több 
ellenségük van és pedig kereskedői körökben, 
mint barátjuk. 

Azt állítják róluk, hogy szükség nélkül tisz-
tességtelen konkurrenciát csinálnak a közvetítő 
kereskedelemnek, amely eddig minden tért le-
foglalt s a legszegényebb faluban is nyereséggel 
grasszálhatott, tehát halál reájuk ! Hogy a 
fogyasztási szövetkezetek kötelékében élő nép 
egészen más véleményen van, azzal természete-
sen mit sem törődnek. A közvetítő kereskede-
lem és a nép létérdekei, úgy látszik, nem azo-
nosak. De a jó tanító látja, érzi merről fú j a 
szél. És nem hagyja az ő népét. Jól teszi. 

Van még a Székelyföldön 5 gabonaraktár-
szövetkezet. Ezek a gazdák vásárcsarnokellátó-
szövetkezetének székelyföldi fiókjával együtt 
működnek, amely számukra nemcsak piacot 
szerez, de irányítja is őket. 

Összegezvén az adatokat, a székely szövet-
kezetek száma ez: 150 hitelszövetkezet, 40 
fogyasztási szövetkezet, 39 tejszövetkezet, 5 
gabonaraktár-szövetkezet, összesen 234 szövet-
kezet. 

Amikor ezekkel még jobban behálózzuk a 
Székelyföldet, valószínűleg gátat vethetünk 
nemcsak a nemzetiségi akció rombolásának, de 
a tisztességére oly sokat adó közvetítő-kereske-
delem szertelenkedéseinek is. Lesz egy sereg 
életképes szociális alkotásunk, amelyekben az 
egyén ereje szemelláthatólag érvényesül és 
gyarapítja a köz erejét, mindama nyomorúságok 
elhárítására, amelyek eddig a legszegényebb 
viskótól a módosabb emberek házain, az iskolán, 
templomon keresztül megülték a nyakunkat. 

A sikerhez azonban nemcsak az országos 
központok támogatása, nemcsak a magyar kor-
mány kiváló jóindulata, de ismétlem, a tanítók 
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és pajok önfeláldozó segítsége is szükséges. 
Nélkülük sikert elérni nem lehet. Népünk a 
sok csapásban rászakadt nyomorúság miatt 
bizalmatlan. Uj intézmények mellé csak a ta-
nító és pap után megy, s minthogy csak azok 
a szövetkezetek bizonyultak életképes szövet-
kezeteknek, amelyeket tanítók és papok vezet-
nek, elsőrendű hazafias kötelesség a tanítók és 
papok akcióba lépése. 

Ne kedvetlenítse el őket, hogy a kereske-
delmi és iparkamarákon keresztül ellentétes 
hangokat hallanak s hogy mindinkább terjed 
a jelszó: „el kell tiltani a tanítókat és papo-
kat a szövetkezeti tevékenységtől, mert azok 
növelik a nép ellenszenvét és ellenállóképessé-
gét a tisztességes kereskedelemmel szemben". 

Az a kormány, mely a nevelés gyakorlati 
irányát ily nemes intencióval siet fölkarolni, 
megvédelmezi őket tevékenységükben, hisz nem 
rombolni, de építem akarnak. 

(Marosvásárhely.) Máthé József. 

Kézimunka, kézügyesség. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr újabb 

körrendeletében fölszólítja a tanítói kart, hogy 
az új Tantervet és különösen a hozzáfűzött 
Utasítás útmutatásait tartsák be. 

Ragaszkodjunk tehát az Utasításhoz ! Az 
Utasítás azonban a kézimunka-tanításhoz úgy 
adja útmutatásait, hogy ezekből a tanítóság 
nagyobb részének az a fölfogása alakul ki, 
hogy az I. leányosztályban nemcsak kézimunkát 
nem, de kézügyességet sem kell tanítani. Részben 
igazuk is van, mert csakugyan, sem a Tanterv, 
sem az Utasítás kifejezetten nem tesz említést 
arról, hogy az I. leányosztályban kézügyességet 
kell tanítani ; és mégis, ha figyelemmel végig-
olvassuk úgy a fiú , mint a női munkatanítás 
célját, módszerét, lehetetlenség szellemükből ki 
nem olvasnunk, hogy az I. leányosztályban 
szintén szükséges, célszerű, sőt elmulaszthatatlan 
a kézügyesség tanítása. 

Foglalkozzunk a dologgal kissé részletesebben. 
Fáradságos hosszú évek tapasztalata azt 

bizonyította, hogy a kötés tanítása az I. leány-
osztályban veszedelmes, egészségtelen, lélekölő 
a kisleányokra. A tanítói gyűléseken nem 
egyszer tárgyaltatott és még csak vita sem 
fejlődhetett ki, mert a tanítónők e tárgyban 
mindig egy véleményen voltak : „le a kötő-
tükkel az I. leány osztály ban !" Ez okozhatta 
tehát, hogy az új Tanterv a kötést, igen helye-
sen, kitörülte az I. leányosztály tárgyai sorából. 
Ez a legszembetűnőbb változtatása az új Tan-
tervnek a női kézimunka-tanításban. 

A fiúk tanításánál még nagyobb az újítás: 
a külföldi iskolák példájára most nekünk is 

kell kézimunkát tanítanunk, még pedig az alsó 
két osztályban kézügyességet, a felsőbb osz-
tályokban pedig rendszeres munkát. 

Lássuk a fiúkézimunka-tanítás célját. 
„A kézimunka-tanítás célja, hogy a tanulók 

cselekvőképességét és hajlamait természetszerűleg 
fejlesszük s munkássághoz szoktatva, munkában 
ügyesekké téve őket, a munkát megszerettessük 
és megbecsültessük velük." 

Lássuk az erre szolgáló bevezető foglal-
kozásokat. 

Az alsó két osztályban „ folytassuk az otthon 
és az óvóintézetben megszokott szórakoztató 
kézimunkákat. Legajánlatosabb, ha a kézimunka 
eleinte egészen játékszerű s a népies gyermek-
játékszerek elkészítésére törekszik" stb. 

Szóval, az otthon és az óvóintézet munkájá-
nak nem szabad megszakadni: „a gyermeklélek 
érdeklődési köréhez alkalmazkodva, a komoly, 
rendszeres munkát a kézügyesség gyakorlásával 
készítjük elő". 

Hát mi a célja a női kézimunka-tanításnak ? 
Az utasító rész erre vonatkozólag így ír : 
„A női kézimunka-tanításnak a népiskolában 

egyrészt az a célja, hogy a kézügyesség fejlesz-
tése mellett a leánykák jártasságot szerezzenek 
a női kézimunkák végzésében" stb. Ezen kifeje-
zés tehát, hogy „a kézügyesség fejlesztése 
mellett" önkénytelenül arra enged következtetni, 
hogy itt is elmaradhatatlan a kézügyesítő gya-
korlatok végzése. 

Az TTtasítás szelleme tehát nem zárja ki, 
hogy az I. leányosztályban kézügyességet tanít-
sunk, de sőt megkívánja, mert ha a fiúk rend-
szeres munkájához van bevezető munka, miért 
ne előzze meg a leányok horgolását, kötését, 
varrását, szóval rendszeres munkáját, valami 
bevezető munka, a kézügyesítő gyakorlat? Ha 
a fiúknál az óvodai munkának nem szabad 
megszakadnia, miért szakadhat meg a leányok-
nál ? A fiúk munkájánál nem lehet folytonos-
sági hiány; hát a leányokénál lehet? Akad-e 
tanító, aki ezt elhiszi? Alig hiszem, mert 
általában tudva van, hogy 6 éves korában a 
kisleány is épp olyan gyermeklélek, mint a fiú. 

A családban miféle visszás helyzetet idézhet 
elő az a téves fölfogás, hogy a kisleányt nem 
kell tanítani az I. leányosztályban semmi kéz-
ügyességre. A szülők kedvetlenül, elégedetlenül 
tekintenék e furcsa alakulást ; a kisleányok 
elszomorodva, irigykedve néznék, hogy a velük 
egykorú kisfiúk tudnak ostort fonni, szél-
malmot csinálni, papírból sótartót, csákót, 
legyezőt, hajót és több effélét hajtogatni, papírt 
füzögetni, tálcát, létrát,kiskosarat összeállítani; 
agyagból perecet, kiflit, ügyesebbnél ügyesebb 
kis tárgyakat készíteni. Azok a kisfiúk mindent, 
mindent tanulnak az iskolában és tudnak vele 
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csendesen otthon játszani, pompásan mulatni ! Ok, 
a kisleányok, semmit, semmit sem tanulnak ; 
nem tudják még a babájuknak a baját sem 
befonni. Még azt is elfelejtik, amit az óvodában 
tanultak. 

Kérdezem, mivel lehetne megvigasztalni és 
kárpótolni azt a kisleányt, akitől a Tanterv 
hiányossága miatt megvonjuk a kézügyesség 
gyönyörűségeit, és mivel nyugtathatnék meg az 
elégedetlenkedő szülőket, hacsak nem hódolnak 
meg a Tanterv és Utasítás hiányosságának ? 

Ha ezekre a kérdésekre nem tudunk elfogad-
ható feleletet adni, föltehetem még azt a kér-
dést is, hogy hát vájjon osztatlan vegyes 
iskolában mitévők legyünk az I osztályos 
leánykákkal, amíg a velük egy osztályba járó 
s minden tárgyat egyformán tanuló fiúk kézi-
munkálnak ? Hiszen, ha annyira meggyőződtünk 
a kézügyesítő gyakorlatok szükségességéről, 
csak nem fosztjuk meg ezek végzésétől a 
leányokat, akik pedig már azelőtt is az óvó-
intézetben a fiúkkal együtt és egyformán mun-
kálkodtak ! Helyes ítélet mellett nem is gondol-
hatunk különben arra, hogy épen akkor 
hagyjunk el valami jót, amikor meg is győ-
ződtünk a jóságáról. 

De tegyünk még egy kérdést. Az Utasítás-
ban egyformán van megállapítva a fiú- és 
leányosztály óraterve ; ettől eltérni nem szabad. 
Hová teg\ ük el tehát a leányoknál azt a két 
órát, ami a fiúknál a kézügyességre van szánva, 
ha csakugyan igaz lehet az, hogy az I. leány-
osztályban nem kell kézügyességet tanítani? 

Aki mindezekkel a kérdésekkel nem foglal-
kozik, hanem csak a Tanterv betűit nézi, — igaz, 
hogy egészen jóhiszeműen — tévedésbe esik; 
de ha lölfogja és megérti a Tanterv és Utasítás 
szellemét ; ha lerázza magáról a betű bilincseit, 
akkor be kell látnia, hogy az Utasítás a célok 
kitűzésével világosan megmutatja az útat, 
melyen haladnia kell a kezdetétől a végéig; 
s félreérthetetlenül juttatja kifejezésre az I. 
leányosztályban is a kézügyesség szükséges 
voltát. 

Ezekután mondanom sem kell talán, hogy 
az Utasítás e tárgyra vonatkozó részének hiá-
nyossága nyilvánvaló. Minthogy azonban a 
Tantervnek és Utasításnak a kézügyességre 
vonatkozó része a betű és szó szerint csakugyan 
nem teljes és okot szolgáltat ellentétes föl-
fogásokra is: óhajtandó volna, hogy az egy-
öntetű eljárás érdekében pótoltassék s nemcsak 
a fiúknál, hanem az 1. leányosztályban is meg-
felelő kézügyesség kötelezővé tétessék. 

(Torda.) Özv Novákné Harmath Ilona. 

°C>:$K3e 

A palatáblákról. 
Olvasom, hogy a Budapesti (hivatalos) 

Tanítótestületnek legnépesebb köre, a VII. 
kerületi kör, mintegy háromszáz tag jelenlété-
ben elhatározta, hogy a palatáblát iskoláikban 
többé nem használják. Ezen rövid kis hírnek 
olvasása teljes örömmel tölti el lelkemet, mert 
a palatáblák használata ellen épen 14 év óta 
folytonosan küzdök. 

A Kolozsmegyei Tanítótestület nevelésügyi 
bizottságának egyik gyűlésén — gondolom az 
1892. évben — magam olvastam föl e tételről, 
kimutatva a palatábla előnyeit, hátrányait s 
kimutatva azt, hogy mi lehet a palatábla helyet-
tesítője. 

Az akkor tartott fölolvasásomat a Család 
és Iskola annak idejében közölte is, s hogy 
visszhangra akkor még nem talált, talán az az 
oka, mivel korai volt az a kívánalom, ami ma 
már kötelessége minden iskolának, t. i. : a 
palatábláknak lomtárba dobása. 

Azóta teltek a napok, teltek az évek. S ma, 
midőn tizennégy esztendővel idősebb, tehát 
gyakorlatibb tanító is vagyok, mint voltam 
akkor : csak jobban megerősödtem azon föl-
tevésemben, hogy a palatábla az iskolából 
kiküszöbölendő, mint rossz taneszköz. 

Amiket elmondottam akkor a palatáblákról, 
fölújítom e sorokban röviden újra. 

Az alkalmat a fölújításra nevezett tanítókör 
határozata adta. Fölszínre hozta a p tlatáblákról 
való beszélgetést. Beszélgessünk is róla mind-
addig, míg végképen le nem tárgyaljuk. Mert 
mit ér minden olyan határozat, — mint pl. ez 
is — ha áldásos hatása csak bizonyos körre 
szorítkozik s nem általános. 

Tudom, hogy a pal .táblákat azóta sok száz 
meg szá-z iskolából száműrték, de ezzel szemben 
biztos tudomásom van arról is, hogy még igen 
sok helyen kedves taneszköze az egyes isko-
láknak. 

A palatábla előnyeit röviden ezekben lehet 
összegezni. Olcsó és sok mindenre használható 
taneszköz. 

Ezek az előnyök milyen hamar semmisek 
lesznek, ha hátrányait vizsgáljuk. 

Megnehezíti a kezet. Nehézkes, csúf és, mond-
hatjuk, gondatlan íróvá teszi a gyermeket. 
Rászokik a palatáblán való „nem törődöm" 
munkára, mert ha nem jó, letörli ; kezdi újra, 
újra és ismét újra. Ezt a munkát viszi át az 
irkába is. 

Kettős munka a tanítóra is. Először meg 
kell tanítani a palatábla használatára a tanulót, 
majd le kell róla tanítani s rá kell vezetni az 
irkára, mi bizony nem kis munka A leszokás 
és rászoktatás nehéz úgy a tanulóra, mint a 
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tanítóra. Ha egyenesen irkába vezetjük tanít-
ványainkat, sokkal könnyebb lesz a munka s 
ez által sok időt is takarítunk meg. 

A palatáblák kezelésénei fölmerülő bajok sem 
hagyható'1-: figyelmen kívül. A palatábla igen 
könnyen hasad, rámája nem tartós. írólapja a 
sok írástól — a palavessző keménysége miatt — 
bemélyed. Vonatozása lekopik. Ezek előidézői 
az idétlen betüalakításoknak. De a palatábla 
letörlése is sok gondot ad. A tisztántartásra 
szükséges szivacsot a tanulók otthonfeledik, 
vagy elvesztik. Törlőrongyocska sincs kéznél. 
Törölni azonban kell. Ha nincs szivacs, nincs 
rongydarab,__ van kötény, van zsebkendő, van 
kabátujj. Es a nedvességet honnan kapják, 
mondanom sem kell. 

Ha palatábláról vezetjük a tanulót az irkára, 
meglátjuk, hogy az ilyen gyermeknek dolgo-
zata fölületes, rendetlen, piszkos lesz mind-
addig, míg hosszú idő múlva észre nem veszik, 
hogy a papiros nem palatábla. Sokszor egész 
életén keresztül megmarad a tanulóban a fölüle-
tesség, a rendetlenség, a piszkosság, mihez nagy 
részben a palatábla használata járult hozzá. 

Aztán a palavessző törékenys ;ge, a pala-
tábláknak elzsírosodása, szemetrontó fekete 
színe stb. vájjon nem mind annak használata 
ellen beszélnek ? 

Es 
ha ezen hátrányok után kimondjuk a 

a palatábla használhatatlanságát: az a kérdés 
merül föl, mi legyen a palatábla célszerű 
helyettesítője ? 

Az irka. Jobb, célszerűbb, tökéletesebb és 
megfelelőbb taneszköz a palatáblánál. 

Azon fölmerülhető kérdésre, hogy lehet-e az 
irka mindenben helyettesítője a palatáblának? 
igennel felelek. Az ügynevezett nagyvonalos 
(diktandó) irka egészen jó úgy az előgyakor 
latokra, mint a további betüalakításokra és j 
írásra, a hangjegyírásra is lehet használni. ' 
A számtani dolgozatra ott a számtani irka. 
A későbbi írásokra az l-es és 2 s számú irkák 
igen jók. Szóval, a fokozatot az irkákban be 
lehet tartani. 

Aztán takarél osság "szempontjából sem áll 
nagyon előbb a palatáb'a az irkánál. 

Mondjuk, hogy egy jobbmin ségü és kellő 
nagyságú palatábla 30—40 fillér. Ezen árért 
15 — 20 irkát lehet venni. Ha egy irka 12 
oldal, akkor 180—240 irkaoldalt kap egy 
tanuló, mit nem egyhamar ír be, hacsak nem 
firkál. És vájjon melyik az a gyermek, kinek 
egy palatábla elég? 

S ha mégis — tegyük föl —- a palatábla 
használatával egy pár fillért meg is takarít-
hatnánk, vájjon szóba jöhet-e a pár fillér 
az irka előnyei mellett? 

Végül még csak azt említem meg, hogy 

ezelőtt 14 évvel, amikor írtóháborúra indultam 
a palatáblák használata ellen : megelőzőleg a 
kolozsvári, akkor még községi elemi iskoláknak 
felügyelő-bizottsága, melynek elnöke néhai 
dr. Felméri Lajos egyetemi tanár, a kolozs-
vári tudományegyetemnek hírneves pedagógusa 
volt: kimondotta, hogy iskoláiban a palatábla 
használatát nem engedélyezi. Kérésemre néhai 
dr. Felméri Lajos egyetemi tanár több helyre 
írt ezen ügyben, hogy legújabb adat álljon 
rendelkezésünkre. 

Táblák érkeztek Párisból kettő és Londonból 
egy. A Párisból érkezett táblák egyike papírból, 
másika üvegből van készítve. A londoni tábla 
anyaga kő. Hiszem, hogy 14 hosszú év óta 
már csak hírmondóknak lehet kapni azokból a 
táblákból is ! 

Palatáblák, kő- és üvegtáblák fölött győze-
delmeskedjék a papiros, mint legmegfelelőbb 
íróeszköz. 

A m. t. szerkesztő úr szíves engedelméből 
egy pár hozzászólás után ki fog derülni, hogy 
kell-e még a palatábla a tanítóságnak, avagy 
nem ? 

Ha nem, úgy már a jövő tanévtől kezdődőleg 
zárjuk ki minden iskolából a palatáblát. 

(Kolozsvár ) Elek Gyula. 

Külföldi szemle. 
Az amerikai népiskola. A porosz ipar- és 

kereskedelemügyi minisztérium több szakférfiút 
küldött ki Am rikába, az ottani ipar és ipari 
oktatásügy tanulmányozására. Most jelentek 
meg e szakférfiak jelentés i, amelyek már azért 
is nag) on érdekesek, mert, habar elsősorban 
az iparral és ipari kiképzéssel foglalkoznak, 
érdekes világot vetnek az amerikai népiskolára 
is, mely ama kiképzésnek alapját adja. Az 
amerikai viszonyok ezen jelentésekben külön-
böző megbírálás alá esnek, az egyik kedvezőb-
ben ítéli meg, a másik kevésbé kedvezően. 
De minden jelentésben azok a jelentékeny be-
nyomások tükröződnek vissza, melyeket az ame-
rikai viszonyok a látogatókra tettek. Ahol 
világosság van, ott nagyon természetesen árnyék 
is van. Dr. Donker berlini orsz. ipartanácsi tag 
jelentéséből vesszük át a következőket: 

a) Nemzeti tanítóegyesület. Közvetlenül az 
1857 iki háború kitörése előtt, amikor az únió 
vagy elválás kérdése minden más kérdést hát-
térbe szorított, vetették meg alapját a Nemzeti 
tanítóegyesületnek (National Teachers' Associa-
tion), s az únió győzelme után kapta meg 
jelenlegi szervezetét. Hatalmas szövetség ez 
most, mely az Egyesült Államok egész nevelés-
ügyét átöleli. Az 1903. évben tartott bostoni 
nagygyűlés alkalmával 32.000 tagja volt jelen, 
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a legelső egyetemek elnökeitől kezdve, a szege'ny 
falusi tanítónőig. Ülései, közlései, elsősorban 
a különféle bizottságok jelentései messzemenő 
befolyást gyakorolnak az Atlanti-tengertől a 
Csendes-óceánig s a kanádiai tavaktól a Misszi-
szippi torkolatáig. 

b) Az amerikai népiskola jellege. Az amerikai 
iskola nemzeti jellege külsőleg azáltal jut ki-
fejezésre, hogy messze elterjedt s állami törvény 
által is meghatározott szokás alapján a nyil-
vános iskolaépületekre az oktatás ideje alatt 
kitűzik az Ünió lobogóját. Jellemző dolog, hogy 
a déli államok is, melyek a polgári háborúról 
s az újjászervezés hátrányairól még nem feled-
keztek meg, a spanyolok fölött kivívott győze-
lem közvetlen benyomása alatt saját államuk 
lobogója helyett szintén a csillagos lobogót 
tűzték ki iskoláikra. 

Az új amerikai iskola nyilvános iskola (Public 
School), t. i. olyan iskola, melyet a közösség 
állított, ez tartja fenn, ez vezeti s ez használ-
hatja, tandíj fizetése nélkül. Ennek az iskolának 
a tagozata: 1. a gyermekkert, a gyermek 4—6. 
életéveig; 2. az elemi iskola (Grammar School, 
Primary School, Elementary School), mely 8 
évfolyamból áll ; 3. a középiskola (High School), 
mely 4 évfolyamból áll; 4. a College, mely 
szintén 4 évfolyamból áll ; 5. az egyetem. Az 
1—4. alatti iskolák arra szolgálnak, hogy a 
következő fokra készítsenek elő ; ez az elv 
megfelel Huxley sokat idézett szavainak, hogy : 
„A nyilvános nevelésnek egyetlen rendszere sem 
érdemli meg a nemzeti rendszer nevét, ha nem 
olyan nagy nevelési létrát teremt, mely az 
árokból az egyetemig vezet." 

A nyilvános iskola független bármely egy-
háztól, nem nyújt vallásoktatást, még statiszti-
kai célokból sem jegyzi föl tanulóinak felekezetét. 
Rendes, rövid iskolaájtatosságok azonban, me-
lyeken minden tanulónak részt kell vennie, 
szokásosak, s épületes beszédekből vagy a biblia 
egy szakaszának fölolvasásából állanak. A szabad 
délutánok, a szombat és a vasárnap, vallás-
oktatás céljából a különféle felekezeteknek ren-
delkezésére állanak. 

a) Az amerikai tanítónő. Az amerikai tanítónő, 
különösen az oktatás alsó fokain, derekas mun-
kát végez. Ez a szó : Teacher, ha közelebbről 
nincsen meghatározva, Amerikában nőnemű, s 
az amerikai ifjúság legnagyobb része kizárólag 
a tanítónők vezetése mellett nő fel. Ez csak 
amaz állás mellett lehetséges, melyet a nő 
Amerikában elfoglal; s ezt az állást a tanító-
nőnek a népnevelésben elfoglalt szerepe tételezi 
föl. A legvadabb Chikagó egyik továbbképző-
iskolájában láttunk egy körülbelül 28 éves 
leányt, aki egy 30—40 félig meglett férfi 
és leányból álló osztályt mesteri tapintattal 

vezetett és fegyelmezett, s a megszégyenülés 
érzetével vallottuk be magunknak, hogy ezt 
egy német nagyvárosban lehetetlennek tar-
tanok. A középiskolákban működő tanítónők 
tudományos képesítése azonban még kívánni 
valót hagy fönn. 

A tanítónő állásával kapcsolatban áll az 
együttes tanítás (koedukáció). Mindkettőt a 
szükségesség hozza magával; később a szük-
ségből erény lesz, s mint ilyen, be is válik. A 
hivatalos statisztika szerint az összes nyilvános 
el. iskolai tanulók 96%-át vegyes iskolákban 
tanítják. I t t tehát föltétlenül a koedukáció 
uralkodik; a keleti részekben némelykor annak 
szelídebb formáját találjuk, úgy, hogy ugyan-
azon iskolán belül, amennyire ez lehetséges, 
külön fiú- és leányosztályok vannak. Tornászat 
és kézimunka tanításánál a két nemet elválaszt-
ják, nagyobb szünet alkalmával is. 

d) Tanítvány és tanító. Az amerikai tanulók-
nál nagyon is észrevehető az a törekvés, mely az 
egyéniség fejlődésére irányul. Már a külsőben 
is nyilvánul ez; tiszták, jól öltözöttek, szabad 
és öntudatos föllépést mutatnak s az idegen 
jelenlétében sem mutatnak félénkségét. 

Ennek a törekvésnek legjobb nyilvánulása a 
tanulásban való buzgóság, amely majdnem ál-
talános. Mivel a tanulónak csak azt nyújtják, 
ami neki tetszik és mértéket túlhaladó munkát 
nem kívánnak tőle, az osztályokban részvétlen-
séget vagy túlterhelést nem igen találni. Ritkán 
hallani panaszt az elemi iskolai tanulók hanyag-
sága felől s a lustaság is ritka. Ez különben 
sem volna összeegyeztethető azzal a ténnyel, 
amelyre Amerika joggal büszkén mutathat, hogy 
mindkét nembeli fiatalabb és idősebb tanulók 
testi munkával és alsóbbrendű szolgálatokkal 
szerzik meg a szükséges anyagi eszközöket 
magasabb tanulmányaik elvégzéséhez. 

Mindezzel összevág az is, hogy a tanítónak 
valami különös tekintélyt nem kölcsönöz a hiva-
tala. A tanító a község alkalmazottja, mindig 
egy esztendőre hívatik meg, aki munkanapjaiért, 
de nem ezeken fölül húzza fizetését. Azonkívül 
állásában a váltakozó iskolai elöljáróság jó-
akaratának, tanítói eljárásában nagy mértékben 
rektora fölfogásának s egész működésében a 
szülők és tanítványok kritikájának van kiszol-
gáltatva, anélkül, hogy hivatalának méltósága 
védené. 

Férfi elemi iskolai tanítói kar az Egyesült 
Államokban eszerint még nincs, de női tanítói 
karról sem lehet szó, mert a legtöbb tanítónő 
átmeneti állapotnak tekinti az elemi iskolában 
való foglalkozást a házasságra vagy más élet-
hivatásra. Csak az a kérdés, kínálkozik-e alka-
lom a szolgálatból való kilépésre ? Városokban 
az átlagos szolgálati idő állítólag 8 év. 
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e) Altalános népisicola és koedukáció. Az-
által, hogy a népiskola gazdagnak és szegény-
nek egyaránt általános művelődési intézménye, 
az osztály gyűlölet gyengül, mivel a különböző 
társadalmi rétegek legalább ifjúságukban egy-
mással érintkeznek s egymást megérteni tanul-
ják. Ez az egyenlőség a gazdaságilag gyen-
gébbekben is ébreszti az önérzetet és a munka-
szeretetet s a gazdagabbat is serkenti. Továbbá 
magas erkölcsi értéket zár magába s megköny-
nyíti az iskolai szervezést. 

Hogy ez a közösség a 15. életévig fenn-
marad, a nép nagy tömegére nézve csak üdvös 
lehet. Az a törekvés, mely az iskolát a való 
élettel összhangzásba akarja hozni, a fiúk és 
leányok együttes nevelésében is nyilvánul. Föl-
tehető, hogy az erkölcsi előnyök túkyomóak 
a veszedelmekkel szemben ; mert a fiúk és 
leányok fesztelen érintkezése alkalmas arra, 
hogy úgy a férfi, mint a női jellemvonásokat 
nemesbítse. A másik nem jelenléte talán az 
iskolában is kedvezően befolyásolja a viseletet. 
Ennek a közösségnek azonban nem volna sza-
bad a 12. éven túl terjednie. (Nagyon helyes! 
Szerk.) Innen kezdve szabály kellene, hogy 
legyen a nemek különválasztása és kivétel 
egyes szakokban való együttes tanítása. Mert 
a fiúnak ebben a korban más tárgyakat kell 
tanulnia és máskép neveltetnie, mint a leány-
nak. Ezokból a tanítást az elemi iskola utolsó 
osztályaiban túlnyomóan férfitanítókra kellene 
bízni. Az előbbi osztályokban a nők nevelési 
befolyása aligha lesz csekélyebb, mint a férfiaké, 
a gyermekkertben kétségtelenül nagyobb. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
R. K. Az állami tanítók gyűlésére vonatkozó 

meghívó akkor érkezett a szerkesztőséghez, 
amikor a lapot már nyomták ; ez az oka tehát 
annak, hogy a meghívó már csak a nyomásra 
egy nappal később kerülő mellékleten jelent meg. 
A kedden tartott gyűlésről is már csak lapunk 
29. számában emlékezhetünk meg. 18.000 pél-
dányban megjelenő lap kinyomásához idő kell ! — 
Földes Géza szerkesztő úrnak. A világ ösz-
szes lapjainál érvényben levő az a rend, hogy 
a lap felelős szerkesztője csak azért felelős, 
ami a neve előtt (a szerkesztőség rovataiban) 
jelenik meg, a mi lapunkra nézve annyival is 
inkább áll, amennyiben a közokt. minisztérium 
és az Egyetemi nyomda közt 1895-ben kötött 
szerződés értelmében a hirdetési rész egészen és 
kizárólag az Egyetemi nyomda igazgatóságára 
tartozik s a hirdetési mellékletet mi is csak akkor 
látjuk, amikor olvasóink : a lap megjelenésekor.— 
G. Gy. Gyalán. 1. A JV.-ben megjelent cikkre a 
iV.-ben szíveskedjék válaszolni. Mi azzal a lappal 

nem polemizálunk, lévén a támadás különben is 
csak — okvetetlenkedés. 2. Az áll. tanítók lakbére 
a működési helyhez képest van megállapítva. — 
W. K. A jegyzőkönyveket egyes helyeken az 
elnök, másutt a jegyző őrzi; a fődolog, hogy 
el ne kallódjanak. — N. V. Nsztmihíüy. 
Az áll. polg. iskoláknál ugyanoly eljárás van 
alkalmazásban. Közvetetlenül fölterjesztett kérvé-
nyeket visszaküldenek. — Y. V. 1. Kár volt önnek 
kétes értékű bíztatásokra rendes állását elhagynia. 
Helyettesi díját attól követelje, akitől megbízást 
nyert. 2. Ha mint állásnélküli tanítót a katonai 
szolgálatra alkalmasnak találják, besorozhatják 
3 évre. — Gy. A. Ha a tanító még nem tar-
tozik a nyugdíjintézet kötelékébe, a növendé-
keitől beszedett 30 filléres járulékokat az iskola-
fönntartó saját iskolája céljaira fordíthatja. — 
H. L. Tata. 1. Az ideiglenes tanító véglege-
sítése vagy elbocsátása ügyében az iskolaszék 
határoz. 2. Nem veheti föl. — Cs. I. 
Büdsztniihály. Az óvónők s:< abadságolásá-
ról a kisdedóvodák felügyelő bizottságai szá-
mára kiadott Utasítás 74. § a intézkedik. — 
L. Gy. Csornok. Csak 800 K-ig egészítik ki. — 
B. P. Filkeháza. 1. Számtalanszor kijelen-
tettük már, hogy a tanító — föltéve, hogy 
törvényes kora megvan — az 1893. évi 29.750. 
sz. a. kiadott körrendelet értelmében, alkalmaz-
tatásának ideje után egy éven belül tartozik a 
nyugdíjintézetbe való fölvételét kérni, mert 
különben megelőző szolgálati éveit nyugdíj 
szempontjából elveszti. 2. A nyugdíjigény meg-
állapítása nem a mi föladatunk. 3. Korpótléka 
oklevelének keltétől számítandó 5 év elteltével 
lesz esedékes. 4. Szabadságoltatására nézve 
jusson megállapodásra az iskolafönntartóval. — 
Ny. L. Győr. Alsófokú ipariskolai tanítók 
számára a közismereti tárgyakból az idén, nem 
levén rá fedezet, nem lesz tanfolyam. — 
O. L. B. Ha úgy van a dolog, amint ön írja, 
— amiben, engedje meg, de kételkedünk — 
a tanítónak állásától való fölfüggesztése iránt 
forduljon az iskolaszék sz egyh. hatósághoz. — 
D. L. Kiirt. 1. A közölt akadályok nem szol-
gálhatnak elégséges indokok gyanánt arra, 
hogy a nyugdíjintézetbe való fölvételének kérel-
mezését annak idején elmulasztotta. Különben 
próbálja meg a folyamodást utólagos beszámí-
tásért. 2. A vallás- és közokt. minisztérium 
a nyári hónapokban sem tart szünetet. — 
T. I . Tiszalök. Sem a fizetés, sem a vasúti 
kedvezmény ügyében még eddig nincs döntés. — 
H. A. Szentmiklós. B. A. va'ószínüleg tanítónő. A 
tanítónők 20 éves koruktól fogva nyugdíjjogosul-
tak, míg a férfitanítók 21 éves koruktól fogva. — 
Gy. L. Csengerújfalu. Ha a lelkész egyszersmind 
igazgatója az iskolának : köteles a bizonyítványt 
aláírni, de aláírásáért díjat nem követelhet. 
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Szeretem a népet ! .. „ 
Szeretem a népet. 
Azt a büszke fajtát, 
Mely szabadnak termett; 
Kinél meg nem hajlik 
Az Isten remeke: 
Az a nádszáltermet. 

Szeretem a népet, 
Az ős magyar fajtát, 
Ki nemesen érez ; 
Ki csak nagy bajába' 
Hogyha folyamodik 
Az ő Istenéhez. 

Ki imádattal csüng 
Földi szép hazáján, 
De máséra nem néz . . . 
Akit ki nem pótol 
Semmi más mennyország 
Ha hazája elvész. 

Nayy Lajos. 

Csipkerózsa. 
Kicsi faluban, illatos virágé rdő közepén pom-

pázó édes, mosolygó kis virág! Tehozzád kül-
döm szerelmes szívem első sóhaját ! Tehozzád 
küldöm a pajzánul táncoló tavaszi nap leg-
ragyogóbb sugarat. Hadd csókolgassa tejfehér 
arcodat, hadd lesse el eperajkad dallamos csi-
csergését, hogy azt elhozhassa nékem szíved 
mosolyával, lelked derűjével. Teneked szántam 
az illatos tavasz csókjától kis kertemben életre 
kelt legelső virágot. 

Nézd, íme itt van, épen most nyílott ki! 
A te kicsi testvéred, egy csipkerózsa . . . Le-
tépem s elküldöm neked. 

Vérpiros szirmára rácsókoltam az én hang-
talan, néma vallomásomat Egy oly vallomást, 
mit ajk el nem suttogott, mit fül soha nem 
hallott S mégis ez a vallomás bent van a 
körüled virító virágok illatában, a rezgő nap-
sugár éltető mosolyában, a csobogó kis patak 
ezüst hullámának bűvös beszédében. 

Te édes kis Csipkerózsa, kérlek, hallgasd 
meg őket egyszer s azok beszélnek néked egy 
oly szerelemről, mely szép, mint egy tündér-
álom ; fehér, mint a frissen esett hó ; tiszta, 
mint a virágkehelyben ragyogó harmatcsepp ; 
illatos, mint a tavaszi lehellet; édes, mint az 
anyai csók s végtelen, mint maga az örökké-
valóság. 

Ezt a szerelmet lehelltem rá e kis mosolygó 
csipkerózsa piros szirmára. Ezt a szerelmi val-

lomást csókoltam rá csipkés levelére. Szívemből 
téptem s elküldöm neked, lelkemmel. 

Oh, édes Csipkerózsa, ha kis szíved még 
egyszer-egyszer megdobban, mikor felőlem hal-
lasz ; ha bársonyos arcodra kiül a rózsapír, 
mikor soraim olvasod; ha mosolygó, szép sze-
med elhomályosul, amikor hallod, hogy még 
most is mindig szenvedek; ha erős vágy lep 
meg nékem vigasztaló szót adhatni, szóval, ha 
él még lelkedben a sok-sok évvel ezelőtt tett 
ígéret : — amikor még együtt sírtunk, együtt 
kacagtunk, együtt játszottunk — akkor, kérlek, 
fogadd el tőlem e kis virágot — a te édes 
testvéredet s tedd emlékeid közé. 

Ügy-e, elfogadod?! . . . 
Mert ki tudja, mit rejt a jövő ? Lehet, 

hogy szép, ragyogó álmaid nem fognak úgy 
beteljesedni, mint óhajtod; lehet, hogy a csa-
lódásoknak egész láncolatát átszenveded min-
den támasz, minden vigasz nélkül. S majd 
akkor — mit ne adjon Isten ! — mikor eszmé-
nyeidtől űzve, ideáidtól megfosztva, érzelmeid-
ben megcsalatva valami édes vígasz, enyhet 
adó megnyugvás után vágyódol : temetkezz 
emlékeid közé s vedd elő e kicsi virágot, igaz 
szerelmem tiszta tükrét, lelkem legékesebb virá-
gát . . . S ez meg fog vigasztalni . . . 

De, édes Csipkerózsa, ne szomorkodjék el a 
te kis szíved, hogy ily szomorú húrt pengetek ! 
Ne boruljon árny mosolygó arcodra, hogy zak-
latott lelkem felhőt is lát a derűs égen! Kér-
lek, bocsásd meg ezt az én sokat szenvedett 
lelkemnek, tudd be az én hányatott, csalódott 
életemnek ! . . . Akinek élete csupa szenvedés, 
keserűség, annak kevés reménye van a jövőre 
nézve. 

Mert én — hiszen tudod — sokat szenved-
tem már! Gyermekéveim a megtestesült szen-
vedés évei voltak. Megfosztva a szülői szív 
igaz szeretetétől, annak boldogító melegétől: 
a durva lelkek nyers önkényének kitéve éltem 
le _ gyermekéveimet. 

Óh Istenem ! Más mily örömmel, mily lelke-
sedéssel emlékszik vissza arra az időre, mikor 
én már a szenvedések Golgotáját jártam ! 

Ügy-e emlékszel még ezekre a keserű évekre 
te is, édes Csipkerózsa? 

Mikor nagyobb lettem, nőtt velem nevelőim 
gyűlölete is. Csakhamar szálka lettem szemük-
ben, hát néhány fillérrel zsebemben, a kis ba-
tyuval a hátamon útnak eresztettek a nagy 
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világba. Nem volt egy vigasztaló szavuk, egy 
bátorító tekintetük, egy gyöngéd mosolyuk a 
számomra. Kiűztek, kivertek, mint a gazdátlan 
ebet, nem ajánlva sem az emberek, sem az 
Isten oltalmába. 

Oh, Csipkerózsa, ha te nem lettél volna 
akkor velem, ha nem vígasztaltál, ha nem 
imádkoztál volna velem az útszéli kereszt előtt 
oly buzgón értem, talán elpusztultam, elvesztem 
volna az útban. 

De megsegített a jó Isten ! Adott nemesszívű, 
áldottlelkü embereket, kiknek atyai jóságuk, 
gondos vezetésük, bíztatásuk és saját lanka-
datlan szorgalmam által elértem célomat. Em-
berré, tanítóvá lettem. 

Csakhamar állást is kaptam egy pici kis 
faluban, barátságos, istenfélő nép között. 

Oh, kis Csipkerózsa, ha nálam lettél volna, 
mikor megszegtem azt az első kenyeret, melyet 
sok- sok évi küzdés, verejtékes munka után sze-
reztem: tudom, sírtál volna, mint ahogy én 
könnyeztem ! Nem tudtam a meghatottságtól 
szólani, de szívem, lelkem néma hálaszava föl-
szállt a felhők fölé az ég Urához, ki az ég 
madarait táplálja s a mezők liliomait ruházza. 

Aztán tehozzád szállt el lelkem sóhaja, ki 
gyermekéveim szenvedéseiben oly hűen osztoz-
tál, ki velem sírtál, velem örültél, velem imád-
koztál ! 

Édes kis Csipkerózsa, soh'se hittem volna, 
hogy azok az imák, amelyekre te tanítottál, 
oly kedvesek legyenek Isten előtt ! Soh'se 
mertem álmodni, hogy valaha nekem is lesz 
egy-egy boldog órám az életben. De az igazi 
boldogság — úgy érzem — még ezután követ-
kezik. Ugy-e jól sejtem, édes Csipkerózsa? 

Lásd, megsegített az elhagyottak Atyja. 
Megadta, amit kértem, amiért imádkoztam, 
amiért könyörögtem.n És most még csak egy 
forró kérésem van 0 hozni, csak még egyet 
kérek tőle : Tégedet, érző szíveddel, nemes lel-
keddel. 

Mert kitől kérjelek mástól? Amim van, mind 
Istentől nyertem, te pedig az ő ártatlan, tiszta 
angyala vagy: árva, mint én; szegény, mint én; 
sorsüldözött, mint én. Vájjon kérhetnélek-e hát 
mástól? LTgy-e nem? 

Hát mondd csak, eljössz-e hoízáru? 
Oh, szólj kis Csipkerózsa, s ha kicsi, tiszta 

falusi lakom, jó népem, kis virágoskertem ki-
elégítenek ; ha végtelen szerelmemet életed bol-
dogítására elégnek tartod ; ha hajlandó vagy 
velem megosztani az élet gondjait, terheit s 
vele örömeit ; ha vágyódol csöndes, békés ott-
hon után, szólj : s én leszek a legboldogabb 
ember a világon. 

Ne félj attól, hogy az élet viharai, szenve-
dései talán sivárrá tették lelkemet; ne hidd, 

hogy a sok-sok csapás kiölte szívemből a hitet, 
a jót, a nemest, miket te ültettél bele ; óh, 
ne hidd, mert az élet viharai inkább meg-
edzették szívemet, erőssé tették lelkemet. Igaz, 
hogy eltávolítottak az emberektől, de közelebb 
vittek az Istenhez. 

Édes kis Csipkerózsa, nézd, most virul a 
rózsa, most énekel legszebben a madár! . . . 
Jöjj hát, hadd költözzék be kicsi, magános 
lakomba veled az örökké mosolygó, illatos 
tavasz ! 

(Kisbár.) Hosssú Lajos. 

A modern rajzoktatás vezérfonala. 
E címen alapvető munka jelent meg a na-

pokban Nagyváradon, Szűts Izsó iparostanoc-
iskolai igazgatótól (Sebő Imre kiadása, 1906.). 

j A mű első áttekintése meggyőzi a szakembert 
! afelől, hogy itt nem egyszerű vezérfonalról van 
: szó, hanem nevezetes reformmunkáról, melyet 

ha az író szerencsésen befejezhet, új kerék-
vágásba viszi vele az egész rajzoktatást. 

A vezérfonal két főrészből áll. Az elsőben 
Előtanulmányokat ád a szerző a rajzoktatás 
mai állapotáról, a másodikban pedig az Ösztön-
szerű rajzolgatás főcím alá foglalt képzeleti és 
emlékezeti rajzokat tárgyalja s hoz ilyeneket 

j 4 — 14 éves gyermekek rajzaiból. 
Mindenik rész több fejezetből áll, melyek 

i egy-egy tételt tárgyalnak le, alapos szakisme-
: rettel és merész tárgyilagossággal. A rajzokta-
j tás régi rendszere sem nem humánus, sem nem 

képző, mert a gyermeken kívül álló erőkön és 
irányzatokon alapszik. Szűts magából a gyer-
meki lélek fejlődéséből indul ki, s rámutatva a 

j régi rendszer botlásaira és eltompító, megbénító 
hatására : új, humánus és természetes rendszer 

; alapvonalait helyezi elénk, mely a gyermek 
műízlését humánus és modern alapon fejleszti. 

Foglalkozik aztán a rajztanítás reformjának 
; akadályaival s az önálló törekvésekkel, melyek 
i nem egyszer veszélyes irányú nivelláló modor-
j ban jelentek meg. E fejezetekben érdekes képét 
; adja az újabb mozgalmaknak egész a mai napig, 
; mely a válság tetőpontját jelenti. A legújabb 
; mozzanatok közt épen e mű megjelenése mutat 
j legvilágosabban be a jövőbe, föllebbentve a 
! fátylat, mely a reformtörekvések küzdrlmeit 

elfedi. 
Szűts érdemes művének második fejezete a 

gyermekek ösztönszerű rajzolgatásával foglal-
kozik, sok költséges illusztrációkban és magvas 
fejtegetésekben vázolva a munká kodási vágy 
fejlesztését, a tanító föladatát e körül, az ösz-
tönszerű rajzok anyagát s értéküket gyermek-
tanulmányi szempontból. Majd a rajzok kivite-
léhez ad témákat s végül leckemintákkal, 
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használati tárgyak s természetes elemek rajzai-
val fejezi be a bevezető kötetet. 

Az egész mű főképen a szerző törekvéseit s 
a modern rajzoktatás reformeszméit adja, a 
kivitel eszközei, melyeket a régi néven talán 
mintáknak nevezne valaki : a folytatólagos kö-
tetben fognak megjelenni, de már ez az egy 
kötet is oly nagy horderejű tervet és oly nagy 
áldozattal létrehozott illusztráló gyűjteményt 
ad, mely a legnagyobb mértékben felkölti az 
érdeklődést. 

(Nagyvárad.) Vaday József. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
O csász. és apóst. kir. Felsége a botai róm. 

kath. hitközségnek iskolaépítkezési célra 200 ; 
a gödöllői ev. ref. hitközségnek iskolaépítési 
-célra 500 K-t méltóztatott magánpénztárából 
legkegyelmesebben engedélyezni. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : dr. Weliacha 

Károly t. b. főszolgabírónak, aki a törökbecsei 
áll. el. népisk. tanulóinak jutalmazására 500 
K-s, és a törökbecsei takarékpénztárnak, mely 
ugyané célra 50 K-s alapítványt tett. 

Kinevezte: Mónus Gyula oki. tanítót a 
szolyvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Tóth 
Dániel fehérvárcsurgói ág. hitv. ev. isk. r. tanítót 
a dombovári áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Szlavkay János nyársardói róm. kath. tanítót 
a nyársardói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Ravasz Géza sárosbogdányi ág. hitv. ev. tanítót 
a sárosbogdányi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Béres János oki. tanítót a dombosteleki áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; LacLits Andor oki. tanítót, 
kir. tanfelügyelőségi díjnokot, a jászé- mindszenti 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Macsata Veronika 
sárosbogdányi róm. kath. népisk. tanítónőt a 
nyársardói áll. el. népisk.-hozr. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Ottlinger 
Jolán pest-hidegkúti áll. el. isk. tanítónőt a 
lemesi áll. el. isk. hoz ; Balogh Róza mehalai 
áll. el. isk. tanítónőt a vargyasi áll. el. isk.-hoz ; 
Szmetanáné Szende Piroska klopodiai áll. el. 
isk. tanítónőt a paráczi áll. el. isk.-hoz ; Molnár 
Emil borgóbeszterczei áll. el. isk. tanítót a 
felsőnémeti áll. el. isk.-hoz ; Silbernágel Janka 
mohai és Késői Mária nagysinki áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen ; Nemes Irma vargyasi 
áll. el. isk. tanítónőt a mehalai áll. el. isk.-hoz; 
dr. Votisky Géza beszterczenaszódvármegyei kir. 
segédtanfelügyelőt a szatmárvármegyei kir. tan-
felügyelőséghez ; Gálffy Lajos szatmárvármegyei 
kir. segédtanfelügyelőt a beszterczenaszódvár-
megyei kir. tanfelügyelőséghez ; Máté János gau-
rényi áll. el. isk. tanítót a mezőbándi áll. el. 

isk.-hoz; Schaller Flóris torontálvármegyei kir. 
segédtanfelügyelőt a békésvármegyei kir. tan-
felügyelőséghez áthelyezte és a tankerület ideigle-
nes vezetésével megbízta; Humay Károly lete-
nőczi áll. el. isk. tanítót a rákosszentmihályi áll. 
el. isk.-hoz. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Gyenge Aladár szerecsenyi volt ev. ref. 
tanító Izabella nevű kkorú gyermekének 100 K-t ; 
néh. Farkas Akos lévai róm. kath. tanító özv., 
szül. Szilassy Olgának évi 590 K-t, Imre, Olga 
és Janka nevű kkorú árváinak egyenként 98 K 
33 f-t, együtt 294 K 99 f-t, mindössze 844 K 
99 f-t ; néh. Zelkó Balázs vízlendvai róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Lebics Emiliának évi 
305 K- t ; néh. Szász József gerendkeresztűri 
volt áll. el. isk. tanító özv., szül. BenkŐ Borbá-
lának évi 600 K-t ; néh. Gergorecz Sándor nyug. 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Weisenbacher 
Alojziának évi 535 K-t, 3 kkorú árvájának 
pedig összesen 267 K 48 f - t ; néh. Valentiny 
Sándor kiskőrösi ág. hitv. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Did Ilonának évi 500 K-t, János, 
Irén, Anna és Ferenc nevű kkorú árváinak 
egyenként 83 K 33 f-t, együtt 333 K 32 f-t, 
mindössze 833 K 32 f - t ; néh. Zajzon József 
nyug. magyarbükkösi ev. ref. tanító özv., szül. 
Székely Eszternek évi 300 K-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Pr. Verédy K&roly. | Verédy Károly dr., 

kir. tanácsos, fővárosi kir. tanfelügyelő f. hó 
4-én agyszélhüdés következtében hirtelen meg-
halt. Az elhunyt érdemes férfiú, aki csak 62 
évet élt, egyike volt népnevelésünk legtevéke-
nyebb munkásainak. Tanügyi munkásságát a 
tanítóképzés terén kezdette meg, mint az iglói 
tanítóképző-intézet tanára, majd a modori 
állami tanítóképző élére került. 1876-ban ne-
vezték ki Abaűj-Torna vármegye kir. tanfel-
ügyelőjének, s mint ilyen, 11 évet töltött el 
sikeres munkálkodásban. 1887-ben került a 
fővárosba, mint Budapest kir. tanfelügyelője. 
Itt még nagyobb tevékenységet fejtett ki, mint 
a vidéken. Fölvirágoztatta a budapesti tanítók 
segélyegyesületét, melynek vagyona az ő elnök-
lete alatt elérte a 200.000 koronát, egy másik 
emberbaráti alkotása pedig a Nyomorék Gyer-
mekek Otthona volt, mely áldásosán működik. 
Nagy érdemei vannak a Magyar Tanítók Tu-
rista-Egyesülete megalakítása körül is, melynek 
vezetésétől csak nemrég lépett vissza, meg-
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maradván az egyesület élén, mint tiszteletbeli 
elnök. A szakirodalom terén is sikerrel mun-
kálkodott s a többi közt írt egy Paedagógiai 
Encyclopédiát. Legutóbb a Budapesti (hiv.) 
Tanítótestületben aratott nagy sikert magvas 
előadásával, melyben iskolalátogatásai közben 
szerzett tapasztalatait ismertette. A fővárosi 
tanítóknak igazi jóakarója és barátja volt. 
Halála váratlanul jött és széles rétegekben kel-
tett igaz részvétet. A temetés f. hó 6-án, nagy 
résziét közt ment végbe. A minisztérium kép-
viseletében I alász Ferenc min. tanácsos, a fő-
város részéről dr. Bárczy István polgármester 
jelent meg a végtisztességen. A sírnál a fő-
városi tanfelügyelőség nevében Vértesy Gyula 
dr. kir. tanfelügyelő, a tanítók segély egyesülete 
nevében Sánta Lajos igazgató-tanító búcsúz-
tatta el a kultúra nagy érdemeket szerzett 
munkását. 

— Egy magyar tanító fia és a fény-
képezés. Kevesen tudják, hogy a fényképezést 
mai alakjában egy magyar tanító fiának kö-
szönhetjük. Petzval József hírneves mathema-
tikus és természettudós, aki 1807-ben Szepes-
bélán született, küldte világhódító útjára a foto-
gráfiát. Igaz, hogy találmányaiért mások zsebeibe 
vándoroltak a milliók, és a szerény, remete agg 
tudós elhagyottan, feledve halt meg a külföl-
dön, de e téren szerzett érdemeit el nem veheti 
tőle senki, azok soha el nem évülnek. (Művelt-
ség könyvtára, I. k., 316. old.) A bécsi foto-
gráfusok a mult évi október 17-én leplezték 
le Bécsben a nagy tadós emlékszobrát, mely 
ünnepélyen Szepesbéla várost Klein Róbert 
jegyző és Xeupauer Mihály ig.-tanító képvisel-
ték, kik háromszínű szalaggal ellátott koszorút 
helyeztek el a sírjára, ezzel a fölírással : 
„Szepesbéla város — nagynevű fiának". Kép-
viselve volt ott a magyar tudományos Akadé-
mia is és több külföldi tudóstestület. Jelenleg 
Szepesbélán mozgalom indult meg, melynek 
célja Petzval szülőházának (róm. kath. iskola-
épület) emléktáblával való megjelölése. A moz-
galom élére Szepes vármegye főispánja : Alapi 
Salamon Géza állt. Adományok a Petzval-
bizottság címére, Szepesbélára küldendők. 

— Nógrád vármegye lalitérképe, melynek 
megjelenését már lapunk f. évi 25. számában 
jeleztük, ritkítja párját a vármegyei térképek 
közt. Tervezője : Nógrádi Pál salgótarjáni tanár-
jelölt nemcsak pontos, lelkiismeretes, de kitűnő 
munkát is végzett. A kivitel is tiszta és szaba-
tos. Az ú j helynevekkel készült falitérkép ára 
vászonra fölhúzva 13 K, s a Nógrádvármegyei 

Tanítóegyesület elnökénél : Koháry Jánosnál 
rendelhető meg. A földrajzi tanítás sikere érde-
kében melegen ajánljuk megrendelésre. 

— AM. T. Orsz. Bizottságának elnöksége 
kéri és fölszólítja mindazokat az egyesületeket, 
amelyek tagsági díjjal hátralékban vannak, hogy 
hátralékukat a legsürgősebben küldjék be 
Dallos István pénztároshoz. (Budapest, VT. ker., 
Nagymező-utca 1.) Sőt minthogy az ezévi 
tagsági díj befizetésének az ideje is elérkezett, 
a nem hátralékos egyesületeket is kéri a tag-
sági díj sürgős befizetésére. A nyári közgyűlés 
tételeire vonatkozó egyesületi hozzászólásokat, 
javaslatokat Hajós Mihály titkárhoz kéri kül-
deni. (Budapest, I. ker., Városmajor-utca 59.) 
Ugyancsak őnála jelentkezzenek azok, akik a 
közgyűlésen részt kívánnak venni s a kedvez-
ményes utazásra igényt tartanak. A jelentkezés 
alkalmával a levélhez melléklendő egy 10 filléres 
postabélyeg, amellyel a vasúti igazolványt meg-
küldik. A jelentkező-levélben a legpontosabban 
jelölendő a lakóhely (teljes és pontos levélcím), 
továbbá a kiinduló vasúti állomás. Akik az 
Eötvös-alap augusztusi közgyűlésére utaznak 
föl, kedvezményes vasúti jegyért, illetőleg igazol-
ványért szintén Hajós Mihályhoz forduljanak. 

— Tanítógyülések. A Felsőzempléni ev. ref. 
egyházmegye egyetemes tanítótestülete f. hó 2-án, 
Gálszéesen tartotta évi rendes közgyűlését. A 
gyűlést Péter Mihály lelkész, elnök szép, tar-
talmas beszéddel — mely több üdvös indít-
ványt is foglalt magában — nyitotta meg 
Pánthy Lajos bánóczi tanító érdekes fölolvasást 
tartott az iskola s a tanulók tisztaságáról, ki-
emelve azt, hogy mily fontossággal bír a tisz-
taság a gyermek testi s erkölcsi életére, ma-
gára a tanítóra nézve. Mult évi ülésén pálya-
díjat tűzött ki a testület : „ Mi szerepe lehet a 
tanítónak az alkoholizmus s a tüdővész elleni 
küzdelemben" című pályatételre. A díjat, mely 
Dókus László világi elnök adománya, Pánthy 
Lajos dolgozata nyerte el, míg Könyves Kál-
mán dolgozata dicséretben részesült. A testület 
távirati üdvözlést küldött gróf Apponyi Albert 
kultuszminiszternek. — A Nagyhonti ág. hitv. 
ev. tanítóegyesület Egyházmaróton tartotta évi 
rendes közgyűlését, melyen Szemian M. udvar-
noki tanító „A hazafias nevelés eszközeiről", 
Tóth A. ipolyszakállasi tanító az új népiskolai 
Tantervről és Utasításról értekezett. Az indít-
ványok során Bedő/e Károly ipolyveczei tanító 
lelkes fölhívására elhatározta a közgyűlés, hogy az 
Eötvös-alapnál teendő szobaalapítványra a gyűj-
tést megkezdi ; a tagok pedig megígérték, hogy 
belépnek az Eötvös-alap segélyintézetébe. Gróf 
Apponyi miniszterhez a közgyűlés a következő 
táviratot küldötte : „ A nagyhonti ág. hitv. ev. 
tanítóegyesület f. hó 28-án megtartott évi köz-
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gyűlése alkalmából Nagyméltóságodat, mint 
régi óhajaink megvalósítóját, hódolatteljes tisz-
telettel a legmelegebben üdvözli." A fehér-
asztalnál a sok tósztozó között még egy indít-
ványozó is akadt. Nagy I. börzsönyi tanító 
indítványozta tüzes beszéddel, hogy az egyesü-
let rendezzen mulatságot az Eötvös-alap javára. 
Az indítván} t elfogadták s nyomban megválasz-
tották a rendező-bizottságot. A mulatság, mely 
műkedvelői előadással fog kezdődni, októberben 
lesz, Ipolyságon. — A Gömör-Kishontvármegyei 
általános tanítóegyesület idei közgyűlését július 
4-én Pelsüczön tartotta meg. Szombathy László 
elnök megnyitó beszédében az Eötvös-alap 
zászlaja alá való sorakozásra hívta föl az egye-
sület tagjait. A gyűlésen megjelent Pogány 
István, a megye új kir. tanfelügyelője is, aki 
lelkes ovációban részesült. Déri Ede főjegyző 
j lentését a gyűlés tudomásul vette. Jurin Samu 
jólsvai evangélikus igazgató-tanítónak fölszó-
lalása után kimondották, hogy ezentúl az egye-
sület minden tagja egyúttal önkéntes tagja az 
Eötvös-alapnak is. Stabende!;. Alajos rimaszécsi 
római katholikus tanító „Az Országos Bizottság 
alapszabályainak módosítása a szabad egye 
sületek s az egyesületek szövetsége alapján" 
címmel, Bellányi János rákosi tanító pedig 
„A tanítói fizetési pótlékok rendezéséről" cím 
inel tartott fölolvasást. Majd Déri Ede vereskői 
erdőuradalmi tanító „A népiskola a szociális 
érdekek szolgálatában" című értekezését olvasta 
föl. A közgyűlés üdvözlő táviratot küldött 
Apponyi Albert gróf kultuszminiszternek, to-
vábbá Fekete Nándor putnoki gyógyszerésznek, 
aki az egyesület internátusa javára ezer koronát 
adományozott. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: a monori őr-utcai áll. el. iskola nö-
vendékei (bek. Meskó István) 4 K 50 f. — 
2. Az Eötvös-alapra : Bajzák Károly (Martonos) 
oO f. Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Halálozás. Puschitz Lajos feketevárosi 
főtanító felesége, Sandhofer Mátyás feketevárosi 
nagybirtokos leánya, hosszú szenvedés után, 
34 éves kúrában elhunyt. — Vajda Ferenc, 
a baáni m. kir. állami iskola igazgató-tanítója 
Baánban, életének 37-ik évében jobblétre szen-
derült. — Mayer Károly mezőberényi áll. po!g. 
isk. igazgató f. hó (5-án életének 39, igazgató-
ságának 10-ik évében elhnyt. Áldás emlékükre! 

— Ingyen iskolai könyvek. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi mi siszter úr 1906 
június 19-éa a szegény tanulók részére kiszol-
gáltatandó ingyen iskolai könyvek tárgyában 
1906. évi 52.312. számú körrendeletében foglalt 
ama kedvezményt, melyet a magánkönyvkiadók 
fölajánlottak, dr. Göőz József is fölajanl ja saját 
kiadásában, Budapesten (II., Zárda-utca 39. sz.). 

megjelent Játékos Képes ÁBÉCÉ-je, továbbá II. 
és III. oszt. Játékos Képes Magyar Olvasókönyveit 
használó állami és államilag segélyezett községi 
elemi népiskoláknak, ha közvetlen'i' nála ren-
delik meg az iskola címére. Felekezeti és államilag 
nem segélyezett községi elemi népiskoláknak is 
tetemes kedvezményt nyújt, nála való közvetlen 
megrendelés esetében. 1905. évi december 16-án 
5075. ein. sz. a. engedélyezett Játékos Képes 
ÁBÉCÉ-jét Beszéd-, értelem- és cselekvésgya-
korlat képekben című függelékkel együtt 60 
fillérért küldi a megrendelő iskoláknak. Ehhez 
„Gyakorlati Útmutatás a Játékos Képes ÁBÉCÉ-
hez" című vezérkönyvét 1 korona 40 fillérért. 
Dr. Göőz egyéb új vezérkönyvei : a) Játékos 
Rajzolás; b) Kézügyesítő Játékos Foglalkozás 
és Játékos Testgyakorlat, Tősgyökeres Magyar 
Gyermekjátékok; c) Eredeti Magyar Gyermek-
dalok címűek. Ezek egyenként mind 2 korona 
50 fillérért kaphatók. Beszéd-, értelem- és 
cselekvés gyakorlata, I. oszt. számára, sajtó alatt. 
II. és III. oszt. Játékos Képes olvasókönyvei 
az 1906/7. iskolai év folyamán jelennek meg. 
Ezidőszerint egyedül dr Göőz Józsefnek vau-
nak, egy szerzőtől az elemi isk. I. oszt. 5—6 
tanítástargyára egységes vezérkönyvei és tan-
könyvei, az új tanításterv követelte „kapcsola-
tos tanítás" biztosítása végett. Ezekhez az évi 
tanításanyag egybevágó beosztását is elkészítette. 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszte• 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent 
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosztályfőnökök napon-
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — iz országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9 — 1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A szám tartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők: 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; felvilágosítások is ott nyerhetők. — Ai 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára 

Tartalom : Az 1906. évi népoktatásügyi költség-
vetés. — A közoktatásügyi költségvetés a pénzügyi 
bizottságban. — Társadalmi népmentés. Urbányi J. — 
Gyakorlati irány a nevelésben. Máíhé József. — Kézi-
munka, kézügyesség. Özv. Novákné Harmath Ilona. — 
A palatáblákról. Elek Gyula. — Külföldi szemle. — 
Tanítók tanácsadója. — Szünóra : Szeretem a népet ! 
(Vers). Nagy Lajos. — Csipkerózsa. Hosszú Lajos. — 
A modern rajzoktatás vezérfonala. Vaday József. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja*' szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) éfe az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, U. KEK., OSlIiOM-UTCA 17. SZÁM. 3IAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SKOLA-TÉB 3. 

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

Az 1906. évi népoktatásügyi 
költségvetés. 

— Befejező közlemény. — 

Községi, felekezeti és magán-népisko-
lák segélyezésére összesen 3,911.500 K 
van előirányozva, amely összeg az 1904. 
évi előirányzathoz képest 804.000 K 
emelkedést mutat. 

Az 1893. év előtt már államilag se-
gélyezett községi elemi iskolák segélye 
címén 350.000 K szerepel, amelyből 
Budapest székesfőváros 60.000 K segélyt 
nyer. 

Községi és felekezeti elemi népisko-
lák tanítóinak fizetéskiegészítésére és 
korpótlékaira az 1893 : XXVI. t.-cikk 
alapján föl van véve 3,500.000K.(800.000 
K-val több, mint 1904-ben.) 

Végre testületek, egyletek és magá-
nosok által fönntartott intézetek, vala-
mint egyéb népnevelési egyesületek se-
gélyezésére 61.500 K szolgál. 

A gazdasági ismétlő-iskolák előirány-
zata 237.907 K, 37.907 K-val több, 
mint 1904. évben. Ezen előirányzat a 
következő tételekből áll: 

1. G-azdasági szaktanítók illetményeire 
90.907 K fordíttatik. A szaktanítók 
összes száma 48, még pedig 14 szak-
tanító 1400 K, egy 1300 K és 32, 1200 
Iv fizetéssel, továbbá 1,600 K; 3, 420 K; 
8, 360 K; 35 tanító pedig 300 K lak-
pénzzel; 4 szaktanítónak van 200 Iv, 

5-nek 120 K és 11-nek 100 K kor-
pótléka. 

A gazdasági ismétlő-iskoláknál 10 
szaktanítónő van alkalmazva, egyenként 
1000 K fizetéssel; lakpénzük: l-nek 
420 K, 3-nak 360 K, 4-nek 300 K, 
2-nek 200 K. 

A gazdasági ismétlő-iskoláknál mű-
ködő tanítók tiszteletdíjára 124.000 K 
van előirányozva, vagyis 10.000 koro-
nával több, mint 1904-ben. 

Gazdasági ismétlő-iskolai gyakorlati 
telepek fölszerelésére 5000 K; a kézi-
munkára nevelő országos egyesület se-
gélyezésére 6000 K; gazdasági szemlél-
tetőképek és könyvekre 6000 K, végre 
az 1906. év őszén megnyitandó külön 
szaktanítós gazdasági ismétlő-iskoláknál 
alkalmazandó 12 szaktanítónak szeptem-
ber—december havi illetményeire 6000 Iv 
van fölvéve. 

Egészben véve az az összeg, amelyet 
gazdasági népoktatásunkra fordítunk, 
elenyészően csekély ahhoz a nagy föl-
adathoz képest, amelyet ezen oktatás 
által meg kell oldanunk. Hazánk lakói-
nak túlnyomó nagy része mezőgazdaság-
gal, vagy más gazdasági ággal foglalko-
zik. A népiskolának tehát arra kell 
törekednie, hogy az ifjúságnak olyan 
ismereteket nyújtson, amelyeknek jövő 
életfoglalkozásában hasznát veszi. Nap-
jainkban a népoktatás szociális föladata 
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elsőrangú kultúrpolitikai kérdés, amelyet 
minden áron meg kell oldanunk. 

Emellett még az a nem kevésbé fon-
tos föladat is hárul népoktatásunkra, 
hogy a nem-magyarajkú sok százezer 
tankötelesben fölkeltse és ápolja a haza-
fias érzületet és elsajátíttassa velük az 
állam nyelvét. Szóval, népoktatásunknak 
nagy nemzeti missziót is meg kell oldania. 

Úgy a szociális, mint a nemzeti föl-
adatok intenzív gondozása az ismétlő-
iskolára háramlik, részint azért, mert 
ebbe a már fejlettebb korú ifjúság jár, 
de főleg azért, mert ebből lép ki 
elemi népiskolai tanulóifjúságunk túl-
nyomó nagy része az életbe. 

Ha még mindezekhez hozzávesszük 
azon törekvést, hogy a nemzet minden 
tagja föl legyen ruházva az alkotmányos 
jogok gyakorlásával, a gazdasági ismétlő-
oktatásnak elsőrangú fontossága elvitáz-
hatatlan. 

Minden erőnket tehát a gazdasági 
ismétlő-oktatásra kell vetnünk. A tanító-
képzés nagy gondot fordítson a tanító-
jelöltek ilyen irányú kiképzésére. Az 
iskolafönntartók egészítsék ki elemi 
iskolájukat mindenütt a vidék viszo-
nyainak megfelelő gazdasági ismétlő-
oktatással. Az iskolafönntartók, s ahol 
ezek nem tehetik, az állam díjazza a 
tanítók gazdasági oktatását. Ekkor biz-
ton remélhetjük, hogy a gazdasági nép-
oktatás hazánk nemzeti, szociális és 
népművelődési megerősödésének első-
rangú tényezőjévé válik. 

Apponyi gróf kultuszminiszter teljesen 
méltányolja a gazdasági népoktatás nagy 
jelentőségét ; Darányi földmívelésügyi 
miniszter különösen a tanítók gazda-
sági képzésével hathatósan támogatja 
ezt a törekvést. Bizton remélhetjük tehát, 
hogy a gazdasági népoktatás a közel 
jövőben nagy arányokban föl fog len-
dülni. 

A kisdedóvás céljaira összesen 1,213.052 
K van előirányozva, tehát 297.632 K-val 
több, mint 1904. évben. Az előirányzat 

részletezése a következő: állami kisded-
óvodák és menedékházak személyi já-
randóságaira 743.052 K, dologi kiadá-
sokra 132.000 K; új kisdedóvodák föl-
állítására 76.000 K (tehát kétszerannyi, 
mint volt 1904. évben); községi, fele-
kezeti, testületi és magánóvodák és 
menedékházak segélyezésére 132.000 K; 
kisdedóvodai épületek helyreállítására 
30.000 K. A rendes kiadások főösszege 
1,113.052 K. Rendkívüli kiadások: kis-
dedóvodai építkezésekre 100.000 K 
(vagyis kétszerannyi, mint volt 1904. 
évben). 

A személyi járandóságok részletezése: 
A kisdedóvónői állások létszáma 550. 
Ezek közül 1, 1300 K; 11, 1200 K; 4, 
1100 K; 108, 1000 K és 426, 900 K 
fizetéssel, illetőleg személyi pótlékkal. 
Lakpénz címen: 3, 600 K; 4, 420 K; 
1, 400 K; 15, 360 K; 40, 300 K; 140, 
200 K és 9 óvónőnek van 100 K lak-
pénzpótléka. Helyi pótlékot élvez: 1 
óvónő 200 K-t, 2 óvónő 100 — 100 K-t. 
Dajkatartási átalány: 3-nak400K, l-nek 
360 K, 27-nek 300 K, 460-nak 240 K. 
Van még egy mintaóvó alkalmazva, össze-
sen 2420 K javadalmazással. Evötödös 
pótlékokra elő van irányozva 46.400 K. 
Az 1904 : I. t.-cikk alapján az 1906. 
évre utalványozandó pótlékok többlete 
2067 K. 

Menedékházvezetőnő van 30, még pe-
dig egy 800 K, egy 600 K és 28, 480 K 
díjjal, továbbá l-nek van 300 K és 
6-nak 200 K dajka tartása. 

Helyettesítési díjakra elő van irá-
nyozva 1000 K. Új kisdedóvodák föl-
állításánál Apponyi gróf kultuszminiszter 
azon helyes elvet követi, hogy csak ott 
állíttat kisdedóvodát, ahol az a magyar 
tannyelvű elemi népiskolával szerves 
kapcsolatba hozható. 

A kisdedóvodák javára az érdekelt 
községek által biztosított járulékok cí-
mén 15.924 K bevétel van előirányozva. 

A népnevelési intézetek közös szükségle-
teire összesen 1,299.113 K van előirá-
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uyozva, tehát 328.813 K-val több, mint 
1904. évben. 

Ezen cím tételei közül különösen meg-
említjük. hogy az ifjúsági könyvtárakra 
20.000 K van előirányozva. Ezen cím-
ből segélyezi etnek: a budapesti és ko-
lozsvári Tanítók Háza, egyenként 4000 
K-val ; a munkácsi tanítói internátusban 
két nevelő-segédtanár, egyenként 2000 K 
fizetés és 300 K lakpénz, az internátus 
fönntartására 3500 K; végre a dél-
magyarországi tanítóegyesület temesvári 
internátusa és a trencséni tanítói inter-
nátus egyenként 2000 K-val. A predeáli 
és bereczki állami elemi iskolákkal kap-
csolatos internátusok költségeire össze-
sen 14.000 K van előirányozva. 

Tanterv a nem-magyarajkú 
katholikus népiskolák számára. 

Közismert tény, hogy Vazary Kolos, hazánk 
hercegprímása, leiratot intézett dr. Jordán 
Károly apáthoz, az országos katholikus tan-
ügyi tanács elnökéhez, melyben fölhívta, hasson 
oda, hogy a tanács már a legközelebbi tan-
évre a nem-magyarajkú katholikus népiskolák 
számára külön tantervet és a magyar nyelv 
sikeres tanításához vezérkönyvet készítsen, mert 
— úgymond — a magyar nyelv süeres taní-
tása a katholikus iskolák egyik legszebb föl-
adata. 

A hercegprímásnak a magyar nemzeti nép-
oktatás kiépítésére irányuló eme nagyjelentőségű 
és bölcs gondosságról tanúskodó elhatározása 
tanügyi köreinkben igaz örömet, hazafias lel-
kesedést keltett. 

Az ország főpapjának ezen minden ékesszó-
lásnál fényesebben beszélő, fenkölt kultúrpoliti-
kájára, mellyel az édes, zengzetes magyar szót 
végtelen szeretettel s atyai jósággal, játszi 
könnyedséggel kívánja beoltani a kis nemzeti-
ségi gyermekek fogékony szívébe, rásugárzik a 
legnagyobb Tanító földi hivatásának tiszta 

1 fényessége, kinek egyik legédesebb szava : 
„Hagyjátok hozzám jönni a kisdedeket!" 

S örömmel jelezhetjük, hogy a kath. tan-
ügyi tanács már megtette a szükséges intézke-
déseket, hogy a prímási leiratnak megfelelhessen. 
A napokban tartott gyűlésében bizottságot kül-
dött ki a tanterv kidolgozására és a vezérkönyv 
megszerkesztésére s az eszme fölvetéséért táv-
iratilag mondott köszönetet a hercegprímásnak. 

A nagyérdemű kath. tanügyi tanács köszö-

netéhez a magyar néptanítóság is hozzáfűzi 
szerény borostyángallyát és hódolatteljes üdvöz-
lését. 

Nem lehet hivatásom a katholikus népiskola 
évezredes, hervadhatatlan érdemeit gyönge tol-
lammal méltatni, hiszen jóval előbb, ragyogó 
elmével, fényes dialektikával írta azt meg két 
testes kötetben dr. Városy Gyula, a jelenlegi 
kalocsai érsek. Kétségtelen, hogy a kath. nép-
iskola hazafiság tekintetében mindig az elsők 
között van. S vájjon ki tagadhatná, hogy a 
kath. néptanítóságnak oroszlánrésze van, példá-
nak okáért, abban is, hogy a bánsági sváb 
községekben a szegedi internátusok megalapítá-
sával erős magyar értelmiség fejlődött. S nin-
csen-e neki is nagy érdeme abban, hogy a 
torontáli sváb ember már évtizedek óta Sze-
gedre viszi taníttatni a fiát ? O maga konzer-
vatív. Nem tud magyarul, nem is képes már 
megtanulni, de érzi a magyarság hívó, serkentő 
szavát s utódjában akarja pótolni azt, amit el-
mulasztott. 

Az a generáció, mely most harminc, negyven, 
ötven éves, már nagyon hasznos tevékenységet 
fejt ki a társadalomban. Egy sereg mérnök, 
ügyvéd, tanár, orvos, pap került ki a soraikból. 
Csak a kis Bogáros sváb falut említem, hol 
pár évvel ezelőtt valamely községi ünnepen 
százhúsz onnan származó diplomás ember került 
össze s egyik sem restellette sváb származását. 
Bogáros ugyan kivétel, mert itt alig van ház, 
mely ne adott volna a hazának tanult, jó ma-
gyar érzésű állampolgárt, azonban nincs sváb 
falu, mely ne dicsekedhetnék büszkén a maga 
hetven-nyolcvan hasonló fiával. 

Szegeden immár ezerötszáz idegen sváb gyer-
mek jár iskolába, a sváb konviktusok száma 
pedig nyolc. Egy nagy torontáli község, nyil-
ván már a jövő tanévtől kezdve, saját falubeli 
fiai részére újabb konviktust nyit (úgy, amint 
Gyertyámos teszi). 

El kell ismerni mindenkinek, hogy a magyar 
néptanítóság lelkületéből mindenütt vulkánikus 
erővel tör elő a vágy, hogy egységes magyar 
nemzet legyünk s a magyar fa j érvényesüljön 
mindenütt, úgy gazdasági, erkölcsi mint szellemi 
téren. Mindannyian magyarrá és boldoggá akar-
juk tenni országunk népét. 

Föladatunk röviden hangzik : magyarosítsunk. 
Tegyük szívben, érzelemben és nyelvben is 
magyarrá ezt a húsz milliónyi népet, amelyik 
országunkban lakik. A magyarosítás legfőbb és 
leghivatottabb eszköze pedig az iskola. 

Hagyjuk érintetlenül a nemzetiségek gazda-
sági szabadságát, de hassunk oda, hogy az a 
tót, meg oláh paraszt szabadságának biztos 
tudatában is érezze, hogy a jólétért való küz-
delemben a magyar nyelv tudása vagyont ér. 

2 9 * 
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Nem elméletekből, az életből veszem érveimet. 
Az amerikai Unió nyelvpolitikájára hivatkozom. 
Amerikába évenként egy millió idegenajkú, 
erőteljes munkásnép vándorol be. Mindegyik 
magával viszi hazaszeretetét, emlékeit, szív-
fájdalmát és anyanyelvét. Amerika teljes sza-
badságot ad neki. Tegyen amit akar. A yanke 
szuggeszciőjától úgy sem menekülhet meg. 
A yanke nyelve a mértékadó. A bevándorló 
nappal utcaseprő, tányérmosó és zsákhordó 
napszámos. Éjjel angolul tanul. Meglopja az 
álmot,'de megtanul angolul. 

Honnét veszi a yanketársadalom ezt az ir-
tózatos erkölcsi erőt ? Minden bevándorlót, volt 
legyen bár kínai, francia, japán vagy magyar 
eredetű, hatalmába kerít. Talán néptanítókat, 
vagy lángoló szónokokat nevel, kik rábeszélik 
az idegen kolóniákat, hogy angolul tanuljanak ? 
Vagy talán a washingtoni parlament tart ja 
fölszínen az angol nyelvkérdést ? Vagy épen a 
képviselők agitálnak az érdekében? Nem! Az 
amerikai társadalom varázsereje abban az anyagi 
hatalomban rejlik, amit gazdagságnak hívunk. 
A koldus bevándorló érzi, hogy Amerikában a 
gazdagság nem utópia. Mindenki elérheti. Csak 
egy föltétele van. Tudnia kell angolul. Ekkor 
megnyílik előtte a yanketársadalom minden 
kincse és gazdagsága. És a szegény bevándorló 
angol nyelvtannal a kezében alszik el. Nekünk 
is ezt kell elérnünk, ha magyarosítani akarunk ! 

Ki az a fásult lélek, ki az a dobogni nem 
tudó szív, ki föl ne lelkesülne abban a remény-
ben, hogy lehet még Magyarország a művelő-
désnek, a tudománynak és művészetnek olyan 
elsőrangú empóriuma, mint amilyen Mátyás 
királyunk idejében kezdett lenni. Nem ismeri 
az a világtörténelmet, nem becsüli semmire 
nemzetét s nem rajong érte oly forró szeretet-
tel, amilyen egy nemzetet igazán naggyá tesz, 
aki a kivihetetlen, a lehetetlen álmok közé so-
rozza ezt a minden hazafi szíve mélyén ott 
rejlő gyönyörű gondolatot. S nem is hiszem, 
hogy ez a kor nagyon távol volna! Erre a 
nagy hivatásra azonban elő kell készülnünk. 
Minden magyar embernek intelligens embernek 
kell lennie, kit nem lehet csalfa szavakkal a 
hazaszeretettől eltántorítani. Minden magyar 
embernek tanult embernek kell lennie. Csak 
műveljük a népet és tanítsuk meg jól gazdál-
kodni, földjét a legintenzívebben művelni, 
tanítsuk meg mindent célszerűen kihasználni, 
mit a természet nyújtott: földet, vizet, követ 
és levegőt. De tanítsuk meg intelligens, nagyra-
törő mesterembernek is lenni, ki független a 
más kaján barátságától s végül tanítsuk meg 
ügyes kereskedőnek lenni, kik szertehordják 
fölülmulhatatlan terményeiket és mesteri ipar-
műveiket az egész föld kerekségére. 

Ezeknek a humánus és szociális eszméknek 
diadalra jutását tűzte ki magának legfőbb és 
legnemesebb célul közoktatásügyi kormányunk 
a mult évben kiadott népiskolai új Tantervvel 
s a hozzákapcsolt Utasítással s erős a hitünk, 
reményünk és meggyőződésünk, hogy a szóban-
levő katholikus tanterv méltó pendantja lesz 
ennek. 

S ha igaz is az, hogy évszázadok multak el 
a világegyetemben anélkül, hogy szükségét lát-
ták volna annak, hogy a népiskola magasabb 
színvonalra emeltessék, korunkat bizonyára a 
gyermek századának nevezhetjük, minthogy lelki 
és testi boldogságának biztosítására annyit 
sohasem tettek, mint épen napjainkban. „Vilá-
gosság, élet és szeretet!" a hármas jelszó, mit 
a modern népiskola homlokzatára írt. Ezek 
foglalják össze az ideális iskola föladatát, gon-
dolatát, érzését és tevékenységét. 

Elvitathatatlan tény, hogy a jó tanterv egyik 
legfőbb sarkköve az iskola sikeres tevékenysé-
gének. Iskola : jó, kipróbált s nagy körültekin-
téssel szerkesztett tanterv nélkül, test : gerinc 
nélkül. S a tanterv sohasem pótolható alkalom-
szerű tanítással, mint azt legújabban a nép-
oktatás reformjának legradikálisabb szóvivői 
fennen hangoztatják és óhajtják. 

Bizonyos az is, hogy a jó tanterv csak pá-
rosulva a tanítás művészetével érlelheti meg a 
remélt és óhajtott nemes gyümölcsöket. De van-e 
tanítási művészet és vájjon lehetséges-e? Én 
abban a meggyőződésben vagyok, hogy igen. 
S ebbeli állításom megerősítésére fölemlítem 
számos európai egyetem tanácsának abbeli íté-
letét, hogy a pedagógia nem tudomány, hanem 
igenis művészet ; különösen a szűkebb értelem-
ben vett pedagógia: azaz a nevelés, oktatás és 
iskolai képzés. 

A szellemi kincs, mit a tanítás művészetéhez 
megszereznünk kell, nagyobbrészt a pszicholó-
giából meríthető. Ki tehát a lelki és szellemi 
folyamatok ezerszeres jelenségeivel, módjával és 
eszközeivel ismerős és bennük annyira járatos, 
hogy azokat úgy képes kormányozni és vezé-
relni, hogy a célul kitűzött sikert tényleg föl 
tudja mutatni : az művész a pedagógia terén. 
Képessége fölötte áll a rutinnak és a technikai 
gyakorlottságnak s többre hivatott, mint a vele-
született talentum. A törvényességen alapuló 
folytonos haladásnak fölismerése a cselekedetet 
művészi alkotássá avatja. 

Ilyen nézőpontból szemlélve a jó népiskolai 
tantervet, őszinte hódolattal köszöntjük nagy-
nevű hercegprímásunkat s legújabb nagyjelen-
tőségű, nemes ténykedéséhez az Ég legbősége-
sebb áldását kívánjuk. Hisz' nagy igazság rejlik 
eme történeti nevezetességű szavakban: „A ki-
rályi jogar eltörhet, a hős karja elenyész, a 
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fegyver megrozsdásodik ; csak ami a szívbe és 
lélekbe van oltva, az örök és maradandó!" 
Azért kedves magyar néptanítótársaim, építsük 
és fejlesszük valamennyien a szerető közös 
anyát, a drága magyar hazát ! 

(Rimaszombat.) Lakatos Lojos. 

Hazugságok a tanításban. 
(Hozzászólások.) 

XII. 
Lakatos Lajos lapunk f. évi 25. számában 

fönti cím alatt közölt cikkében kijelentette, 
hogy az új kiadású német könyvekben mirólunk 
már másképp írnak. Ezen meglepő kijelentés 
hatása alatt siettem egy ilyen újabb kiadású 
könyvet azonnal megrendelni, hogy az új irány-
ban gyönyörködhessem. A könyv tényleg gyö-
nyörűségemre szolgált. Címe : Länderkunde von 
Europa von Prof. dr. F. Heiderich. Megjelent 
Leipzigben, 1904. évben. A kiadás tehát elég friss. 

Az Osztrák-Magyar monarchiáról szóló részét 
így kezdi: „Az Osztrák-Magyar császárállam 
(Kaiserstaat) századokon keresztül tartó véres 
harcok és békés házi szerződések folytán csekély 
eredetből európai nagyhatalommá növekedett. 
1866 óta Németországtól különválva, főfigyelmét 
most természetesen a keleti érdekek követésére 
fordítja. Ezt a tendenciát követte 1879-ben, 
amikor Boszniát és Herczegovinát elfoglalta. 
Osztrák-Magyarország két egymástól független 
államból áll : 1. A Reichsratban képviselt király-
ságok és országokból álló Ausztria s 2. a ma-
gyar koronához tartozó részekből álló Magyar-
országból." 

További fejtegetésében azonban nem ismer 
két külön államot, hanem csak összbirodalmat, 
s azt, mint egy egészet, együttvéve tárgyalja. 

„A monarchia lakosai — mondja tovább — 
nemzetiségük (Nationalität) szerint négy nép-
csoportra oszlanak (sajnálatos új irány!) és 
pedig: németekre (11*3 millió), szlávokra (21 
millió), románokra (3"8 millió) és magyarokra 
(8'8 millió)." A „népcsoportok" közül tehát a 
magyart a legutolsó helyre teszi. . 

További tárgyalásából a következőket idézem : 
„Alsó- és Felső-Ausztria az Osztrák-Magyar 

monarchia magvát képezi, amelyhez a többi 
ország lassanként hozzákapcsolódott." „Az Oszt-
rák-Magyar Kárpátországok (Karpathenländer)  
körülveszik a Kárpátok hegyrendszerét. A Kár-
pátok lejtőjét, az ú. n. Kárpáton kívüli vidéket 
Bukovina és Galiczia tartományok foglalják el, 
míg a Kárpátokon belüli vidék a birodalom 
magyar feléhez tartozik." 

„A Nagy-Alföld Felső-Magyarországgal és 
Erdéllyel politikailag egyesítve van, csak Horvát-
Szlavóniának van némi kiváltsága, amennyiben 

belügyét stb. illetőleg autonómiája és saját 
tartomány gyűlése van." 

Budapestről ezt mondja: „Budapest a biro-
dalom magyar felének fő- és székvárosa, amely 
kedvező fekvésénél s a kormány hathatós támo-
gatása folytán rohamosan fölvirágzott s egyeteme 
s más tudományos intézetei következtében a 
magyarság szellemi gyúpontja is. Az ország 
összes vasútai és útai Budapesten futnak össze, 
miáltal nagy kereskedelem keletkezett itt, ame-
lyet a Duna, mint közlekedő út, is nagyban 
előmozdított. A nagyipar alapját is meg-
vetették itt." 

Bécsről természetesen már hosszadalmasan ír 
s fekvését, szépségeit nem tudja eléggé magasz-
talni. Erről szóló részből csak a következőket 
szeretném kiemelni: „Bécs a birodalom osztrák 
felének fő- és székvárosa, 1867-ig az összbiro-

I dalom (Gesamtmonarchie) fővárosa volt. Habs-
burgok alatt a nyugat kultúrájának menedék-
helye ; a keleti barbárizmus határa itt végződött 
s a nyugat műveltsége, mintegy hatalmas folyam, 
innen indult kelet felé. Az újabbi időben a 
finom ízléssel s művésziesen emelt paloták nagy 
száma megszerezte Bécsnek azt a hírnevét, hogy 
a világ legszebb városának tekinthető. Bécs a 
birodalom első ipar- s kereskedővárosa... egy-
úttal a monarchia élvitázhatatlan szellemi köz-
pontja." 

A helynevek természetesen mind német 
elnevezésűek s egynéhány bizony sokak előtt 
ismeretlen is. Mi minden alkalommal igyekszünk 
a külföldi országok helyneveit teljes eredeti 
alakjukban használni, a mi helyneveinket azonban 
csak nem akarják respektálni s a német elneve-
zésüeket derűre-borúra használják. A szóban-
levő könyvből mutatványul íme egynéhány : 
Gran, Komom, Raab, Pressburg, Odenburg, Stuhl-
weissenburg, Fünfkirchen, Leutschau, Schmöll-
nitz, Erlau, Szegedin, Debreczin, Grosswardein, 
Maria-Theresiopel. Ez utóbbi a legérdekesebb 
s még számos, eléggé művelt magyar sem 
tudja, hogy ez Szabadka akarna lenni. „Igló 
és Leutschau a németektől lakott „Zips" (Szepes-
ség) főhelye." 

A legnagyszerűbbet Erdélyről mond, olyat, 
amin a szegény magyar nagyban elcsodálkozik, 
hogy ilyesféle is létezik szép hazánkban. „ A volt 
erdélyi nagyfejedelemség 1867-ben Magyar-
országgal teljesen egyesíttetett. A fontosabb 
német (a könyvben is nagyobb betűkkel) városok 
itt a következők : Hermannstadt, amely az ú. n. 
Königsboden főhelye ; Kronstadt pedig a 
„ Burzenland " * főhelye. Végül Szamos forrás-
vidékén akadunk egy német nyelvszigetre, 
„Rösnerland"-ra, amelynek főhelye Bistritz 

* Brassó régebbi clistriktusának neve. Sz. 
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Lám, a szerző ezt talán nagyon is fontosnak 
találja, kegy ez egy földrajzi könyvben helyet 
foglaljon, mert az a németségre nézve nagyon 
is fontos, hogy itt miféle német helyek vannak. 

Itt volna az ideje,'hogy maga a kormány s 
a magyar társadalom élére álljon az akciónak 
s helyzetünkről világosítsák föl a külföldieket. 
Helyes lenne különösen a külföldi nagyobb 
kiadókkal érintkezésbe lépni, hogy az orszá-
gunkat illető könyveket vagy egyes leírásokat 
valamely magyar emberrel nézessék át s javít-
tassák ki. Hazánkra vonatkozó leírások, földrajzi 
ismertetések nagy része Ausztriában készül, ter-
mészetesen a mi rovásunkra, amit maguk az 
osztrákok sem titkolnak el. 

Dr.Eugen Netolicskának az „Osztrák-Magyar 
birodalom történelme a felső nép- és polgári 
iskolák számára" című tankönyve előszavában 
ezeket olvasom: „A könyv megírásánál törek-
vésem oda irányult, hogy az Osztrák-Magyar 
birodalom, mint, a mi nagy közös hazánk 
(Gesammtvaterland) történelmét a felső nép- és 
polgári iskolák számára liberális, de osztrák 
szempontból, lehetőleg röviden írjam meg." 

Ha ezen üdvös mozgalom esetleg nem térne 
le a napirendről s tényleg a cselekvés terére 
lépne, még egy, eléggé használt műre irányí-
tanám a vezetőség figyelmét : a Párisban éven-
ként megjelenő Larousse-féle kis Lexikonra, 
illetőleg szótárra. 

Ezen kis műnek hazánkra vonatkozó részében 
szintén a föntiekhez hasonló sületlenségek van-
nak, a térképen a helynevek német elneve-
zésűek s hazánkat szubordinált államnak tünteti 
föl azon. 

Alkalomszerű volna, ha ez ügyben a főváros 
valamely tanügyi egyesülete egy bizottságot 
küldene ki, ahová az egyesek által észrevett, 
tovább már nem tűrhető s helyzetünket mélye a 
sértő botlások, rosszakaratú elferdítések bejelen-
tendők lennének s a bizottság kötelességévé 
tétetnék, hogy az illető könyvkiadót a hibáról 
körülményesen s meggyőzően világosítsa föl s 
a dolog lényegét a valósághoz híven írja meg. 

A főváros tanügyi emberei hazafias dolgot 
végeznének, ha ezt az ügyet kezükbe vennék 
s egy országos akciót indítanának, amelyhez, 
biztosan hiszem, a vidékről is számosan csatla-
koznának. 

(Máramarossziget.) Dezső Lipót. 

r 

líj iskolai könyvek. 
Barna-Jablonkay-féle ABC és Olvasókönyv. Kiadja 
a Stampfel- (Révai Testvérek) féle könyvkiadóhivatal 

Budapesten. Ára 40 fillér. 
A szerzők 52 oldalon a kisbetűket, 24 ol-

dalon a nagybetűket ismertetik. Az olvasmá-
nyokra 49 oldalt szántak. Külső alakjában 

tetszetős kis könyv, néhány sikerült képpel. A 
betűk alakja és nyomása kifogástalan. À kis-
betűk egymásutánjában követett sorrend azon-
ban könnyen zavarólag hathat a gyermek 
appercepciós képességére. A tapasztalat eléggé 
bizonyítja, hogy a kezdő olvasó a nyomtatott 
„u"-t az „n"-nel, „e"-t az „é"-vel, „a"-t az 
„á"-val, „o"-t az „ö"-vel igen könnyen téveszti 
össze, azért ezen betűket egymástól elkülönítve 
kell ismertetnünk, szigorúan betartva annyi 
időt, amennyi elegendő az egyes hangok és 
azok képei biztos megrögzítésére. Előkelő íróink 
meséi és versei teszik érdekessé és élvezetessé 
e könyvet, mely szép jövőre tarthat igényt. 

Olvasókönyvek. 
Schön József és Trájtler Károly féle Magyar Nemzeti 
Olvasókönyv. A II. oszt. számára 60 fill. A III. oszt. 
számára 70 fill. A IV. oszt. számára 80 fill. Az V—VI. 
oszt. számára 1 kor. 24 fill. Megjelentek Lampel R. 

(Wodianer F. és Fiai) kiadásában. 
Régi pályafutásukban dolgozták át e könyve-

ket a szerzők, hogy szellemben, irányban, alakban 
és tartalomban az új Tantervhez és Utasításhoz 
simuljanak. 

A II. oszt. olvasókönyv 54 oldalon szebbnél 
szebb és jobbnál jobb szív- és jellemképző ol-
vasmányokkal és versekkel nemesíti a gyermeket. 
55 — 133-ik oldalig pedig a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tárgykörében mozog. Neves írók 
és költők válogatott munkái ezek, melyek 
helyes és módszeres olvasmánykezelés mellett 
nagyban megkönnyítik a II. osztályú gyermek 
beszédbeli és értelmi fejlődését. A népköltés 
termékei és mondókái, a játékok és köszöntések 
pedig szórakoztatóvá és élvezetessé teszik a né-
melykor kissé száraz és unalmas iskolai életet. 

Á III. oszt. olvasókönyv 4 szakaszra oszlik. Az 
I. szakasz 41 oldalon a jellemkidomborítás és 
léleknemesítés szempontjából összegyűjtött köz-
mondásokkal, népmesékkel, nép- és ősmondák-
kal, állatmesékkel és társadalmi életképekkel 
teszi vonzóvá a könyvet, míg a II. és IH. 
szakasz a 45 - 145. oldalig már nemzeti irányba 
tereli a fejlődő és fogékonyabb gyermeket. A 
nemzeti ősmondák és történeti olvasmányok, a 
magyar haza földjének és népének ismertetése, 
közbeszúrt alkalomszerű költeményekkel, igen 
alkalmasak a hazaszeretet csírájának fejleszté-
sére. A IV. szakasz 148—295. oldalig termé-
szetismereti, gazdaság- és egészségtani közle-
ményekkel iparkodik biztosítani a leendő felnőtt 
ember helyes életmódját és józan gondolkozását. 

A IV. oszt. olvasókönyv 244 oldalas terje-
delemben és az előbbi könyv beosztásához 
hasonló tárgykörben, hogy úgy mondjuk : össze-
kapcsolja a IV. osztály tanítási anyagát. A val-
láserkölcsös nevelés mellett gazdag gyűjtemény 
áll a tanító rendelkezésére, hogy azzal különö-
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sen a hazai földrajztanítást mélyíthesse, von-
zóvá tehesse történeti, néprajzi és közgazdasági 
szempontból. Népszerű és kedvelt költőink 
versei fűszerezik a tárgyuknál fogva néha talán 
unalmas hangulatot. Egy-két törekvő embernek 
utánzásra méltó életét ügyesen állítják a szerzők 
követendő példának a gyermek lelki szemei 
elé, de az életben oly gyakran szükséges egészség-
tani szabályok ismerete és a fertőző betegségek 
könnyű f elismerésére, illetve azoktól való óva-
kodásra tanító közlemények sem kevésbé fontosak. 

Az V—VI. oszt. olvasókönyv I. szakasza 62 
oldalon az erkölcsi nevelés szempontjából érté-
kes olvasmányokat, verseket, elmélkedéseket és 
közmondásokat foglal magában. A II. szakasz 
igazán magán hordja a „nemzeti" olvasókönyv 
jellegét, mert ebben a nemzeti irodalomnak és 
történetnek a legdrágább gyöngyei vannak össze-
gyűjtve. A III. szakasz nemcsak a hazai, de a 
világtörténelem kimagaslóbb alakjaival és ese-
ményeivel, tudósaink, művészeink és iparo-
saink példás életével foglalkozik. A IV. szakasz 
olva-.mányai a mezőgazdaság, ipar és kereske-
delem tárgykörébe tartoznak, a csillagászati, 
vegy és természettani, továbbá a természet-
rajzi olvasmányok az V. szakaszban vannak 
csoportosítva. Elénk színekben, hangulatos el-
beszélésekben és leírásokban vázolják a VI. 
szakasz olvasmányai a haza és a föld néprajzi 
és kultúrtörténeti viszonyait. A VII. szakasz 
egészségtani olvasmányai zárják be a gazdag 
olvasókönyv tartalmát. A reáloktatás terén ezt 
a könyvet nagy haszonnal értéke-ítheti az V. és 
VI. osztálynak a tanítója és a tanulója egyaránt. 
Általában e könyvekről elmondhatjuk, hogy 
igazán pedagógiai finom érzékkel fokozódik 
bennük az osztályonkénti haladás, a tárgyköröket 
pedig oly körültekintően állapították meg a 
szerzők, hogy a könyvek az ország bármely 
vidékén haszonnal forgathatók. Szerzőknek a 
helyes nyelvérzék fejlesztésére, a szó- és foga-
lomkincs gyűjtésére irányuló törekvéseik érdemül 
róhatók toi. A Magyar Nemzeti Olvasókönyvek 
segítségével valláserkölcsös és hü hazafiakat, 
józanul gondolkozó és szeles látókörű magyar 
polgárokat nevelhetünk. Ügy az illusztrációk, 
mint a könyvek külső kiállítása a kiadót dicsérik. 

Kozma László, Somogyi Béla, Szöllösi Jenő és Ember 
János sorozatos elemi iskolai olvasókönyveik. Kiadja : 
Lampel R. (Wodianer F. és Piai) könyvkiadó-cég, 
Budapesten. Az I. kötetnek Pista és Juliska a címe, 
a 11. osztály számára. Ára : 70 fillér. — A II. kötet-
nek Tótfalu a címe, a III. osztály számára. Ára: 84 
fillér. — A III. kötetnek A szabadsághős unokái a címe, 
a IV. osztály számára. Ára : 96 fillér. — A IV. kötet-
nek A Faragó-család a címe, az V—VI. osztály számára. 

Ára : 1 korona 80 fillér. 
A föntemlített olvasókönyvek szerzői a magyar 

olvasókönyv-irodalom terén egészen új mesgyén 

haladnak, mert eltérnek attól a régi rendszer-
től, mely szerint minden egyes olvasmány egy-
mástól független és teljesen önálló. Az ő olvasó-
könyveik mindegyike egy-egy külön elbeszélést 
tár elénk, mikben a főszereplők ugyanazok a 
gyermekek. Lélektani szempontból ez a körül-
mény mindenesetre érdeklődést kelt a gyer-
mekben, mert az ő eszme- és gondolatvilágának 
hősei vonzóbbá és értékesebbé teszik olvasó-
könyvét, melyet mohó kíváncsisággal forgat 
és olvas. 

A II. osztályú olvasókönyvnek (196 oldal) 
hősei Pista, aki a II. osztályba jár, és a kiseb-
bik, az I. osztályba járó Juliska. Mint testvérek, 
csak jó példát mutatnak és ezzel azt bizonyítják 
be, hogy, ha a jó az ember természetévé válik, 
akkor nem nehéz az efény útján maradni. 
Nagyon természetes, hogy a 7—8 éves gyer-
mek életéhez fűződő apró történetekkel és ese-
ményekkel szemléltető módon oktatnak a szer-
zők és ölelik föl az előírt anyagot. A reál oktatást 
élettani alapon nyújtják, megmagyarázzák az 
állatok hasznát, ártalmasságát és cselekedeteit. 
Mesélnek, regélnek, közbe verseket, közmondá-
sokat és találós kérdéseket szőnek. Fülbe-
mászó, gyermekes és magyaros hang lengi át az 
egész könyvet. 

A III. osztályú olvasókönyv a Kárpátok 
között fekvő Tótfalu történetét tárgyalja 186 
oldalon, 30 oldal pedig költeményeknek van 
szánva. Mint a könyv címe is mutatja, e falu 
lakosai tótok, kiket az a súlyos csapás ért, 
hogy a szegény község elpusztult, de a falu 
ügybuzgó tanítójának törekvése mellett és a 
hatóságok jóindulatú közreműködésével újra 
fölépül Rákóczi egykori katonáinak új községe. 
Tótfalu népét a közigazgatási hatóságok telje-
sen lebilincselték és a jó tanító befolyása alatt 
a magyar állameszmének meghódoltak, a magya-
rok testvéreinek vallják magukat és ennek külső 
dokumentálásául községük nevét „Magyarfalura" 
változtatták. Fontos társadalmi kérdések mikénti 
megoldására mutatnak itt a szerzők. Emellett a 
tanító, az iskola és a hatóságok tekintélyét emelik, 
a fogékony gyermek lelkébe pedig beoltják a 
népműveltség, a valláserkölcs és a hazaszeretet 
eszméjét, mint az igazi boldogulás és megelé-
gedés alapföltételeit. Megjegyzendő, hogy e 
történet keretébe szépen illeszkedik a III. osz-
tály tanítási anyaga. 

A IV. osztály olvasókönyvének címe: „A 
szabadsághős unokái." Ugy, mint az előbbiek, 
ez is a francia módszert követi. Két fővárosi 
fiú elindul a fejéregyházi közös honvédsírhoz, 
hogy ott nyugvó nagyapjuk fölött imádkozza-
nak. De ők nem elégszenek meg ezzel az úttal, 
hanem beutazzák egész Magyarországot : a nagy 
Alföldet, a délnyugati hegyes-dombos vidéket 
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(Dunántúlt), Erdélyt, északi Magyarországot stb. 
Ezen utazásukból meg smerik hazánk földrajzi 
és természetrajzi, néprajzi és gazdasági viszo-
nyait s lelkükbe szíva a mult dicső emlékeit, 
tanulják megbecsülni és megszeretni azt a földet, 
hol élnünk s halnunk kell. A IV. osztály taní-
tási anyagának eleven mozaikja ez a könyv, 
melyet kiváló költőink és íróink válogatott müvei 
tesznek még vonzóbbá. 

(Az V. és VI. osztály olvasókönyvét még 
nem küldték be hozzánk.) 

Szerzők módszerükkel, t. i. a szereplőkkel 
megtörtént dolgokkal, azok cselekedeteikkel vagy 
néhol sikeresen beszőtt párbeszédes formákkal 
szépen világítják meg azokat a sokszor elvont 
fogalmakat, miknek megértetése bizony fárad-
ságos és próbára teszi a tanító ügyességét. 

A tanulók figyelmetlenségének 
külső okai a népiskolában. 

A sikeres tanítás nélkülözhetetlen kelléke a 
figyelem és fegyelem. A népiskolai tanuló pedig 
6—12 s illetve 13—15 éves gyermek, akire 
nézve tanításunk belső tartalma soha-em lebet 
annyira érdekes, hogy bizonyos külső körülmé-
nyek figyelmét könnyen el ne terelnék még a 
mimikus tanító előadásáról is. A tudomány 
csak azokat érdekli önmagáért, kik annak lé-
nyegébe hatolva, titkait kutatni, egyes ágait 
fejleszteni képesek. Az pedig csak nagyon ki-
vételes tehetségeknek adatott meg, hogy figyel-
müket bármely körülmények között képesek 
egy határozott tárgykörre koncentrálni, sőt 
meg golyózápor közepette vagy égő házfedél 
alatt is tudományos vizsgálódásba merülni. 
Erre vezethető vissza a tudós emberek látszó-
lagos szórakozottsága és a „szórakozott pro-
fesszor-féle szólás-mor.dás, ami abban leli ter-
mészetes magyarázatát, hogy nagytudományú 
emberek annyira képesek figyelmüket összpon-
tosítani valamely gondolatkörre, hogy arról 
sem külső, sem belső inger el nem terelheti. 

Tanításunk sikere érdekében általában arra 
kell törekednünk, hogy a tanulónak figyelme 
külső hatások által meg ne zavartassák, jobban 
mondva, érzékszerveinek a tanuláson kívül eső 
irányban való foglalkoztatása megakadályoztas-
sák. Áll ez bármily fokozatú iskola növendé-
kére nézve, de különösen áll a népiskolai 
tanulóra vonatkoztatva, kinek intelligenciája 
sokkal csekélyebb, érzékszervei fegyelmezetle-
nebbek, semhogy a legjobb akarat mellett is 
képes volna figyelmét idegen hatások alatt 
tanításunk tárgyára irányítani. Rövid érteke-
zésemnek tárgya tehát nem az, hogy a figye-
lem felköltése és ébrentartása szempontjából a 
különböző tanítási módszerekkel foglalkozzam 

— hiszen ezek kritikai elbírálása sok munkát 
és még több időt igényelne, már csak azért is, 
mivel a tanítás anyaga és a gyermekek értelmi 
fejlettsége szerint ezerféle változatban lehet és 
kell a tanítási módszereket alkalmaznunk — 
hanem azokra a körülményekre, eshetőségekre 
óhajtok rámutatni, melyek épen a legjobb 
tanítási módszer s tanító és növendék legjobb 
igyekezete mellett is zavarólag hatnak a taní-
tás menetére, s melyek elkerülése kívánatos. 

Amint említettem, a tanítási anyag meg-
értése, fölfogása a gyermek érzékszervei útján 
történik, tehát az érdeklődés fölkeltésén kívül 
legfontosabb föladatunk legyen a gyermek ér-
zékszerveit különösen látó- és hallóérzékét a 
a tanításunkkal össze nem függő külső beha-
tásoktól, idegen ingerektől lehetőleg megóvni. 
Igen káros behatások létrejöhetnek tőlünk nem 
függő okokból, továbbá a tanító helytelen intéz-
kedése által élőidézett s végül a gyermekeknek 
önmagukra és egymásra zavarólag ható cseleke-
detei vagy testi, lelki abnormitásai következtében. 

Ilyen sorrendben igyekszem a tanítói pályán 
szerzett tapasztalatokat röviden elmondani. 

A tanuló érzékszerveinek, különösen halló-
idegeinek idegen hatásoktól való megóvása s 
illetve ennek lehetősége nagyban függ az iskola 
és a tanterem elhelyezésétől. Iskolát, különösen 
elemi iskolát legcélszerűbb tágas udvar vagy 
kert közepére építeni. Láttam az ország egyes 
részeiben ilyen kertben, mondhatnám parkban 
épült iskolákat, s csak dicsérni lehetett az 
iskolafenntartó bölcseségét, az épület elhelyezé-
sét illetőleg; viszont bántó érzés fog el mind-
annyiszor, midőn a város vagy falu főutcáján, 
a gyalog- és mesterséges közlekedési út szélére 
épített iskolaház mögött szép, tágas udvart és 
kertet pillantok meg. Különösen hibás ez az 
elhelyezés akkor, ha a tantermek az utcára, a 
tanítók lakásai pedig az udvarra néznek. A 
tanulók látőérzékét igyekszünk ugyan az ilyen 
tanteremben is megóvni az alsó ablaktáblák 
bevonása által, de a jövő-menők zaja, korhe-
lyek, kintornások lármája, lakodalmas vagy 
temetési menet zenéje, búcsúsok éneke, községi 
dobos pergetése, kocsizörgés, száncsengés, ci-
gánykaraván, kutya-ribillió a tanuló, sőt tanító 
hallóidegeit bár csak futólag is, de okvetlenül 
lefoglalják, s így meglazulván a tanítási anyag 
részei közötti kapcsolatosság, hiányos lesz a 
tanuló lelki szemei elé állított kép s nehezebb 
annak megtartása. A tanító legjobb akarata, a 
tanuló legnagyobb igyekezete kárba veszhet 
egy célszerűtlenül elhelyezett tanteremben. 

Lépjünk be tehát — de csakis ha arra jo-
gosított hivatalos személyek vagyunk — a tan-
terembe. I t t első pillanatra több oly dolog ötlik 
szemünkbe, mi a tanulók figyelmetlenségének 
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okozója lehet. Ilyenek a belül fűlő kályhák, 
melyeknek tüzét sokszor óraközben is éleszteni 
kell; a fal feltűnő helyén ketyegő óra, melyre 
sóvár pillantásokat vet a leckéjét nemtudó 
nebuló, a minden irányban függő szemléltető-
képek, melyeket talán azért aggatunk föl, hogy 
ne pihenhessen meg sehol nyugodtan növendé-
künk szeme ; a helyeikből könnyen elmozdítható 
padok, melyek a gyermekek testének támasz-
kodása szerint inognak; a föl- és lecsukható 
ülőke, mely miatt zajtalanul sem föl nem kel-
hetnek, sem le nem ülhetnek. Ezeken változ-
tatni az iskolafenntartó kötelessége. Megemlítem 
még a padokban szilárdan elhelyezett tintatar-
tók szükségességét is, melyet az iskola költsé-
gén kellene állandóan megtöltve tartani s nem 
volna megengedhető a különféle alakú, köny-
nyen feldőlhető tintásüvegnek a gyermekek 
által iskolába való hozata'a. 

Ezzel rátérek azokra az intézkedésekre, me-
lyek a tanítótól függnek s melyek által meg-
akadályozhatja a gyermekek figyelmének szét-
forgácsolódását. A tanítás megkezdése előtti 
negyedórában győződjék meg a tanító arról, 
hogy nincs-e a gyermeknél valamiféle játékszer, 
ilyeneknek az iskolába hozatalát még az esetben 
is, ha azt a gyermek zsebéből elő nem venné, 
szigorúan meg kell tiltani, mivel érdeklődése 
mégis arra irányulhat. Az iskolai nagy táblák 
a tanítás megkezdése előtt tisztára legyenek 
letörülve s illetve a tanítás közben fölhaszná-
landó mondatok, számtani példák, mértani alakok 
stb. följegyezve ; de a tábla ezen része az illető 
tanítási óráig, vagyis a följegyzést igénylő taní-
tási részletig elfordítva, vagy letakarva legyen. 

Készüljön el a tanító alaposan az egyes 
órákra, hogy ne legyen kénytelen jegyzetét, 
vagy épen könyvét igénybe venni, m eh által 
már a gyermekek figyelme meglazulhat. Polgár 
Gyula „Az emlékezet tanának pedagógiai vonat-
kozásai" című értekezésében a figyelem ébren-
tartásának föltételei közül - mint fontosab-
bat — kiemeli a hanghordozás monotóniájának 
kerülését. Vagyis: „a tanító monoton előadása 
a legérdekesebb tárgyra nézve is a figyelem 
gyors lankadását idézi elő, míg a bizonyos 
ide közben egymásra következő változás excitáló 
hatású ; úgy a hang erősségének, mint a beszéd 
ritmusának változtatása a kellő alkalomkor 
szükséges követelmény". 

A tanító ne sétálgasson alá s föl magyarázat 
közben, hanem álljon vagy üljön veszteg. Ceruza-
vagv palavesszőhegyezés az iskolában s illetve 
a tanteremben ne engedtessék meg ; végezze 
el azt a gyermek odahaza. 

A szünet alatt — mely félóránként volna 
megtartandó az alsóbb osztályokban — kellő 
mozgást engedjünk a gyermeknek, hogy azután 

kibírja a nyugodt ülést, mely nélkül figyelmét 
szükségszerűen koncentrálni nem képes. Kon-
centrált figyelem nélkül pedig az elsajátítandó 
anyag helyes appercepciója lehetetlen. 

Tanítási óra alatt sem kimenni — kivéve 
hirtelen rosszullétet — sem panaszt tenni egv 
gyermeknek se engedjük meg. Arra valók a 
tanítási órák közötti szünetek. 

Túlságos cifra tollszárakat és egyéb — szük-
ségtelenül díszes — eszközöket ne legyen szabad 
az iskolába hozni, mert ezek a többi gyermek 
érdeklődésén kíviil, azokban az irigységet is 
félkölthetik. Ugyané szempontból ellene vagyok 
a néhol még most is dívó ama szokásnak, hogy 
a tanulók teljesítik az órákat jelző csengetést; 
mivel akár esetenként jelöljük ki a fiókiskola-
szolgát, akár ú. n. „hetesek" teljesítik azt, 
mindenkép a figyelem rovására történik. 

Továbbá az appercepciónál igénybe nem vett 
érzékre gyakorolt külső hatás is elvonhatja a 
gvermek figyelmét ; így pl. a kályha közelében 
ülő gyermekek hőérzéke — különösen meg-
felelő ellenző hiányában — oly erős ingernek 
lehet kitéve, hogy képtelen látó- és hallóérzék-
szerveit megfelelő mértékben tanításunkra irá-
nyítani, hogy annak anyagát megérteni és 
fölfogni képes lenne. 

A figyelemelvonás szempontjából vagyok ellene 
a népiskolai tankönyvek illusztrálásának is, mivel 
az a kép a gyermek szemlélődésének tárgyát 
képezi akkor is, mikor arra semmi szükség 
nincs, sőt mikor ez az érdeklődése veszélyezteti 
a tanítási anyag helyes fölfogását. Célszerűbb 
tehát az egész osztály figyelmét egy nagyobb — 
s mindenesetre tisztább — szemléltetőképre 
vagy tárgyra, s illetve annak ama részletére 
vagy részére irányítani, amelynek kiemelését 
tanításunk anyaga épen megkívánja. 

Sokan vannak ugyan, kik az illusztrált nép-
iskolai tankönyveknek előnyt adnak: így leg-
újabban a „Népmívelés" egyik számában Riedl  
Frigyes is lándzsát tör a tankönyvek illusztrá-
lása mellett, mert szerinte a zsúfolt osztályok-
ban nehéz szemléltetőképeket bemutatni és 
viszont kevés olyan iskolai falikép van, melyet 
50—100 gyermek egyszerre jól láthatna; de 
ezzel szemben sok gyakorlati pedagógus azt a 
törekvést helyesli, hogy a tantermek zsúfolt-
ságát kell megszüntetni a szemléltetés meg-
könnyítésén kívül sok egyéb okból is, s a szem-
léltetőképeket kell nagyobbra szabni. Különben 
a Riedl által követelt művészies kivitel is 
inkább keresztülvihető az iskolai használatra 
szánt nagy fali szemléltetőképeknél, mint a 
tankönyvek szövege közé ékelt s azok terje-

! delmét és drágaságát emígv is növelő, eddig o o o 1 n 
elég ízléstelen apró-cseprő képek előállításánál. 

Itt rövid megjegyzést kell tennem a tanító 
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személyére nézve. Fölvirágozva, csokrozva, föl-
tűnően öltözve sohase lépjen a tanító vagy 
tanítónő az iskolába, hanem törekedjek ruhá-
zatában is lehető egyszerűségre. Egyik kartár-
sam érdekes tapasztalatot szerzett e tekintetben. 
Ugyanis több napon át bosszankodva vette j 
észre, hogy növendékei kevésbé figyelnek, mint j 
ahogy tőlük megszokta, de sőt, amint te- ; 
kintetét kissé elfordítja, összenéznek, suttognak 
és csak nagynehezen tudják jókedvüket palás-
tolni. Midőn már végleg kijött a türelemből 
és számonkérte a figyelmetlenség okát, kitűnt, 
hogy az általa újabban beszerzett óraláncán 
függő oroszlán- és medve zsuzsuk vonták ma-
gukra a gyermekek érdeklődését és tették tönkre 
néhány napi tanításának eredményét. 

Megkülönböztetendő az ily esetektől, ha fej-
letlenség vagy vásottság miatt szórakoznék 
valami egyébbel a tanuló, így pl. : szomszédját 
csipkedi, a püd alatt ujjaival dobol, könyvét tépe-
geti, lábát sú.olja stb., miáltal elvonja tanításunk-
tól a többi tanuló figyelmét is. Szellemi fejlet-
lenség esetén fokozatosan kell a gyermeket a 
nagyobb figyelemre, érzékszerveinek fegyelme-
zésére képessé tenni. A vásott gyermeket előbb 
szeretettel, majd büntetéssel igyekszünk javí-
tani. Néha azonban ez sem használ. Van olyan 
folyton rendetlenkedő gyermek, kinél sem a 
szeretetteljes bánásmód, sem a jól alkalmazott 
szigor nem vezet célhoz. Felületesen vizsgálva 
az ily jelenséget, azt legtöbbször a gyermek 
ostobaságának vagy rosszakaratának tulajdonít-
juk, pedig az ily gyermek testileg vagy lelkileg 
beteg, nem való tehát a normális gyermekek 
közé. Ily gyermekeket legtöbbször a nagy mér-
tékben alkoholista, vagy kicsapongó szülők csa-
ládjában találunk, minek káros következményeit 
s e bűnökre való hajlandóságot az ártatlan gyer-
mekek is átöröklik, vagy a példaadás által meg-
szokják. Az alkohol élvezete pedig már kis mérték-
ben is csökkenti a figyelmet és emlékezőtehetséget. 

A gyermek figyelőképessége függ attól is, 
hogy alvás közben megfelelőleg kipihent ide-
gekkel jön-e az iskolába ? Egyik kartársam 
épen a legutóbb tett panaszt a testületben, 
hogy X növendéke már a délelőtti tanítás kez-
detén sem képes figyelni, hanem fejét lassan-
lassan a padra hajtva, néhány pillanat alatt 
alszik. Igen, mert szülei késő estig és kora 
hajnaltól dolgoztatják s így fiatal teste, lelke 
nélkülözi a pihenést, az anyagpótlást. Azért a 
szülőket minden lehető alkalommal figyelmez-
tessük, hogy gyermekeiket a föltétlenül szük-
séges alvási időtől ne fosszák meg. 

A tanuló figyelőképességét hátrányosan be-
folyásolja az is, ha valamely okból kellemet-
lenül érzi magát. Ilyen pl. az a kellemetlen 
érzés, amit benne az iskolai mutató pálcának 

hatása idéz elő. A tanuló figyelmetlenségének 
külső oka lehet tehát az is, ha a tanító elő-
adás közben a pálcát kezében tartogatja. 

Hogy a figyelem könnyen elvonható-e, s mily 
mértékben van ez káros befolyással a tanítás 
átlagos eredményére nézve, az már természet-
szerűleg tanítási módszerünktől s a gyermekek 
szellemi energiájától is függ. Hogy milyen mér-
tékű külső hatás elégséges a tanulók figyel-
mének szétszórására, az pedig a tantárgyak 
szerint is nagyon eltérő. 

Ezek azonban már nem tartoznak a figyel-
metlenség külső okai közé. 

Annyit kívánok csak még hozzátenni, hogy 
a nagyobb fiúk föltétlenül férfitanító vezetésére 
bízandók, mivel azokat, akik nem könnyen kor-
mányozhatok szelídséggel és jósággal, nő fegyel-
mezni nehezebben tudja ; pedÁg a fegyelem a figye-
lem előfeltétele. Véleményem szerint lehetetlen 
kívánság az, amit pedig nálunk is többen han-
goztatnak, hogy az elemi iskolákban kizárólag 
nőtanítók volnának alkalmazandók. Mert bizony 
a férfierélyt és szigorúságot nem nélkülözheti 
a népiskola sem. 

( Székelykeve.J Greguft GyulAné 

I R O D A L O M . 
A „Népmkelés" című nagyszabású peda-

gógiai folyóiratnak, melyet tiárczy István és 
Weszely Ödön szerkesztenek, most jelent meg 
az 5—6. számú kettős füzete, ismét 11 íven, 
gazdag tartalommal. A közlemények egy része 
aktuális jellegű. így Mihály József cikke a vizs-
gálatokról, a kormányjelentés a magyar nép-
művelésről; Bély Mihály az athéni olimpiai ver-
senyen szerzett személyes tapasztalatait mondja 
el. Aktuális Ispánovics Sándor cikke, a finn 
népoktatásügy jubileumáról. Az új angol nép-
művelési törvényt, melyet a parlament most 
tárgyalt, az összes tárgyalásokkal együtt be-
hatóan ismerteti a Népmivelés. A fővárosi nép-
iskolai tankönyvpályázatról is beszámol a füzet, 
s a polgári jogok és kötelességek tanításéból 
a tankönyvbírálat alkalmával szerzett tanul-
ságok is külön cikkben vannak összeállítva. 
Ezeken kívül számos nagyobbszabású cikk van 
a füzetben. Alexander Bernát az olvasókönyv-
ről rajzol eszményképet, Havas István az iskolai 
könyvtárról szól, Solymossy Sándor dr. a nép-
könyvtárak szervezésének módjait adja elő. 
Weszely Ödön „A jövő iskolái" című tanul-
mányában a modern reformiskolákról rajzói 
képet. A füzet alaposan tájékoztat a népművelés 
ügyének mai állásáról s hozzászól a fölszínen 
levő kérdésekhez. E füzettel egyúttal befejezi 
a folyóirat I. kötetét, melyben — mint a tar-
talomjegyzék mutatja — 193 cikk jelent meg. 
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Az iskolai életből. 
A szabadban. 

Az iskola négy fala kedves tanyája igen sok 
gyermeknek. Föltéve, hogy a tanító jól be tudja 
tölteni a mágnes szerepét. De ha mégoly ked-
ves hely is az iskola, mégis csak sokkalta 
kellemesebb tartózkodási hely ennél a szabad, 
nagy természet. A fal mégis csak fal és így 
korlát, ha aranyból volna is. Sokkal kedvesebb 
a gyermeknek ott, ahol szemének látását, fülé-
nek hallását, tagjainak kinyujtását, mozgásának 
szabadságát és képzelmének csapongását nagy 
területen nem akadályozza semmi. A kirándu-
lás, az áldott kirándulás hozza meg ezt a só-
várgott alkalmat. Olyan is az iskolai életben a 
kirándulás napja, mint amilyen volt a magyar 
nemzet életében a negyvennyolc. Akkor üt ki a 
gyermekkörben a teljes szabadság. Kár, hogy 
egyfolytában csak egy napig tart, mint a pün-
kösdi királyság. Csakhogy fölér ám ez az egy 
nap akár hetekkel is. 

Ahogy beköszönt a szép május hónap, szinte 
mindennapi kérdése lesz a gyermekseregnek, 
hogy „mikor fogunk már kirándulni?" Es 
ki tudná leírni a nagy boldogságot, amely 
minden kicsi szívet eltölt, amikor a határidőt 
végre kijelentjük. 

— Holnap reggel indulunk, ha szép idő lesz. 
Háromnegyed hétkor mindenki itt legyen, mert 
hétkor már indulunk. 

— Itt leszünk, itt leszünk ! — ujjong az 
apró nép. 

Sanyi pajtásunk meg, aki majd minden nap 
későn baktat föl az iskolába, még meg is toldja : 

— Hogyha szabad volna, itt lennék én már 
ötkor is . . . 

Attól a világraszóló történelmi nagy pilla-
nattól fogva, ahogy ez a párbeszéd lefolyt, 
nem kell már az eget vizsgálgatnom, hogy az 
időjárás miként-alakulásáról tudomást szerezzek. 
Elég csak egyik-másik gyermekre tekintenem. 
Visszatükröződik az ég arculatja az ő arcukról 
úgyis. Ha derült az ég, csupa derű a képük. 
De hacsak bárányfelhő mutatkozik is az ég 
peremén, megremeg a szívük, elborul az arcuk. 

De otthon is van ettőlfogva sürgés, forgás, 
nagy készülődés. A szegény mamának a sok 
zaklatástól alig van nyugta. Hogy mi lesz az 
elemózsia a nagy útra ? Melyik ruhát kell fel-
öltem? Szabad-e elvinni a kis öcsikét is? Meg 

még vagy száz kérdés. Csak az édes, jó anya 
tudná mindezeket rendre elősorolni, nem én. 

Amint a kis Barátszert végigmérem, Andor 
öcsénk épp akkor zaklatja nagy ékesszólással 
az anyját. 

— Mamácskám, lelkem édesanyám, főzd ki 
már azt a néhány tojást, amit útra szántál. 

— Hiszen ráérek még erre, gyermekem, hol-
nap reggel is. 

— Nem, nem, dehogy érsz rá. Meglásd, hogy 
elkésel. Hiszen roppant korán elmegyek itthon-
ról. Pontban hét órakor már útban leszünk. 
Meglátod, Marcsa későn fog fölkelni, hogy tüzet 
gyújtson. Meg aztán nem is azon kezdi. Amíg 
ő előbb öt pár cipőt fényesre pucol, az ágyat 
megveti, a szobát kisöpri, a Ronyváiól vizet 
hoz, kacsának, csirkének, kutyának, macskának 
enni vet, lesz addig már nyolc is. Én meg 
nem várhatok soká. Már hatra ott szeretnék 
lenni. Hogy el ne késsek ám valahogy . . . 

Végre földerül a nagy nap, a várva várt. 
Ekkor igazán nagy még csak az örömteljes izga-
tottság! Fölkelni nem oly nehéz most, mint 
máskor. Nem bizony. Hisz úgyis csak félszem-
mel aludt mindenki, a másik féllel fönn volt 
egész éjjel. Virradóra kelve, izgatottan kérdik : 

— Hány óra van már ? Nem esik ? Nincsen 
elborulva ? 

— Az ég derült és még csak négy óra. Ál-
hatói még jó két órát, kedvesem. 

De nem, ezt nem lehet. Vétek volna most 
az ágyat nyomni ezen a jelentőségteljes, ezen 
a szent napon. Föl is tápászkodik és rendbe-
szedi magát. Türelmetlensége dacára is forróbb 
és bensőségesebb most a reggeli imája, mint 
egyébkor. Hja, ilyen szép napot az Isten nem 
is teremtett mást. Ezt meg kell köszönni. A 
megszokott reggeli mostan nem is ízlik. Majcl 
künn az erdőben! Csak nagy unszolásra harap 
egy-két falatot a fehér kalácsból és hörpint 
egyet-kettőt az édes, barna léből. Nagy sietsér 
gében még a tegnap este jóeleve összecsoma-
golt elemózsiát is majd otthonfelejti. Ügy kell 
figyelmeztetni rá. 

Mire odaérek az iskolaudvarra, ott van már 
mindenki. Még Sanyi barátunk is megérkezett. 
Még pedig rendes szokásától eltérően, nem egy 
félórával később a keleténél, de egy teljes órá-
val — előbb. Hiába no, mégis csak csudát ké-
pes. művelni az a fránya kirándulás . . . 

Kész a sor, mehetünk. És merre vesszük 
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utunk? Ezúttal Borsiba. Igen, Borsiba, a II. 
Rákóczi Ferenc szülőfalujába. Már maga ez a 
gondolat is megremegteti tanító és nagyobb 
tanuló szívét egyaránt. Szent áhítat száll a 
leikeikbe, elgondolván, hogy azt a drága föl-
det fogják majd taposni, amelyen a nagy sza-
badsághős is megfordult valaha. Hogy az a 
porszem, amelyet ruhájukon hazahoznak majd, 
talán már a nagy Rákóczi sarujára is oda volt 
tapadva egykor, hajdanán . . . 

Megindul a menet. A városon kívül selymes 
rét lágy ölén visz az út. Túláradó kedvben 
nótára gyújt az apró nép. Zeng a „Lóra, kuruc" 
meg a „Kossuth-nóta" meg ami épen szívük 
fenekéről ajkaikra tóiul. Elül, a menet élén a 
háromszínű nemzeti trikolort lengeti a szellő. 
Olyan szép, olyan kedvderítő, olyan megkapó 
így látni az apró népséget ! Az útmenti tölté-
sen vonat robog végig. Ennek utasait is meg-
kapja a látvány. Kendőikkel, kalapjaikkal inte-
getnek felénk . 

Észre is alig vesszük és már megtettük a 
kis órányi útat. Célnál vagyunk. Ahogy a faluba 
befordulunk, mindjárt ott a nevezetesség az 
ú. n. Rákóczi-kastély, a szerény emléktáblával. 
Meghajtjuk előtte lobogónk és megemeljük ka-
lapjainkat. S míg a többi gyermek kíváncsi, 
villogó, víg szemmel tekint szét, addig keserű 
gondolatokba mélyedve állok meg ott én, 
őszülő és kopaszodó gyermek. Van miért. Szívet-
tépő és könnyfacsaró látvány az, hogy a Rá-
kóczi szent szülőháza most —- istálló . . . 

Innen egy iramodással az erdőben termünk. 
Ki tudja : nem tapossuk-e itt is azt a nyomot, 
amelyei valaha az 0 lába érintett ? Ennek csak 
a százados vén tölgyek volnának a megmond-
hatói. De ezek most nem beszédesek. Mert 
nini ! Ujabb keserűség, amit észreveszünk. 
A régi ismerősök, az enyhet adó tölgyek, ame-
lyek dús lombozata egyébkor a Bodrogon át-
suhant szellő lágy érintésére csakúgy izegett, 
zizegett, sus; gott, suhogott, most elnémultak. 
Amelyek máskor oly szívcsen fogadtak, szinte 
bizalmasan bólogattak felénk lombkoronáikkal, 
most lombtalanul merednek ég felé. Egyetlen 
árva levélke sincs egyikőjükön se. Mi ez ? Rá-
untak talán erre a küzdelmes földi életre és keser-
vükben közös akarattal mind kiszáradtak talán ? 
Nem. Rablóhadjárat forgatta ki őket ékükből. 
Az ellenség táborhelye ott van még most is 
a fákon, minden ágon egy-egy ökölnyi — hernyó- j 
fészek. De némi vigasztalásul zöld galy is kan-
dikál ki a tar gallyak közül. Itt-ott csomóstul 
is. De közelről megnézve, ez meg — óh ja j ! — 
fagyöngy. Nem volt még elég az egyik ellenség, 
ez meg már a szegény fák zöld vérét szívja ki. 
A tatárpusztítás lehetett olyan hazánkon, mint 
e fák sorsa. Akkor se volt elég maga a mongol-

vész, még más csapások is érték az elárvult nem-
zetet. Ezek a fák ezt példázzák talán . . . 

Lomb valahogy mégis csak akad. A sövény-
ben sok az apró, hitványabb bokor, miknek a 
levele még a hernyónak sem kell. Ezeknek 
esnek neki az apró emberek. Mert ha a kalap 
mellé zöld ág meg lomb nem kerül, itthon 
még azt se találnák majd nekik elhinni, hogy 
csakugyan kiránduláson voltak. De árnyékot 
sem kell a patikából hozatnunk. A vastag töl-
gyek dereka és vén ágai elég széles, fekete 
csíkot vetnek a földre. És az üdítő, hűs szellő 
csak itt lebeg most is, hogyha nincs is neki 
mit lengetnie. De mintha sírva, nyögve pana-
szolná ő is a nagy, a végtelen pusztulást . . . 

De félre a kesergő gondolatokkal ! Hisz mu-
latni vagyunk itt. Forduljunk az ártatlan, gond-
talan gyermekcsapat felé, hogy szívünk föl-
viduljon. Az ő végtelen örömüket nem zavarja 
semmi. Nekik színméz most minden. Amêrre a 
szem néz, mindenütt n víg zsivaj, kacagás, ug-
rándozás, nyüzsgés. Ok bizony nem merülnek 
el semminemű komoly gondolatokba. Hanem 
annál inkább belemerülnek ' a labdajátékba. 
Amely csapatot csak szemügyre veszünk, ugyan-
egy a látvány. Fesgül a kar, suhog az ütő, 
koppan a kapó, repül a labda, szalad a gyerek . . . 

De hát, mint mindennek a világon, a kirán-
dulásnak is vége szokott lenni. Ám ha vége 
szakad is, nem múlik el nyomtalan. Kellemes 
emléke ottragad a gyermeki lélekben, időtlen 
időkig. Semmi sincs, ami eltüntetné, kitörül-
hetné onnan . . . 

Mi tanítók pedig nem búsulunk azon, hogy 
egy napunk elveszett a tanításra nézve. Csak 
hadd sírjon a „célhatározó" meg az „osztás 
kétjegyű osztóval", amik aznap épen soron let-
tek volna. Várjanak türelmesen újabb alkalomra. 
Hisz az ilyen szép nap egyébként sem múlik 
el minden haszon nélkül. Â gyermek .lelke e 
napon újabb szállal fonódik a tanítóéhoz. Ujabb, 
hatalmas ösztönt nyer a természet szeretetére. 
A hazaszeretet öntudatlanul is fokozottabb erőre 
kap lelkében, minden buzdító szó nélkül. Mert 
megbámulja, megszereti a völgyet, a rónát, a 
távol kéklő hegyet, a csörgedező patakot, a 
hömpölygő folyót, a rögöt, mely e kedves órák-
ban talpa alá kerül, szóval, egy darab magyar 
földet, a haza testének egyik porcikáját. És szem-
lélvén a helyet, melyhez egy nagy hazafi em-
léke van kötve, eltelik a szíve többi nagyjaink 
szeretetével is . . . 

Szabadságimádó, hős Rákóczi Ferenc ! Vájjon 
ott lebegett-e közöttünk dicsőült szellemed? 
S belopódzott-e csak egy szikrányi is zsenge 
gyermekeink fogékony keblébe hazádért rajongó, 
hősi nagy lelkednek szent érzéseiből? 

(Sátoraljaújhely.) Górdos Móri 
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H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : gróf Mikes Ke-
lemennek azért, hogy a Magyarcsesztvén föl-
állítandó áll. kisdedóvoda céljaira egy kat. hold 
belsőséget az államkincstár tulajdonába díjta-
lanul engedett át. 

Kinevezte : Mucsi Vince párkányi róm. kath. 
népisk. tanítót a horgosi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Kuczkó József bethlenfalvi közs. el. 
isk. tanítót a bethlenfalvi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Czucza Lajos ketesdi ev. ref. el. 
népisk. tanítót a ketesdi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Molnár Gyula salánki közs. el. nép-
isk. igazgató-tanítót és Molnár Gyuláné szül. 
Gömöry Zsuzsanna salánkai közs. el. népisk. r. 
tanítónőt a pazdicsi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá, illetve tanítónővé ; JRadó Ferenc róm. kath. 
el. isk. és Dóra Lajos oki. tanítókat a kiskún-
dorozsmai áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká ; 
Herkner Oszkár állandó oki. h. tanítót a tar-
új falusi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szontágh 
Mária állandó oki. h. tanítónőt a zalatnai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Bálint András 
állandó h. tanítót a bácsfalusi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségben áthelyezte: Vaszilcsiu 
György zólyomi áll. el. isk. tanítót a hegysuri 
áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Badoszávlyeuits Vera gályái közs. isk. tanítónőt. 

Nyugdíj a t utalványozott : Ulavnyay Ferenc j 
salgótarjáni bányatárs. el. isk. munkaképtelen j 
tanítónak évi 1280 K- t ; Komjáthy Mihály 
fónyi ev. ref. elaggott tanítónak évi 620 K- t ; 
Záborszky József szabari róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1420 K-t ; Szlamek József alsó-
domborúi róm. kath. el. isk. tanítónak 1180 K- t ; 
Krafcsik András bodzásújlaki gör. kath. tanító-
nak évi 1040 K- t ; Kondor József kupai el-
aggott ev. ref. tanítónak évi 840 K-t ; Szokolai 
Miklós pozsonyi ev. ref. el. isk. tanítónak évi 
720 K- t ; Nagy József nemtii munkaképtelen 
rom. kath. tanítónak évi 1080 K-t ; Strojnij 
János újt.erebesi róm. kath. elaggott tanítónak 
évi 600 K t ; Csehy Péter gávai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 760 K-t ; Gaál Sarolta túrócz-
szentmártoni elaggott polg. isk. segédtanítónő-
nek évi 1420 K-t ; Bakovlyev (Alexa) Sándor 
nagykikindai gör. kel. szerb. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1520 K-t ; Feriing 
József vizesdai róm. kath. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 1000 K-t ; Küffer Vilmos 
szepesmerényi munkaképtelen ág. hitv. ev. taní-
tónak évi 1300 K-t ; Jankó Lajos rádi munka-
képtelen ág. ev. tanítónak évi 580 K- t ; Lag-
már Pál medveshidegkúti munkaképtelen róm. 

kath. tanítónak évi 740 K-t ; Böiger Károly ver-
seczi közs. el.isk.igazgató-tanítónak évi 2080 K-t; 
Schmitz Vilmos verseczi közs. el. isk. tanítónak évi 
1720 K- t ; Varga János nagyadorjáni ev. ref. 
el. isk. tanítónak évi 840 K- t ; Meczing Ede 
szanádi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Mezey Sándor nyug. szarkói gör. kath. 
tanító özv., szül. Iváni Katalinnak évi 300 K- t ; 
néh. Ficzkó Miklós vashidegkúti tanító özv., 
szül. Forst Adélnek évi 462 K-t; néh. Hainka 
Vencel istvánföldi nyug. áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Müller Eleonórának évi 660 K - t ; néh. 
Balogh Sándor bágyoni áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Madaras Máriának évi C00 K - t ; néh. 
Vid István bőkszegi nyug. gör. kel. tanító özv., 
szül. Bokis Ilonának évi 442 K-t; néh. Beca 
János szkulyai nyug. gör. kel. román el. isk. 
tanító özv., szül. Góza Évának évi 300 K- t ; 
néh. Németh Elek szentesi nyug. ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Bácz Eszternek évi 600 K-t ; 
néh. Unipán Traján nyug. nagyköveresi gör. 
kel. román el. isk. tanító özv., szül. Bogdán 
Krisztinának évi 370 K- t ; nék. Laskai Sándor 
nyug. felsővizniczei gör. kath. tanító özv., szül. 
Lipeczky Anisának évi 300 K-t ; néh. Spitzer  
József bajai izr. el. isk. tanító özv., szül. Spitzer  
Catharinának évi 700 K-t, Imre, Vilmos és 
Anna nevű kkorú árváinak egyenként 116 K 
66 f-t, együtt 349 K 98 f-t, mindössze 1049 K 
98 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
T. G. Nagyvárad. A nyugdíjas tanító is 

vállalhat olyan foglalkozást. — K. P . K.-
Remete. Ön méltán botránkozik meg azon, 
hogy a pályázó tanítóktól próbatanítást kíván-
nak. „Hát miért kaptuk az oklevelet? — írja 
t. kartárs úr. — Arra, hogy jogosítva legyünk 
próbatanítást tartani? Hát ezt megtettük oklevél 
nélkül is a képezdén. Mire való tehát az ok-
levél? Én úgy tudom s úgy is van, hogy az 
elemi iskolai tanítói oklevél az összes népiskolai 
tárgyak tanítására képesítettnek nyilvánítja 
birtokosát. Vagy talán a pályázatot hirdető, a 
képezdei tanárok és a vizsgáztató biztosok lelki-
ismeretes igazságosságát vonja kétségbe? Akkor 
számoljanak ők, amint sértve érzik magukat. 
Én csak a magam és kartársaim érdekében 
fogtam tollat kezembe, tiltakozván az ily sértő 
hirdetések ellen s egyben fölkíván a különben 
pályázni szándékozók figyelmét e megalázó 
körülményi-e." Nagyon helyes ! De ha "pályázók 
mégis akadnak, azokat előre kérjük: ne küldjenek 
hozzánk cikkeketa — „tanítói tekintélyről /" — 
I. E. Olyan intézkedést, mely sertésól építésére 
kötelezné az iskolafönntartót, nem ismerünk. 



10 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 9 . SZÁM. 

Ha a tanító földgazdasággal foglalkozik és 
háziállatokat is tenyészt, a fizetés kiegé-
szítő részéül gazdasági épületeket is szoktak 
neki adni. A községi iskolaszéki Utasítás a 
kérdéses ügyben ekként intézkedik: „A közs. 
elemi iskolánál működő rendes tanítónak (tanító-
nőnek) 2 tisztességes, padozott szobát, 1 konyhát 
és egy kamrát; a segédtanítónak (tanítónőnek) 
1 tisztességes szobát kell adni. A felekezetekre 
vonatkozólag is intézkedik az 1893. évi XXVI. 
t.-c. vhajt. vonatkozó Utasítás, midőn elrendelte, 
hogy a felekezeti rendes és segédtanítók (tanító-
nők) lehetőleg szintén legalább ugyanily lakást 
kapjanak, és ha az iskolafönntartók nem ren-
delkeznének ily tisztességes lakással és legalább 
V* holdnyi kerttel, akkor ezen járandóságoknak 
a helyi viszonyok szerint megállapított évi 
pénzegyenértékét tartoznak a tanító (tanítónő) 
részére biztosítani. — K. K. A tanítói kor-
pótlék csak akkor esedékes, ha a szabály szerint 
követelt 5 évi szolgálat teljes. Akkorra való 
folyósításért kell folyamodni. Az iskolafönn-
tartók jól teszik, ha már az előző év-
ben beadják eme kérelmüket az államsegít-
ségből fedezendő korpótlékért, hogy így a 
tanügyi kormány arra az évre, ha méltányos-
nak tartja, előirányozhassa a fedezetet. — 
P—L., N—Sz. A kántortanítói álláson, ha a 
fizetés kántorira és tanítóira nincs a díjlevélben 
elkülönítve, akkor a nyugdíjügy elintézésénél 
felét tanítóinak, felét kántorinak minősítik. — 
R. I . I). Köszönjük a tudósítást a gömör-
megyei gabella-ügvben. — H. I. S. Árvája 
az 1875. évi XXXII. t.-c. 18. §-a értelmében 
gyámpénzben nem részesíthető, mert nejének 10, 
illetve 5 évinél kevesebb szolgálati ideje volt. —• 

H. 1. Az iskolafönntartó hitközség iskolája 
helyiségeivel a na«y szünidőben is szabadon 
rendelkezik. —• H. A. Ilákosd. H. F. min. 
tanácsos úr f. hó 15-én szabadságra ment. — 
I. 11. Pótlólag értesítjük, hogy Nagyváradon 
is van női kceskedelini tanfolyam, mely az 
idén 15. évfolyamát végezte be. — Sziget-
vár. L. Nem tudjuk. — S. I. 1. A magán-
tanulókat az iskola igazgatóságánál kell be-
jelenteni. 2. Oit tesznek vizsgálatot, ahová 
engedélyt kaptak. 3. Csak a nyilvános iskola 
bizonyítványa érvényes. 4. Nincs ok semmi 
följelentésre, mert az úgyis érvénytelen. — 
N. A. 1. Nem kötelezhető; de ha a nagy szün-
időben a községből nem távozik, a felügyeletet 
minden megerőltetés nélkül gyakorolhatja. 
Kár az ily dolgokat vita tárgyává tenni. 2. 
A lelkész nem tilthatja le fizetését. — 
Sz. F. Földes. 1. A magántanulókat a tanító 
vagy a tantestület a tanév elején vagy a tanév 
végén köteles vizsgálatra elfogadni. Előzetes 
beíratásuk mellőzhető, de a vizsgálat alkal-

mával az előmeneteli és mulaszlási naplóban 
egy lapot nyit az osztálytanító. 2. Az lett 
volna a helyes eljárás, hogy a magántanuló 
vizsgálatát nem az őt előkészítő tanító, hanem 
az igazgató-tanító, vagy a tantestület más tagja 
vezesse. 3. A bizonyítvány érvényességét nem lehet 
megtámadni. 4. A magánvizsgálatért 8 korona jár, 
mely a vizsgázó tanítókat, köztük a hitoktatót 
is, és ha van : az ig.-tanítót arányosan illeti. — 
B. G. Ok nélkül senkit sem helyeznek át. — 
K. Gy. Alsóucsa. Az 1868. évi XXII. t.-c. 
2. §-a értelmében az iskolák házadó alá nem 
tartoznak. Jelentse be tehát a kirovást a tanf.-
ségnek s kérje a törlés kieszközlését. — 
Izr. tanító. Az 1893. évi XXVI. t.-c. végre-
hajtása tárgyában kiadott Utasítás 1. §-ának 
2. pontja alapján a természetbeni lakással bíró 
tanítónak két tisztességes, padozott szoba, 
konyha s kamara jár. Erre való hivatkozással 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az iskola-
széknél s ha kérelme meghallgatásra nem 
talál, forduljon a közigazgatási bizottsághoz. — 
M. I. Vindornyafok. 1. A törvény a gazdasági 
épületek építését nem teszi kötelességévé az 
iskolafönntartóknak. Ha a község jószántából 
föl nem építi azokat, törvényes úton nem 
lehet arra kötelezni. 2. Ha javadalmazásában 
megcsonkítást lát, a régi állapot visszaállí-
tását kérje a közigazgatási bizottságtól. — 
S. T. Mány. Azt aligha tudhatta meg lapunk-
ból, hogy az állam az 1893. évi XXVI. t.-c. 
alapján 1000 K-ra egészíti ki a tanítói fizeté-
seket. A kiegészítés csak 800 K-ig terjedhet. 
Az a körülmény, hogy valamely hittelekezet által 
fönntartott iskolánál alkalmazott tanító fizetés-
kiegészítési államsegélyt élvez, nerrç akadály arra, 
hogy ugyanazon községben levő, más hitfelek. isk. 
tanítója kaphasson szintén államsegélyt. — 
K. L. Deritte. A kérdéses tanfolyamra való föl-
vétel elengedhetetlen föltétele a legalább is jeles 
oklevél. Ez évre már elkésett. Ha jövőre lesz ily tan-
folyam, a pályázat föltételeit ismertetni fogjuk. — 
G. F. Trnove. A nyugdíjjogosultságot csak a 
belépési év elejétől számítják ; utólagos befize-
tést nem fogadnak el. Miért nem lépett be 
annak idejében? — B. G. B. Azokon az ada-

I tokon, melyek önre nézve most be vannak 
iktatva, nem lehet változtatni. Folyamodjék a be-
számításért a minisztériumhoz. Reméljük, hogy ezt 
a kérését teljesíteni fogják. — M. Kálmán. R. 
Nincs kizárva a lehetőség, hogy mivel ugyanazon 
állásban véglegesítik, be fogják ezt a szolgálati 
idejét is számítani. A nyugdíjintézetbe azon-
ban csak 21. évétől veszik föl, ha okleveles 
tanító és rendes tanítói állásban van. — 
B. K. M. A méltányossági szempont azt kívánja, 
hogyha a tanítónak jövedelmét gazdálkodásból 

: kell megszereznie, ehhez a foglalkozáshoz a 
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szükséges gazdasági épületeket is adja az iskola-
fönntartó használatra. Sok iskolafönntartó meg-
tette már ezt, mert hiszen az épület az övé 
marad s minden tanító csak használatra kapja, 
működése tartamára. Az iskola fönntartó hatóság 
jóakaratát kellene megnyernie erre a célra. — 
R. D. (x. Aki első ötödéves korpótlékát már 
megkapta, folyamodjék azonnal ennek a nyug-
díjba való beszámításáért. Igazolja kérvénye 
mellé csatolt irattal az iskolafönntartónak 
erre vonatkozó érvényes határozatát. 

K Ü L Ö N F É L É É . 
— Budapest főváros új kir. tanfel-

ügyelője. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Mosdóssy Imre pestpilissoltkiskún-
vármegvei kir. tanfelügyelőt Budapest székes-
főváros kir. tanfelügyelőjéül áthelyezte. 

— A vallás- és közoktatásügyi' m. kir. 
miniszter Garády Viktor „Vadászkalandok" 
című müvét a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat 
Intéző Bizottság felelős ajánlatára a Népiskolai 
Ifjúsági Könyvtárak könyvjegyzékének második 
fokozatába iktatta. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az augusztusi 
ülések sorrendje a következő lesz : igazgató-
tanácsi és felügyelő-bizottsági ülés: augusztus 
21-én délelőtt 9 órakor: választmányi ülés: 
augusztus 23-án délelőtt 9 órakor; orsz. osztó-
bizottsági ülés : augusztus 25-én reggel 8 órakor, 
közgyűlés aznap délelőtt 11 órakor. Akik 
félárú vasúti jegyekre reflektálnak, szívesked-
jenek (10 filléres bélyeget mellékelve) Hajós 
Mihály úrhoz (Budapest, I. ker., Városmajor-
utca 59. sz.) fordulni. — Nagy adomány az 
Eötvös-alapra. Havas Antal szerencsi kartársunk 
1038 K 76 f-t küldött az Eötvös-alapra. Az 
alap elnöksége ez alkalomból a következő sorok 
közlésére kérte föl lapunkat : „ Havas Antal 
szerencsi állami tanító 1038 K 76 f-t (egyezer-
harmincnyolc korona 76 fillért) küldött az 
Eötvös-alap részére, amit ezúton is köszönettel 
nvugtatványoz : az Eötvös-alap elnöksége." 

— Az állami tanítók nagygyűlése. Az 
állami tanítók f. hó 10-iki nagygyűlését, me-
lyen mintegy 400 kartársunk jelent meg, 
Kozma László elnök nyitotta meg, aki föl-
panaszolta, hogy a beterjesztett állami költség-
vetés ismét nem juttatott az állami tanítóknak 
még egy fillérnyi fizetésjavítást sem. Az állami 
tanítóegyesületnek kilenc évi fáradozása ezúttal 
is meddő maradt. A szégyenletes minimum még 
mindig kísért, holott a megélhetési viszonyok 

többszörösen megdrágultak. Nem marad tehát 
egyéb hátra, minthogy az egész gyűlés menjen 
az országgyűlés házához és hogy illetékes helyen 
még egyszer előadják bajaikat. Az éljenzéssel 
fogadott elnöki megnyitó után az üdvözlések 
következtek, majd Havas Pál főtitkár terjesz-
tette elő és ajánlotta elfogadásra a tanítók 
kérvényét. Az utolsó úgynevezett fizetésjavítás 
jellemzésére elmondja az 1904. évi I. t.-cikknek 
a tanítósággal szemben való igazságtalan intéz-
kedéseit. Ez a törvény ngyanis csak három 
fizetési fokozatot állít föl, az 5, 10 és 15 év 
óta működő tanítók fokozatát. S míg a Széli-
féle javaslat 5 évi működés után 1400 koronát 
állapit meg, emez csak 1200 koronát ismer el, 
emellett a lakásbér emeléséről teljesen meg-
feledkezik, az igazgatói státust pedig épen 
nem ismeri. Legnagyobb sérelme az 1904. évi 
törvénynek, hogy a nyomorúságos 200 korona 
személyi pótlékot is mindenféle ürüggyel el-
veszi a tanítóktól. Az előadó ezután határozati 
javaslatát a következőkben terjesztette elő : 
1. Mondják ki törvényesen és véglegesen, hogy 
az állami tanító állami tisztviselő. 2. A tanítói 
oklevelet tegyék egyenlővé az érettségi bizonyít-
vánnyal. 3. Az állami tanítók, mint állami 
tisztviselők, fizetési minimum és anyagi elő-
haladás tekintetéből egyenlő elbánásban része-
süljenek azokkal az állami tisztviselőkkel, akiket 
érettségi bizonyítvány alapján alkalmaznak. 
Rangsoruk is legyen ezeknek megfelelő. 4. Az 
állami tanítókat vegyék ki a tanítói nyugdíj-
intézet kötelékéből s mint állami tisztviselőknek, 
az állam adjon végellátást. 5. Az állami taní-
tók pragmatikáját az állami tisztviselőkével 
együtt állapítsák meg. A tanító működésének 
megbírálásánál zárják ki a laikus tényezőket 
és úgy szabályozzák a fegyelmi eljárást, hogy 
a tanító politikai függetlenségét megóvják. 
6. A szolgálati időbe számítsák be a más jel-
legű (községi vagy felekezeti) iskolánál eltöl-
tött összes szolgálati éveket, 7. A tanítókat 
egy próbaév után nevezzék ki állásukra s tisz-
teletdíjukat a Széli-féle javaslat szerint szabják 
meg. Az igazgató külön díja az osztályok száma 
szerint 400, illetőleg 600 korona, mely összeg 
a nyugdíjba is számítson. 8. A tanítók tíz 
százaléka igazgatói címet és 400 korona pót-
lékot kaphasson. — Ezt a határozati javaslatot 
a gyűlés egyhangúlag elfogadta, majd testüle-
tileg vitték el a memorandumot Apponyi Albert 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 
A memorandumot Kozma László elnök adta át 
a miniszternek, aki a küldöttséghez a következő 
beszédet intézte : „Tisztelt hölgyeim és uraim ! 
Annál kevésbé vagyok abban a helyzetben, 
hogy az imént elhangzott fölszólalásra pozitív 
ígéretet tehessek, miután teljesen váratlan volt 
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megjelenésük és nem voltam tájékozva aziránt, ' 
hogy milyen ügyben óhajtanak velem beszélni. ; 
Annak a kívánságnak a teljesítése, amelyet j 
szónokuk az imént tolmácsolt, nem egyedül | 
tőlem függ. Tudják mindannyian, hogy minden 
tárcának a vezetője azon van, hogy tárcája , 
részére mindent elérjen, ami csak jó, ami csak 
üdvös. Különösen áll ez arra a tárcára nézve, 
amelynek élén jelenleg én állok (Éljenzés.), 
amely nagy, ideális és kulturális célokat van 
hivatva megvalósítani. Természetszerűleg én is 
arra iparkodom, hogy mindent elkövessek, ami 
munkatársaimnak nemcsak anyagi jólétét emeli, 
hanem az együttműködés kedvéi is fokozza, 
társadalmi állásukat emeli, kulturális munkájuk 
teljesítéhez sikeresen hozzájárul. Ennél többet 
ezidőszerint nem mondhatok. Méltóztatnak 
visszaemlékezni, hogy amikor a tanítóság fize-
tésének fölemeléséről volt szó a Házban 1903-ban, 
én, mint ellenzéki képviselő, indítványt nyúj-
tottam be arra nézve, hogy a kicsi kongrua 
emeltessék föl. Ebből méltóztatnak látni, hogy 
milyen szellem hatott át engem már akkor és 
legyenek meggyőződve, hogy ez csak fokozó-
dott azóta, mióta a közoktatás élére helyez-
tettem. Egyebet nem mondhatok, méltóztas-
sanak egyelőre belenyugodni, legyenek meg-
győződve, hogy figyelemmel vagyok arra a nagy 
kulturális misszióra, amelyet önök teljesítenek, 
és azon leszek, hogy önöknek ne csak az anyagi 
helyzetét vigyem előre, hanem a hazai tanítóság 
erkölcsi súlyát is emeljem." A küldöttség nagy 
tetszéssel és lelkes éljenzéssel fogadta Apponyi 
Albert gróf szavait. Ugyancsak tisztelgett a 
küldöttség dr. Wekerle Sándor miniszterelnöknél 
is. A küldöttség nevében Kozma László üdvö-
zölte a miniszterelnököt, a magyar tanítóság 
örömét fejezve ki azon, hogy a király bizalma 
egy olyan férfiúban összpontosult, mint aminő 
Wekerle Sándor. Utalt a magyar tanítóság 
sanyarú helyzetére s arra kérte a miniszter-
elnököt, úgy is, mint pénzügyminisztert, hasson 
oda, hogy az állami tanítók és tanítónők állami 
tisztviselőknek tekintessenek, javadalmazásukat 
illetőleg is. Wekerle Sándor miniszterelnök a 
küldöttséget igen barátságosan fogadta. Bizto-
sította a magyar tanítóságot legmesszebbmenő 
jóindulatáról s kijelentette, hogy a legközelebbi 
költségvetésben lehetőleg gondoskodni fog a 
tanítóság kívánságainak teljesítéséről. 

— Magyar és bosnyák taní tók . A boszniai 
e's. hercegovinai tanítók, mint már jeleztük, 
július 6 — 8-ig tartották meg első országos 
nagygyűlésüket. Eddig csak nagyobb városokban 
voltak köreik, amelyek azonban most országos 
szövetséggé tömörültek. A nagygyűlésre a 
bosnyák tanítók magyarországi kartársaikat 
is meghívták s a Budapesti (hivatalos) 

Tanítóegyesület Székely Károly és Tas József 
fővárosi elemi iskolai tanítókat küldte ki a 
szerajevói gyűlésre. A magyar tanítókat rend-
kívül szívesen fogadták Szerajevóban. Magyar 
beszéddel üdvözölték őket a pályaudvaron s 
szinte minden alkalmat fölhasználtak, hogy a 
bosnyákok és a magyarok barátsága mellett 
tüntessenek. A gyűlés a remek mór-stílusban 
épült városháza dísztermében folyt le. Az elnöki 
emelvényt bosnyák - hercegovinai és magyar 
nemzeti színű posztóval díszítették. A magyar 
vendégeknek horvát nyelven történt üdvözlésére 
az egybegyűlt tanítók lelkes é^'ew-kiáltásba 
törtek ki. A magyarok a szíves vendéglátást 
megköszönve, meghívták a bosnyák és herce-
govinai kollégákat Magyarországba, s a bosnyák 
tanítók meg is ígérték, hogy a bosnyák-herce-
govinai és a magyar tanítóság között keletkezett 
baráti érzelmeket mindig ápolni fogják s ha 
csak lehet, a jövő évben meglátogatják a magyar 
fővárost. 

— A M. T. Orsz. Bizottsága, mely augusztus 
2'J-án tartja közgyűlését, fölhívja a tanító-
egyesületeket, testületeket és tanítókat, hogy a 
közgyűlés tárgyaira (tanítóegyesületek szövet-
sége, a népiskolai tanítás a művészeti nevelés, 
a népiskolai tanítás a szociális nevelés szolgá-
latában, tanítók törvénye) vonatkozó vélemé-
nyeket mielőbb, de legkésőbb augusztus l-ig 
küldjék be lia jós Mihály t tkárhoz. Augusztus 
25-én d. u. a tanszermúzeum kiállítást rendez 
és alkalmi előadást tart a gyűlés tagjai részére. 
A vasúti félárú utazásra igényt tartó kartársak 
ugyancsak a titkárhoz forduljanak, legkésőbb 
augusztus l-ig. A később jelentkezők nem része-
sülhetnek kedvezményben. A vasúti igazolványt 
kérő levélhez 10 filléres postabélyeg csatolandó. 

— Halálozások. Ráez Imre nagyhindi kántor-
tanító életének 30., tanítói működésének 12. 
évében, hosszas szenvedés után, Tatárszent-
györgyön elhunyt. — Fodor Lajos áll. óvónő-
képző-intézeti tanár és mintaóvó, a „Kisded-
nevelők Országos Egyesületé "-nek tb. elnöke, 
a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, éle-
tének 62. és áldásos működésének 40-ik évében, 
f. hó 12-én Hódmezővásárhelyen elhunyt. Áldás 
emlékükre ! 

Tartalom : Az 190(5. évi népoktatásügyi költség-
költségvetés. — Tanterv a nem-magyarajkú katholikus 
népiskolák számára. Lakatos Lajos. — Hazugságok a 
tanításban. XII. Dezső Lipót. —Új iskolai könyvek.— 
A tanulók figyelmetlenségeinek külső okai a népisko-
lában. Gregus Gyuláné. — Irodalom. — Szünóra : 
Az iskolai életből. Gárdos Mór. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906 Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
'ntézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
pkolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
\ lap megküldése i rán t i folyamodványok az iskola létezését 
gazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozott 

községi előljárósági bizonyítvánnyal együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelolesével) és az utolsó posta világosan ki irandó. 

Előfizetési á r : Egy .évre 10 korona, félévre 5 korona, 
n e g y e d é b e 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhiva ta lba küldendők. 

A hirdetések á r szabása . — A pá lyáza t i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal kiszámítható hirdetés i díj «lőre küldendő 
be . Eíryéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő peti t nyomása es egyhasábú sora 1 korona . Ezek a dí jak is 
e lő re a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉR S. 

Kéziratokat nem adrnilc vissza.. 

Költségvetési Tita után. 
(kh.) A vallás- és közoktatásügyi tárca 

költségvetési vitája hétfőn, e hó 16-án 
kezdődött és kedden már be is fejezték. 
A mai kivételes viszonyok között mégis 
hosszúnak mondhatjuk a közoktatásügyi 
költségvetési vitát. A nemzetiségi kép-
viselők megragadták az alkalmat, hogy 
a jól ismert közhelyek és jelszavak ke-
retében fölpanaszolják vélt sérëlmeiket.  
Szinte paradoxonnak látszik, hogy épen 
e panaszokból, a vita folyamán fölme-
rült eszmékből domborodott ki a nem-
zeti kultúra eszméje. 

Apponyi Albert gróf válaszának, ame-
lyet a nemzetiségi képviselőknek adott, 
egymagában is súlya lesz a magyar nép-
iskola jövő sorsában és fejlődésében. 
A törvénykönyvvel kezében bizonyí-
totta, hogy ebben az országban a vezető 
ós elsőrendű kultúrának föltétlenül ma-
gyarnak kell lennie. Majd a Ház osztat-
lan helyeslése között jelentette ki, hogy 
minden tényezőnek kultúrmunkáját, mely 
a nemzeti kultúrát elő akarja mozdítani, 
szívesen fogadja, támogatja, csak azt 
kívánja tőle, hogy segítse elő a hazafias 
szellemű, a nemzeti egység szellemétől 
áthatott művelődést. 

Egy céltudatos és szerves egésszé 
tisztult kultúrpolitika körvonalai ezek! 

Mert a kultuszminiszter beszédéből 
világosan és félre nem érthető módon 

kitűnik az, hogy a közoktatásügyi kor-
mánytól távol áll az a szándék, hogy 
nem-magyarajkú polgártársainkat az ő 
faji egyéniségükben megbénítsa, az ő 
kultúrális fejlődésüket hátráltassa, csak 
azt kívánja tőlük, hogy mint magyar 
honpolgárok alkalmazkodjanak az állam 
fönnállásának törvényéhez. Tévednek 
azok, akik a közoktatásügyi költségve-
tésben - a népiskolák államosítására vo-
natkozó tendenciát látnak. Ennek ellene 
szólnak a felekezeti, községi és magán-
népiskolák nagyarányú segélyezésére 
fordított összegek. Igazságtalanság tehát 
ebben az országban az állami iskolák 
túltengéséről beszélni. Nem is ez az iránya 
a kultuszminiszternek. 

De viszont egész határozottan kije-
lentette a miniszter, hogy olyan helye-
ken, ahol százakra menő analfabéták 
va ik, mint például a fa j magyar Al-
íoldöa, kiknek törvényes iskoláztatásáról 
seru i t felekezet, sem a község nem képes a 
saját erejéből többégondoskodni ós magák 
kérik a segítséget: érintetlenül hagyva 
azon iskolák jellegét, amelyek fönnálla-
nak, állami eszközökkel fog iskolákat föl-
állítani. Beszédében hivatkozott az 1868-ki 
népoktatási törvényre, amely határozot-
tan megadja a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek az arravaló jogot, hogy 
ott, hol akár a közoktatás, akár az állam 
érdeke szempontjából szükségesnek tartja, 
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állami iskolákat állítson föl. Hiába hi-
vatkoznak — úgymond Apponyi — a 
nemzetiségi képviselők a nemzetiségi 
egyenjogúságról szóló 1868. évi XLIY. 
t.-eikkre ! Azokban bizonyos kötelezett-
ségek vannak megállapítva az állam 
közoktatásügyi politikájára nézve, de 
ezen kötelezettségek föltételesek és annak 
első szakasza azt mondja: „a nemzet 
politikai egységénél fogva Magyarország 
államnyelve a magyar lévén..." Addig, 
míg az idézett törvény ezen bevezető, 
alapvető intézkedéseivel hadilábon álla-
nak, addig nem létezik az erkölcsi le-
hetőség arra, hogy annak a föltételes 
kötelezettségnek, amelyet a törvény említ, 
eleget tegyünk. 

A képviselőház tapsolva fogadta Appo-
nyinak ezen kijelentését, valamint azon 
nagy horderejű nyilatkozatát is, hogy 
az autonóm egyházi életnek semmi köze 
sincs a politikához. 

Jól értsük meg tehát, hogy Apponyi 
államosítási kultúrpolitikája nem a min-
denáron való államosítás. Apponyi min-
den tényezőnek kultúrmunkáját, mely 
a nemzeti kultúrát elő akarja mozdítani, 
szívesen fogadja és támogatja, ot t azon-
ban, ahol nagy az analfabéták száma 
és ezek iskoláztatásáról sem a felekezet, 
sem a község anyagi erő hiányában már 
nem tud gondoskodni, ott a meglévő 
iskolák "és azok jellegének érintetlen 
hagyásával külön állami elemi iskolát állít 
föl, valamint ot t is, ahol akár a köz-
oktatás, akár az állam érdeke szem-
pontjából annak fölállítását szükséges-
nek tartja. 

E tekintetben kiindulási pontja az, 
hogy egy-egy községben hány az összes 
mindennapi tankötelesek száma és ezek-
hez képest mekkora a tantermek befo-
gadóképessége, és e kettőt összevetve, 
hány iskolaköteles szorul ki hely hiá-
nyában az iskolából, akik számára külön 
állami elemi iskola szervezendő. 

Különös súlyt helyez Apponyi gróf 
továbbá a fa j magyar Alföldre, a vidéki 

kultúrális középpontokon, ahol a váro-
sok, a nagyközségek anyagi erő hiányá-
ban nem képesek az összes iskolaköte-
lesek beiskolázásáról gondoskodni. Hogy 
tehát ezeken a helyeken mintaszerű 
legyen az elemi népoktatás : állami elemi 
iskolákat állít és ezzel mintegy meg-
erősíti a vidéki kultúrális középpontokat. 

íme, ez az igazi szabadelvű és egész-
séges irányú kultúrpolitika, amelynek 
méltó része a tanítók megbecsülése és 
anyagi helyzetük javítása. Apponyi gróf 
az ország színe előtt kijelentette, hogy 
tárcájának egész ügykörében alig van 
dolog, amely inkább szívén feküdnék és 
amelyet előmozdítani oly szoros köteles-
ségének tartana, mint a néptanítók sor-
sának javítása. 

Nagy morális erő ez nekünk is, ami 
egyúttal a közeljövőbe vetett bizalom-
nak a záloga. Már a jövő évi költség-
vetésben fogható jeleit fogja adni a 
tanítók anyagi helyzetén való javításnak. 
A tanítóság újra éledni kezd. A közel-
múlt kedvetlenítő tapasztalatai után 
reménységgel néz a jövőbe. Nem, mintha 
a jövő évi költségvetésben vágyainak 
teljesedését várná; hanem mert érzi, 
hogy a viszonyok változtával dűlőre 
kell jutnia jövő helyzetüknek is ós hogy 
Apponyi Albert gróf meg fogja erősí-
teni a tanítóknak beléje helyezett bi-
zalmát. 

= Gróf Apponyi Albert miniszter nyi-
latkozatai. A képviselőház f. hó 16-án és 
17-én tárgyalta a közoktatásügyi költségvetést, 
mely alkalommal gróf Apponyi Albert minisz-
ter több ízben is fölszólalt. Polit Mihály nem-
zetiségi képviselő beszédére válaszolva, így szólt : 
„A t. képviselő úr hibáztatja azt, hogy a nép-
iskolák államosítására való tendenciát lát az én 
költségvetésemben is. Bluntschlit idézi, hogy: 
„Schule is Staatsschule Hogy ez a mondás 
mennyire nem alkalmazható a Magyarországon 
létező tényleges viszonyokra, méltóztassék csak 
ezt a költségvetést megnézni. Az állami elemi 
népiskolákra előirányoztatik 8,860.000 korona, 
községi, felekezeti és magániskolák segítésére 
3,900.000 korona, tehát majdnem fele az előbbi 
összegnek. Ily viszonyok között az állami isko-
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Iák túltengéséről beszélni ebben az országban 
igazságtalanság nélkül valóban nem lehet. Nem 
is ez az irányom. A miniszterelnök úr által 
velem egyetértőleg megállapított programban 
világosan bennfoglaltatik, hogy minden ténye-
zőnek knltúrmunkáját, mely a nemzeti kultúrát 
elő akarja mozdítani, szívesen fogadjuk, támo-
gatjuk, ezentúl csak azt kívánjuk tőle, hogy 
segítse élő a hazafias szellemű, a nemzeti egy-
ség széllemétől áthatott művelődést. (Elénk he-
lyeslés.) Ezen az úton akarunk haladni, de hogy 
azután az állam közoktatási föladatai mindig 
kiterjedtebb mértékben érvényesülnek, az nem 
csupán az úgynevezett nemzetiségi viszonyokban 
leli magyarázatát. Hiszen a fajmagyar Alföldön, 
a mi nagy virág 'ó alföldi községeink a köz-
oktatás érdekében hozott áldozatok terén el-
mentek már az áldozatok véghatáráig s azok 
mindegyikében tudunk százakra menő iskolá-
zatlan gyermekeket, akikről sem a felekezet, 
sem a község nem képes többé gondoskodni s 
maguk kérnek, hogy ottan segítsünk és hogy 
érintetlenül hagyva azokat az iskolákat, melyek 
fönnállanak, mellettük állami eszközökkel állít-
sunk iskolákat. Azt akarja t. képviselőtársam, 
ki a kultúra iránt oly nagy rajongással visel-
tetik, hogy az analfabéták ijesztő százalékát, 
amely most van, tovább engedjük nőni inkább, 
semhogy állami iskolákat állítsunk ? (Igaz ! Ügy 
van!) Az 1868. népoktatási törvény kifejezetten 
megadja a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek az arravaló jogot, hogy ott, hol akár a 
közoktatás, akár az állam érdeke szempontjából 
szükségesnek tartja, állami iskolákat állítson 
föl." A tanítók anyagi ellátásáról szólva, így 
nyilatkozott a miniszter : „Ami a néptanítók 
sorsának javítását illeti, legyen róla meggyő-
ződve az egész képviselőház és legyenek meg-
győződve az illetők, hogy tárcám egész ügy-
körében alig van dolog, amely nekem inkább 
szívemen fekszik és amelyet élőmozdítani oly 
szoros kötelességemnek tartanék mint ezt. (Élénk 
helyeslés és taps.) Oly ígéreteket, amelyek mé-
lyen érintik az ország pénzügyeit, én önállóan, 
tisztán csak a magam felelősségére nem tehetek, 
de azt mondhatom, hogy hivatalbalépésem első 
napjától kezdve foglalkozom e kérdéssel és hi-
szem, hogy a jövő évi költségvetés már ezen 
foglalkozásomnak fogható jeleit fogja adni. (Elénk 
helyeslés.) Ha nem is abban a mértékben és 
kiterjedésben, amelyet én is végcélul magamnak 
kitűztem, de mutatkozni fog egy olyan lépés 
előre, amely meg fogja győzni az illető köröket 
arról, hogy érdeküket a szívemen hordom, de 
nemcsak én, hanem szívén hordja az egész kor-
mány, amely ott, hol a kultúrális érdek talál-
kozik egy nagy társadalmi érdeknek föladvá-
nyaival, kétszeresen ösztönt érez arra, hogy e 

kérdés megfelelő megoldására törekedjünk. 
(Elénk helyeslés és taps.) Ezek után tisztelt 
képviselőház, miután nem szándékom egy nagy-
szabású és széleskörű általános vitának a kez-
deményezése, csak arra kérem a tisztelt kép-
viselőházat, hogy ezt a költségvetést, amelyet 
átvettünk és amelyet úgy, ahogy az ország pénz-
ügyi gazdálkodásának rendes kerékvágásba jut-
tatási miatt sietve hoztunk a képviselőház elé 
és ugyanazon okból annak gyors letárgyalását 
is kell hogy kérjük, hogy azt szíveskedjenek 
szavazatukkal támogatni. (Élénk éljenzés és 
taps.)" Vajda Sándor nemzetiségi képviselőnek 
válaszolva, a következő nyilatkozatokat tette 
Apponyi miniszter: „A képviselő úr igen nagy 
örömömre ragyogó példát állított nem-magyar-
ajkú polgártársaink szeme elé, midőn Hunyadi 
Jánost — ki szerinte román eredetű — emlí-
tette itt a Házban. Én nem akarok annak tör-
ténelmi kutatásába bocsátkozni, hogy tökélete-
sen megállja- e helyét a Hunyadi-család román 
eredete, elfogadom, hogy úgy van, elfoga-
dom, hogy minden románajkú polgártársunk 
Hunyadi Jánostól vegyen magának példát. 
(Élénk helyeslés és taps.) Ezzel egyszersmind 
bebizonyította a t. képviselő úr, hogy még a 
rendi Magyarországban is szép karriert lehetett 
csinálni annak is, aki fajilag nem magyar ere-
detű. (Taps.) Legyen szabad fölhívnom a kép-
viselő úr figyelmét, ha ő ezeket a tényeket 
nem tudná, hogy épen a szomszéd Romániában 
az iskola terén minő szoros románosító irányt 
folytatnak. Nem kritikaként hozom föl, hanem 
mint tényeket, mert nem is érzem följogosítva 
magamat arra, hogy egy szomszéd állam tör-
vényhozása vagy kormányzata fölött kritikát 
gyakoroljak, sőt ha kritikát gyakorolnék, nem 
is hibáztatnám ezeket az intézkedéseket. Romá-
niában nyilvánvs iskola más, mint románnyelvű, 
nincs. Engedélyez a törvény privátiskolákat, 
amelyeknek bizonyos jogokat ad az állam és 
azokban lehet az oktatási nyelv más, mint a 
román is, azonban a román nyelv kötelező taní-
tása mindenütt megkívántatik (Mozgás a nem-
zetiségeknél.) és az állami iskolák vizsgáló-
bizottsága előtt kell a privátiskolák növendékeinek 
vizsgát tenniök, hogy meggyőződjenek arról, 
hogy a román nyélvet kellőkép elsajátították-e. 
Csak arról van ott szó, hogy tehát a nyelv, 
az állami nyelv oktatása kötelező, azt pedig a 
nemzetiségi törvény egyetlenegy szakaszából 
sem lesz képes kiolvasni bárki, hogy ennek a 
kötelezettségnek kimondása, fönntartása, szor-
galmazása, a nemzetiségi törvénnyel ellenkezik. 
Viszont itt van egy 1904. évi közoktatási jelen-
tés a romániai közoktatásügyi kormánytól, amely 
azt mondja, hogy a tulcsai és babadagi bolgár 
iskolákat be kellett zárniok, mert minden figyél-

29* 
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meztetés, szorgalmazás ellenére ezen iskolák nem 
kellőképen nyújtották a román nyelvben való 
oktatást. Hiszen én, mondom, nem kritika gya-
nánt idézem ezt, hanem méltóztassék megérteni, 
hogy állami célt szolgálnak azok az eszközök 
és többet mondok, egyenjogúsítási célt szolgál-
nak, az összes polgároknak a haza összes jó-
téteményeiben való részesítés célját szolgálják 
azok az intézkedések, amelyek lehetővé teszik 
nem-magyarajkú polgártársainkra nézve, hogy 
a magyar nyelvet megtanulják." Ezeket a nyi-
latkozatokat a képviselőház egyhangú helyes-
léssel kísérte. 

Az előmenetel nyilvántartása a 
népiskolában. 

Most, midőn már a jövő, 1906/7-iki iskolai 
év előkészítésével foglalkozunk, időszerűnek 
látom Gramma kir. s.-tanfelügyelőnek e becses 
lapok 1905. évi 51. számában „A népiskolai 
irattárak"-ról közölt cikkének fölújítását, mely 
nagyon is megszívlelendő igazságokat tartalmaz 
a tanítóságnak az iskola adminisztratív veze-
tésében való hiányos kiképeztete'séről s a nép-
iskolák irattárainak sokszor az illetők pótol-
hatatlan kárára való rendezetlenségéről. 

Csakugyan itt az ideje, hogy a közoktatás-
ügyi kormány ezt a dolgot rendezze és szabá-
lyozza, mert még ott is, ahol rendes napló-
vezetés van, el lehet mondani nemcsak azt: 
„Ahány ház, annyi szokás", hanem azt is, 
ahány a tanító, annyi a fölfogás, már pedig 
oly fontos — sokszor egyesek megélhetését 
biztosító — intézménynél, mint a népoktatás 
tanulmányi eredményének nyilvántartása, kell, 
hogy az értelmiségi cenzus alapján demokrati-
kus irányban fejlődő alkotmányunk érdekében 
is országszert > rendezettség és egyöntetűség 
uralkodjék, mert egyöntetűség e tekintetben 
még az állami népiskoláknál sincs, pedig ezek 
a közoktatásügyi kormány közvetlen fönnható-
sága alatt állanak. Az állami népiskoláknál 
ugyanis minden egyes tanuló részére „Elemi 
Népiskolai Értesítő-Könyvecskét" állítanak ki, 
ebben tehát megvan az egyöntetűség, de ezzel 
vége is van, mert ebbe a könyvecskébe azután 
az érdemjegyeket az egyik iskola számjegyekkel, 
a másik betűkkel ú j a be, az „általános osztály-
zat" megállapításánál pedig még az egy inté-
zetnél működő tanítók véleményét is alig lehet 
egy kalap alá hozni, mert míg az egyik tanító 
ragaszkodik ahhoz, hogy minél kevesebb legyen 
a kitűnő és jeles általános osztályzatú növendék 
s evégből ajánlja a középiskolák volt osztályo-
zási módját, hogy t. i. jeles általános osztályzata 
csak annak a tanulónak lehessen, akinek leg-

följebb egy „jó" érdemjegye van, addig a másik 
amellett kardoskodik, hogyha a tanuló osztály-
zatainak fele jó, a többi pedig kitűnő vagy 
jeles, az a tanuló már jeles osztályzatot nyerjen, 
a harmadik meg épen azt kívánja, hogy a nyert 
osztályzatok számjegyei adassanak össze s az 
összeg osztassék el a tantárgyak számával, az 
így kijött eredmény adja azután az általános 
osztályzatot, tekintet nélkül arra, van-e az 
érdemjegyek között elégséges vagy nem. 

A tanítóság, hogy ebben az eltérő fölfogásban 
egyöntetűséget teremtsen, már a tanítói köz-
gyűléseken is szóba hozta ezt a visszásságot, 
de azért ebben a dologban egyöntetűség még 
mindig nincs. 

Ennyit az Értesítő könyvecskék vezetéséről. 
Maguk az Értesítő-könyvecskék . az egész 

iskolakötelezettség idejére, vagyis 9 évre — osz-
tályismétlést föl nem tételezve — vannak 
szerkesztve, de dacára annak, hogy e könyvek 
csak a szünidő alatt vannak a tanuló, illetve 
a szülő kezében, egyébkor a tanító őrzi, nagy 
részük a gyenge fűzés folytán elég h^mar kiesik 
a védő keménykötésből s elrongyolódik, jó 
részük pedig az olaj-, zsír- és egyéb szenny-
foltoktól oly piszkos lesz, hogy az ember irtózik 
hozzányúlni. A könyvek ezen állapota könnyen 
megérthető, ha elgondoljuk, hogy azt sok házban 
még a mestergerenda sem védi. Az adatokat 
az Értesítő-könyvecskébe a tanító az Elő-

I meneteli és mulasztási naplóból vezeti be. Ez a 
napló pótolja tehát miniszteri rendelet értei-
méber. most már a rendezettebb népiskolákban 

1 is az addig vezetett Anyakönyveket. Az anya-
könyvbe azonban a hamisítások kikerülése végett 
az érdemjegyeket betűkkel kell kiírni, de ezen, 
az anyakönyvet pótló Előmeneteli és mulasztási 
naplóban az egyes tantárgyakban tett elő-
menetel bejegyzésére szánt rovatok oly szűkek, 
hogy oda az érdtmjegveket betűkkel kiírni 
tisztességesen nem lehet. Azután ezeE, a mulasz-
tások vezetésére is szolgáló napló tíz havi 
használat után a leggondosabb kezelés mellett 
sem maradhat meg oly tisztán, mint amilyennek 
az anyakönyvnek lennie kell. Az Előmeneteli 
és mulasztási naplónak a tanuló viszonyaira 
vonatkozó rovatait a Fölvételi naplóból tölti 
ki a tanító és bizony ezen Fölvételi napló 
beosztása is elég nehézkes, de ami ennél is 
nagyobb baj, az egyes naplók rovatai nem födik 
teljesen egymást. A Fölvételi naplóban van 
rovat az anyanyelv bejegyzésére,, fiz Értesítő-

: könyvecskében nincs, viszont az Értesítő-köny-
vecske a szülők vallását is nyilvántartani kívánja, 
ennek bejegyzésére azonban hiányzik a rovat 
a Fölvételi naplóból. 

Ezek a hiányok nehezítik meg az állami nép-
iskoláknál a tanulók előmenetelére vonatkozó 
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viszonyok adminisztratív vezetésének egyöntetű-
ségét. 

Az állami, valamint a legtöbb községi nép-
iskolánál, tehát az adminisztratív vezetés tekin-
tetében csak az egyöntetűség hiányáról lehet 
szó, sok felekezeti iskolában azonban hiányzik 
a vezetés teljesen. Állítanak ugyan ott is ki 
iskolai bizonyítványokat, amelyeknek azonban, 
ha elvesznek, alig állítható ki utóbb másod-
példánya, mert sem Előmeneteli napló, sem 
Anyakönyv nincs. A kiállított bizonyítványokba 
pedig írnak be érdemjegyeket olyan tantárgyak-
ból is, melyek tanítását a Tanterv abban az 
osztályban nem rendeli el. Hogy azonban a 
Tantervnek is elég legyen téve, a tanulóknak 
viszont fogalmuk sincs abból a tantárgyból, 
melyből érdemjegyet nyertek. 

Sajnos, ez idő szerint a központi vezetésnek 
az egyes iskolafönntartókkal szemben kötve van 
a keze s egyelőre ezen hiányokat alig orvosol-
hatja, ahol pedig nincs megkötve, ott az ügy 
iránt való legjobb akarat szülte intézkedéseiről nem 
vehet tudomást, hogy intézkedései a gyakorlat-
ban hogyan váltak be, mert nincs beletekintése. 

A központi vezetés nem győződhetik meg 
arról, hogy a népiskolákban elrendelt általános 
osztályzat az egyes iskolák, sőt tanítók között 
esetleg csak áldatlan versengésre vezet, mert 
az egyik, talán egy kissé a látszatra is dolgozó 
iskola vagy tanító magát különbnek tartja a 
szülők hiúságát legyező, azok szemébe port 
hintő, a tanulókat pedig elkapató sok kitűnő 
és jeles általános osztályzatú tanulójával, kiknek 
azonban nagy része a' népiskola és a felsőbb 
iskolák tanítási módszerében rejlő különbség és 
a felső iskolák szigorúbb osztályozása miatt ott 
az elégségesek, sőt másodrendűek, illetve a 
felsőbb osztályba át nem léphetők között ékte-
lenkedik a népiskola nagyobb dicsőségére s a 
szülők keserves kiábrándulására a másik, inkább 
a lényeget néző és a látszatot kerülő iskolánál 
vagy tanítónál. Pedig az új Tanterv és Utasítás 
is óva int az osztályozásnál a szélsőségektől, 
midőn világosan megmondja, hogy: „Ma már 
a kitűnőnek alig van értéke, annyi a kitűnő s 
az elégtelen sem oly ijesztő, mivel annyinak 
jut ki belőle. Annyi kitűnő nincs és nem is 
lehet, annyi elégtelennek sem szabad lennie ! 
Ha a kitűnőt és elégtelent csak kivételes ese-
tekben alkalmazzuk, akkor az osztályzatoknak 
ismét meglesz a megfelelő értékük és azokat 
a haladás igazi mértékévé tehetjük. Rendes 
körülmények között a sok elégtelen nem a 
tanulók, hanem a tanító ellen bizonyít." 

Erre a tapasztalatra támaszkodva, kár, hogy 
az Utasítás azoknál a tanulóknál, akik olvasni 
és írni megtanultak, az osztályuk ismételtetését 
— mit az Utasítás nagyon is elítél — nem, 

tiltatta be, mert a lelkiismeretes tanítónál a leg-
gyengébb tanuló is elsajátít annyit a kiszabott 
tananyagból, hogy a felsőbb osztály erre építhet 
s így a tanuló, ha gyenge eredménnyel járja 
is végig a népiskola osztályait, az előírt tan-
tárgyakból némi ismeretet szerez, tudását érett 
ésszel azután az életben tökéletesítheti. 

A központi vezetés nem vehet tudomást 
arról, hogy az Értesítő-könyvecskék használat 
közben mennyire rongyolódnak el vagy piszko-
lódnak be s hogy a kis- és emiatt sűrű nyo-
mású könyvbe alig írhatók be minden tanév 
végén a bizonyítványok tisztességes formában, 
mely bizonyítványoknak azonban az illetőre csak 
mint emléknek van értelmük és becsük, míg 
az iskolát befejezőknek akár a hatóságok, akár 
felsőbb tanintézetek előtt inkább szükséges egy 
rendes, könnyebben kezelhető és áttekinthető 
iskolai bizonyítvány, annál is inkább, mert ezen 
könyvecskéket kezdetben bizonyítványul nem is 
igen akarták az egyes középiskolák elfogadni. 

A központi vezetés nem szerezhet tapasz-
talatot róla, hogy sokkal jobban megfelelne a 
formának is, a lényegnek is, ha minden egyes 
népiskola az Előmeneteli és mulasztási napló 
adatait — mert a napló nem anyakönyv — 
szépen összevonva bevezetné évről évre az intézet 
Anyakönyvébe, melyet azután a népiskola, mint 
arra rendelt hivatal, őrizne meg. 

Ha a központi vezetés ezen visszásságokról 
tudomást szerez, mindenesetre el fogja rendelni, 
hogy a leendő tanítónemzedéknek az iskola 
adminisztratív vezetése tekintetében való kiképez-
tetése tökéletesebb legyen, hogy minden tanító 
asztalfiókjában ott legyen a Haladási napló, 
benne a haladás ellenőrzése végett az iskola-
hbtóságilag tudomásul vett Tanterv, hogy az 
iskola befejezése után minden egyes tanuló 
Értesítő-könyvecskéje mellé nyilvános haszná-
latra Iskolai bizonyítványt nyerjen, melybe, mint 
teljesen fölösleges, az általános osztályozás ne 
kerüljön bele s hogy végül minden iskola rendes 
Anyakönyvet vezessen. 

Ezek életbeléptetésére javaslatot azonban a 
közoktatásügyi kormánynak közmegegyezéssel, 
a tapasztalásból kiindulva, mint állásuknál fogva 
a leghivatottabbak, csak a kir. tanfelügyelők 
tehetnek, mert csak nekik van joguk és alkal-
muk a tanítóképzést ellenőrizni és a népiskolák 
adminisztratív vezetésébe belepillantani, melyből 
azután láthatják akár az egyöntetűség, akár a 
vezetés hiányait. 

Javaslatukkal a magyar népoktatás tanul-
mányi eredménye nyilvántartásának rendezése 
által a fejlesztés és vezetés körül szerzett 
elévülhetlen érdemeiket csak szaporítani fogják. 

(Csáktornya.) Mencscy Károly. 
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í j iskolai könyvek. 
Fővárosi olvasókönyv. Dr. Aldexander Bernát közre-
működésével szerkesztették : Barna Jónás, Hajnal 
Adolf és Sretvizer Lajos. Első kötet a II. oszt., máso-
dik kötet a III. oszt., harmadik kötet a IV. oszt. és 
a negyedik kötet az V—VI. osztály számára. Kiadja 
a Stampfel-féle (Révai Testvérek irod. r.-t.) könyv-

kiadóhivatal Budapesten. 

A II. oszt. olvasókönyve 176 oldalra terjed 
és az anyagot a szerzők négy csoportra osz-
tották. Az első csoportba azt az anyagot vet-
ték föl, melyek a családi és iskolai életre vonat-
koznak, illetve a gyermek első tapasztalatainak 
a köréből valók. Általában ennek a könyvnek a 
gerince a környezet megismertetése. Az 1—40. 
olvasmányok tárgyköréből hajtanak ki azok a 
gyermeki első örömök, melyek lelkében az 
erkölcsi élet csíráivá, az élet alapelemeivé vál-
nak. A második csoport 41 — 68. olvasmányai 
igen alkalmasak arra, hogy a városi és falusi 
élet ellentétes sajátságait tiszta képben láthassa 
a gyermek maga előtt. A harmadik csoport 
anyaga a természet köréből való, a negyedik 
csoport pedig az emberi élet mozgalmas vilá-
gába vezeti a gyermeket. Az egész könyv tele 
van a mese és vers illatos virágaival, az elme-
beli erő gyakorlására szánt tréfás játékokkal, 
a nép bölcseségének és erkölcsi érzésének a 
megismerésére vezető közmondásokkal, S habár 
a komoly és vidám dolgok fölváltva követik 
egymást, a könyvet mégis derült hangulat 
lengi át, mert a szerzők nagy gondot fordí-
tottak a II. osztályos gyermek olvasókedvének 
a fölkeltésére, az iskola megkedveltetésére. 

A III. oszt. olvasókönyve 227 oldalra terjed 
és az anyagot a szerzők öt csoportra osztották. 
Az első részben mesékkel, mondákkal és el-
beszélésekkel kezdik meg a kötetet, a gyermek 
igazi olvasmányaival. És ez igen helyes, mert 
a történetek adnak a gyermek lelkének erősítő 
és frissítő táplálékot és az így fölüdült gyer-
mek azután sokkal szívesebben fordul lassan-
lassan a komolyabb tárgyú olvasmányok felé. 
A második rész magát a fővárost, a harmadik 
pedig ennek környékét ismerteti. A Tanterv és 
Utasításhoz alkalmazkodtak a szerzők, midőn 
ebben a könyvben a fővárosi gyermekkel az ő 
szülőhelyét, Magyarország székesfővárosát is-
mertetik meg. A könyvet azonban a nem buda-
pesti gyermek is haszonnal olvashatja, ha a 
szerzők a nem fővárosi iskolák számára átdol-
gozzák és átteszik a IV. osztály számára. Ügye-
sen vezetik a gyermeket nem a házak töm-
kelegében, hanem a Gellérthegy tetejéről mutat-
ják be nemcsak hazánk, hanem a világ egyik 
legszebb látképét. Mert bizony kevés várost talál-
hatunk, melynek pedagógiai szempontból is oly 
kedvező földrajzi fekvése volna, mint Budapest-

nek. Erdős és kopár hegyek, forrás, folyó, hidak, 
szigetek stb., stb. mind, mind a közvetlen közel-
ségben érvényesülnek a Gellérthegy tetején 
szemlélődő gyermek előtt. S ha ezekhez még 
hozzávesszük a negyedik rész történeti vonat-
kozású olvasmányait és verseit, nagyrészben már 
jól előkészítettük a hazaszeretet csírájának ta-
laját. Az ötödik rész a természet- és egészség-
tan köréből meríti anyagát, mely a megfigyelés 
alapján iparkodik a gyermekkel a természetet 
megszerettetni és a jó egészség alapföltételeit 
megismertetni. 

A IV. oszt. olvasókönyve 277 oldalra terjed; 
rendszere és fölosztása az előbbiével teljesen 
megegyezik. Az első részben mondákat, mesé-
ket és elbeszéléseket találunk. A második, har-
madik és negyedik rész hazánk földjét, népét 
és ennek életét, továbbá történetét tárgyalja. 
El lehet mondani, hogy az olvasmányok itt 
csaknem párhuzamosan haladnak, ezen osztály 
előírt földrajzi anyagának tanítási menetével. 
Meglátogatjuk az ország nevezetesebb helyeit, 
hogy természeti szépségeit, kincseit és emlékeit, 
lakóinak életét és sajátos néprajzi viszonyait 
eleven képekben mutassuk be tanulóinknak. 
Szerzőknek volt rá gondjuk, hogy jól meg-
válogatott olvasmányaik mindegyikéből a haza-
szeretet melege sugározzák ki. És midőn uta-
zás közben az Alföld rónáit, a Kárpátok 
bérceit, Erdély romantikus vidékeit vagy a 
Vaskapu elragadó tájékát meglátogatjuk, a 
csodás természet bámulása közben meg-meg-
állunk, hogy itt talán hallhatunk egy régi 
mondát, ott talán megfigyelhetjük azt a ked-
ves és szorgalmas népet és annak munkáját. 
És bármerre megyünk, ahol alkalom kínálkozik, 
betekintünk a történet könyvébe is. Elvonul-
nak előttünk az Árpád-ház nagy alakjai, szentjei 
és hősei; hazánk büszkesége: Nagy Lajos; „a 
magyar fa j nagy képességeinek megdicsőítése 
a Hunyadiakban" ; a mohácsi vész és a török 
rabság sorvasztó korszaka ; Rákóczi és az ő 
hős kurucai; 1848 és 1867 eseményei és alakjai. 
Ha ezeket a töredékeket a tanító élőszava és 
a magyar költészet közbeszúrt alkalmas törté-
neti versei egy teljes egésszé forrasztják, lát-
hatjuk e könyv igazi hasznát és értékét. Az 
ötödik részben a magyar föld jellemző állatait 
és növényeit mutatják be, és az egészségtan 
köréből közölnek a szerzők alkalmas és meg-
szívlelendő tanácsokat. A kötet tartalmát a 
magyar nép józan észjárását jellemző közmon-
dások, példabeszédek és találós kérdések zár-
ják be. 

Az V—VI. oszt. olvasókönyve 573 oldalra 
terjed és hat csoportra oszlik. Az egyes cso-
portokban okszerűen helyezkednek el az el-
beszélő költészet remekei, hazánkat és a nagy-
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világot ismertető olvasmányok, a történeti és 
alkotmánytani képek, a magyar nép munkájára 
és gazdasági életére vonatkozó közlemények, a 
magyar irodalom és művészet mívelőinek ki-
válóbb alakjai, és végül a természet- és egész-
ségtan köréből vett tanulságos ovasmányok. 
Elmondhatjuk, hogy hivatott pedagógusok előző 
könyveinek alapozó munkáján épült föl ez a 
kötet, mint az igazi magyar kultúra kincses-
háza. Ez a könyv már nemcsak szórakoztat, 
hanem a gyermeket a magyar géniusz szár-
nyain elviszi irodalmunk gyönggyel hímzett 
tündérvilágába, hogy onnét, mint madártávlat-
ból gyönyörködhessék a magyar nép erkölcsi 
életében és a magyar fa j erőforrásaiban. Mikor 
hazánk földjét inkább művelődési, mint föld-
rajzi szempontból megismertették a gyermek-
kel, kivezetik őt a nagyvilágba, úgy azonban, 
hogy az o:t is hűen megőrzi tiszta magyar 
jellegét és jellemét. Szerzők itt alkalomszerűen 
ismertetik azon híres magyar emberek neveit, 
kik világjáró útjokban fáradságos'kutatásaikkal 
nemcsak szolgálatot tettek az emberiségnek 
és a földrajzi tudománynak, hanem dicsőséget is 
szereztek a magyar névnek. A történeti és al-
kotmánytani részben inkább a magyar vonat-
kozású eseményeket és mozzanatokat ecsetelik 
élénk színekben, Rákóczi, Széchenyi, Deák és 
Kossuth alakjaival. Névszerint ismertetik azután 
a munka ama kiváló embereit, kik a magyar 
ipar fejlesztése körül nagy érdemeket szereztek. 
De a magyar szellemi élet munkásairól sem 
feledkeznek meg, midőn neves íróink és művé-
szeink életrajzát és alkotásaikat tárják a gyer-
mek elé. A természettudományi részben az ide-
gen földrészeknek minket érdeklő növényeiről 
és állatairól ha szólnak is itt, de előszeretettel 
mégis a magyar természet jelenségeiről beszél-
nek. Az egészségtani olvasmányokból pedig azt 
tanulhatják meg a leendő honpolgárok, hogy 
a közegészségügy fölött őrködni mindenkinek 
emberbaráti, sőt honpolgári kötelessége. E vaskos 
kötetet Eötvös József bárónak gondolatai és 
két iskolai imádság zárja be. 

A Barna-Hajnal-Sretvizer-féle olvasókönyvek-
ben nagy gondot fordítottak a szerzők az egy-
séges gondolatmenetre és az osztályonkénti fo-
kozatok szigorú betartására és arányos emel-
kedésére. A jó olvasókönyvek kellékei sem 
hiányoznak belőlük, mert a gyermek olvasó-
kedvét fokozzák, szemléltetnek és a bennük 
rejlő húmor segítségével játszva tanítanak. 
Nyelvezete csengő színmagyar, tartalmát és 
tárgykörét tekintve az új „ Tanterv "-liez alkal-
mazkodik. Főcéljuk ezen olvasókönyveknek a 
gyermek lelkét úgy nevelni, hogy abban, mint 
jól elkészített talajban, a nemzeti műveltség 
magva bőven termő fává lombosodjék. A képek 

és a szöveg tiszta nyomása és egyáltalán külső 
kiállítás tekintetében a modern teknika minden 
vívmányát magukon mutatják e könyvek. 

Megemlítjük még, hogy ismertetésünk elején 
megnevezett szerzők egy magas színvonalon 
álló Vezérkönyvet is írtak az olvasókönyvekhez, 
azok eszméjéhez, szerkezetéhez és használatá-
hoz, továbbá az olvasmányok módszeres tár-
gyalásához. E Vezérkönyvet — tekintet nélkül 
az iskolába bevezetett bármilyen más olvasó-
könyvekre — minden tanító haszonnal forgat-
hatja és méltó helyet foglal el az minden elemi 
iskolai tanító szakkönyvtárában. 

A palatáblákról. 
(Hozzászólás.) 

Végre megindult a mozgalom a palatábla 
ellen. Tulajdonképen nem is kellene mozgalom. 
Okos, józan ésszel egyszerre kilódíthatnók isko-
láinkból ezt a rossz portékát. Csakhogy nagyon 
belecsontosodott iskolai életünkbe. Belénkcsonto-
sodott dologtól pedig nehezen válunk el. Már 
azért is, mert a megszokottság lelkünkbe cson-
tosodott bele. Ezért a palatábla még sokáig ott 
vándorol az iskolások táskáiban, hacsak valami 
felsőbb hatóság rendelete ki nem űzi onnan. 

Majd a megindult mozgalom lassan mégis 
csak ráveszi a lelkeket s a palatábla megérik 
a sorsára : kipusztul az iskolából. 

A mozgalmat azért ne engedjük elaludni. 
A szerkesztő úr engedelmével élénkítem én is 
néhány sorral. 

Régebben 10 évig tanítottam I. osztályban. 
Már akkor tapasztaltam a palatábla nem egy 
hátrányát. Megvallom : nem volt bátorságom a 
palatáblával annyira szembeszállani, hogy ki is 
küszöböljem. Mert nehéz ám az ár ellen úszni ! 
Annyit tettem csupán, hogy november végén, 
december elején már tollra, tintára fogtam 
tanulóimat. 

A palatábla rossz oldalairól megemlékezett 
Elek Gyula e lapok 28. számában. Egy-kettővel 
megtoldom én is. 

A palatábla nagyon hosszú, tehát nagyon 
hosszú sorok is vannak rajta. Hosszú sorok 
teleírása pedig még felnőtt és gyakorlott em-
berre is fárasztó. Hát még a 6—7 éves apró-
ságnak ! E nellett a hosszú sorok következtében 
megbomlik a távolság helyes aránya a szem 
és a betűk között. Emiatt a tanuló helyes 
ülése, testtartása, a soroknak és a szemvonalnak 
rendes helyzete megváltozik. Ez pedig káros 
hatással van a test egyenes tartására, a szemet 
is rontja, mert hoss/abb használat után annyira 
rászokik a gyermek a helytelen ülésre, hogy 
leszoktatni szinte lehetetlen. 

Az egészségre az is káros hatású, hogy a 
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kezdő tanuló az elhibázott vonást vagy betűt 
rögtön letörli. Erre pedig megnyálazott ujját 
használja. Ezzel a palatábla szennyét-piszkát 
folyton a szájában hordja. 

Mikor azután írófüzetre fogjuk a tanulókat, 
szinte vérükben van a hibás betűk ilyetén való 
törlése. így halmozódik poea pocára, mert 
megnyálazott ujjával törli el a hibás betűket. 

A palavessző törékenységét Elek Gyula úr 
is említette. A kezdő író sokszor leejti pala-
vesszőjét. A kemény jószág egyszerre darabokra 
törik. Vagy a hegye pattan le. Ekkor az apró, 
tompavégü vesszővel írogat a kis apróság. Ezt 
pedig nem lehet helyesen tartani. Nem is kény-
telen vele, mert akárhogy fogja s bárhol érinti 
vele a palatáblát, a vastag, tompa vessző rögtön 
otthagyja a nyomát. Ezzel az eszközzel nem 
szokik rá az írószerszám helyes tartására. Innen 
van, hogy a tanulók zöme helytelenül vasta-
gítja a betűket. Különösen az alsó és fölső 
liajlásokat színezi, ott, hol a vonásnak át kell 
vékonyulnia a hajszálvonásba. Ez a rossz színe-
zés sokszor ölökre megmarad. A palavessző 
nem ügyesíti a kezet. Sőt elnehezíti azt, mert 
— mint említettem — kemény és legtöbbször 
rövid, tompa, úgy, hogy a tanuló megkemé-
nyített csuklóval és megfeszített s összehúzott 
ujjizületekkel fogja azt. 

A palatábla továbbá szertelenül zörög. A 
rányomott palavessző fülsértően csikorog. A 
vessző le nem tösölhető vonalakkal telekarcolja. 
A nagyobb testvérektől elnyűtt, zsíros tábla 
helyett újat a szülők nem igen vesznek. 

En a tanulónak kezdetben vonalozatlan 
lapokból álló írófüzetet adnék. Nem nagyon 
hegyezett ceruzával ezekre rajzolná az álló, 
fekvő, dűlt, kör-, ív- stb. vonalakból állított 
alakokat. Mikor a betűk alkotórészeire kerül 
a sor : akkor adnék kezébe diktandó írófüzetet, 
ebbe jó hosszú vonalakat íratnék, körülbelül 
két vonalközön át. Mikor kellő ügyességre 
jutottak, akkor vinném őket négyvonalas irkára. 

Az írófüzetek mostani alakját is meg kell 
változtatni. Mert ebben is hosszú sorok vannak. 
10—12 centiméternyi sorok kellenének. A mai 
alak 20 és fél centiméter hosszú. Annak idején 
az állóírás hozott divatba efajta írófüzeteket, 
de elterjedést nem nyertek. 

Hogy mindez pár fillérrel többe kerül talán 
mint a palatábla, az nem számít. Különben is a 
papiros nagyon olcsó, az egészség nagyon drága. 

A tanulók egészsége, írásbeli készsége és 
ügyessége, a tisztaságra és rendszeretetre való 
szoktatás egyaránt követelik, hogy a palatáblát 
végre-valahára dobjuk ki az iskolából. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

sOí^íG® 

A hangoztatásról és ír va-olvasásról, 
A hangoztatva tanítandó írva-olvasás mód-

szere, ha tetszik elméletileg, ha tetszik gyakor-
latilag, nálunk még mindig nem olyan, amilyen-
nek azt a magyar nyelv szelleme és természete 
megkívánja. Ma is ott vagyunk, ahol néhány 
évvel azután, hogy azt a „Thun-féle" rendelet 
a mult század ötvenes éveiben hazánkban meg-
honosította. Azóta semmit sem tökéletesedett. 

Az, hogy a betűnevek helyett azoknak hang-
jait kellett csak mondani olvasástanulás közben, 
oly vívmánynak, oly tökéletes valaminek tetszett, 
hogy eszébe sem jutott valakinek a tanítás 
mikéntjét behatóbban vizsgálni. Az olvasás 
tanulását oly könnyűnek ítélte most már min-
denki, hogy a hangoztatási előgyak or latokat 
eleintén nem is alkalmazták, sőt — mondjuk 
ki — néhol a mai napig sem igen bajlódnak 
vele. Alig mondatnak pár olyan szót, melyben 
az ismertetendő betű hangja benne van, máris 
rátérnek a betű íratására, azután más betűvel 
való összekapcsolására és együttes olvastatására. 
A hangoztatás könnyűségével szemben a betű-
írás mestersége meg oly nehéznek tetszett 
mindenki előtt, hogy itt a legnagyobb szőrszál-
hasogatással jártak el, annyira, hogy az alak 
és hang megrögzítése rendesen belefuladt a 
leírás keserveibe. Azzal számot senki sem vetett, 
hogy nem az a könnyű, ami könnyűnek látszik 
a tanító előtt, hanem az, amit a gyermek 
könnyen fölfog, megért, azután öntudatosan 
gyakorol és elméjében tovább fejleszt. 

Az ember érzékszervei az elmének, az emberi 
szellemnek szolgálatára vannak teremtve. A fölü-
letes szemlélőnek úgy tetszik, hogy az ész egy 
pillanatnyi idő alatt sok képzetet rögzít, fog 
föl, pedig voltaképen csak a gyors egymásután 
tünteti azokat ugyanegy pillanatban létesül-
teknek. 

Azok az emberek, akik nincsenek hozzászokva 
képzeteiket gyorsan megalkotni : fontoskodóknak, 
lassú fölfogásúaknak vagy butáknak látszanak, 
holott nem azok, csak épen elméjük működik 
lassabban a képzetek összeállításakor. 

Ha azonban a- képzetek sorakoztatására idő 
kell, bármily röpke legyen is az, akkor ez az 
idő azért szükséges, mert az érzékszervek egy 
pillanatban csak bizonyos számú külbehatást 
képesek az agyhoz juttatni úgy, hogy azokból 
az elme öntudatos képet tudjon alkotni. Ezen 
el nem tagadható alapból indulva ki, tudós 
férfiak megkeresték és megtalálták azt a tör-
vényt, melynek legnemesebb érzékszerveink, a 
szem, a fül és a száj — ezen utóbbi, mint a 
beszéd szerve — működés közben olyan egy-
öntetűen hódolnak, hogy kivételnek nincs helye. 

A szem két egymás mellett álló idomot, ha 
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ezek egyforma alakúak is, könnyen észrevesz, 
három egyenlő idomot még minden nehézség 
nélkül, sőt gyakorlott szem a négyet is meg 
tudja különböztetni, de már az ötöt csak nagyon 
és egyoldalúan gyakorlott szem, többet pedig 
csak kettesével, hármasával, legfölebb négye-
sével egyesített elválasztásokban képes átte-
kinteni. 

A szem munkaképessége tehát egy időben az 
idomok észrevevése tekintetében egytől négyig 
terjed. 

Ebből következik az, hogy olvasás közben 
a betűkből sem lát többet egyszerre négynél. 

A fül a hangok meghallása — észrevevése — 
tekintetében ugyanazon törvénynek hódol, mint 
a szem az alakok meglátásánál. 

Egy hangot mindenki észrevesz, két, egy-
szerre hangzó 1 angot szintén könnyen meg-
hallunk, de már hármat valamivel nehezebben, 
négyet csak harmóniában, többet pedig csak 
rendkívül, vagyis egyoldalúan gyakorlott fül 
különböztet meg. Természetes, hogy itt csak 
zenei hangokról van szó, mert beszéd közben 
egymás után ejtjük ki a hangokat; amennyiben 
azonban a szótagokat képező hangokat olyan 
gyors egymásutánban halljuk, hogy azokat egy-
szerre hang'/óknak ítéljük, mégis számot kell 
vetnünk a fül munkaképességével, mert míg a 
szem az alakok egyformasága vagy különböző-
sége dacára a kettőt minden különösebb uta-
sítás, tanítás nélkül megkülönbözteti: a fül a 
két egyszerre hangzó hangot előzetesen szét-
választva való bemutatás után különbözteti csak 
meg, különösen olvali embereknél, akik erre 
soha sem voltak figyelmeztetve, tehát épen a 
gyermekeknél. 

Mindebből pedig az következik, hogy a fül 
gyakorlása a hangok megkülönböztetése céljából 
nemcsak elm iradhatattan, hanem a szeménél 
előbbre való, vagyis az olvasás megtanul hatása 
végett a szem gyakorlásánál a fül gyakorlására 
nagyobb súlyt kell fektetni. 

Ezen kétségtelenül nagy munkához a mi 
áldott magyar nyelvünk nagy segítségünkre 
szolgál, mert számos egytagú szava van és a 
többtagúakban a szótagok az egytagú szók 
mintájára akként sorakoznak, hogy két, három, 
legföljebb négy hangból állanak. ABC-íróink 
azonban épen nem, vagy c;ak igen kevéssé 
figyeltek erre, pedig ha a magyar nyelv termé-
szetének megfelelően alkotják vala meg köny-
veiket, rögtön a helyes útra tértek volna. 

Az írva olvasás — jobban mondva, a hangoz-
tatással való olvasás — tanítása körül fölmerült 
hibákért sok tekintetben az eddigi ABC köny-
veket kell okolni, még pedig azért, mert az 
érzékszervek gyakorlására nem alkalmasak. 

Azért üdvözölték némelyek a „fonomimikát", 
$ * 

(»m.TMMflij 

mert az azt alkalmazók tanítványai valóban 
több eredményre jutottak az olvasás tanulásá-
ban; pedig a következtetni tudó, a mélyebben 
látó rögtön észreveszi, hogy ez azért van, mert 
ez a módszer öntudatosságot visz a tanulásba. 
Ezen öntudatosság azonban egyoldalú, mert a 
fonomimika csak a hangok összekötésének tudá-
sára vezet, pedig a Ivmgoztatási módszerrel 
nemcsak a hangok összekötésére kell megtanítam 
a gyermeket, hanem be kell gyakorolni arra is, 
hogy szeme a szótag meddigterjedését biztosan 
ismerje föl; be kell gyakorolni fiilét, hogy egy 
szótagnak olvasott hangokból biztosan ítélje meg, 
vájjon a szótag csakugyan addig terjed- e, ameddig 
a szem nézte; be kell gyakorolni a szájat, hogy 
a szótag hangjainál sem kevesebbet, sem többet 
ne mondjon. 

Az érzékszervek munkaképességének törvénye 
eszerint összefügg az olvasni-tanulással. Mind-
azonáltal csak az a gyermek fog helyesen 
olvasni, aki öntudatosan tanul. Az öntudatos 
tanulásra azonban csak a tanító vezetheti a 
tanulót és erre nézve kell sajátos módszert 
alkalmaznia. • 

Az olvasni-tanulás sajátos módszerében nagy 
szerepet játszik a rávezető, de nagyobbat a 
kitaláló mód, a tanuló tevékenysége, mert ez 
teszi meg a tanulást öntudatosnak. 

Miként kötődik összefüggő lánccá a tanítás 
módszerében mindez, azt akarom most már 
elmondani. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Gyula.) Domonkos János. 

I R O D A L O M . 
Palágyi Lajos költeményei. Uj sorozat. Ma-

gyar lírikusaink közt kiváló helyet foglal el 
Palágyi Lajos, aki hozzánk közel áll, lévén a 
II. ker. tanítóképző-intézet tanára. Palágyi Lajos, 
akitől eddig már nyolc verses kötet jelent meg, 
ú j sorozatát adta ki költeményeinek. Ez az 
új verskötet nemcsak hogy érdemes az elolva-
sásra, de aki elolvassa, igazi élvezetet is fog 
találni azokban a költeményekben, amelyeket 
ez az új sorozat tartalmaz. Palágyi új költe-
ményeit a mindinkább előtérbe toluló bölcsel-
kedés jellemzi, de — és ez a főérdemük — 
semmiképen sem a lírai hangulat rovására. 
Hangulat, érzelem és bölcselkedés jóleső har-
móniába olvadnak Palágyi Lajos új költemé-
nyeiben, melyek közt vannak terjedelmesebbek 
is, mint az Ezeregy éjszaka és a Későn címűek. 
Sajnálatunkra nincs terünk arra, hogy az élve-
zetes verskötetet érdeme szerint hosszabban 
méltassuk s így csak meleg ajánlására szorít-
kozunk. Mutatóul közöljük a Honszerzés c. szép 
költeménvt. 
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A honszerzés. 
Kit napi harcok elvakítanak ma, 
Eszmélj egy percre, gondsujtott jelen, 
Óh szállj magadba, ébredj öntudatra, 
Hisz egy évezred benned van jelen; 
Gyúljon ki lelked egy szent pillanatra, 
Nagy küldetésed fogd föl, nemzetem, 
Te szent elődök müvének hivője, 
S te hű utódok hős zászlóvivője. 

Az ősök lelke ihlesse meg lelked, 
Nem múló bérre áhítoztak ők, 
Távol hazából midőn útra kelték, 
Választva a bizonytalan jövőt ; 
Maguk számára ők hazát nem leltek, 
Utódaikért haltanak meg ők, 
Elfolyt a nagy honalapítók vére, 
Áldást esengvén Árpád nemzetére. 

Óh csakis annak műve maradandó, 
Aki ihlettel a jövőbe lát, 
Aki félejtve mindazt, mi mulandó, 
Egy örök célnak szerdeli magát. 
Pártos tusok közt, a tűnő, elhangzó 
Zsivajban lá'.ja már a szebb hazát, 
Sző elméjében halhatatlan tervet 
S jövő számára gyűjt jelenben serget. 

Fenséges példát hagytak ók e honra, 
Minőt nem látott többet a világ. — 
Mózes népévél lwntalan bolyongva, 
Nem tett nagy útján ilyen nagy csodát, 
Nappal előtte füstfelhő boronga, 
Éjjel követte a láng oszlopát. 
Árpád útjára az Úr nem világla, 
S ő élért mégis •a magyar hazába. 

Elért ide és itt hazát teremtett, 
Mélyet erő tartott egy ezredig, — 
£ ha méltó léssz ő hozzá, hősi nemzet, 
Örök időkig áll fönn honod itt, 
S ha nemcsak erő, — szent hit is lesz benned, 
Saját elmédből sarjadt égi hit 
S az Ur világol — néked a sötétben, 
Világ vezére léssz még, ifjú népem ! 

Óh szállj magadba új kor küzdelmében, 
Honalapítás művét újra kezdd! 
Magyar megváltó, várva-várwnk régen, 
Szívünk s elménket igazra vezesd, 
A gondolatnak világversenyében 
A magyar széllem győzelmét szerezd, 
Népek csodálva kövessék nyomunkat, — 
Eszmék harcában vívjuk ki honunkat! 

Palányi Lajos. 

Megjelentek : A Nyelvészeti Füzetek című 
vállalatban (szerk. Simonyi Zsigmond) : A tordai 
nyelvjárás; í r ta : Viski Károly. Kemenesalja 
nyelve; í r ta: dr. Beke Ödön. Jelentés-tanul-
mányok az asszimilációs jelentésváltozásokról; 
írta : Szolár Ferenc. Jelentés-tanulmányok a 
komplikációs jelentésváltozásról; í r t a : Császár 

Loránd. Egy-egy füzet ára 1 K. (Athenaeum 
kiadása. — A polgári iskola föladata a magya-
rosítás terén és a magyar nyelv tanítása a 
felvidéken; í r t a : Koller István. (Verbó, Rosen-
baum könyvnyomdája.) — Tulipánvilág. Ilyen 
címen legújabb s re'gibb népszerű 22 magyar 
nótának teljes fölhasználásával, könnyű ábránd-
modorban írt magyar egyveleget állított össze 
jó (de nem magyar) nevű zeneszerzőnk: Huber 
Sándor. E müve a Zenélő Magyarország imént 
megjelent 314. füzetét képezi. A Zenélő Magyar-
ország havonta két füzetben jelenik meg. Egyes 
füzetek ára 1 K. — Gyalogszerrel cím alatt 
Burger Ferenc állami tanító egy kötet tárca-
cikket ad ki ; a kötetre a szerző neve alatt 
(Rákosliget, XII. u. 6. sz.) 2 K-val lehet elő-
fizetni. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Bencze Gyula állandó h. oki. 
tanítót a mezőbándi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Nagy Berta állandó h. óvónőt a tekeházai áll. 
óvóhoz óvónővé; Karnissné Leskó Ida állandó 
h. óvónőt a bárczai áll. óvóhoz óvónővé ; Esztegár 
Mária állandó h. óvónőt a já^zómindszenti áll. 
óvóhoz óvónővé; Drozdy Irén oki. óvónőt a 
köpcsényi áll. óvóhoz óvónővé; Christophory 
Erzsébet állandó h. óvónőt a jászómindszenti 
áll. óvóhoz óvónővé ; Parti Matild oki. tanítónőt 
a várkulcsai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Sára 
Endre állandó h. oki. tanítót a brassói áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Ilozsnyai Anna állandó h. 
oki. tanítónőt a soroksári all. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Brand Viktória állandó li. oil. 
tanítónőt az oraviczabányai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Mészáros Sándor állandó h. oki. 
tanítónőt a kászonjakabfalvi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Gál Árpád állandó h. oki. tanítót 
a harasztosi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Zelenka 
Gizella állandó h. ökl. tanítónőt a zajzoni áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Orosz Gábor állandó 
h. oki. tanítót a harangmezői áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Vetsz Olga állandó h. oki. tanítónőt 
a kispesti áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Szikszay 
Ilona állandó h. oki. tanítónőt a nagvteremi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Urbán Ilona 
állandó h. oki. tanítónőt a kövesligeti áll. el. 
isk.- hoz r. tanítónővé ; Bajza Gizella állandó 
h. oki. tanítónőt a kispesti áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Csongvay Dénes állandó h. oki. 
tanítót a bágyoni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Kusztos Erzsébet állandó h. oki. tanítónőt a 
kibédi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Petrás 
Marianna állandó h. oki. tanítónőt a zólyomi 
ál!, el. isk.-hoz r. tanítónővé; Donszky Margit 
állandó h. oki. tanítónőt a bélapataki áll. el. 



11. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
11 

isk.-hoz r. tanítónővé; Barthos Károly állandó 
h. oki. tanítót a nagybocskói áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Csondor Eleónora állandó h. oki. 
tanítónőt a kaposvári áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Frifea Eugénia állandó h. oki. tanítónőt 
az ózdi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Veneny 
Jakab állandó h. oki. tanítót az alsósutóczi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; llácz Béla állandó 
h. oki. tanítót a kisenyedi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Hendl Feodóra állandó h. oki. tanító-
nőt az erzsébetfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Adamis Lajos állandó h. oki. tanítót a 
verbóczvapeniki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Cserta Margit állandó h. oki. tanítónőt a sziget-
vári áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Fass Ignác 
állandó h. oki. tanítót a csantavéri áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Csőri Piroska Franciska 
állandó h. oki. tanítónőt a horóczi áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Kemény István állandó h. 
oki. tanítót a berettói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Szuhányi János állandó h. oki. tanítót a doma-
hidai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Frankó István 
állandó h. oki. tanítót az aradszentmártoni áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Perczel Sarolta állandó 
h. oki. tanítónőt a kaposvári áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Keselyálcné Kotyó Margit állandó 
h. oki. tanítónőt az ungvári áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Benes Ida állandó h. oki. tanítónőt 
az abaújszántói áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Nánásy Ida állandó h. oki. tanítónőt a szaka-
dáti áll. el. isk.- hoz r. tanítónővé ; Péter Károly 
állandó h. oki. tanítót a bereezkojtoztelepi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Rasch Dóra állandó h. 
oki. tanítónőt a magyarkörüi áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Brühl Irma állandó h. 
oki. tanítónőt a héthársi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Soós Ida állandó h. oki. tanító-
nőt a ruttkai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Pavleti Balázs állandó h. oki. tanítót a 
makói külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
báró Barkóczy Ilona állandó h. oki. tanítónőt 
a kispesti áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Molnárné 
Fekete Anna mosoni áll. el. isk. állandó h. 
tanítónőt a beregszászi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; Tolleé Gizella állandó h. oki. tanitónőt 
a mátraverebélyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Juhász M. Lujza állandó h. oki. tanítónőt a sziget-
újfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Miskolczi 
Blanka sopornyai állandó h. óvónőt az ugyan-
ottani áll. óvóhoz óvónővé ; Baulovics Margit ál-
landó h. oki. tanítónőt a pereesényi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Szokol Margit nagybányai közs. 
el. isk. tanítónőt az ottani újonnan szervezett 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Papp Matild 
nagybányai közs. el. isk. tanítónőt az ottani 
újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; Székely Árpád nagybányai közs. el. isk. 
tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. 

isk.-hoz r. tanítóvá ; Szabó Erzsébet szalkszent-
mártoni közs. el. isk. tanítónőt az ottani újon-
nan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kiss Sándor szalkszentmártoni közs. el. isk. 
tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Palicska Géza tassi közs. el. 
isk. tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Bányai Ida nagybányai 
közs. el. isk. tanítónőt az ottani újonnan szer-
vezett áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Sárközi 
Kálmán tassi közs. el. isk. igazgató- tanítót az ot-
tani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Wienerberger A. Géza nagybányai közs. el. 
isk. tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Buday Etelka nagybányai 
közs. el. isk. tanitónőt az ottani újonnan szer-
vezett áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Bozsos 
István nagybányai közs. el. isk. tanítót az ottani 
újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Éltes András csikgyimesbükki közs. el. isk. tanítót 
az ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Czárich Ida nagybányai közs. el. isk. 
tanítónőt az ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Alexi Kornél nagybányai 
közs. el. isk. tanítót az ottani újonnan szerve-
zett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szabó József 
nagybányai közs. el. isk. tanítót az ottani 
újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Miksa János dunavecsei közs. el. isk. tanítót 
az ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Herczegli Emma dunavecsei közs. el. isk. 
tanítónőt az ottani újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Somorjay László duna-
vecsei közs. el. isk. tanítót az ottani újonnan 
szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kovács 
Bálint dunavecsei közs. el. isk. tanítót az ottani 
újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Pusztay József martonvásári közs. el. isk. igaz-
gató-tanítót az ottani újonnan szervezett áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Korbély Ede marton-
vásári közs. el. isk. oki. tanítót az ottani újon-
nan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Valló 
Zoltán bukoveczi közs. el. isk. tanítót a temes-
remetei újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Cere Erzsébet állandó h. oki. tanító-
nőt az izbugyaradványi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Lehrnemé Koretko Ludmilla nagybányai 
közs. el. isk. tanítónőt az ottani újonnan szer-
vezett áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Búzás 
Lajos dunavecsei közs. el. el. isk. tanítót az 
ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Valencsik Anna martonvásári közs. 
el. isk. tanítónőt az ottani újonnan szervezett 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Jakabos Gyula 
tamásfalvai róm. kath. el. isk. tanítót az ottani 
újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Vaszilcsin Hona tamásfalvai róm. kath. el. isk. 
tanítónőt az ottani újonnan szervezett áll. el. 
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isk.-hoz r. tanítónővé; Sárközi) Albert szalk-
szentmártoni közs. el. isk. igazgató-tanítót az 
ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Torma János szalkszentmártoni közs. el. isk. 
tanítót az ottari újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Kárpáti Béla bazini közs. el. 
isk. tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Pap Jánosné szül. Szentkovits 
Zelma kolozsvári állandó h. óvónőt az ugyanottani 
áll. óvóhoz óvónővé; Zach Károly bazini közs. 
el. isk. tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Zach Jenő bazini közs. el. isk. 
tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; özv. Szegedyné Darvas Yilma 
oki. óvónőt a kőrösbányai áll. óvóhoz óvónővé ; 
Sztankovics József bazini közs. el. isk. igazgató-
tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Henczes Árpád dunavecsei 
csanádpusztai közs. el. isk. tanítót az ottani 
újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Bittó Gyula tamásfalvi róm. kath. el. isk. igaz-
gató-tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Kraszn eczné Ender sz Júlia 
állandó h. óvónőt a németlipcsei áll. óvóhoz 
óvónővé ; Ozv." Szuchányiné Kováts Mária ál-
landó li. óvónőt a szatmárnémeti állami óvó-
hoz óvónővé ; Péter Julianna oki. óvónőt a 
beregszászi áll. óvóhoz óvónővé; Start Vilmos 
bazini közs. el. isk. tanítót az ottani újonnan 
szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kulitzy 
Nándor bazini közs. el. isk. tanítót az ottani 
újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kaiser Lajos bazini közs. el. isk. tanítót az 
ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Törölt Mihály állandó h. oki. tanítót 
a bilkei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Tóth 
Emilia állandó h. óvónőt a varádiai áll. óvó-
hoz óvónővé; Legányi Ilona állandó h. óvó-
nőt a bánfalui áll. óvóhoz óvónővé ; Szarka 
Géza állandó b. oki. tanítót a beregszilvási 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Hegyi Róza állandó 
h. óvónőt a naszódi áll. óvóhoz óvónővé ; 
Ulbert Vilma perbenyiki állandóan megbízott 
oki. óvónőt az ugyanottani áll. óvóhoz óvó-
nővé; Cseh Jolán állandó h. óvónőt az abaúj-
szinai áll. óvóhoz óvónővé ; Schweiz Franciska 
közs. óvónőt a csőszteleki áll. óvóhoz óvó-
nővé; Hornyok Ilona oki. óvónőt a petőszinyei 
áll. óvóhoz óvónővé; Scliuszter Ánna oki. 
óvónőt a szurduki áll. -óvóhoz óvónővé ; 
Hutflesz Hugó bazini közs. el. isk. tanítót az 
ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Figiiss Vilmos lajosfalvi közs. el. isk. ideiglenes 
tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte : Depiny 
Irma gyöngyösi felsővárosi áll. el. isk. tanító-

nőt a pilisvörösvári áll. el. isk.-hoz ; Aradiné 
Szalay Julia beregszászi áll. el. isk. tanítónőt 
a mosoni áll. el. isk.-hoz; Bohacsek Józsa 
hatvani gazd. ismétlő-isk, tanítónőt az ugyan-
ottani áll. el. isk.-hoz; Hammel Árpád túrócz-
szentmártoni áll. el. isk. tanítót a liptószent-
miklósi áll. el. isk.-hoz ; Fehér Bertalan újpesti 
áll. el. isk. tanítót a pesthidegkúti áll. el. isk.-
hoz; Háda József újpesti áll. el. isk. tanítót 
az erzsébetfalvai áll. el. isk.-hoz ; Csuha József 
újpesti áll. el. isk. tanítót a tápióbicskei áll. 
el. isk.-hoz ; Lipcsey Mária csongrádi áll. el. 
isk. tanítónőt az egri áll. el. isk.-hoz; Nagy 
Júlia újpesti áll. el. isk. tanítónőt a taksonyi 
áll. el. isk.-hoz; Kardos Gyula és neje Kar-
dosuk Jurisics Júlia újpesti áll. el. isk. tanítót, 
ill. tanítónőt a csepeli áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést utalványozott; Polity Gizella 
mátészalkai ev. ref. el. isk. tanítónőnek 800 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Pitrolffy Imre 
heőcsabai elaggott róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 580 K- t ; Némethy Piroska miskolczi áll. 
polg. leányiskolái elaggott tanítónőnek évi 
1700 K - t ; Ipolyi Ernő újvidéki munkaképte-
len izr. el. isk. tanítónak évi 1440 K - t ; Láng 
János dluhai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
900 K- t ; Sárváry József egyedutai munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1660 K. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Ilritz Endre érkörtvélyesi nyug. volt gör. 
kath. el. isk. tanító Irén nevű teljesen szülőt-
len árvájának évi 123 K 16 f-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Többeknek az áll. tanítói pályázatok 

ügyében. Kívánságukra ismét közöljük azokat 
a pályázati föltételeket, amelyekre az állami 
tanítói állásokra vonatkozó pályázati hirdetések 
állandóan utalnak. Az 1 K-s bélyeggel ellátott 
kérvényhez tehát olyan okmányokat kell mellé-
kelni, amelyek igazolják : 1. a folyamodó vallását ; 
2. a folyamodó magyar állampolgárságát ; 3. azt, 
hogy melyik képzőintézetet mikor, mily osztály-
zattal végezte (képesítő-oklevél) ; 4. azt, hogy je-
lenleg hol,mily en jell egű iskolánál, mióta ésmilyen 
eredménnyel működik (működési bizonyítvány) ; 
5. a folyamodó életkorát; 6. a folyamodó és 
szülei családi állapotát, polgári állását, gyer-
mekek (testvérek) számát, nemét, korát (családi 
értesítő) ; 7. a folyamodó különös képesítését 
(gazdasági szak, kézügyesség, háziipar, zene, 
kántori képesítés, nyelvismeretek stb.) és végül 
8. más körülményt, amely a folyamodó nézete 
szerint a versenyben előnyére szolgál (pl. er-
kölcsi, orvosi bizonyítvány stb.). Nem állami 
alkalmazottak kinevezési kérvényüket a pályá-
zati hirdetésien megjelölt kir. tanfélügyelóséghez 
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nyújtsák be, állami tanerők ellenben a saját 
illetékes tanfelügyelőségüknél, mely a kérvényt, 
érdemleges vélemény kíséretében, sürgősen meg-
küldi a hirdetésben megjelölt kir. tanfelügyelő-
séghez. Mindkét helyen a hirdetésben közzétett 
határidő előtt nyújtandó be a kérvény. Meg-
jegyezzük még ehhez, hogy a családi értesítőt 
az anyakönyvi hivataltól kell kérni, hogy az 
állami tanítóknak nem kell magyar honpolgár-
ságukat bizonyítaniok s hogy a mellékletekre, 
amennyiben nem volna már rajtuk bélyeg, 
30 — 30 filléres bélyeget kelj tenni. — 
A tömeges tauítóí pályázatok idejében 
ismételten kérjük t. kartársainkat: figyelmez-
tessék az iskolaszéki elnök urakat, hogy a 
pályázati hirdetések szövege és díja nem hozzánk, 
hanem a kiadóhivatalhoz (I., Vár, Iskola-tér 3.) 
küldendő. Elmaradt lapszámot sem nálunk, 
hanem a kiadóhivatalnál kell reklamálni. — 
S. S. Kraszna. Mindkét dologban az iskolaszéki 
elnökkel kell beszélnie, az iskolafönntartó enge-
delmét kérvén. — Sz. A. Iváncz, Cs. T. 
Borostelek. Kérvényük a minisztériumban nem 
fordul elő. (Az ilyen magánügyben mindig 
címzett levelező-lapot kell mellékelni!) — 
Névtelen levelekre nem válaszolunk. — 
Mehádia. A nem-magyarajkú iskolák számára 
is lesz Utasítás, hogy mikor : még nem tudjuk.— 
B. 0 . 1. A gazd. ism.-isk. tanfolyamokra a 
pályázatot már régen kiírták, sőt a tanfolyamokon 
már foly is a munka. Ilyen tanfolyamok egy 
évben csak egyszer vannak. 2. Nem köteles. — 
Al. L. Szalánczújváros. 1. Az 1883. évi I. t.-c. 
8. §-át eddig még nem módosították s ez 
— igaza van önnek — csak törvényhozási 
úton történhetnék meg. 2. Arra nincs és nem 
is lehet eset, hogy valaki 15 évi szolgá-
lat után teljes nyugdíjat kapott volna. — 
H. A. Homonna. Iparisk. továbbképző tanf.-ra 
csak a jövő évben hirdetnek pályázatot. — 
II. M. Pozsony-Eperjes, P. 0. Marótlaka. 
Kérvényük nincs a minisztériumban. — 
Ultimo. Legjobb volna, ha az államsegély 
engedélyezése iránt fölterjesztett kérvény elin-
tézését bevárná ; ha ezt nem akarja megtenni, 
kérje föl a tanfelügyelőséget arra, hogy esedékes 
korpótlékainak kiszolgáltatására a közigazgatási 
bizottság útján kötelezze az iskolafönntartót. — 
Tail, férjes tanítónő. A tanítónőnek saját 
állásával összekötött jövedelme a tanírói lakás-
bér ; ha ön olyan tanítóhoz ment feleségül, aki 
díjazásában természetbeni lakást kap, a dolog 
természeténél fogva a lakbért az iskolafönn-
tartó köteles önnek kifizetni, mert az önnek 
nem mint feleségnek, hanem mint önálló t finit ói 
állást betöltő egyénnek jogos jövedelme. — 
Gy- György. L. Nem tudjuk, honnan merítette 
azt a föltevését, hogy az 1875. év előtt ideig-

lenesen működő tanítók ve'glegesítetteknek 
tekintendők. Azoknak az ügyét, akik az 1870. év 
előtt állásban voltak, rendezték a nyugdíjintézet 
fölállítása után az első esztendőben és további 
években ; dr. Wlassics Gyula miniszter úr, miként 
erre lapunkban is figyelmeztettük a tanítóságot, 
kegyelemből, utólagosan még határidőt engedett 
olyan tanítóknak a nyugdíjintézetbe belépésre, 
akik önhibájuk miatt valamely elfogadható 
okból nem léphettek be idejében az or-z. tanítói 
nyugdíjintézetbe ; az ilyeneknek folyamodniok kel-
lett utólagosan és szolgálati viszonyukat hitelesen 
igazolniok s amennyiben kívánságuk teljesíthető 
volt, ezeket a kívánságokat teljesítették is. — 
Sz. M. D. Az illető tanító nyugdíj könyvéből 
láthatják, hogy mire számíthat. Az a kérdés, 
hogy mikor kapta tanítói oklevelét? Mikor 
töltötte be életének 21. évét és azóta állandóan 
rendes tanító-e ? A nyugdí jintézet megkezdésekor 
azonnal folyamodott-e fölvételért ? Ha szolgá-
latának megkezdése idején mindezen tulajdon-
ságoknak megfelelt, akkor az 1870. év után 
töltött éveit is be fogják számítani bizonyára a 
bekövetkezendő nyugdíjazáskor. J— F. I. P. 
A besorozott s póttartalékba helyezett tanítónak 
rendszeresített álláson levő tanítói működését 
évről évre igazolni kell, a kedvezmény fönn-
maradása érdekében. Ha még nincs rendes 
állása, bár már besorozták, akkor, mikor ál-
lásba jut, azt azonnal szintén jelenteni kell a 
katonai hatórágnál, nyilvántartás végett. — 
G. A. Ha az illető csak kántori álláson van, 
bár tanítói oklevele is van, nem tartjuk lehe-
tetlennek, hogy besorozása eseten nem része-
sítik póttartalékosság kedvezményében. — 
B. Gy. Kassa. Orsz. rajztanárképző : VI. ker., 
Andrássy-út. Értesítőt, ha 10 filléres bélyeget 
mellékel, küldenek. — P. Gy. Xénietbí ncsek. 
A költözködési költség magát az illető tanítót 
terheli ; az állam csak akkor ad költözködési 
költséget, ha valakit hivatalból, a „szolgálat 
érdekében" áthelyez. — U j előfizető. Az 
Egyetemi nyomdában nem kapható, de fordul-
ion kérdésével Lampcl R. könyvkereskedéséhez. 
(VI. ker., Andrássy-út 21. sz.) — Hilyó. Ha 
az egyházi hatóság kívánja: köteles. —-
N. S. F. 1. Mint ev. ref. kántortanítónak, 396 
forintra értékelt fizetési díjlevele van. Állítása 
szerint ez a díj levél csak tanítóságra szól, 
holott annak a jövedelemnek több mint fele 
kántorságért jár. Ebben az esetben ki kell 
igazíttatni a díjlevelet és a valóságnak megfelelő 
díjlevelet kell szerkeszteni, amely kitünteti, hogy 
ezen egyesített jövedelemből mennyi esik kán-
torira és mennyi tisztán tanítói működésért. 
Ennek az ú j díjlevélnek alapján folyamodjék 
aztán az egyház, ha szegény, államsegélyért. 
2. Az államsegélyért való kérvények fölszere-
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lését a Tanítók Tanácsadója című könyv 151. 
stb. lapjain találja. 3. A tanítók nyugdíjinté-
zetbe való fölvételéért beadandó kérvények 
fölszerelését ugyancsak a Tanítók Tanácsadója 
169. lapján találja. — Elnöklés évzáró vizs-
gálaton. Az iskolaszéki LTtasítás értelmében az 
évzáró vizsgálaton az iskolaszéki elnök vagy 
kiküldöttje, vagy a tanító megbízottja elnököl, 
ö állapítja meg a tárgyak sorrendjét és szólítja 
feleletre a tanulókat. A kérdés föltevése, a 
tanulók útbaigazítása, a vizsgálat szakszerű 
vezetése az osztatlan népiskola tanítójának, tölib-
tanítós iskolában az osztálytanítónak és igazgató-
tanítónak, illetve helyettesének tisztje. A kún-
szentmártoni iskola községi lévén, a testület is 
és az iskolaszék is köteles magát ehhez az Utasítás-
hoz alkalmazni. Az elnökség kérdését is ebben 
az értelemben kell megoldani, az ottani helyi 
viszonyok szerint a legigazságosabban. — K. Oy. 
Útadó dolgában ma sem mondhatunk újabbat. — 
Cs. A. Nagykosztolány. 1. Okmánymásolatok 
a kir. közjegyző, vagy a kir. járásbíróság által 
hitelesítendők. 2. Olvassa el lapunk f. évi 22. 
számának vonatkozó cikkét. — Tokaji. Tehet 
magánvizsgálatot ; részletes tájékoztatást sze-
rezhet az Egyetemi nyomda kiadásában meg-
jelent Tantervből és Utasításból. — K. N. 
Báhony. Az erkölcsi magaviselet jelzésére 
szolgál : 1 = dicséretes, 2 = jó, 3 = tűrhető ; a 
szorgalom jelzésére : 1 = dicséretes, 2 = változó, 
3 = hanyag. — I. I . Hildos. 1. A kérdezett 
foglalkozásra vonatkozólag kiadott tilalom, mi-
után az a tanítói állással egyáltalában nem fér 
össze, az állami és községi tanítókra nézve 
természetesen fönnáll. Azon körülmény, hogy 
az elárusításból befolyó jövedelmet mire fordítják, 
a lényegen nem változtat. 2. Megadóztatható. — 
K. L. Deritte. Ha legalább is jeles oklevele 
van, küldje ba kellően fölszerelt kérvényét a 
jövő tanév végén közvetlenül a minisztériumba. — 
K. A kérdezett pályázatok legtöbb esetben a 
minisztérium Hivatalos Közlönyében tétetnek 
közzé. Megszerezheti a Lampel-cégnél. (YI., 
Andrássy-út 21. sz.) — K. B. Mernye. Az 
iskola telkén, vagy a használatra átadott lakáshoz 
tartozó területen levő fákat az iskolafönntartó 
előzetes hozzájárulása nélkül saját céljaira ki 
nem vágathatja. A bíró eljárása teljesen korrekt, 
az ellen bárhol és hiába keresne orvoslást. — 
IL K. Halász Ferenc miniszteri tanácsos úr 
szabadságon van és csak szeptember 1-én jő 
vissza. Dr. Radnai R. és dr. Neményi Imre 
osztálytanácsos urak is szabadságon vannak. — 
„Alföldi." A tanítók katonaügye felől alapos 
tájékoztatást és iratmintákat talál a Tanítók 
Tanácsadója című útmutató könyv 115—139. 
oldalain. Ennek a könyvnek, miniszteri rendelet 
szerint, iskolájuk könyvtárában is meg kell lenni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter f. hó 19-én Londonba 
utazott, az interparlamentáris konferenciára, 
ahol előreláthatólag ismét oly mérhetetlen szol-
gálatokat fog tenni hazánknak, mint eddig már 
több ízben a külföldön. Távolléte alatt a mi-
nisztérium vezetésével és személye helyettesí-
tésével a miniszí er Molnár Viktor államtitkárt 
bízta meg, aki f. hó 17-én érkezett vissza Gas-
teinból, ahol szabadságidejét töltötte. 

— Lapunk mai számából a hivatalos köz-
lemények nagy tárgyhalmaza miatt több cikk 
közlését lapunk 31. számára kellett halasztanunk. 

— A bögötei szociális iskola iigye. A 
mult hó 23-án tartott záróvizsgálat után már 
most könnyű megállapítanunk az annak idején 
nagy szenzációt keltett „első magyar szociális 
iskola" egyévi működésének eredményét. Meg-
könnyítik ezt a munkát az immár nyilvánosságra 
jutott hivatalos beszámolók is. Mindenekelőtt 
azt jelentjük ki, hogy a „szociális iskola" nem-
csak az alapító gróf magas céljaitól maradt 
messze, hanem a törvényes kíoánságolc kielégí-
téséről sem gondoskodott. Ennek okát pedig 
abban kell keresnünk, hogy Batthyány Ervin 
gróf egy minden pedagógiai képzettség, hiva-
tottság és igyekezet nélkül szűkölködő nemzet-
közi szociálista agitátort állított iskolája élére, 
Tarcai (Trebitsch) Lajos személyében. Ez a 
rossz útra tévedt fiatalember a tanítói hivatalt 
csak mellékfoglalkozásnak tekintette, de sokat 
foglalkozott a haza-, vallás- és törvényellenes 
izgatás munkájával, mint erről az egész vidék 
meggyőződött. Izgatott internacionális munkás-
lapokban (Népszava, Testvériség), munkásgyülé-
seken tartott beszédeiben, sőt a parasztházakba 
is hasonló célból gyakran betolakodott és az 
iskolát is ebbeli céljaira akarta fölhasználni. 
Ilyen körülmények között nem csoda, ha úgy 
a hatóságok képviselői, mint egyebek az ered-
mény fölötti teljes elégedetlenségüknek adtak 
kifejezést. Pedig igazán szép eredményt lehetett 
kívánni attól a tanítótól, aki összesen 20 első- és 
másodosztályos elemi tanuló oktatását vállalta 
magára 2600 korona évi fizetésért. Az általa 
lekicsinyelt osztatlan vegyes kath. iskola föl-
tétlenül többet produkált, dacára azoknak a 
nehézségeknek, melyekkel ez utóbbinak kellett 
megküzdenie. A szociális iskola vizsgálatáról 
különben a hatóságok kiküldöttjein kívül számos 
lap is igen kedvezőtlenül nyilatkozott. Vas 
vármegye közigazgatási bizottságának gyűlésén 
is szóba került a Batthyány-féle iskola ügye 
és sokak fölszólalása után a gyűlés egyhangúlag 
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elhatározta, hogy a grófot fölhívja a törvény 
kívánalmainak teljesítésére, valamint megfelelő 
tanító alkalmazására s egyúttal tudtára adja, 
hogy ellenkező esetben törvényes jogait is 
érve'nyesíti az iskolával szemben. (X. Y.) 

— 28 év az Eötvös-alap szolgálatában. 
Kemény Gábor érdemes kartársunk, volt balassa-
gyarmati igazgató-tanító, aki jól megérdemelt 
nyugdíját jelenleg Budapesten élvezi, 28 éven 
át buzgólkodott Nógrád vármegyében az Eötvös-
alap érdekében. De fáradozásainak meg is vol-
tak gazdag gyümölcsei, mert, mint távozásakor 
a vármegyei tanítóegyesület elé terjesztett be-
számolójából értesülünk, munkatársaival egye-
temben Nógrád vármegyében az 1878 — 1906. 
évek alatt összesen 716 tagot szerzett az Eötvös-
alapnak, akik ez idő alatt összesen 1236 koro-
nát fizettek be. A nógrádi helyi gyűjtő-bizott-
ság, melynek Kemény Gábor volt az elnöke, 
az alap pénztárába beszolgáltatott ez idő alatt : 
1. tagdíjak címén 1025 K 36 f - t ; 2. gyűjté-
sek és adományok címén 83 K 74 f - t ; 3. öt 
db részesjegy árában 250 K-t, összesen 1359 K 
10 f-t. Az Eötvös alap viszont ösztöndíjak és 
segélyek címén 12 esetben 1300 K-t jutta-
tott a nógrádi kartársaknak. Ebből is lát-
ható, hogy alaptalan az a vélemény, hogy a 
tagok az Eötvös alapra csak befizetnek és csak 
ritka esetben részesülnek segélyben. Nagy érdeme 
a nógrádi helyi bizottságnak s elsősorban volt 
elnökének : Kemény Gábor kartársunknak az 
is, hogy a vármegyénél a millenniumi alapít-
ványból 10.000 K-t szerzett meg az Eötvös-
alap javára, kamatok fejében pedig még 1000 
K-t. Nógrád vármegye tehát két 4000 K-s 
szobaalapítványt tett a Tanítók Házában s 
ezenfölül 3000 K-s ösztöndíjalapítványt. Ez a 
nemes példa indította az alap elnökségét arra, 
hogy a f. évi augusztus 25-iki közgyűlésen 
az Eötvös-alap vidéki képviselőinek választását 
indítványozza. Kemény Gábor példája lelkesítse 
megválasztandó vidéki képviselőinket és általá-
ban fiatal kartársainkat ! Kemény Gábor kar-
társunkat pedig áldja meg az Ég azért a sok 
jóért, amit 28 éven át cselekedett, s a jól meg-
érdemelt nyugalmat élvezze sokáig itt a fő-
városban, ahol tanácsaival még sokat használ-
hat Eötvös-alapunknak, mely a leghatalmasabb 
és legszebb tanítói alkotás! 

— A Magyar Tanítók Naptára, melynek 
eddigi jövedelméből az idén szavazza meg az 
Eőtvös-alap osztóbizottsága az első ösztöndíjat, 
már sajtó alatt van és augusztus második felé-
ben meg is jelenik. Előre fölhívjuk e naptárra, 
mely a tanítók fiai és leányai iskoláztatásáról 
is fog közhasznú és útmutató közleményt tar-
talmazni, t. kartársaink figyelmét. Ára ezúttal 
is 80 fillér lesz, melyért az Athenaeum könyv-
kiadó hivatala bérmentve küldi meg a tanítók 
naptárát. 

— A Szepesi Tanítóegyesület közgyűlése. 
A Szepesi Tanítóegyesület 70 évi fönnállás után 
f. hó 10—11. napjain Poprád városában tartotta 
Dobó A. elnöklete alatt 55. közgyűlését. 10-én 
az előértekezlet és az Eötvös-alap szepesi helyi 
gyűjtő- és kezelő-bizottságának ülése volt. 11-én 
reggel 729 órakor a Himnusz eléneklése után 
Dobó A. elnök lelkes beszéddel nyitotta meg 
a nagyon látogatott közgyűlést, amelyen Poprád 
város elöljárósága és intelligenciája szép szám-
mal vett részt. A megnyitás után Kintzler 
Árpád főjegyző fölolvasta az évi jelentést, mely 
után Rusznyák A. „Miképen bánjék a tanító 
a fogyatékos szervezetű, beszédű, lelkű tanulóik-
kal az iskolában ?" cím alatt érdekes fölolvasást 
tartott, melyről értékes eszmecsere fejlődött ki. 
Utána Neupauer M. ismertette az új és régi 
Tantervet, a különbségek méltatásával. Az erre 
következő félórás szünet alatt a város meg-
vendégelte a tanítóságot, mely azután újult 
erővel hallgatta végig dr. Hajnóczi R. J. kir. 
tanfelügyelő szabad előadását a népiskolai 
törvényjavaslatról. Tisztújításra kerülvén a sor, 
elnökké : Kertscher Sándor késmárki polgári 
leányiskolái igazgatót, alelnökökké : Karoliny 
Mihály tanítoképző-intézeti tanárt és Kintzler 
Árpád tanítót választották meg. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az alap jó-
téteményeiért a pályázati határidőig : július 10-ig 
388-an jelentkeztek. A titkár már elkészült a 
kérvények kivonatolásával s az elnökség köze-
lebb teszi meg javaslatait, amelyekkel az igaz-
gató-tanács, a felügyelő-bizottság és a választ-
mány fognak foglalkozni, mielőtt az országos 
osztóbizottság elé kerülnek. A Tanítók Házaiba 
a jelentkezők kevés kivétellel mind fölvehetők, 
csak nem mind oly föltételek mellett, mint 
ahogy kérték és nem mind oda, ahová kérték. 
Föltűnő ugyanis, hogy Budapestre kétszer 
annyian kérik a fölvételt, mint Kolozsvárra. 
Javaslata megtételében az elnökséget a köz-
gyűlési határozatok fogják irányítani. — A 
Tanítók Háza gyufája a f. év első hat hónap-
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jában 115 K 21 f-t jövedelmezett az Eötvös-
alapra. Ez bizony nem sok és Reisner E. gyáros 
méltán írja az elnökséghez a következő sorokat: 
„Sajnos, hogy pártolás híján az eredmény 
nagyon gyenge, pedig az árú ma már kifogás-
talan minőségű." Azt, hogy az árú ma már 
kifogástalan minőségű, mi is elismerjük s az 
elnökség megkeresésére föl is hívjuk t. kar-
társainkat: kövessenek el minden lehetőt a 
Tanítók Háza gyufájának terjesztésére, meg-
gondolva, hogy ez a gyújtó — mely egy ideig 
nem volt ugyan kifogástalan, de ma már az — 
eddig 4000 koronán fölül jövedelmezett már 
Eötvös-alapunkra ! — Új tagok. Az adai gazda-
sági tanfolyam hallgatói közül, Rákos István 
fővárosi vezető tanító buzdítására, kilencen be-
léptek az Eötvös-alap rendes tagjai közé; név 
szerint : Loparits R. József, Kozák Árpád, 
Darida József, Schlaghammer Károly, Osváth 
László, Tóth József, Csőbory László, Klimann 
Samu és Bálint Gyula. 

— Elmaradt tanulmányút. A Néptanítók 
Lapja a tavasszal hírt adott arról, hogy Göndör 
Ferenc óbecsei tanító az idei nagy szünidőben 
hangversennyel egybekötött tanulmányútat ter-
vezett a Nagy-Alföldön át az Al-Dunára. 
Negyvenegy jelentkező tanító között csak három 
tenorista volt, tehát az énekkart nem lehetett 
egybeállítani. A hangverseny mellőzésével a 
reménybeli jövedelem is megszűnt s így csak 
négy tanító volt hajlandó a tanúimányútban 
résztvenni, akik az előlegül beküldött pénzüket 
az óbecsei Népbanktól már vissza is kapták. 
Négy ember részére az ellátási kedvezményeket 
nem sikerült biztosítani. Göndör azonban nem 
vesztette el a kedvét, hanem szeptemberre olyan 
tervezeteket készít, amelyek a jövőre biztosítják 
a tanulmányutak megtartását. A jövő évre ter-
vezett útiköltség szeptember hó 1-től 12 havi 
részletekben fizethető be, 5—10 koronás. rész-
letekben. 

— Az Eötvös-alap javára. Hegedűs János 
ószőnyi róm. kath. kántortanító írja nekünk 
ezeket : „Látva Mohácsy János ószőnyi ev. ref. 
kántortanító szép példáját, hogy mily sok al-
kalmat leliet fölhasználni arra, hogy az Eötvös-
alap javára filléreket gyűjtsünk, én is követni 
fogom az ő fáradhatatlan buzgóságát s tőlem 
telhetőleg minden alkalmat fölhasználok arra, 
hogy az Eötvös alap vagyonát, habár fillérekkel 
is, mégis gyarapítsam. Harminc éves tanítói 
működesem alkalmából az egyházmegyei fő-
tanhatóságom, a kerületi tanítóság, volt segéd-
tanítóim és hitközségem elismerésben akarván 

csekélységemet részesíteni, Ó Szőnyben tartották 
meg a tavaszi tanítói körgyűlést, mely alkalom-
mal szép, családias körünnepélyt rendeztek cse-
kélységem tiszteletére. Ezen alkalommal köz-
akarattal kimondtuk, hogy az egyik kartárs 
a beszéd közben gyakran használni szokott 
szójárásáért, s az egész társaság az idegen sza-
vak használatáért esetenként 10 fillért fizet 
az Eötvös-alap javára. E címen ezen alkalom-
mal összejött 7 korona. A komárommegyei 
gesztesi járás tanítói köre folyó évi június hó 
28-án Szákon tartotta körgyűlését. Ezen alka-
lommal is az idegen szavak használatáért ese-
tenként 10 fillér bírságot megállapítva, bejött 
ismét 7 korona. Ismét egy valaki a megszokott 
szójárásáért esetenként 1 fillért fizetve, bejött 
tőle 20 fillér, s ennyi váltságdíj mellett teljesen 
leszokott annak használatáról. Ez a három 
összeg együtt 14 korona 20 fillér; én ezt az 
összeget 80 fillérrel 15 koronára kiegészítve, 
jelen levéllel egyidejűleg 6135. számú posta-
takarékpénztári befizetési lapon a „Tanítók 
Eötvös-A1 apjának" küldtem be." Országszerte 
követésre ajánljuk. 

— Halálozások. Dlabács J á .os markazi 
nyugd. róm. kath. kántortanító, ki mint kántor-
tanító 52 évig működött s 6 évig volt nyug-
díjban, 77 éves korában meghalt. — Wallner 
János Sándor soproni nyugalmazott népiskolai 
tanító életének 67. évében elhunyt. — Cseh 
Ferenc czeglédi ev. ref. tanító életének 34-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékükre! 

Memento. A vallás- és közoktatásiiayi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelent-
kezni aznap délelőtt kell. Az ügyosziályfőnökök napon 
ként déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium 
épülete : V., Hold-utca 1G. sz.) — Az országos 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen 
nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénxek ily címen küldendők: 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvö -alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosífaísok is ott nyernetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek: a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Maguar Tanítók Naptára. 

T a r t a l o m : Költségvetési vita után. (kh.) — Gróf 
Apponyi Albert nyilatkozatai. — Az előmenetel nyil-
vántartása a népiskolában. Mencsey Károly. — Új 
iskolai könyvek. — A palatáblákról. Éles Károly. — 
A hangoztatásról ós írva-olvasásról. Domonkos János. 
— Irodalom. — Hivatalos rész.— Tanítók tanácsadója. 
— Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . K.EB., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGT. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u a k v i s s z a . -f̂ '-V 

A népiskola nemzeti föladata. 
A népiskola nemzeti föladata az, hogy 

a népélet egészséges alapjait lerakja s  
mindazokat a föltételeket megteremtse, 
melyek annak rendes, akadálytalan fej-
lődését előmozdítják. Már a család köré-
ben kezdődik az a küzdelem, mely a 
gyermeki egoizmust lebírni s a család 
tagjai iránti szeretetet ápolni igyekszik. 
Még nagyobb mértékben történik ez az 
iskolában, ahol a gyermek önző vágyai-
nak megfékezését tan ilja s hozzászokik, 
liogy az egész tagjának tekintse magát, 
mely megkövetelheti tőle, hogy egyéni 
érdekeit az egész érdeke alá rendelje, 
ha erre szükség van. Azért már a nép-
iskolának kötelessége, hogy növendékei-
ben élénk érdeklődést keltsen a közjó 
s a nemzet ügyei iránt. Ez a nemzeti 
föladat a népiskolát elsősorban arra kö-
telezi, hogy a nemzeti művelődés elemeit 
vegye figyelembe, ébressze föl a gyer-
mek lelkében az eleven ösztönt, hogy 
később a nemzet javait ereje és tehet-
sége szerint megvédelmezni és gyarapí-
tani segítse. * 

Az az ismert mondás, hogy: „Nyel-
vében él a nemzet" — amely egy nagy 
és eléggé nem méltatott igazságot rejt 
magában — egyúttal azt is mondja, hogy 
nyelvében gyökerezik a nemzet kultú-
rája, a nép szellemi életének növekvő 
fontossága, benne és általa nyilatkozik 

meg a népszellem teremtő ereje, a nép 
hamisítatlan szelleme,'és benne találhat-
juk föl egyúttal' a népiskola nemzeti 
föladata megvalósíthatnának egyik leg-
hatalmasabb és nélkülözhetetlen eszkö-
zét. Báró Wesselényi Miklós az 1883-iki 
országgyűlési tanácskozmányon ezeket 
mondotta: „A magyar nyelv erős, mint 
a zúgva rohanó vízár ; elhatározott, mint 
a férfias elszánt akarat s oly egyszerű, 
mint az anyai hű kebel aggodalma." 

Jussunk teljes öntudatára nemzeti 
nyelvünk nagy tényének. A kozmopoli-
tikai áramlat ellen csak egyetlen fegy-
verünk van, mellyel nemzeti egyénisé-
günket fejleszteni és megőrizni képesek 
vagyunk — ez a mi nemzeti nyelvünk. 

A Magyar Iskolaegyesület alelnöke : 
Tóth József kir. tanfelügyelő, az egye-
sölet közgyűlésén beszédet mondott e 
cím alatt: Küzdélem a magyar szóért. Ez 
a beszéd külön füzetben is megjelent 
s iA lított engem cikkem megírására. 

a füzetben a többi között ezeket 
is olvashatjuk Budapest magyarságáról: 
„A felnőttek nagy csoportjában az ut-
cákon járó kelők, a villámoson utazók, 
az éttermekben, a családi életben meg-
figyeltek hetvennégy százaléka beszélt 
magyarul (Budapesten). Az a körülmény, 
hogy a legtöbbnyire német nyelvet hasz-
náló magyarul nem beszélők nagyrésze 
tud magyarul, nem enyhíti, sőt súlyos-

ï 
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bítja a helyzetet, mert ez a magyar 
nyelvnek vagy lekicsinylése, vagy pedig 
a magyar nyelv iránti közönyösség. A 
gyermekek csoportjának (6 —14 évesek) 
hetvennyolc százaléka beszélt magyarul ; 
az ifjúságnak, a fölserdülteknek pedig 
nyolcvanhárom százaléka. A fővárosnak 
ez épen ki nem elégítő nyelvi mozgalma 
még szomorúbb alakban nyilatkozik meg 
a fővárost környékező németajkú köz-
ségekben nyaraló fővárosi lakosokat ille-
tőleg. Ugyanis Budakesziben, Törökbálin-
ton, Visegrádon, Nagymaroson stb. nya-
raló fővárosi lakosok közt alig húsz 
százalék beszélt magyarul. Mint egymás 
közt, úgy a községbeliekkel általában 
csak a német nyelvet használják s így 
a fővárosiaknak e községekbe való nyári 
kiözönlése valósággal bénítólag hat e 
községek magyar beszédbeli képességére, 
mely pedig a magyar szóért, a magyar 
beszédért évek hosszú során át, nagy és 
lankadatlan munkával vívott harc után 
szép fejlődésnek indult." 

Ez ellen csak az iskola küzdhet, ha 
nemzeti föladatának mennél nagyobb 
mértékben iparkodik megfelelni, ha 
mindegyik fiú, s különösen minden leány 
a nemzeti nyelvnek egy-egy apostolává 
lesz az életben. A nemzetiségek megma-
gyarosítása, illetőleg a nemzeti nyelv szá-
mára való megnyerése óriási küzdelembe 
kerül, s kérdés, hogy lehet-e az iskola 
útján a nemzetiségeket a magyar nyelv-
nek megnyerni, hiszen már Kossuth Lajos 
is kétségbevonta ezt egy levelében, me-
lyet egyik kiváló hazánkfiának ír t (nem 
tudom bizonyosan, mert emlékezetből 
idézek, azt hiszem, hogy Hermann Ottó 
volt), hogy az iskola nem magyarosíthat 
kellőképen a nemzetiségeknél, mert a 
családban a saját nyelvüket ápolják s 
az anyák más nyelven nem beszélnek 
gyermekeikkel. 

Épen azért fölötte szükséges, hogy a 
tanító az iskolában minden gyermek 
szívében a magyar nyelv iránti szere-
tetet, az ahhoz való ragaszkodást meg-

gyökereztesse, hogy ezáltal a magyar 
nemzet iránti odaadó szeretetet is ápolja 
és fejlessze. Ennek nem pusztán a nyelv 
az eszköze. Beszélhet valaki szépen ma-
gyarul, anélkül, hogy a magyarsággal 
együtt érezzen, annak üdvét és jólétét 
előmozdítani iparkodjék. Ez eszközök a 
következők. Ott van a tanító példaadása. 
A haza szeretetteljes ismertetése; ter-
mészeti kincsének, nevezetességeinek, 
kiváló helyeinek, történelmi nevezetes-
ségű városainak ismertetése. A haza 
történelme. Nagy férfiainak élet- és 
jellemrajza, a haza változó sorsa a ki-
rályok alatt. (Ezen utóbb említett két 
pont fontosságát legjobban bizonyítja az 
a cikksorozat, mely e becses lapokban 
„Hazugságok a tanításban" cím alatt foly-
tatólagosan megjelent, s mely azt bizo-
nyítja, mennyire iparkodnak ellenségeink 
meghamisítani mindent, ami a magyar 
haza, a magyar nép helyes megértésére 
és megítélésére vezethetne. Hiszen a 
hazában élő nemzetiségek még magyar 
kultúránkat is elvitatják tőlünk, s ami 
helytelen vélemény van a külföldön 
rólunk, az mind ezeknek a révén került 
oda.) A haza alkotmányának tana, né-
peinek, törvényeinek, szokásainak ismer-
tetése. A haza szellemi művelődése, a 
nemzet haladása, a tudományok és mű-
vészetek, az irodalom terén; kitűnő köl-
tőinek és íróinak jelleme és ezek jeles 
elmetermékeinek ismertetése. 

Minden népnek megvan a maga sajátos 
szelleme. E szellem nem minden időben 
nyilatkozik meg egyformán, a nyilatko-
zás formájára nézve tehát a népszellem, 
mely elválhatatlan valamely nemzet sa-
játos jellemének fogalmától, változandó. 
Épúgy alá van vetve emelkedésnek, mint 
hanyatlásnak, épúgy virágzásnak, mint 
romlásnak. Valamely későbbi kor azon-
ban mindig számot adhat az előbbi kor-
ban uralkodott népszellemről, mely ré-
szint a kor irodalmi termékeiben, részint 
bizonyos hagyományos szokásokban, ré-
szint pedig a történelemben magát fönn-
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tar tot ta s a későbbi kornak tanulságául 
szolgál. Vannak azonban a népszellem-
nek oly vonásai, amelyek annak változ-
hatósága dacára csak a néppel együtt 
vesznek ki, de míg teljesen ki nem 
vesztek, maga a nép is, akármi módon, 
de fönnáll. Az ily vonások sokkal ben-
sőbb viszonyban vannak a nép jellemé-
vel, mintsem hogy ennek megmásítása 
nélkül eltűnhetnének, elenyészhetnének. 
Ezek a vonások is átidomulásra, módo-
sulásra képesek, de eredetiségüket soha-
sem vesztik el teljesen. Hogy ennélfogva 
a népszellemet fejleszteni, nemesíteni 
lehet, magától értetődik. Politikai zavarok 
korában ideig-óráig a népszellemet is el 
lehet nyomni, de örökre elnémítani nem 
lehet. Erre a fejlesztésre, erre a neme-
sítésre az iskola van hivatva. Az isko-
lának a leendő polgárokkal, a leendő 
anyákkal van dolga. Ezeknek szívéből 
csak az fog kikelni, amit beléje vetettek, 
azért lehet a népiskola nemzeti fölada-
tairól szólni. 

Fölösleges, hogy az említettem esz-
közöket bővebben fejtegessem, hiszen az 
új Tanterv és Utasítás is rámutat, sőt 
bőven részletezi is azt a megbecsül-
hetetlen anyagot, melyet a tanító az 
iskola nemzeti föladatának szolgálatában 
alkalmazhat s melyet alkalmaznia is kell. 
Legyen a tanító mindig a józan ideáliz-
mus képviselője, annak az ideálizmusnak, 
mely nélkül a magasabb eszmékért való 
lelkesedést elképzelni sem lehet. Olyan 
ember, aki a virágokat nem szereti, 
kertész nem lehet. Nem térek ki bő-
vebben arra, hogy a hazai föld ismerete, 
a haza természeti kincseinek, egyéb ne-
vezetességeinek, szép vidékeinek, törté-
nelmi nevezetességű városainak meg-
ismertetése milyen hathatós eszközül 
szolgál az említett célnak elérésére. Nem 
szólok arról, hogy a haza alkotmányának 
és történetének okszerű ismertetésével a 
tanuló a haza ezeréves életének változó sor-
sával ismerkedik meg. A honszerzés dicső 
tényét megismervén, megtanidja egyszer-

smind azt is, hogy e hazát mily népek 
lakták a magyarok bejövetelekor és 
annakelőtte, megtanulva; hogy e népek 
nem voltak képesek államot alkotni a 
haza területén ; hogy szabadságszerető 
nép kellett arra, hogy az ittlakó népek 
fölött előnyt vívjon ki ; hogy Szent István 
alatt lépett Magyarország a keresztény 
államok sorába, s hogy azóta a magyar 
nép, Magyarország, számtalanszor védő-
fala volt a Nyugatnak a Kelet ellen. 
Az a szerep pedig, mellyel a nyugati 
műveltséget a kelettel közvetíti, az egész 
világra nézve szükségessé teszi fönn-
maradását. A magyar népnek éltető 
eleme mindig a szabadság volt, azért 
sohasem nyomta el azokat a népfajokat 
és nemzettöredókeket, melyeket vagy 
itt talált, vagy később fogadott keblébe. 
A német és különböző szláv fajok, vagy 
a Magyarországhoz kapcsolt részeiben 
lakó népek sohasem bírtak annyi szabad-
sággal, önrendelkezési joggal, mint ameny-
nyit az alkotmányos magyar kormány 
nekik adott ; nemzetiségük megőrzésére, 
nyelvük fejlesztésére minden lehető en-
gedménnyel bírnak, sőt többel, mint 
amennyi az anyaországra nézve üdvös. 
Ennek tudása a magyar fiút büszkévé 
fogja tenni nemzetiségére, egyszóval 
minden tekintetben előkészíti arra, hogy 
jogát gyakorolhassa, kötelességeit telje-
síthesse, hogy egykoron a szó nemesebb 
értelmében polgára lehessen a hazának. 
Ennek a büszkeségnek nem szabad odáig 
fajulnia, hogy a más nemzetiségek nyel-
vét, szokásait lebecsülje, mert ezzel el-
idegeníti magától, hanem a magyar kul-
túra hathatós fejlesztésével meg kell 
nyerni őket a magyar nemzeti állam 
eszméjének, meg kell szerettetni velük 
a magyar nyelvet, amelytől itt-ott még 
húzódoznak, hogy ők is büszkén vallják 
magukat — habár idegen anyanyelvű — 
magyaroknak. Ez már az iskolatartás 
politikai oldalát érinti. Amennyi nálunk 
a magyaron kívül az idegenajkú nem-
zetiség, annyi az idegenajkú iskola is. 

31* 
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A magyar állam, ereje tudatában, nem 
akarja csorbítani akármely a hazában 
élő nem-magyarajkú nemzetiségnek ön-
rendelkezését és szabadságát nyelvének 
fejlesztése tekintetében, de a román, a 
SZclSZ, cl szerb, a tót iskolának politikai 
tekintetben magyar iskolának kellene 
lennie. A legpáratlanabb lojalitással jár t 
el a magyar közoktatásügyi kormány 
akkor, amikor ez iskoláknak az anya-
nyelv tanítása tekintetében a legmesszebb 
menő engedményeket tette ; azért viszont 
megkívánhatja, és pedig teljes joggal, 
hogy ezek az iskolák a haza nyelvét 
is respektálják s azt kötelezett tantárgy-
ként oktatva, a tanulók saját javukra 
és érdekükben elsajátíthassák,hogy maj-
dan a haza és nemzet iránti kötelessé-
geknek eleget tehessenek. Csak rút 
háládatlanság és megrovásra méltó ha-
zafiatlanság némely nemzetiségi lár-
mázok részéről, akik elnyomatásról 
panaszkodnak, mert az állam megköve-
teli a magyar nyelv tanítását s nem 
enged meg államot az államban. Az 
ilyen iskolákból nemcsak magyartalan, 
hanem idegen érdekeknek hódoló haza-
íiatlan nemzedék kerül ki. Az anya 
kígyókat táplál kebelén. Táplálja őket 
saját szíve vérével, s mikor szolgálatai-
kat igényelné, szótlanul elhagyják őt. 
Ez inti a tanítót, hogy résen legyen; 
de inti a magyar társadalmat is, hogy a 
nyelve és nemzetisége iránti vétkes közönyt 
vesse le s szilárdítsa a maga részéről is 
a lehető legbuzgóbban a magyarságot, 
elősegítve annak térfoglalását, s ez buz-
dítsa arra, hogy a „Magyar Iskolaegye-
sület"-et támogassa. 

(Budapest.) Hevesi Mór. . 

Madarak védelme. 
A madarak védelmezésének fontossága mind-

annyiunk tudatában él, csak ennek, az iskola 
közvetítésével, a nép köztudatába való átviteli 
módozataiban lehetnek eltérések. 

A cél elérésére egyik kartársunk elegendő-
nek találja, ha a madarak iránt vonzódást 
keltünk ; apróbb kirándulásokat rendezünk, a 

talált fészek fölött alkalmas költeményeket sza-
valtatunk s aztán kérdezősködünk ilyesfélékről : 
„miért szeret a pacsirta a földek fölött lebegni?" 

Ha elméleti dolgok szükségesek csak a madár-
védelemre s az erre való nevelésre, úgy sem 
új dolog a föntebb jelzett, sem pedig a helyes 
út. Hiszen a kirándulásoknak tervszerüeknek 
kell lenniök s mint ilyenek, figyelmen kívül 
nem hagyhatták az amúgy is önként kínálkozó 
alkalmat. Így megtette — úgy hiszem leg-
alább — a magyar tanítóság a többi kívánal-
makat is. Irányított oktatásával ; szavalt, sza-
valtatott nemes igyekezetü páthosszal, ha nem 
is a földön talált fészek fölött, a „Leesett 
madár"-t. Tehát e tekintetben sem állhatunk 
vádlottként. A fáradozás jutalma azonban a 
kisebb-nagyobb csalódás. 

A tényekből levont következtetés mutatja, 
hogy az elmélet mellett a gyakorlatnak is kell 
érvényesülnie ; az oktatást a példának követnie. 

Ne csak „adjuk elő" ezt vagy azt s „figyel-
meztessük" egyre-másra, avagy csak „tudakol-
juk ki, tudják-e, miért mentek el ezek a kedves 
madárkáink" stb., hanem legyünk a madárélet 
megfigyelői magunk is, hogy tudjunk idő- és 
alkalomszerüleg mit „előadni" ; a tanítványok 
által legyünk figyeltetői, hogy legyen tőlük 
mit „tudakolnunk". 

Neveljük tehát tanítványainkat a madarak 
védelmére, ezek életének megfigyelésére való 
szoktatás és a védelmezés példájának megadása 
által. 

Hogy megfigyelésre szoktathassuk, szükséges 
a megfigyelendő anyag célszerű kiválasztása s 
ennek tervszerű, valamint tudományos szem-
pontból is értékes elrendezése. Az anyag a 
vidékek szerint kisebb-nagyobb körre szorít-
kozhatik ugyan, de mindenesetre figyelembe 
veendők — különösen az Alföldön — azok a 
fajok, melyek a Néptanítók Lapja XXXVIII. 
évf. 7. számában vannak fölsorolva. S azoknak 
olykép való megfigyelése is ajánlatos, mint azt 
Schenk I. úr ajánlotta, hozzánk, magyar taní-
tókhoz intézett kérő soraiban. 

A megfigyelésekről a növendékek beszámol-
hatnak ugyan esetről esetre; de jó,ha a vándor-
madarak érkezési és elvonulási idejét a felsőbb 
osztályok maguk is megjegyezik az e célra 
készített jegyzékkönyvecskébe, hogy ez aztán 
a jövőre nézve tájékoztatóul s az összehasonlí-
tásból levonható tanulság okulásul szolgáljon. 
A tanító ellenőrző megfigyelése szükséges, ha 
hiteles avifenológiai adatokat gyűjteni s az 
ornitológiának szolgálatot tenni akar. De szük-
séges irányítás szempontjából is. 

Az év egyes szakaiban az idő- és alkalom-
szerű egyéb megfigyelések — a könnyebben 
megfigyelhetőknél — bár a legapróbb részié-
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tekig is kiterjedhetnek ugyan, de a megbeszélés 
értékes anyagát csak az, és úgy képezheti, ha 
abból levonható az a tanulság, hogy a hasznos 
madaraknak fontos szerepük van a mezőgaz-
daságban. Csak e szerep fontosságának föl-
ismerése vezetheti a tanulót tévedései belátá-
sára, a hasznos madármunkások védelmezésére. 

Hogy azonban okszerűen védhesse, az ilyen 
védelmezés példáját is kell látnia, mely nélkül 
nincs mit követnie s nekünk nincs mit köve-
telnünk. Hogy miben áll az okszerű madár-
védelem, erre nézve szabad legyen Herman 
Ottó szavait idéznem. „Az okszerű madárvéde-
lem nem csupán abban áll, hogy a madarat 
életében, különösen fészkelésében a kegyetlen-
ségek ellen védjük, hanem abból, hogy a ke-
gyetlenség ellen való védelmen túl adjuk meg 
a biztos fészkelésre szolgáló alkalmat, a tél 
nehéz szakaiban a fönnmaradhatás föltételeit, 
hogy így a hasznos madármunkást megtelepít-
sük és fölszaporítsuk. " A szaktekintély ezen 
szavait az okszerű madárvédelem néhány pél-
dájával Csörgey Titusz : Útmutató a mesterséges 
fészekodvak alkalmazásához és egyéb madár-
védelmi intézkedések című munkájában találjuk, 
mely könyvet, mint a m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium kiadványát, a néptanítók ingyen 
megszerezhetik. E könyvben megvan a téli 
etetés, az odúlakó, szabadon fészkelő madarak 
telepítésének és szaporításának módja. 

Követendő, említésre méltó példát elsősorban 
Németország mutat, hol e téren Berlepsch báró 
a vezető s évente 50—60.000 odút és több 
száz téli etetőt vesznek a büreni gyárból. Ha-
zánkban is létesült állami támogatással ily 
fészekodúgyár Baranya-Kárászon (u. p. Szász-
vár) s hazánk is föl __ tudja mutatni a madár-
védelmezés példáját. így pl. Kőszeg környékén 
a több száz fészekodú kihelyezése és a téli 
etetés révén a hasznos madarak számát három-
szorosára emelték. Ezzel egyidejűleg a kárté-
kony rovarok száma oly észrevehetőleg apadt, 
hogy a kisgazdák is belátták a hasznos mada-
rak fontos gazdasági szerepét. A nép ezen be-
látására s ennek terjedésére, erősbödésére van 
nekünk, tanítóknak a madárvédelemre való 
nevelés szempontjából szükségünk. Hogy a 
gyermek és a nép a példát lássa, óhajtandó, 
hogy az iskola kertje téli madáretető és mes-
terséges fészekodúkkal legyen ellátva. Hiszem, 
hogy e példa vonzana, követésre indítaná gaz-
dálkodó, gyümölcsészettel foglalkozó népünket, 
s ezzel nevelési célunk szolgálója s nem rom-
bolója lenne munkánknak. 

Remélem s az adott példából remélhetjük 
mindnyájan, hogy a szükséges kívánalmak meg-
szerzésével nemcsak nevelési célunkat érjük el, 
hanem hazánk — különösen az Alföld — 

hasznos madarainak tényleg védelmet nyújtha-
tunk s rohamosan fogyó számának szaporodá-
sát is előmozdíthatjuk. 

(Nyíregyháza.) Stoll Mrnö. 

Működési bizonyítványok kiál l í -
tása. 

T . . . . vármegyében a közelmúltban egy 
állami elemi tanítói állásra volt pályázat hir-
detve. A beérkezett kérvények mellett lévő 
működési bizonyítványokat át kellett olvasni, 
mert a folyamodókról minősítési táblázat készí-
tendő, melynek azon rovatába, hogy jelenleg 
milyen eredménnyel működnek, a fokozat be-
írandó. 

Ekkor tapasztaltam, hogy a működési bizo-
nyítványok oly lelkiismeretlenül és könnyedén 
állíttatnak ki, hogy az ilynemű bizonyítvány nem 
is mondható annak, abból az eredményt meg-
állapítani nem lehet s azzal folyamodnii állami 
tanítói állásért merészség. 

A működési bizonyítvány fontos kelléke a 
kérvénynek, annak jó tartalma visszatükrözi a 
tanító szorgalmát, s ha abból az illető fárad-
hatatlan buzgalma, szorgalma, lelkesedése és 
szakavatottsága kitűnik, úgy mindenesetre figye-
lembe veszik azt, de ha csak egy-két általános 
szóval van a tanító működése benne megemlítve, 
úgy abból az tűnik ki, miszerint működésével 
nincsenek megelégedve, különös érdeme nincsen, 
nem ajánlható. 

A működési bizonyítványba nem általános 
kifejezés írandó be, hanem az érdemesség foko-
zata : kitűnő, jeles, jó, s írja alá az elnök és a 
jegyző, s tanácsos esetleg még a kir. tanfel-
ügyelővel is láttamoztatni. 

A föntemlített pályázatra beérkezett műkö-
dési bizonyítványokból — kettőt kivéve, pedig 
volt 30 — nem lehetett kivenni az eredményt, 
úgy, hogy az határozottan be sem volt írható 
a minősítési táblázatba, mert más vármegyebeli 
tanító működését T . . . . vármegye kir. tan-
felügyelője csak nem ismerheti, kénytelen tehát 
az iskolaszék elnöke által kiállított bizonyítvány-
ból kiírni azt, ha pedig ott nincs meg a fokozata, 
mit jegyezzen be ? ! 

E hiány tán azt mutatja, hogy az iskolaszéki 
elnökök nem tudják, mily célra kérik a tanítók 
a működési bizonyítványt, mert ha ismernék 
arnak célját, bizonyára másként állítanák azt ki. 
A tanítóknak meg kellene tehát mondaniok, 
hogy pályázatra kérik azt s hogy munkálkodásuk 
eredményét fők szerint tegyék bele, s ha a 
kiállítással nem volnának megelégedve, ne 
fogadják el, hanem magyarázzák meg a dolgot 
s kérjenek újat, esetleg vigyék az iskolaszéki 
gyűlés elé a dolgot s az iskolaszék ülésében 



10 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 606. SZÁM. 

állapítsák meg a tanító működési bizonyít-
ványának tartalmát, amint az az állami és községi 
tanítóknál is megvan. 

Hogy jelen állításom való, a beterjesztett 
működési bizonyítványok eredményjelzését ide 
iktatom. 

1. Egyikben csakis az volt, hogy N. N. 
tanító úr ettől az időtől mai napig itt működik; 
más semmi. I t t tehát eredményről szó sem volt. 
Ilyennel miként lehet pályázni és hogy lehet 
ilyent elfogadni, hisz' a cseléd is különbet tnd 
fölmutatni ! 

2. Egy magániskolái tanítónak hasonló tar-
talmú bizonyítványa volt, holott, miután magán-
intézetek a kir. tanfelügyelő felügyelete, alatt 
állanak, annak az illető kir. tanfelügyelőjétől 
kellett volna bizonyítványt kérnie. 

3. Egyben ped g az eredményre vonatkozólag 
az volt írva, hogy tanítása ellen kifogás nem 
tétetett. Hát kérem, ez semmi, ez nem eredmény. 

4. Másikban, hogy az illető közmegelégedésre 
működött. Ez is semmi. 

5. Ismét egy másikban : kötelességét pontosan 
teljesítette. A fok ebből sem tűnik ki. 

6. Egy másikban: kifogástalanul működött. 
Ez sem sok. 

7. Egyikben : lelkiismeretes buzgósággal tanít. 
8. Másikban : szorgalommal és szakéi-telemmel 

munkálkodott. Ezek bár valamit mondanak, de 
még nem eleget. 

Ki kell tenni : hogy a tanításban szakértel-
mével, fáradhatatlan szorgalmával, buzgalmával, 
lelkesedésével, szeretetteljes modorával és kiváló 
ügyességével kitűnő eredményt ért el, mely által 
a szülők és az iskolaszék teljes megelégedését 
s a gyermekek általános szeretetét és becsülését 
nyerte el ; továbbá, hogy mint gazdasági ismétlő-
tanfolyamot végzett tanító, a gazdasági ismétlő-
iskolát is szakképzettségével kitűnően vezette, 
a gyermekeket a gyakorlati dolgokra szakszerűen 
tanította ; az ifjúsági egyesületet páratlan buz-
galommal szervezte és fönntartotta, a tornát, 
zenét és éneket jól tanította, azonkívül dalkört 
is szervezett. 

Társadalmi, politikai és erkölcsi magaviselete 
dicséretes. 

Mint jó hazafi, idegenajkú iskolájában csakis 
magyarul tanított, miért is a magyarosításban 
elért kitűnő eredményért 100 korona jutalom-
ban részesült. 

E jeles tulajdonoknál fogva őt mindenkinek 
bátran ajánljuk. 

Fordítsanak tehát tanítóink több gondot a mű-
ködési bizonyítvány tartalmára s csakis olyant 
fogadjanak el, mely munkálkodásuknak meg-
felelő, minden más tartalmút utasítsanak vissza 
s helyébe mást kérjenek, de okvetlen olyant, 
melyből a működési eredmény egyszerre kitűnjék. 

Még egyre akarom figyelmüket fölhívni. 
Egy működési bizonyítványban az volt, hogy 

ezen tanévben itt működött. Működés idejére 
a tanév kifejezés nem jó, mert ott határozottan 
ki kell tenni az időt, vagyis mikortól (év, hó, 
nap) meddig (év, hó, nap) működött. Nyug-
díjnál a pontos idő kitétele szükséges, nyug-
díjazásnál is a határozott idő kitétele elenged-
hetetlen. 

Határozottan kiírandó tehát, hogy például 
N. N. tanító községünkben 1Ö05 szeptember 
1-től 1906 augusztus 31-ig kitűnő eredménnyel 
stb. működött. 

Hogyha pedig a tanító, például a jelen esetben, 
már májusban kéri ki valamely célra bizonyít-
ványát s onnét júliusban elköltöznék, ne elé-
gedjék meg májusi keletű bizonyítványával, 
hanem arra pótlólag írassa rá, hogy még 1906 
július 31-ig itt működött, mert ellenkezőleg nem 
lesz működési bizonyítványai között összeköt-
tetés, mi a nyugdíjazásnál esetleg káros hatással 
járna. Mihelyt valahonnét elmegyünk, mindjárt 
kérjünk bizonyítványt, nehogy a nyugdíjazásnál 
kelljen kapkodni, avagy az özvegynek legyen 
vele baja, mert meglehet, hogy 30—40 év 
múlva nem is kaphatja majd meg azt, mert az 
elnök meghalt, nyilvántartást nem vezettek róla, 
az élők nem emlékeznek rá, azaz a biztos időt 
nem tudják, s így nehézség merül föl a kiállítás 
körül. 

Nagy gondot fordítsunk tehát működési bizo-
nyítványainkra, mert attól sok függ és sokszor 
lesz rá szükségünk. 

(Szekszárd.) Nayy Béla. 

Slöjd az elemi iskolában. 
Evekkel ezelőtt minden érdeklődés nélkül 

hallottuk emlegetni e szót „slöjd1' s nem is 
óhajtottuk közelebbi megismerését. Ma, midőn 
a főváros tanácsa szokott áldozatkészségével ez 
intézményt a városban is meghonosította, s 
mikor annak érdemes igazgatója, Guttenberg 
Pál sem időt, sem fáradságot nem kímélve, azt 
ismertté, keresetté tette, örömmel tapasztaljuk 
e fogalomnak a köztudatba való áteredését s ebből • 1 ^ 
kifolyólag az egész országban való elterjedését. 

A tanügyi körökben a kézügyesség fejlesz-
tésének eszméje rég időktől fogva vajúdik, csak 
a miként való alkalmazásának módján nem 
tudtak megegyezni. 

Más nemzetekhez hasonlóan mi is a külföldre 
irányítottuk tehát figyelmünket s ott leltük föl 
a slöjdöt, Svédországban. Megláttuk azt, hogy 
a svédek a gyermeket már zsenge korában 
szoktatják a kézügyesség fejlesztéséhez, hogy 
a munka iránti szeretet, a benne való ügyes-
ség korával egyaránt növekedjék. Tényleg, e 
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tekintetben Svédország valóságos nagyhatalommá 
vált, miért is pedagógiai téren Angolország, Ame-
rika, Németalföld, Oroszország csakhamar kö-
vették s hasonló intézményeket létesítettek a 
kézügyesség fejlesztése érdekében. Nálunk, mint 
már előbb említém, szintén otthonra talált a 
slöjd s bár szép eredményekkel itt-ott dicse-
kedhetünk is, mindazonáltal mégis a kezdet-
legesség stádiumában vagyunk. 

Most azonban, hogy az új „Utasítás s Tan-
terv" is magáévá teszi az eszmét, amennyiben 
az alsóbb osztályok tankeretébe illeszté a slöjd 
egyik válfaját, a papír- s agyagmunkát, most 
a slöjd hazánkban mélyebb gyökeret verhet s 
mind hatalmasabb, messze szétágazó fává növe-
kedhet. Aldásthozó gyümölcsét majdan gyer-
mekeinken észlelhetjük, amidőn ugyanis nagyra 
neveljük bennük a kézügyesség fejlesztése által 
azt a képességet, hogy a ház körül előforduló 
apró-cseprő javításokat, nélkülözhetetlen kisebb 
tárgyakat s házieszközöket önönmaguk által 
eszközöltetjük, szívükbe vésve e közmondást: 
„Segíts magadon, Isten is megsegít!" Midőn 
a folytonos foglalkoztatás által elvonjuk őket 
a henyéléstől s szorgalomra, munkálkodásra 
szoktatjuk s végül ez erények megszilárdítása 
által lelküket annyira megacélozzuk, önállósá-
gukat oly mérvben megerősítjük, hogy az élet 
bármily viszontagsága őket készületlenül nem 
találja, őket el nem csüggeszti, sőt ellenkezőleg, 
ellentállóképességüket még megszilárdítja. Mert 
aki zsenge korától kezdve munkálkodik, habár 
eleinte csak kedv- s időtöltésből, az akkor sem ret-
ten vissza a dologtól, ha a megélhetés szüksé-
gessége kényszeríti őt arra. Ez utóbbi szem-
pontból, különösen itt Magyarországon, szükséges 
a munkálkodás ily módjának való megkedvel-
tetése, mert vérünk-, természetünkben fekszik 
az uraskodás hajlama, párosulva a keleti kénye-
lemszeretettel. Volt idő, mikor kevésbé becste-
lennek vélték egy eltévesztett életpályát, egy 
elherdált családi vagyon után bekövetkezendő 
nyomorúságos életmódot egy egy jólirányzott 
pisztolylövéssel megszakítani, mintsem valami 
becsületes, iparágat fölkarolni s ennekgyakorlá-
sával egy bár szerényebb, de mindenesetre bol-
dogabb s békésebb életpályát folytatni. De sokat 
tanulhattunk e tekintetben az amerikaiaktól s 
angoloktól. Különösen az utóbbiak tudvalevőleg 
igen arisztokrataérzelmüek s még sem átalják 
az angol főurak az egyes iparágak gyakorlását. 
Sőt egészen természetesnek találják, hogy öröklött 
családi vagyonukat egy-egy gyári üzem fenntar-
tásával, egy nagy kereskedés megnyitásával 
avagy valami nagy iparvállalatban való tevő-
leges részvétellel, tetemesen neveljék. Bölcsen 
egyesítik ők a hasznosat az üdvössel, az idealiz-
must a realizmussal. 

Hogy mennyi előnnyel jár még a kézügyes-
ség fejlesztése, azt mind ele sorolni igen hosz-
szadalmas volna. 

A figyelembe veendők közül legyen szabad 
még fölemlítenem azt, hogy a kézügyesség 
intenzívebbé való fejlesztése által a gyermek 
esetleg szunnyadó képességei napfényre kerül-
nek s így a szülők- s nevelőknek alkalmuk 
nyílik azok továbbképzésére. Továbbá, hogy a 
gondolatok kellemes foglalkoztatása által sok 
csintalanságtól is visszatartjuk a gyermeket s 
ezáltal erkölcseit a rossz behatása alól meg-
védjük. Egészsége s szépérzéke is kiválóan fej-
lődik az efféle munkálkodás által, ha a test 
tartására, a munkálatok időtartamára kellő 
figyelmet fordítunk, mert tudvalevő dolog az, 
hogy a sok még a jóból is megárt. Azon 
munkák, melyeket a gyermekkel készíttetünk, ne 
legyenek dísztárgyak, hanem a mindennapi 
használatra alkalmas tárgyak. 

Az érdeklődést igen leköti, ha már azon fa-
darabokból, melyeken a hossz- s keresztmet-
szést gyakoroltatjuk a gyermekkel, egy-egy 
használható tárgyat formáltatunk, pl.: olvasó-
jegyet, csomagtartót, virágkarót. Áttérve az 
egyszerűbb fogásokról a nehezebbekre, már 
komplikáltabb tárgyakat készíttethetünk, de min-
dig kész egészet. Soha se dobassuk el azt 
a fácskát, melyen a gyermek a különböző 
metszéseket, fogásokat elsajátította, mint valami 
haszontalan lim-lomot, használjuk azt föl egy 
kész egész létesítésére. Boldoggá tesszük ezáltal 
a gyermeket, mert gyönyörködhet alkotóképes-
ségében. 

Mily kár, hogy az új „Tanterv" nem vette 
föl a tanterv keretébe a slöjdnek minden osz-
tályban való gyakorlását. A IV-ik osztályban 
már megkezdhették volna a fa földolgozását. 
Természetesen csak egyszerű s könnyen elké-
szíthető tárgyakat lehetett volna csak fölvenni, 
pl.: levélnyitót, krétatartót, kulcstartó-táblácskát, 
papírkést, kalapácsnyelet stb. Az V. és Yl-ik 
osztályban kanalat, kis tálat, virágcserépaljat, 
métert, kis lapátot, fogast, baltanyelet, fedőt, 
léniát s ezerféle más, a háztartásban nélkülöz-
hetetlen apróságot készíttethettünk volna. De 
nemcsak fából alkothatunk hasznos dolgokat, 
a tananyagban fölvett papír- s kéivgpapírból is 
igen hasznavehető tárgyak készíthetők, ú. m. 
apró skatulyák, kockák, irkafedelek, lámpa-
tálcák, szélmalom, karácsonyfadíszek, melyek 
különösen szépek, ha sogítőanyagul még a para-
fát s a borsószemet is fölhasználjuk. 

A slöjd egy válfaja még a fém földolgozása, 
t. i. a dróttal s bádoggal való munkálatok. 

Ezeket a Yl-ik osztályban 1 ehetne megkez-
deni s a gazdasági ismétlő-iskolában folytatni. 
Kezdődik az a drót hajlításával, forrasetással, 
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csavarással, majd a fogóval való formázásra 
tér át. Ezt az ágát nálunk is kultiválják. A 
derecskai gazdasági szakiskolában a téli idő-
szakot ilyfajta dróthálók készítésére használják 
föl, melyek általánosságban igen keresettek. A 
fa-, drót- s bádogmunka megismerése igen indo-
kolt lenne az ismétlő- s gazdasági szakiskolákban. 
Legalább a gazdaember nem szaladna az el-
törött szekérkerékkel a bognárhoz, hanem némi 
kis gondolkozás után maga is összemesterkélné. 
Kerítést, kútágast, disznó- s tyúkólat könnyen 
s ügyesen készíthet magának, minden nehézség 
nélkül kipótolná az eltörött lőcsöt, a gereblye, 
kapa, ásó nyelét. Csinos, szemrevaló galamb-
dúccal díszíthetné háztetőjét, az utcaajtónak 
oly cifra kapufélfát faragna, mely messziről 
dicsérné mesterét. 

A slöjd mindezen munkákkal azonban r.em 
célozza a művészies munkák laikus utánzatát, 
hanem ezzel a tanulók látókörét akarja széles-
bíteni, ítélőképességüket helyesbíteni, s őket a 
munka értékének helyes megbecsülésére, meg-
bírálására képesíteni. 

Sok reményt fűzünk mi a kézügyesség fej-
lesztéséhez, s ha azoknak csak egy kicsiny része 
is megvalósul, már nyugodtan hagyhatjuk maj-
dan szabadjára gyermekünket; megállják he-
lyüket az életben. 

(Kispest.) Vörösváry Héláné. 

A hangoztatásról és írva-olvasásról. 
(Befejező közlemény.) 

Az írva- olvasás tanításának módszerében kell 
olyan alapnak lennie, melyre az írást is, az 
olvasást is rá lehessen építeni. Ezen alapot az 
írásnál írási, az olvasásnál hangoztatási elő-
gyakorlatnak nevezzük. 

A nyilvános iskolákban rendesen megszokták 
vámolni mind az írási, mind a hangoztatási 
előgyakorlatokat. Ez nagy hiba, súlyos vétek 
az olvasni tanuló gyermek ellenében. Dicséretére 
válik a tanítóságnak, hogy nem kényelmi szem-
pontból szokta ezt elkövetni, hanem az iskolai 
hatóságtól, vagy a szülőktől való félelem követ-
keztében, akik zúgolódni vagy fenyegetőzni 
találnának, ha az előgyakorlatok egy pár hó-
napot igényelnének az iskolai esztendőből. 

Az írási előgyakorlatok minden esetben több 
időt követelnek, mint a hangoztatásiak. A sikeres 
eredmény reményében azonban csak akkor 
veheti ezeket elő a tanító, ha minden gyermek 
alaposan ismeri a térviszonyokat. Ezek után 
következik az alakismeret, melynek során az 
összes betűelemek előfordulnak. Azonban mind-
addig, míg a tanulók ezen előgyakorlatok során 
bemutatott egyenes és görbe vonalakat nem 
tudják rajzolni, egy betűt sem ismertetünk. Ha 

az írási előgyakorlatokat jól végeztük, akkor 
mindegy, akármelyik betűt vesszük is elsőnek. 

Az írási előgyakorlatokkal párhuzamosan 
végezzük a hangoztatási előgyakorlatokat. Ezek-
hez szerez a tanító olyan képeket, melyek két 
hangból álló dolgokat ábrázolnak. Ilyenek az 
őr, úr, eb, őz, ló, ól, fű, kő, tű, fa, ág stb. képe. 

Sok előnyös okból az ár szót vettem elsőnek, 
még pedig úgy, hogy természetben mutattam 
be egy árat. Megneveztetése után megmutattam, 
hogy két részből áll, t. i. a szúróból és a 
nyélből. A szúrója vas, a nyele fa. Ezek után 
kijelentettem, hogy mikor az árat megnevezzük, 
a szájunkkal hangot csinálunk, még pedig kettőt, 
t. i. az á és az r hangot. Ezután az a hangot 
azonosítottam a szúróval, az r hangot a. nyéllel, 
úgy, hogy figyelmeztettem a gyermekeket: ha 
az ár szúróját nézik, az á, ha pedig a nyelét, 
az r hang jusson eszükbe. E figyelmeztetés után 
fölmutattam az árat úgy, hogy a szúrója nekem 
jobbról, a gyermekeknek balról állott és rá-
mutatva az ár szúrójára, kérdeztem : „Miféle 
hang jut eszetekbe, ha az ár szúróját nézitek?" 
(á) „ha a nyelét nézitek?" ( r ) „Most amint 
mutatom az ár részeit, aszerint mondjátok azt 
a hangot, amelyet eszetekbe juttat." Ekkor 
mutattam előbb a szúrót, azután a nyelét elég 
lassan, hogy az á hangot is, az r hangot is 
nyújtva mondhassák. Ezt sokszor megismételtem, 
mindig sebesebben-sebesebben, úgy, hogy végre 
rendesen mondták az ár szót. 

Ha minden tanulóm tudta már azt, hogy az 
ár szó két hangból áll s hogy szúrója az á, 
a nyele az r hangot képviseli : akkor az iskolai 
tábla közepére árat rajzoltam úgy, hogy a 
szúrója bal-, a nyele jobbfelől állott és figyel-
meztettem a gyermekeket, hogy a lerajzolt ár 
szúrója nézésekor az á, a nyél nézésekor pech g 
az r hang jusson eszükbe. Figyelmeztettem őket 
arra is, hogy az ár képét balról jobbfelé kell 
nézni és úgy mondani azokat a hangokat, 
melyeknek eszünkbe kell jutniok, ha ránézünk. 
Nem egyéb ez, mint előkészítés arra, hogy balról 
jobbra kell olvasni. A következő órában meg-
fordítottam az árat úgy, hogy a nyele állott 
balfelé, a szúrója pedig jobbfelé; rámutattam 
a nyélre és mondattam az r hangot, azután a 
szóróra és mondattam az á hangot mindig 
gyorsabban, míg az ár szót egész természetesen 
fordítva nem mondták, úgy, hogy: rá. Ezek-
után figyelmeztettem a gyermekeket arra, hogy 
most az ár szót fordítva mondták. Kimondattam 
azután — mindig mutatva a részeket — sokszor 
egymásután a rá szót. Végül lerajzoltam az 
árat a már előbb lerajzolt és azóta le nem 
törült ár képe alá fordítva, úgy, hogy a nyele 
állott balfelűl. Előbbi figyelmeztetéseimet ismé-
telve, kérdeztem, hogyan mondjuk az ár szót 
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fordítva? A kapott felelet után az ár kétféle-
képen rajzolt képét mutatva, mondattam a 
gyermekekkel az ár és a rá szót. 

Amint 10 —12 kéthangú szót tanítottam a 
fönnebbi módon, ismét elővettem az ár képét, 
azután egy darazsat rajzoltam eléje, kérdezve, 
hogy repülés közben milyen hangot csinál ? 
A sok gyermek közt mindig akadt egy, aki a 
z hangot hangoztatta. Helybenhagyva a z hangot, 
figyelmeztettem őket arra, hogy a darázs képét 
nézve, jusson eszükbe mindig a z hang. Ezután 
hozzáköttettem a z hangot az ár szóhoz, úgy, 
hogy mutattam a darázs képét és az árat és 
így származtattam a zár szót, megmagyarázva, 
hogy ez már három hangból áll. Első hang 
a z, második az á, harmadik az r hang. Most 
a megfordított ár képe után rajzoltam a dara-
zsat és kimondattam a ráz szót, megkérdezvén, 
hogy ez hány hangból áll? Melyik benne az 
első, a második, a harmadik hang ? Mindezeket 
könnyen meg tudták mondani, mert közben 
mutattam a fordított ár és a darázs képét. 

Ugyanezen módszer szerint az ár és rá szók-
hoz alkalmazott alkalmas képekkel ezután 
könnyen megalkottathattam a gyár, vár, ráf, 
rács és később a cár, rác, sár, tár, jár, kár, 
rák, rág, pár szókat, mert a gyermekek, mikor 
már azt tudják, hogy a zár szó három hangból 
áll, magukról jönnek rá nemcsak arra, hogy a 
gyár szó is három hangból áll, hanem az ön-
maguk által kitalált és próbált hanggal maguk 
alkotják meg a fönnebbi szavak legtöbbjét. 

Ezen eljárás azért is jó, mert a hangokkal 
azok összefoglalásának tudása is az össztevé-
kenység eredménye lévén, a hangok összefog-
lalásának nehézsége le van győzve. Tudjuk 
pedig, hogy a hangoztatva olvasás tanulásának 
épen a hangok összemondása képezte elejétől 
fogva a fonomimikai módszer föltalálásáig a 
legnagyobb nehézségét. Milyen könnyű pedig 
ezt legyőzni, az olvasni tanulónak öntevékeny-
sége által! 

Hogy ezek után, áttérve a valóságos betűk 
írására és olvasására, melyik betű legyen az 
első, az a betűvetés szempontjából teljesen 
mindegy, mert ha az írási előgyákorlatokat 
szigorít, pontossággal tárgyaHuk : akkor a betű-
írás mestersége nem nehéz a gyermeknek. Minden-
esetre magánhangzónak kell az első betűnek 
lennie, míg a másodiknak olyan mássalhangzó-
nak, mely amazzal szót alkot. 

Ha az olvasás tanításában eddig jutottunk: 
a legnagyobb súly a helyesen összeállított ABG-n 
nyugszik. 

A legelső fokon mindig két hangból álló szót 
kell él "vennünk, azt leíratnunk, elolvastatnunk, 
azután fordítva íratnunk és olvastatnunk. 

Amint három betűt ismernek a tanulók, a 

két hangból álló szó elé vagy után odatétetjük 
a harmadikat és a háromhangú, három betű-
ből álló szót íratjuk és olvastatjuk. 

A második fokon, már t. i. ha néhány betűt 
ismernek a gyermekek, két, három hangból álló 
szókat mondatokba fűzünk és azokat íratjuk és 
olvastatjuk. 

Megjegyzem, hogy mind az írott és olvasott 
szóknak, mind a mondatoknak értelmét vala-
mennyi tanulónak ismernie kell, mert ez az 
alapja az értelemmel váló olvasásnak, és csakis 
úgy tarthatjuk ébren a gyermek tudás- és 
alkotásvágyát, ha folytonos ismeretévél bír annak, 
amit csinál. 

Későbben fölvesszük a négy hangból álló 
szókat is és azokat összekeverjük az egy-, két-
és háromtagú szavakból alkotott mondatokban. 
Sok-sok egy, két, három és négy hangból álló 
egytagú szó íratása és olvastatása közben meg-
tanulják a gyermekek, hogy csak azt kell ki-
mondani egyszerre, ami össze van írva. Szemük 
megszokja, az összetartozó betűk egy pillantássál 
való meglátását, fülük az é?ielemből a hangok 
együvétartozását és szájuk a különböző hossza-
ságú szótagoknak egyszerre váló kimondását. 
Ez az érzékszoktatás és gyakorlás elenged-
hetetlen föltétéle az olvasástanulásnak és ebben 
nem nyújtanak ABC-könyveink sem alapot, sem 
mezőt. Az egytagú szavaknak olvasmánnyá való 
földolgozását csak Erdélyi- Indali Péter kísér-
letté meg egyetlen-egy olvasmányban. 

Az érzékszervek szoktatása és gyakorlása 
azonban a két- és többtagú szóknál is elenged-
hetetlen, azért az ABC-nek abban a részében, 
mely a kisbetűket ismerteti, a szótagok elvá-
lasztva legyenek. Mivel azonban a szótagok 
elválasztása sem egyforma könnyű, azért a 
szavak megválasztásában szintén fokozatot kell 
tartanunk. 

Legkönnyebben választhatók el azok a három-
hangú kéttagú szók, melyeknek első tagja 
magánhangzó, pl.: i-dő. Utánuk azok a négy-
hangúak, melyek mássalhangzóval kezdődnek, 
pl. : re-dő. Ezek után azok, melyek a második 
tagban végződnek mássalhangzóval, pl. : e-rős. 
Ezeket ugyan enemű öt hangból álló szók 
követik a sorban, pl.: re-dős. Most azok,melyek-
nek közepén két mássalhangzó van, pl. : er dő. 
Fokonként növekednek azután az enemű szók 
is ( gy-egy hanggal, így : für-dö, für-dős, für-dőst. 
Előkerülnek azután a háromtagú szók, később 
a négytagúak, de minden szótag elválasztva, 
hogy az érzékszervek folytonos gyakorlatban 
tanuljanak, okuljanak, tökéletesedjenek. 

Aki ezzel a dologgal nem foglalkozik behatóan, 
elégnek tartja, ha a szó egyszer kerül elvá-
lasztva a gyermek szeme elé. Szeretném az 
ilyen embert az erdőbe vezetni azzal a meg-
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bízással, bogy a mintául kimutatott nébány 
különböző vastagságú iához az egy hajszállal 
sem eltérő vastagságúakat minden válogatás 
nélkül azonnal jelölje meg. Vájjon vállalkoznék-e 
a föladatra? 

Fölvetem itt még azt a sajátságos, eddig 
észre nem vett mulasztást, hogy ABC-könyveink-
ből a magyar nyelv helyes beszélését egy kül-
országi tudósnak, vagy a nemzetiségi iskolák 
tanulóinak megtanulni nem lehet, mert az ér'ál-
köző mássalhangzók kimondását, illetőleg hang-
beli átváltozását egyetlen egy magyar könyvből 
sem lehet megtanulni, mert az sehol sincs meg-
írva és elősorolva. Csodálatos is az, hogy született 
magyar tanító sem figyel arra a barbár idegen-
szerűségre, mely az érülközö mássalhangzók 
egymásután való kim ndása által cséphadaróként 
ütögeti a jó magyar fület. Ilyen nemtörődöm-
ségből ered azután, hogy sok magyar tanító 
sem tudja vagy nem akarja tudni az érülköző 
mássalhangzók kiejtésének titkát ; dacára tehát, 
hogy született magyarokat tanít, a barátság, 
kardja, látja, rontja, mondja stb. szókat akként 
olvastatja, amint írva vannak, pedig tanítványai 
beszéd közben baráccság, kargya, láttya, ronytya, 
mongya szókat mondanak. Az érülköző mással-
hangzók kiejtésének módját az ABC által 
tanítani okvetlenül szükségesnek tartom. 

Az írás- és olvasástudás nemcsak abban áll, 
hogy a betűket le tudjuk írni és úgy az írott, 
mint a nyomott betűket sorban hangoztatni: 
hanem abban, hogy a szó elemeit, vagyis a 
hangokat, melyek benne vannak, tökéletesen 
ismerve, helyesen ír junk és helyesen olvassunk. 
Már pedig, amikor a tanuló öntevékenysége 
fölébresztésével és működtetésével az egytagú 
szavakkal úgy tanultatjuk az olvasást és írást, 
hogy minden szót szétbontatunk és összeraka-
tunk : az olvasás megtanulása mellett a helyes-
írást is megtanulják a tanulók. Álljunk tehát 
oda tagold nyelvünk alaptörvényére mint kő-
sziklára és hirdessük, hogy a helyes olvasást 
sem a látás által megszokott betűalak fölületes 
ismeretével, sem a hangoztatás erőszakolásával 
nem tanulja meg a gyermek, hanem a szónak 
hangokra való bontásával és azután a hangokat 
helyettesítő betűknek összeróvásával, de csak 
úgy, ha mind a szétbontás, mind az összerovás 
öntevékenységből következő öntudatossággal 
történik ; azonban így is vigyáznunk kell, hogy 
ne akarjunk okosabbak lenni a nyelvnél, hanem 
amit az ő természete parancsol, azt fogadjuk 
el vezérelvül, azaz mi, magyarokul, egytagú 
szavakkal tanítsunk olvasni, mert ez az eljárás 
az érzékszervek munkaképességének is megfelel. 

(Gyula.) Domonkos János. 

——- -eD($K3e 

A palatábla. 
(Hozzászólás.) 

II. 

Örömmel üdvözlöm az eszmét, mely a pala-
táblának iskoláinkból való kiküszöbölését tűzte 
célul maga elé. Örömmel üdvözlöm, mert a 
palatáblának oly sok a hátránya, ,hogy azzal 
szemben előnye alig jöhet szóba. En még egy 
nagy hibáját hangoztatom Elek Gyula kolozsvári 
kartárs úrtól fölsorolt hibái mellett. Egy igen 
nagy hibáját, mely magában elég ok reá, hogy 
a palatáblát lomtárba dobjuk : rendkívül rontja 
a gyermek szemét. Hogyne ! A fekete táblára 
ír szürke betűket ! Ha szép, világos tanterem 
áll rendelkezésünkre, akkor még csak megjárja. 
De tudjuk n >gyon jól mindnyájan, hogy bizony 
(sajnos, de így van) e tekintetben igen sok a 
kívánni való nemcsak a falusi, hanem még a 
városi iskolák között is. S ha jön egy borongós 
őszi nap, mily homályos az iskola s mennyire 
meg kell erőltetnie a gyermeknek szemét, hogy 
abban a félhomályban fekete táblájára szürke 
betűket írjon. Sokat tudnék erről beszélni saját 
tapasztalatomból. Ismétlem, hogy ez magában 
oly hiba, melynek nagysága mellett eltörpül 
minden jó tulajdonsága (ha volna). 

Azonban egy nagy akadály gördül kiküszö-
bölése elé. T. i. az irka használata jóval drágább, 
mint a palatábláé. A palatáblának olcsósága 
egyetlen, de egyúttal hatalmas védőbástyája. 
Mert bizony nem vesznek annak a falusi gyer-
meknek 30—40 filléres táblát, hanem 8—10 
filléreset. Legalább az én növendékeim leg-
nagyobb részének 8 filléreset vesz az anyja 
vagy apja s mennyi küzdelmembe kerül, mire 
azt is be tudom velük szereztetni ősszel. Hány-
szor kell hazaküldenem egyiket-másikat, míg 
végre hoz egy akkorát, mint a tenyerem s pár 
nap múlva már nyoma sincs rajta a piros 
vonalnak. Hiába, a mi jó magyar népünk talán 
semmire sem sajnálja úgy a pénzét, mint iskolai 
célokra. Városi tanítóknak fogalmuk sincs arról, 
hogy mennyit kell küzdenünk kevés kivétellel 
nekünk, falusi tanítóknak a taneszközök beszer-
zéséért. S a nép között élve, annak viszonyait 
ismerve, alig tudom remélni, hogy a palatábla 
kiküszöbölése könnyű föladat lesz. Osztatlan 
iskolában sokkal többet kell íratni a gyermek-
kel csendes foglalkozás gyanánt, mint osztott 
iskolákban, s ha egy családból két-három gyer-
mek jár az iskolába, bizony néhány koronába 
is belekerül éven át az irka, írón, toll, tinta, 
pedig egy szegény családra nézve az is nagy 
összeg. 

Hanem volna egy egyszerű megoldása a 
dolognak. Szerezze be az íróeszközöket az iskola-
fönntartó hatóság. Annak bizonyára nem esik 
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oly nehezére az iskolát ellátni íróeszközökkel, 
mint egyik-másik szegény embernek két-három 
gyermekét. S aztán az iskolafönntartó hatóság 
olcsóbban is jut hozzá, ha nagyban szerzi be 
a taneszközöket. Eltekintve ez eljárásnak peda-
gógiai hasznától, mennyi kellemetlenségtől kí-
mélné meg az iskolafönntartó hatóság a tanító 
személyét, mert hiszen tudjuk, hogy a tanítóra 
haragusznak a szülők, valahányszor iskolai 
szükségletre kérnek pénzt a gyermekek. 

Mily egyszerűen, mily könnyen lehetne így 
lomtárba dobni egy eéhzerűtlen, minden tekin-
tetben káros hatású taneszközt! 

(Tiszaföldvár.) Horeczhy Emilia. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a „Manual de istoria bisericesea pentru 
tinerimea de confesiunea greco-orientala diu 
scolele medii si comerciale. De dr. Ilarion Pusca-
riu Archimandrit vicar archiepiscopés. Editiunea 
II. Sibiiu, Tipografia Archidiecesana 1901." c. 
tankönyv I. és II. részét, továbbá a „Limba 
materna. Curs metodie de grammatica roma-
neasca pentru institutele pedagogice si scolele 
poporale romane ; de dr. Uarion Puscaiïu ar-
chimandrit. Editiunea III. Sibiiu. Proprietatea si 
editura tipografici arehidiecesaue 1904." továbbá 
a „Cunoscinte diu cors titutia patriei siu diu 
drepturile si datorintele cetatenes ci peutou 
scolele poporale de J u i n Popovici. Carte apro-
bata de Preaveu. Sinod archidiecesau in sediuta 
diu 2/14 Maiu 1894 sub Nr. prot. 110. Sibiiu, 
Tipariul tipográfic arehidiecesaue. 1902." és 
végül pedig az „Adaos la istoria pedagogiei 
(date diu istoria scoalelor romane) pentru pre-
parandii scoale normale de dr. Petru Pipos 
profesor Editia a Doua. Arad 1903. Editura 
Antorului." című tankönyvet, mivel súlyos tárgyi 
hibákat, közjogi botlásokat és az orsz. törvé-
nyekkel szemben tiszteletlenséget tartalmaznak, 
a hazai tanítóképző-intézetekben való haszná-
lattól eltiltotta. 

Budapest, 1905 július hó 13. 
A miniszter meghagyásából : 

Náray Szabó, 
miniszt. tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte: Weichardt Olga állandó h. oki. 

tanítónőt a kisborosnyói áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Angyal Samu vajdakamarási ev. 
ref. el. isk. tanítót az ottani újonnan szervezett 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jóváhagyta : a Muraköz-mezei és hegyvidéki 
róm. kath. népnevelők alapszabályait. 

Jeleii állásában végleg megerősítette: 
Karas Miklós botosi közs isk. tanítót ; Karasné 
Vilovszky Pulcsi botosi közs. isk. tanítónőt ; 
Krach Jakab botosi közs. isk. tanítót; Jovano-
vity Szvetiszláv bólosi közs. isk. tanítót. 

Jelen minőségben áthelyezte : Okolicsányi 
Ágosta túróczszentmártoni áll. el. isk. tanító-
nőt a liptószentmiklósi áll. el. isk.-hoz ; Dallos 
Gizella szurdoki áll. óvónőt a rudolfsgnádi áll. 
óvóhoz; Szentpétery János hatvani áll. el. isk. 
tanítót a vajdahunyadi áll. el. isk.-hoz ; Alpári 
Lajos zólyomvármegyei kir. tanfelügyelőt Heves 
vármegyébe ; dr. Tergina Gyula hevesvármegyei 
kir. tanfelügyelőt Sáros vármegyébe ; Rád Kata-
lin kaczkói áll. óvónőt a velbachi áll. óvóhoz ; 
özv. Takácsné Berényi Ilona szepesszombati áll. 
óvónőt a kaezkói áll. óvóhoz ; Gemziczky Mária 
velbachi áll. óvónőt a szepesszombati áll. óvó-
hoz ; Gelsy Mária csanyteleki áii. el. isk. tanító-
nőt a sándorfalvai áll. el. isk.-hoz; Puska István 
szőllőskislaki áll. el. isk. tanítót a barkóczi áll. 
el. isk.-hoz; Cristophory Erzsébet jászómind-
szenti állandó h. áll. óvónőt a zimándújfalui 
áll. óvóhoz ; Istvánff'y Károly vajdahunyadi 
áll. el. isk. tanítót a hatvani áll. el. isk.-hoz ; 
Dózsáné Radinetzky Mária sándorfalvai áll. el. 
isk. tanítónőt a csanyteleki áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést utalványozott : Pethes Ilona 
pátfalvi közs. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
450 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Kecskés János 
b.-diószegi munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
1200 K-t; Szirmai János kisvarjasi munkaképte-
len közs. tanítónak évi 420 K- t ; Sági József kis-
béri munkaképtelen izr. tanítónak évi 1560 K-t ; 
Losonczy János bittonyai munkaképtelen róm. 
kath. tanítónak évi 800 K-t ; Biró Anna bodo-
lai áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
960 K- t ; Pazuchanics Bazil ungsasfalvi gör. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 400 
K- t ; Baubin Eleonóra móriczföldi munkakép-
telen áll. el. isk. tanítónőnek évi 1280 K- t ; 
Bugnyár Jakab gátai róm. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1020 K- t ; Mátyás József 
derecskei munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
1520 K-t ; Szentandrási Kálmán komádii munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 940 K-t ; Bidyov-
szkyné Hayde Vilma hibbei munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónőnek évi 660 K- t ; Szabó Pál 
szentpéterszegi munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 1220 K-t; Unger Károly govásdiai 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1260 
K-1 ; Benke Bertalan kércsi ev. ref. el. isk. 
tanítónak évi 840 K-t ; Kollár Péter bálványosi 
ev. ref. munkaképtelen tanítónak évi 1000 K-t; 
Mühl János ág. h. ev. munkaképtelen tanítónak 
évi 840 K-t; Dobra Mihály bustyaházi gör. kath. 
el. isk. tanítónak évi 580 K-t ; Ksellmann 



10 NÉPTANÍTÓK L A P J A . 612. SZÁM. 

Mátyás kapolesai elaggott ág. h. ev. tanítónak 
évi 840 K-t ; Tassy István kisteleki munkakép-
telen áll. el. isk. tanítónak évi 1140 K- t ; Trite 
Lőrinc merczvfalvai munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak évi 880 K t ; Hrvol András hacsói 
munkaképtelen tanítónak évi 720 K-t ; Papp 
Imre turkevei munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 1380 K-t ; Fogarasán Spiridion jaási munka-
képtelen gör. kath. tanítónak évi 480 K-t ; 
Jó járt Bunforcl József algyői munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 760 K- t ; JJobren 
Teofán sipeti munkaképtelen gör. kel. tanítónak 
évi 740 K-t ; Sensél István nagyócsai munka-
képtelen ág. ev. tanítónak évi 1040 K- t ; Szűcs 
Endre dévaványai munkaképtelen ev. ref. taní-
tónak évi 940 K - t : Kopányi Imre derecskei 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 1220 K- t ; 
Grrozeszku József nagykomlósi gör. kath. el. 
isk. tanítónak évi 740 K-t ; Gerster Gizella 
kassai közs. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
évi 1600 K- t ; Erdős Edéné szül. Scheiber Józsa 
balassagyarmati munkaképtelen izr. tanítónőnek 
évi 460 K-t ; Marton Károly győri munkakép-
telen róm. kath. tanítónak évi 1300 K-t ; Tóth 
Endre alsóhutkai ev. ref. munkaképtelen el. 
isk. tanítóuak évi 640 K-t ; Budák János opra-
kercisorai munkaképtelen gör. kel. el. isk. tanító-
nak 520 K-t ideiglenesen; Lukács Joachim marót-
laki gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 720 K-t ; Sallay Simon lasztóczi munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi C60 K-t ; Karls-
berg r Adolf sztreliczi munkaképtelen tanítónak 
évi 680 K - t ; Bankó Dániel komiósdi ev. ref. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 660 K- t ; 
Karsay László somi ev. ref. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1000 K-t ; Chikán Géza 
mátraszőllősi róm. kath. tanítónak évi 560 K- t ; 
Pana Miklós zernesti munkaképtelen gör. kel. 
tanítónak évi 560 K-1 ; Szkladányi János kelői 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1120 K- t ; 
Kaposy Teréz németkeéri munkaképtelen róm. 
kath. tanítónőnek évi 400 K-t ; Jaczkó János 
sztankóczi gör. kath. el.isk. tanítónak évi 780 K-t ; 
Stoica János alsóveninczei munkaképtelen gör. 
kel. tanítónak évi 620 K t ; Kuszák Béla tényői 
munkaképtelen ág. liitv. tanítónak évi 420 K- t ; 
Mihálovics János szeklenczei gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 660 K-t ; Jármy Irén nádudvari 
ev. ref. el. isk. tanítónőnek évi 480 K-t ; Bog-
ner Mihály brennbergi bányatelepi el. isk. tanító-
nőnek évi 1400 K-t ; Knop/ler Sándor sátor-
aljaújhelyi izr. munkaképtelen tanítónak évi 
1700 K - t ; Horváth Sámuel karancsberényi róm. 
kath. tanítónak évi 580 K-t ; Horvátiig Antal 
monoki róm. kath. munkaképtelen tanítónak évi 
840 K-t ; Túlesik Antal girinc i róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 820 K-t ; Morár Kozma 
nemeszsuki gör. kath. el. isk. tanítónak évi 

540 K-t ; Kelemen Sándor ravazdi róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 960 K-t ; Szathmári János 
monospetrii ev. ref. munkaképtelen tanítónak 
évi 860 K-t ; Molnár Gyula cziráki róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 560 K-t ; Szabó Lipót 
nagyszécsényi izr. munkaképtelen tanítónak évi 
1320 K-t ; Kovács József váncsódi ev. ref. 
munkaképtelen tanítónak évi 620 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Gregorovics Mihály nyug. izbugyaradványi 
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Iváncsó 
Jusztinnak évi 300 K-t; néh. Györkös József 
csökölyi róm. kath. tanító özv., szül. Bánics 
Rozáliának évi 517 K 50 f-t, Róza és Géza 
nevü kkorú árváinak egyenként 86 K 25 f-t, 
együtt 172 K 50 f-t, mindössze 690 K-t; néh. 
Pázmány Gyuláné, szül. Paulini Karolin szé-
kelykevei volt áll. el. isk. tanítónő Vilma és 
Kornélia nevü 2 kkorú árvájának egyenként 141 
K 66V2 f-t, együtt 283 K 33 f-t , mindössze 
283 K 33 f - t ; néh. ifj. Nyújtó Pál ceglédi 
ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Jónás Karoliná-
nak évi 600 K- t ; néh. Hannig Gyula volt 
tosokberéndi róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Balog Ilonának évi 587 K-t ; néh. Szendrey 
László hódmezővásárhelyi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Tóth Ilonának évi 560 K- t ; 
néh. Kovács Pál izgári róm. kath. tanító özv., 
szül. Tóth Teréziának évi 500 K- t ; néh. Marton 
József bicskenémetegyházi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Surány Jankának évi 360 
K-t, Gyula nevü kkorú árvájának 60 K-t, 
mindössze 420 K-t; néh. Heczegán György 
nyug. sóspataki gör. kath. tar.ító özv., szül. 
Béla Annának évi 400 K-t ; néh. Vincze József 
földesi nyug. ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Nagy Máriának évi 680 K- t ; néh. Nagy János 
iharosberényi ág. h. ev. tanító özv, szül. Kiss 
Juditnak évi 555 K-t. 

— Fölhívás az állami tanítókhoz. Az 
Állami Tanítók Országos Egyesülete fölhívást 
boesátott ki az állami tanítókhoz abból az 
alkalomból, hogy az idei költségvetésből ki-
maradt az ő íizetésjavításuk. Kéri őket, hogy 
küldöttséggel keressék meg kerületük ország-
gyűlési képviselőit s kérjék tőlük igaz ügyük 
támogatását, sérelmeik orvoslását. A fölhívás 
a következő sorokkal végződik : „Ügyünket és 
helyzetünk javítását nem lankadó kitartással 
szorgalmazzuk, nehogy az 1907. évi költség-
vetés is olyan meglepetés legyen számunkra, 
mint az ez évi. Nem hisszük, hogy a nemzet 
igaz és hű fiairól megfeledkezzék. Ötezer állami 
tanítóhoz s annak nevében pedig a nemzet 
törvényhozásához, minisztereinkhez s a nemzet-
hez intézzük kérelmünket. Jogot, méltányosságot 
és igazságos elbánást leérünk 
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Tölgy falevél. 
Isten hozott kis csipkerózsám ! Isten hozott 

kedves, szép virágom. Szívemre zárlak boldo-
gan — szívemre zárlak üdvözült mosollyal. 
Jer ! add át szerelmes üzenetét az én édes lova-
gomnak — jer ! súgd a fülembe szerelmi vallo-
mását — hadd, szívjam be illatoddal hűséges 
szíve sóhaját. Oh, mondd! meséld el nekem, 
hogy van 0 ? Mondd csak, mondd édes kis 
hírnököm, hát igazán gondol még az 0 hűsé-
ges Csipkerózsájára ? Óh, igen ! hisz azért vagy 
most itt. Hisz arról suttogott a szellő, arról 
dalolt a kis madár, azt csobogta a patak, hogy 
Te jönni fogsz hozzám s én vártalak — vár-
talak, szerető szívem egész melegével. S mégis . , . 
most, hogy itt vagy, alig tudok hinni szemem-
nek. Alig képes befogadni szívem azt a ten-
gernyi boldogságot, melyet magaddal hoztál. 
Jaj, be szép is ez a világ! Jaj, be mosolygó 
a napsugár ! Mintha velem örülne erdő, mező, 
patak s úgy érzem, hogy ki kell jutnom az 
erdőbe, föl a hegytetőre s bele kell kiáltanom 
a nagy mindenségbe: „boldog vagyok, a leg-
boldogabb ezen a világén". Hisz odajártam 
panaszkodni eddig, ha szívem fájt, mert tud-
tam, hogy az erdő megőrzi titkomat, eltakarja 
bánatomat. Odaviszem most örömömet is, hogy 
a madár elcsevegje, a lombok elsuttogják s a 
szellő fülükbe súgja a szegény, szenvedő embe-
reknek, hogy igen — igen, van boldogság ezen 
a világon, de azt ne messze keressék, hanem 
szívükben, szívük legmélyén, mert egyedül csak 
ott találják meg. 

Leszakítom ezt a tölgyfalevelet s ezt kül-
döm vissza Hozzád szívem válaszával édes, 
szerelmes lovagom. Ennek a fának a lombjai 
alatt ültem legtöbbször, innét küldtem Hozzád 
szerelmes szívem vágyó, epedő sóhaját. Talán 
odaért már hozzád?! Ez alól a fa alól gyö-
nyörű kilátás nyílik a völgyre. Két kis patak 
szökell le a hegyek között, szikláról sziklára 
ugrál, alig tudnak útat törni maguknak a kes-
keny mederben. Lent a völgyben összetalálkoz-
nak s egy mederben folytatják útjukat csöndesen, 
boldogan. Olyan sokszor elnéztem e képet s 
önkénytelenül a mi sorsunk jutott eszembe. J a j ! 
hányszor gondoltam titkos vágyódással, hogy 
bárcsak a mi életünk folyását jelképezné az a 
két patak ! S igen, igen ! a jó Isten trónjának 
zsámolyához jutott sóhajom ! 

Hét éve már, hogy nem láttalak, hét éve 
már, hogy búcsúztam Tőled ! . . . Jó anyámat 
temettük s én majdnem összeroskadtam a fáj-
dalomtól. Te odaléptél hozzám, rám néztél jó-
ságos szemeddel, szívedre öleltél s a fülembe 
súgtad: „Ne sírj, kis Csipkerózsám! lásd, nekem 
sincs anyám; kérjük az Istent, hogy egymásban 
találjuk föl a vigasztalót." S könnyed összefolyt 
az enyémmel s azok a forró könnyek össze-
olvasztották lelkemet lelkeddel örökre. Neked 
menned kellett s engem egy év múlva új csa-
pás ért. Elvesztettem atyámat is, vele a meleg, 
puha családi otthont. Lettem valóban csipke-
rózsa, kiültetve a kopár hegytetőre, melyet 
tépett a vihar, tördelt a szél, vert az eső, s én 
éltem ott a hegytetőn elhagyva, árván, egyedül, 
de mégsem remény, nélkül. Éreztem, hogy el 
fogsz jönni értem. Óh ! hányszor vágytam le 
onnan a kopár hegytetőről a virágos völgybe ! 
Hányszor vágyódtam szívedre, hogy kisírjam 
ott azt a sok-sok keserűséget, melyet le kellett 
nyelnem az élet küzdelmei közepett. 

Néha-néha hallottam hírt Rólad s azokból 
a röpke hírekből megtudtam, hogy Te is sokat 
kiizdesz, sokat szenvedsz. Mint szerettem volna 
lecsókolni homlokodról a gondok redőit ! Mint 
szerettem volna szemedbe mosolygani, hogy el-
feledtessem veled ezt a csúf világot s annak 
minden baját. S aztán . . . lásd . . . azt beszél-
ték a rossz emberek, hogy Te hűtlen lettél 
hozzám. De én nem hittem el s vártalak . . . 
vártalak türelemmel . . . hűséges kitartással. 

Csókold meg e tölgyfalevelet s az a füledbe 
súgja: „Jer-jer hát értem édes, szerelmes lova-
gom s vigy magaddal innen a hegytetőről a 
nyugodalmas, csöndes völgybe; vigy el kis 
faludba ; virágos kertedben levő kicsi hajlékodba, 
melyben lakótársunkká szegődik a boldogság 
mosolygó napsugara. " 

Csipkerózsa. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
K. I. Szeged. Az ön információja téves, mert 

az Eötvös-alap közgyűlését csak azért tűzték 
ki augusztus 25-re, mivel akkortájban több 
orsz. tanítói egyesület tart gyűlést a fővárosban 
s így a tagok nagyobb számban jelenhetnek 
meg az Eötvös-alap gyűlésén is. Az, amit erre 
vonatkozólag egy fővárosi tanügyi lap ír, nem 
felel meg a valódi tényállásnak. Nekünk semmi 
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tudomásunk sincs arról, mintha „most is pró-
bálgatnák fölülről irányítani a tanítóság köz-
véleményét". (Ugyan, ugyan!) Csak válasszák 
meg szabadon azt, akit akarnak, akár Sz. J.-t is!— 
N. J. Malompatak. A nem-magyar tannyelvű 
iskolák számára is jelenik meg a Tantervhez 
Utasítás, de hogy mikor: még nem tudjuk. — 
S. L. Mi arról semmit sem tudunk, hogy fele-
kezeti tanítók az állami vasútakra kedvezmény-
ben részesültek volna; tudomásunk szerint 
ebben az ügyben még nincs döntés. — 
N. I. Pápa. Magyar Paedagogia : IY., Egyetem-
utca 4. sz. Magyar Tanügy: VII., Kerepesi-út 
54. sz. Népmívelés: IV., Egyetem-utca 4. sz. 
Család és Iskola: Kolozsvár, Zsidótemplom-u. 2.— 
G. E. Halason nincs tanítóképző-intézet. — 
L. Sz. Magyarpatak. 1. A felek, tanítók utazási 
kedvezménye ügyében döntés még nincs. 2. A Taní-
tók Tanácsadója szerkesztőségünkben rendelhető 
meg. Ara 3 K ; postaköltségre 20 f melléklendő.— 
L. K. Felsőnovaj. 1. Nem ismervén a viszo-
nyokat, nem tudjuk megmondani. 2. Nem lehet, 
mert a nyugdíjigényt csak a belépés évétől 
kezdve számítják. — R. C. Tápiógyőrgye. 
1. Csak attól az anyakönyvi hivataltól lehet kérni, 
ahol be van jegyezve. 2. Illetőségi helyének poli-
tikai hatóságától. — Sz. Gy. Szatmár. Nem. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— íi cs. és ap. kir. Felsége a szandai 

róm. kath. hitközségnek iskolaépítési célra 200 
koronát méltóztatott magánpénztárából leg-
kegyelmesebben engedélyezni. 

— Gróf Apponyi Albert Londonban. 
Jeleztük volt, hogy gróf Apponyi Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszter Londonba utazott 
az interparlamentáris konferenciára. Ez a kon-
ferencia július 23-án nyilt meg. A delegátuso-
kat az angol miniszterelnök üdvözölte s követ-
kező kijelentéseivel általános föltűnést keltett: 
„Az egyik oldalon azt a nézetet képviselik, 
hogy Európa mindinkább hajlik a béke felé, a 
másik oldalon folytatják a fegyverkezést. Az 
ilyen állapot csorbítja az európai államok mél-
tóságát és méltatlan civilizált emberekhez. Senki 
sem állíthatja, hogy e fegyverkezések eredménye 
a nagy biztosság volna. Az egyik erőszakosság 
kiváltja a másik erőszakosságot, az egyik pánik 
a másikat. A nép a béke mellett van. Eljön 
az az idő, amikor a demokraták tisztába jön-
nek azzal, hogy ők a militárizmus áldozatai, 
mely föltartóztatja fejlődésüket. Jönni látom azt 

az időt, úgymond, amikor a különböző orszá-
gok küldöttei ismét egybegyűlnek Hágában. 
A legjobb sikert kívánom az önök munkála-
tainak. Ha hazamennek, mondják meg kormá-
nyaiknak, hogy: „a tettek világosabban be-
szélnek, mint a szavak". Törekedjenek az 
emberiesség nevében a hadi költségvetés leszállí-
tására." Az angol miniszterelnök beszédére gróf 
Apponyi Albert válaszolt. „Campbell-Banner-
mann miniszterelnök beszéde, mondotta, törté-
nelmi esemény, mert még nem találkozott fele-
lős állásban lévő államférfiú, ki uralkodója meg-
bízásából annyi bátorsággal és határozottsággal 
adott volna kifejezést a konferencia békés ten-
denciája iránt érzett rokonérzésnek, mint az 
angol miniszterelnök, aki kijelentette, hogy 
állást foglal amellett, hogy a parlamenti kép-
viselőkön kívül a kormányok képviselői is jelen-
jenek meg a hágai konferencián, hogy az álta-
lános leszerelés érdekében közreműködjenek. 
A mi nagy célunk az volt, hogy a választott 
bíróságokat a népek képviselőinek egyetértése 
útján előmozdítsuk. De ma új tény előtt állunk. 
Edvárd király nem várta meg tiszteletünk ki-
fejezését, hanem saját elhatározásából kifejezte 
teljes hozzájárulását a mi munkánkhoz. Camp-
bell-Bannermann is hozzájárult ahhoz az üd-
vözléshez, melyet a duma képviselői iránt ki-
fejeztünk. Az ő beszéde az angol kormány 
hozzájárulását tartalmazza a konferencia céljai-
hoz. A miniszterelnök fölkért bennünket, hogy 
hangoztassuk, mily súlyos teherként nehezednek 
Európára a katonaság nagy költségvetései. Az 
ő fölhívása nem fog hatástalanul elhangzani. 
A parlamentek ugyanerre az útra fognak lépni." 
(Akkor majd a közoktatásügyre több juthat! 
Szerk.) Apponyi Albert gróf miniszter, aki a 
konferencián több ízben fölszólalt, ékesszólásá-
val mély hatást gyakorolt a konferencia tag-
jaira. Ez a hatás kifejezést nyert az angol 
lapokban is. A legtöbb londoni újság Apponyi 
gróf beszédével foglalkozott. A Daily News ezt 
írta : Apponyi beszéde nagy benyomást gyakorolt 
nemcsak tartalmával, hanem csodálatosan szép 
angol kifejezésmódjával is. A Daily Telegraph 
annak az általános véleménynek adott kifeje-
zést, hogy Apponyi Albert gróf és Bryand ma 
tagadhatatlanul a világ legnagyobb szónokai. 
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— A Magyarországi kath. tauítók Ill-ik 
nagygyűlésüket augusztus hó 26-ik és 27-ik 
napjain tartják meg Budapesten, a Szent István 
Társulat dísztermében, képviseleti alapon. A 
megnyitó beszédet gróf Zichy Gyula püspök, 
védnök-elnök mondja. A nemzeti öntudat és 
fajszeretet fejlesztésének módszeréről Ember 
Károly tanár értekezik. Első nap délután a 
szakosztályok üléseznek. I. szakosztály tételei : 
a ) A kath. tanító a keresztény-szociális tevé-
kenység terén ; előadó : dr Giesswein Sándor 
apát-kanonok, b) A kath. népiskolai nevelés 
föladata a kivándorlás megszüntetésére ; elő-
adó : Tóth Géza igazgató. II. szakosztály 
tételei : a) A kath. népiskolai, ifjúsági éí nép-
könyvtárak nevelő hatása ; előadó : Wohlmuth 
Ernő tanító, b) A népszövetség nevelő hatása; 
előadó : Szentiványi Károly. III. szakosztály 
tételei: a) A tanítók képesítése, vonatkozással 
a tanítók erkölcsi és anyagi helyzetére ; elő-
adó: dr. Kováts Gyula igazgató, b) A tanítók 
fizetésügye ; előadó : Barabás György sárvári 
igazgató-tanító, c) A tanítók nyugdíjügye; 
előadó : Számborovszky Rezső tanító. A máso-
dik napi nagygyűlés a Magyarországi Kath. 
Tanítók Országos (IGO-as) Bizottságának és 
az Országos Kath. Tanügyi Tanács tagjainak 
megválasztását és e bizottságok megalakítását 
ejti meg. 

— Az Uránia vidéki működése. Apponyi 
Albert gróf kultuszminiszter az Uránia tudo-
mányos egyesület vidéki működésére való tekin-
tettel programjába fölvette a vidéki kultúrális 
középpontok létesítését s ezzel kapcsolatban az 
Uránia elnöke : Molnár Viktor államtitkár kör-
iratot intézett a kerületi főigazgatókhoz. E 
köriratban arra szólítja föl őket, hogy most, 
midőn az Uránia vetített képekkel fölszerelt 
tudományos fölolvasásaiból egész sorozatokat 
tu rendelkezésre bocsátani s a sorozatos föl-
olvasásokat vidéken is rendszeresíteni akarja, 
a főigazgatók a vezetésük alatt álló kerületek-
ben egy-egy középiskolát jelöljenek ki, ahol a 
fölolvasások rendszeres bemutatását már az 
ősszel megkezdhetik. Legalkalmasabbak e célra 
az olyan iskolák, melyek villamos világítással 
és vetítőkészülékkel vannak ellátva. Az Uránia 
egyelőre tizenkét tudományágat vett föl program-
jába s ezek anyagát tizenkét-tizenkét fölolvasás-
ban dolgoztatja föl kizárólag szaktudósokkal. 
Eddigelé mintegy harminchat fölolvasás készült 
el, ősszel ki lesz nyomtatva és vetítőképekkel 
fölszerelve több mint negyven fölolvasás, köztük 

a hazai történelem és a magyar irodalom törté-
nete. Az eddigi anyagból a mult évben 272 
városban és községben 351 fölolvasást tartottak 
negyvenezer hallgató előtt, kik közt húszezer 
füzetet osztottak szét. Ily eredmények után 
remélhető, hogy az iskolánkívüli közoktatás 
ügyét rendes mederbe hozhatja az Uránia. 

— Az Ev. ref. tanítók országos egye-
sülete ez évi rendes közgyűlését Budapesten 
(a Lónyay-utcai ev. ref. gimnázium termében) 
augusztus hó 25-én délelőtt 10 órakor tartja. 
Tárgyai közül a következőket említjük meg : 
Az állami tanterv s az ev. ref. iskolák tanterve 
felől való vélemények beterjesztése s egységes 
megállapodás. Az orsz. egyesület további fönn-
maradása fölött való intézkedés s alapszabály 
szerint határozat. Az egész tisztikar és a nagy 
választmány megválasztása. A „Tanítók Lapja" 
mint hivatalos lap. 

— Arányi-ünnep. Arányi Antal nem tanít, 
nem nevel már tovább tanítókat ! Mint iglói 
áll. tanítóképző-intézeti igazgató, az elmúlt 
tanévvel nyugalomba vonult. Búcsút mondott 
annak az egész lényét betöltő működésnek, 
melyben három évtizednél több időn át szere-
tettel öntötte nemes szívének hazafias érzéseit 
a nevelésére bízott sok száz tanítónövendék 
szívébe és fenkölt lelkének kötelességtudását 
sok ezernyi nép nevelői lelkébe. Mint tanítókat 
nevelő valódi nevelőnek, neve országosan ismert. 
Lelkének nemessége megnyilvánult ama jótékony 
alapítványokban, melyeknek létrejötte nemcsak 
munkásságát, hanem saját jelentékeny hozzá-
járulását is magukban rejti. A Tanítók Háza 
4000 K-s, az iglói áll. tanítóképző-intézet 
700K-S Millenniumi- és ugyanezen intézet Segítő-
egyesületének 1200 K-t meghaladó Arányi-
alapja az ő munkásságát dicséri. Nyugalomba-
vonulását mostani és régi tanítványai ünne-
pélyessé tették. Szívük sugallta kezdeményezésre 
megfesttették arcképét ; elhelyezték azt az iglói 
tanintézet dísztermében s a záróünnepély előtt, 
a város előkelősége s a volt növendékek rész-
vételével, mintegy 400 jelenlevő előtt leleplezték, 
lélekemelő ünnepséggel. A képről a lepel Netz 
Ferenc végzett IV-edéves tanítvány beszéde 
alatt hullott le. Utána Beney Antal kiskirály-
hegyesi áll. iskolai igazgató-tanító a volt tanít-
ványok nevében üdvözölte az érdemes igazgatót. 
„Életpályámban, mondotta a többi közt, meg-
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elégedetté pályám megszeretése tett ! Mondhat-
ják az én pályámat — mint közszólam szerint 
mondják is — szerénynek, anyagi szempontok 
miatt mellőzhetnek is, mindez nem fog engem 
hántani, mert én pályámat magasztosnak érzem, 
érte lelkesülök és ezzel a fölfogással és érzéssel 
az én eszmekörömben megelégedett és boldog 
vagyok. Pályám szeretetét s a belőle fakadó 
boldogságot, megelégedést pedig egyedül Arányi 
Antalnak köszönöm." 

— A Magas-Tátra domború térképét 
készítette el ifjú Bur ró Imre berencsváraljai 
állami tanító, aki Nyitra vármegyéről is 
készített sikerült domború térképet. A szép 
kiállítású térkép mérete 1 : 50'000, tehát igen 
nagy méretű, minek folytán a domborzat a 
legkisebb részletekig pontosan van kidolgozva ; 
a térképen helyet foglal a Poprád völgye is 
s így a sík területtől a legmeredekebb hegy-
oldalakig s hegycsúcsokig előforduló térszíni 
formák szemléltethetők rajta, a Tátra gyönyörű 
völgyei, tavai, hegycsúcsai s hómezőivel ; ezek 
mind névvel vannak ellátva. A Tátra tövénél 
elterülő vidéken van 15 város és falu, 14 fürdő-
és nyaralóhely berajzolva. Ára teljesen föl-
szerelve, kerettel ellátva, 40 korona ; megrendel-
hető a szerzőnél, Berencsváralján. 

— Méhészeti előadások. Az állami méhészeti 
szaktanítók augusztus hónapban az alább meg-
nevezett napokon és helyeken tartják előadá-
saikat: 1. Imrey Ferenc eiső kerületi, székhelye 
Rákoscsaba. 6-án Ordason, 7-én Gederlakon, 
8-án Szentbenedeken, 9-én Uszodon, 10-én 
Foktőn, 11-én Kalocsán, 12-én Bátyán, 13-án 
Homokmégyen, 14-én Miskén, 15-én Dusnokon. 
2. Abaffy József második kerületi, székhelye 
Pápa. 8 — 9-én Szentimrén, a földmíves-iskolánál, 
10-én Mikén, 11-én Tótgyugyon, 12-én Székes-
fehérváron, 13-án Táczon, 14-én Sárszent-
mihályon. 3. Valló János harmadik kerületi, 
székhelye Pozsony-Ligetfalu. A gödöllői állami 
méhészeti gazdaságban teljesít szolgálatot. 
4. Bózsa János negyedik kerületi, székhelye 
Sárospatak. 2-án Sajó-Kazinczon, 3-án Vadnán, 
4-én Nagybarczán, 5-én Bánhorváton, 6-án 
Bánfalván, 7—8-án Dédesen, 10-én Bucsán, 
11-én Macsolán, 12-én Badalón, 13-án M.-Tarpán, 
14-én Surányon. 5. Forgách Lajos ötödik kerü-
leti, székhelye Arad. 8-án Csabán, a gazdasági 
iskolánál, 9-én Méhkeréken, 10-én Nagy-
szalontán, a gazdasági ismétlő-iskolánál, 11-én 
Tenkén, 13-án Belényesen, 14-én Szakálon, 
15-én Vésztőn, 16-án Fáspusztán. 6. Tóth János 
hatodik kerületi, székhelye Nagyenyed. 8-án 
délelőtt Voilán, délután Nagysinken, 9-én Mor-
gondán, 10-én Bürkösön, 11-én Szentágotán, 

13-án Diódon, 14-én Magyar-Lapádon. 7. Nagy 
János r hetedik kerületi, székhelye Kolozsvár. 
6-án Árpáston, 7-én Bethlenen, 8-án Som-
keréken, 9-én Szászczegőn, 10-én Kolozs-
Alagúton, 11-én Kolozs-Karán, 13-án Dezinéren, 
14-én Szamosfalván, 16-án Szászlónán és 17-én 
Sztolnán. 8. Kiszely nyolcadik kerületi, székhelye 
Temesvár. 4-én Apc'zon, 5-én Rózsa-Szent-
Mártonon, 6-án Ecséden, 7-én Adácson, 8-án 
Nagy-Fügeden, 9 én Tarnamérán, 10-én Boczo-
nádon, 11-én Tarnabodon, 12-én Erdőteleken, 

— Rövid hírek. Néh. Vincze József ref. 
néptanító emlékének megörökítésére végrehajtó-
bizottság alakult, mely fölhívásában a többi 
közt ezeket mondja : „Az ideális magyar ref. 
néptanítót láttuk s vesztettük el benne ( Vincze 
J.-ben), ezt az eszményt akarjuk megörökíteni, 
megdicsőíteni emléke megörökítésében. Volt 
egyháza, a földesi közönség óhajtja sírját 
emlékkővel megjelölni, mi pedig egy emlékére 
teendő alapítvánnyal akarunk eszméi terjesz-
téséhez járulni, mely alapítvány kamatai ref. 
tanítók tanítói pályára készülő fiainak adatnának. 
Bizalommal kérjük a boldogult ismerőseit, kar-
társait, barátait, tisztelőit, az egyházi s iskolai 
hatóságokat, hogy e célra szánt szíves ado-
mányaikat a püspökladányi ref. lelkészi hivatal 
címére f. évi szeptember l - ig beküldeni méltóz-
tassanak." — ! harmincéves tanítói jubileum. 
A miriszlói áll. iskola tanítója : Kiss Elek, a 
mult héten ülte meg tanítói működésének 30 
éves évfordulóját. Ez alkalommal Alsófehér 
megye kir. tanfelügyelősége, az iskola gondnok-
sága, volt tanítványai s tanítótársai gyűltek 
egybe s részesítették szép ovációkban a jubilánst. 
— Lelki gyakorlatok tanítónők számára. Az 
angolkisasszonyok eperjesi intézetében három-
napi lelki gyakorlatok tartatnak helybeli és 
vidéki tanítónők számára. Augusztus 21-én este 
6 órakor kezdődnek és folytatódnak augusztus 
22-én, 23-án, 24-én és 25-én reggel közös 
szent áldozással végződnek. Lakást és teljes 
ellátást naponként 2 koronáért az intézetben 
kaphatnak. Jelentkezni az intézet főnöknőjénél 
legkésőbb augusztus 14-ig kell. 

— Halálozások. Urhegyi Ferenc nyug. tanító 
életének 67-ik évében, Bugyi (Pest m.) község-
ben elhunyt. — Vidonyi Dániel ev. ref. nyug. 
tanító 66 éves korában meghalt Ung megye 
lske községében. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : A népiskola nemzeti föladata. Hevesi 
Mór. — Madarak védelme. Stoll Ernő. — Működési 
bizonyítványok kiállítása. Nagy Béla. — Slöjd az elemi 
iskolában. Vörösváry Béláné. — A hangoztatásról és 
írva olvasásról. Domonkos János. — A palatábla. II. 

: Horeczky Emilia. — Hivatalos rész. — Fölhívás az á l -
I lami tanítókhoz. — Sziinóra : Tölgyfalevél. Csipke-

rózsa. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Bo-ratvezető: KROLOPP A L P E É D . 

Mezőgazdáságunk föllendítése. 
A földmívelésügyi minisztérium, a gazdasági 

egyesületek, a művelt osztály és az egész ország 
főtörekvése, hogy a mai mezőgazdaságunkat 
újabb és egészségesebb alapokra fektessük. 
A mai gazdasági rendszereink a legprimitívebb 
kultúrától kezdve a legtökéletesebben szervezett 
gazdasági üzemig tartó fokozatokat tüntetik 
fel. Pedig az okszerű gazdálkodásnak csak egy 
célja van és lehet, még pedig az, amely 
munkát és tőkét nem kímélve, a mindennapi 
életnek szükséges cikkek előállítása, az ipar 
által feldolgozandó nyersanyag termelése által 
a befektetett tőke és munka mennél nagyobb 
százalékát hozhassa, mint jövedelmet. Ennek 
szolgálatában áll a közvetítő kereskedelem, 
melynek minél nagyobb tere nyílik a munkál-
kodásra, annál jobban értékesítheti a gazda 
terményeit. 

Att rek a gazdasági termelés néhány leg-
bizl ^.ibb jövedelmű irányára. Mindenekelőtt 
meg kell értenie minden mezőgazdának, hogy 
az egyirányú búzatermelés a gazdasági szak-
ismereteknek teljes hiánya miatt állott be. 
Az az ország, amely a búzatermeléssel akarja 
földjét jövedelmeztetni, tanúságot tesz arról, 
hogy a legkényelmesebb mcdon akar csekély 
munkával jövedelemre szert tenni. Mert a búza 
adja országos átlagban nálunk a legkisebb 
jövedelmet holdanként. A talaj az ismételt vagy 
gyakori vetés által részben, esetleg egészen 
kimerül, arányítva a trágyázás mérvéhez, úgy-
annyira, hogy Magyarország, a búzatermelés 
hajdani Kánaánja, ma országos átlagban 
7'5—8 q-t ád kat. holdanként. Míg Német-
országban, hol most bontakozik ki egy egész-
séges gazdasági irány, az országos átlag 
— dacára a mostohább éghajlati és talaj-
viszonyoknak — máris 11—13 q között 
ingadozik. Ha elérjük azt az időt, mikor a 
bevetett terület csak felényi lesz, okszerű 
mívelés mellett, akkor az átlag hihetőleg 
kétszeresére fog kat. holdanként emelkedni. 

Önmagától merül most már föl a kérdés, 
vájjon mit értsünk okszerű gazdálkodás alatt. 
A legszükségesebb föltétel minden gazdaság 
jövőjére az, hogy kellő mennyiségű és jófajta 
marha legyen minden gazdaságban. Kellő 
mennyiség alatt értem azt, hogy a gazdasági 
terület művelhető részének, minden 2—3 kat. 
holdjára egy állatszám jusson. A fajtának 
pedig mindenkor a viszonyokhoz legjobban 
alkalmazkodónak kell lennie, úgyszintén a 
legjobban értékesíthetőnek. Kellő arányú állat-
tenyésztés mellett földjeink elegendő táperőt 
fognak nyerni. S gazdáink nem lesznek arra 
utalva, hogy pénzre csak a búza eladása után 
tehessenek szert. Ebben is Németország vezet. 
Mert területe és hazánk területe között a 
különbség igen csekély, s mégis Németország 
marhaállománya a mienknek háromszorosa. 
A nagyarányú állattenyésztésnek előfeltétele a 
bő takarmánytermelés. Ez viszont a talaj 
termőerejét kevésbé veszi igénybe, s mégis, 
feletetve, a takarmány holdanként a mostani 
árak mellett több hasznot hoz, mint a leg-
bővebb búzatermés. 

Nagy jövedelmet hajtanak továbbá a keres-
kedelmi és iparnö vények. Ilyenek a repce, 
mely azonban csak nagyobb arányií gazdaság-
ban termelhető sikerrel ; a mák minden terje-
delmű birtokban termelhető, az időjárás kedve-
zősége szerint holdanként 200—300 K bruttó 
jövedelmet adhat, közötte ezenfelül még répa 
is termelhető. A len és a kender, melyek 
holdanként fonál- és magban 1000 —1200 K 
bruttó jövedelmet hozhatnak. 

Továbbá a dohány, ahol erre engedelem 
nyerhető, szintén dúsan jövedelmez. A komló, 
melynek bruttó jövedelme 1500 K-t is érhet 
el. Ahol alkalmas talaj van kerti mívelésre, 
ott kis területekről óriási jövedelem érhető. 
Nemcsak a zöldségtermelésre utalok, hanem a 
nagymérvű káposztatermelésre. A káposzta a 
legolcsóbb árak mellett is L]-ölenként 70—80 
fillér tiszta jövedelmet hajthat, aki pedig a 
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korai fajták helyes termelését érti, úgy, hogy 
minél előbb piacra adhassa, az ezen jövedel-
met megkétszerezheti. 1 ehát káposztából egy 
katasztrális hold 1120—2500 K-ig hozhat 
jövedelmet. 

Nagyon természetes, hogy a termés-ered-
mények sikerére, mindenkor befolyással van 
a gazda szakismerete, az időjárás. Félsiker 
azonban, ha mindent idejében, semmi költséget 
nem kímélve, mindamellett kapkodás nélkül 
végzünk el. 

Még az értékesítésre nézve legyen szabad 
néhány megjegyzést tennem. Olyan termények, 
melyek egy községben, nagy mennyiségben 
állíttatnak elő, azok csakis szövetkezeti úton, 
egy mennyiségben értékesítendők. így nem 
lesz kitéve a gazda, hogy úgy adja el termé-
nyeit, amint veszik, mert a szövetkezetek, 
megyénként összetartva, mindenkor méltányos 
árakat szabhatnak. A konyhakerti növények 
pedig helyben, vagy közeleső városokban mindig 
kellő értékben értékesíthetők, példa rá a bolgár 
kertészek üzeme. 

Az így biztosított árak. az általuk elért 
jövedelem azonban nem csupán a földnek 
tiszta hozama, a tőkének kamata, hanem a 
gazda intelligenciájának és életrevalóságának 
jutalma. Mert az ész és ügyesség nemcsak a 
tndományos pályákon, hanem a gazdaság 
ügyes és helyes vezetésében is érvényesül. 
Félre az elavult gazdasági módokkal, félre az 
ezekhez való görcsös ragaszkodással, mert 
csak így derülhet boldogabb jövő hazánkra. 

(Nógrád-SipekJ Kluger Ödön. 

A gazdasági ismétlő-iskola vagyoni 
kezeléséről. 

E lap f. évi 9. számában „A gazdasági 
ismétlő-iskola államsegélyéről" címen Nagy B. 
(Szegszárd) sok üdvös és tanulságos tudnivalót 
sorol fel. 

Figyelmemet az egész cikkből legjobban a 
következő részlet foglalta le : „ 2. Tapasz-
taltatott továbbá, hogy a gazdasági ismétlő-
iskolák a részükre kiadott szervezet és tanterv 
26. §-ában megkívánt számadásokat egyáltalán 
nem, vagy igen hiányosan vezetik, holott azok-
nak gondos vezetése elengedhetetlen föltétel. 
A számadást a gondnok tartozik vezetni, aki-

nek segítségére lehetne a taní tó" Tovább: 
„hogy államsegélyre csakis azon esetben tart-
hat a gazdasági ismétlő-iskola számot, ha 
a) úgy a pénztári, mint az anyagszámadást 
szabályszerűen vezeti. . ." 

Gondolom, hogy Nagy B.-t, az e téren 
tapasztalt hiányok további elkerülése mellett, 
az ügy iránti jóakarat is vezérelte dolgozata 
közreadásában. Engedjék meg azonban nekem 
is, hogy, az ügy tisztázása érdekéből, a gya-
korlatból merített érveimet én is előadhassam. 

„A számadást a gondnok tartozik vezetni", 
mondja a rendelet, s egy másik pontban. 
„ úgy a pénztári, mint az anyagszámadást 
szabályszerűen vezeti". Ez utóbbit ki? a gond-
nok vagy a tanító ? Ügy itt, mint a 26. §-ban 
nincs teljesen tisztázva, s főként nincs úgy 
körvonalozva a rendelet, amint annak kellene 
lennie. Épen azért ez a rész, ha a gazdasági 
ismétlő-iskolák szépen fejlődő helyzetén fejlesz-
tést akarunk eszközölni, okvetlenül szoros 
meghatározást és újabb rendelkezést kíván. 

Állításomat az alábbiakban bizonyítom. 
A legtöbb gazdasági ismétlő-iskolának gya-

korlati helye 600 és 1600 négyszögöl között 
váltakozik. Mindenütt a bekerítést és az első 
rendezgetési költséget rendesen a község vé-
gezteti vagy ő adja erre a költséget. Más 
nagyobb költség alig van, mert az évi mun 
káltatás és befektetés alig kerül 80—150 
koronába s ez is visszatérül a termények érté-
kesítéséből. 

Ennyiről kellene tehát elszámolni és anyag-
számadást vezetni. Azt kérdem, miért ne ve-
zethetné úgy a pénztári, mint az anyagszáma-
dást a gazdasági ismétlő-iskola gyakorlati 
tárgyainak tanítója ? Talán nem megbízható 
egyén ? Nincs-e biztosítéka, ha hiányt találnak? 

A mai állapot szerint, a legtöbb helyt, a 
gyakorlati hely kezelője igen sokszor kelle-
metlen és kényes helyzetbe jut . Például nem 
dolgoztathat akkor, mikor ideje van és amikor 
szükséges, mert a munkák végzéséhez szüksé-
ges pénz nincs a kezénél; a gondnokhoz nem 
megy 1—2 napszámdíj kiutalásáért, vagy ha 
el is megy, megesik gyakran, hogy a gondnok 
nincs otthon stb., s így a munka végrehajtása 
vár az ismétlő-iskolásokra. Ezek dolgoznak is, 
űgy-ahogy, de pl. csak a munka egy részét 
végzik el, a többi része halasztatik, míg eset-
leg teljesen is el nem késik. Különben is 
gyakori az olyan eset a gazdálkodásban, ami-
kor a férfi-napszámos munkáját a gyermek 
munkája pótolni nem tudja. 

A tanítónak tehát feltétlenül meg kellene 
adni a rendelkezési jogot kis gazdaságában, s 
nem a gondnoktól függővé tenni a munkások 
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felvételét, azok béreinek kifizetését. Ez ront a 
tanító tekintélyén s megöli benne az ambiciót, 
a tettvágyat, s az eredmény az lesz, hogy a 
tanító csak azt fogja végezni, amit feltétlenül 
kell munkálkodnia. 

Az ambiciót, pedig ily kicsinyes dolgokkal 
elfojtani nem szabad! 

Ha tehát „hivatalos órát" csinálunk e tárgy 
gyakorlati kivitelében, úgy célt tévesztettünk. 
Mentsék fel tehát a tanítót a gyámkodás 
alól s bízzák rá a pénztári napló és az anyag-
számadás vezetését. Ellenőriztessék ne csak a 
pénzkezelésben, hanem más teendői végzésé-
ben is a gondnokkal, illetve a gondnoksággal. 
Én úgy hiszem, hogy ez csak nyereség lesz 
az ügyre nézve, mert akkor nem is lehet annyi 
ellenvetés a hiányos kezelést illetőleg, mint 
amennyi most van. De van ennek egy másik 
előnye is, az, hogy a felsőbb hatóság rendes 
számadáshoz jut majd mindig pontos időben. 

Csak egy példával akarok élni állításom 
igazolásául. 

Az n i iskolánál kezdetben négy éven 
át a gyakorlati hely kezelője, a tanító, vezette 
a pénztári naplót és az anyagszámadást is 
és ő kezelte a pénzt. Dacára annak, hogy trá-
gyára, rigolozásra, építkezésre, eszközök be-
szerzésére nagyobb összegek kellettek, a község 
nem vonakodott azok kiutalásától, mert már 
a kezdet sikerét látva, nem félt a község pén-
zét a tanítóra bízni. De a tanító is már rövid 
idő alatt visszafizette az előlegezett összejret, o O 7 

sőt a további terhektől teljesen mentesítette 
a községet. Es milyen kertet csinált ! ? 

A község büszke volt rá s mintaképen mu-
togatták mindenkinek. A tanító pedig ambí-
cióval dolgozott, újabb meg újabb megfelelő 
újításokat hozott be s egész idejét örömmel 
szentelte az ügynek. 

Pár évvel ezelőtt azonban egy véletlen for-
dulat folytán elvették tőle a pénzkezelést ; 
a megrendeléseket a gondnok eszközölte, a 
gondnokság pedig rendelkezett afölött, hogy 
ezt meg azt kell termelni, stb. A terménye-
ket, fákat eladták a tanító tudta nélkül, stb. 
A tanító ezeket látva, „hivatalos" kérdésnek 
tekintette az ügyet, hivatalos órákat tartott 
s szigorúan betartotta a kapott utasításokat, 
de kötelességén felül nem dolgozott. S mi lett 
az eredmény? A mult évben már a befekte-
tési költség sem térült meg. A fák — úgy-
ahogy — nőnek és teremnek, de nő a burján 
és gaz is. 

Most azonban már kezdik átlátni, hogy ez 
így nem célravezető s az idén már ismét na-
gyobb összeget utaltak ki egyszerre a tanító-
nak az eddigi munkálatok végzésére; s náluk 

be fog állani a régi állapot, mert belátták, 
hogy kamatostól visszatérül a tanítóba helye-
zett bizalom. 

Adjuk, tehát a gazdasági ismétlőiskolai taní-
tók kezébe a pénztári és az anyagszámadások 
vezetését ! Huvasalji. 

Tejgazdaság és anyagi jólét. 
A tejgazdaság a nemzetgazdászatnak összes 

ágaira, főleg azonban a mezőgazdaságra és az 
állattenyésztésre kihatással van, mert a te j -
gazdaság a mezőgazdaságtól úgyszólván elvá-
laszthatlan és szerves összefüggésben van az Oo 
állattenyésztéssel. 

A tejgazdaságnak első és fő feladata, hogy 
a gazdának jövedelmet biztosítson Magától 
értetődik, hogy minden törekvő gazdának első 
feladata lesz tehát ezen jövedelmet lehetőleg 
fokozni. Hogy ez azonban lehetséges legyen, 
főtörekvésének oda kell irányulnia, hogy minél 
több és minél jobb tejelő tehénnek jusson 
birtokába; ezek ellátásáról gondoskodni elmarad-
liatlan kötelessége, ehhez pedig okvetlenül 
elegendő föld szükséges, mert ez adja meg a 
tejelő állatoknak való takarmányt és táperőt. 

Igaz, hogy a föld mennyisége nem szaporít-
ható, de igenis szaporítható a föld termőképes-
sége, hozama. Már pedig a tejgazdaságnak 
egyik főkelléke az, hogy az elegendő és 
jóminőségü takarmány meglegyen. Ha azonban 
a régi elavult háromnyomásos gazdaság elvei 
szerint a föld mennyisége kevésnek bizonyult 
elegendő takarmány előállítására, akkor a mai 
modern váltógazdaság már eléggé gazdag és 
változatos, hogy lítat-módot nyújtson arra : 
kevesebb mennyiségű földből ugyanannyi takar-
mányt produkálni, anélkül, hogy a földnek 
ezáltal ártanánk és termőképességét csökken-
tenők. 

Milyen nagy előny rejlik ebben a kis-
gazdára! Jószágállománya szaporodik, az állatok 
minősége javul, értékük nagyobbodik, a jólét 
ezáltal fokozódik, de még a gazda és gyer-
mekeinek műveltsége is folyton párhuzam-
ban halad anyagi jólétének gyarapodásával. 
Mert sok igazság rejlik ám abban a közmon-
dásban, amely azt mondja, hogy : „ Gazdag 
ember mind okos." 

Ennek nagyon egyszerű és világos magya-
rázata van : a gazdag embernek módjában áll 
a műveltség fejlesztéséhez szükséges eszközöket 
könnyebben beszerezni és így természetes, hogy 
könnyebben sajátíthatja el a megkívántató 
műveltséget, ha arra csak némi kis hajlama 
van, mint a szegény ember. Az arisztokraták 
gyermekeikkel a különféle idegen nyelveket 
egyszerűen úgy sajátíttatják el, hogy azok 
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mellé — miután már magyarul tudnak — 
német nevelöt alkalmaznak. Ha pedig mái-
németül is beszélnek a gyermekek, akkor a 
francia „bonne" és annak utána az angol 
„miss" folytatja tanításait. Könnyű annak a 
gyermeknek akkor 3—4 világnyelvet beszélni ! 
Szegény ember persze ezt nem teheti. 

De azután tekintélye is nagyobb a gazdag 
embernek, mint a szegénynek. Szomorú és 
furcsa ez a dolog, de tényleg így van, így 
volt és így is lesz mindig. És amint ez áll az 
egyesek, úgy áll ez nemzetekre is. A gazdag 
nemzetek műveltek és hatalmasak is, mer t a 
műveltség és hatalom karöltve jár a vagyonnal. 

Gazdakörünkben a vagyon megszerzésének 
egyik főeszköze: a tejgazdaság. 

Menjünk csak olyan vidékre, ahol a lakosság 
tejgazdasággal foglalkozik, és beigazolva fogjuk 
látni szavaimat. Ahol sok és szép tehenet 
találunk, ott a gazdaság már nem az elavult 
régi háromnyomásos, hanem a modern váltó-
gazdaság szerint űzetik, takarmánytermelésre 
van fektetve. A jólét ily helyen szemmel-
láthatólag gyarapszik. Lakóházak és gazdasági 
épületek lehetőleg modernül és célszerűen 
épülnek és rendeztetnek be, s a nádfedeles 
házak ritkulnak. Minden ház előtt léc- vagy 
deszkakerítést találunk. Az udvar bejártát pedig 
kapu zárja el. De még a ruházkodásban és 
életmódban is észrevenni a gazda jólétét. 

Mindez észlelhető ott, ahol tejgazdaságot 
űznek. Pedig nincsen talán a föld hátán ország, 
mely megfelelőbb volna tejgazdaság üzésére, 
mint hazánk. Magyarország termékeny rónáival 
állattenyésztésre és földmívelésre s így tej-
gazdaságra predesztinálva van. Pedig de kevés 
tejgazdaság van még Magyarországon! Pl. az 
Alföld magyar lakta megyéiben s a kis 
Alföldön milyen okszerű állattenyésztést lehetne 
űzni ! Es mennyi haszon kínálkoznék ebből ! 
Ha más^ államoknak (Svéd-, Norvégország, 
Dánia, Észak-Németország) meg nem vetendő 
jövedelmi forrását képezi a tejgazdaság, miért 
ne lehetne ez nálunk is így? 

A megélhetés ma már nehéz és drága. Egyes 
jövedelmi források megapadnak, azért újabb 
jövedelmi források után kell néznünk, hogy a 
folyton növekedő terheket elbírjuk. A létérti 
küzdelemben az embernek kell győztesnek 
maradni. 

Föl tehát kartársak és alakítsatok tejszövet-
kezeteket mindenütt, ahol csak lehetséges. 
Engedjétek a népet egy újabb és természetes 
jövedelmi forráshoz jutni. Ha pedig meg nem 
vetitek szerény, de őszinte tanácsaimat, ú g y . 
forduljatok hozzám bizalommal, útmutatást és 
jó tanácsot mindig szívesen fogok adni. 

(Tóina-Tevel.) Kircz I.stván. 

A debreceni önálló gazd. isni.-
iskola szőlőtelepének és faiskolá-

jának üzemterve. 
A terület leírása. 

A faiskola közvetlen a gazdasági udvar 
mellett, a szőlő pedig a faiskolán túl, mind-
kettő a főúttól balra, észak-déli irányba el-
nyúltan fekszik. 

A szőlőnek és faiskolának, a mellékelt terv-
rajzon feltüntetett helyen történt kijelölését a 
talajviszonyok tették szükségessé. Ugyanis az 
iskola birtokának egy része (ott, ahol a fa-
iskola és szőlő kijelölve van) ősidők óta 
trágyalerakóhely és szemétdomb volt. Utak 
(aszfalt, kőútak stb.), épületek építésénél meg-
maradt törmelékanyagok, hulladékok ; a szén-
fűtésnél hátramaradt szénsalak ; tímárok bőr-
cserző anyaga, és mindenféle, ami csak szemét, 
mind oda hordattak évtizedeken keresztül. 
Különösen sok költséggel járó munkát igényelt 
az aszfalt anyagának, üveg- és kődaraboknak a 
területről való lehordása. E terület mező-
gazdaság üzésére teljesen alkalmatlan lett 
volna eredeti állapotában. De nemcsak mező-
gazdasági termelésre — de bármire is — nem 
lett volna haszonnal értékesíthető. A sok 
költséggel végzett talajelőkészítő (egyengető) 
munka árán használhatóvá lett földterület, 
mezőgazdasági termeléssel nem fizette, nem 
térítette volna meg a befektetett költségeket. 
Különben is az egész birtoknak a szőlő- és 
faiskola helye a legemelkedettebb része. A 
szimetria kedvéért más beosztást kellett volna 
tennem, de a szimetria a helyessel, a célszerű-
vel nem volt összeegyeztethető. 

A terület felosztása. 
Szőlő területe 2 k. h. 
Faiskola területe . . . . 1 „ „ 1000 [H-öl. 
Füzes területe (gazdasági 

udvar mellett . . . . — „ „ 284 „ 
Konyhakert — „ , 1 1 7 8 „ 

Összesen 4 k. h." 862 Q - ö L 

Kezelési mód. 
Az egész terület tanügyi célra szolgál az 

iskola növendékei és azon kisgazdák előtt, kik 
szőlőmíveléssel, gyümölcstermeléssel és konyha-
kertészettel foglalkoznak. Miért is úgy be-
osztása, mint felszerelése és üzeme, az oktatás 
érdekét lesz hivatva szolgálni. 

A faiskola és konyhakert kezelésében és 
mívelésében, valamint a szőlőmunkákban az 
iskola növendékei állandóan részt vesznek, 
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hogy így kellő jártasságot szerezzenek s gya-
korlattal bírjanak az ott termelt növények 
termesztése körül. 

Épületfelszerelés. 
A telep rendszeres fentartása csakis úgy 

eszközölhető, ha az egy épülettel láttatik el, 
mely présházat (szerszámkamrának is használ-
ható legyen), bor- és gyümölcspincét foglalna 
magában. Ez épület a gazdasági udvarban 
lenne felállítva. Ezenkívül még egy kút lesz 
szükséges a faiskolában, víznyerés c( 
hogy a csemeték és konyhakert öntözhetők 
legyenek. 

Eszköz felszerelés. 
Részint tanügyi, részint a fenntartás keresztül-

vitele érdekében kívánatos a következő eszközök 
beszerzése : 

6 db ásó. 2 db töltögető veder. 
6 n nagy kapa. 1 n lopó. 

10 n kiskapa. 2 rt lihu. 
,1 » csákány. 2 » bádogtölcsér. 
2 n vaslapát. 2 n c*ap. 
5 » kerti vasgereblye. 4 n kotyogó. 
3 n sorhúzó-zsinór. 1 » mustmérő. 
2 » melegágyi ráma. 1 » kézi lámpás. 
3 n öntöző kanna. 1 » kalapács. 
1 n permetező. 15 n oltókés. 
1 » szénkénegező. 3 n szemzőkés. 
1 » kénporfúvó. 10 n metszőolló. 
1 n borsajtó. 2 J1 ágfürész. 
1 n bogyózó-rosta. 2 n fenőkő. 
2 » kád, 10—10 hektó- \ 2 doboz oltóviasz. 

literes. 1 db kettős létra. 
6 D különböző nagy- 2 n dézsa. 

ságú hordó. 1 » fejsze. 
1 n kármentő. 2 » ültető fúró. 

A felsoroltakon kívül a munkaterembe asz 
tal és székek, a szerszámos kamrába állványok 
és szekrény a kisebb eszközök számára, a 
pincébe ászokfák lesznek szükségesek. 

A szőlőtelep beosztása. 
A szőlőtelep a helyi viszonyokra való tekin-

tettel a következőleg lesz beosztva : 
1. Európai borszőlő (6 tábla) 1 k. h. 702 G-ö l 
2. Csemegeszőlő (2 tábla) . — 783 „ 
3. Gyökereztető iskola . . . — 115 „ 

Összesen 2 k. hold. — 

Tekintettel arra, hogy Debreczennek min-
den szőlőtelepe, valamint az iskola szőlője 
is immúnis talajú : amerikai anya-telep és olt-
ványszőlő nem vétetett fel az ismétlő iskola 
üzemébe. 

Csupán tanügyi szempontból fog egynehány 
Ripária-tő telepíttetni, hogy az oltványok készí-
tése, kezelése és gondozása stb. bemutatható 
legyen a gyakorlatban a növendékeknek. 

Európai borszőlő. 

Az egész szőlőtelep 8 táblára van felosztva. 
Hat táblában borszőlő, 2 táblában csemege-
szőlő fog termeltetni. 

Fehérborfajok közül : ezerjó, erdei, mézes-
fehér, kövidinka és olasz-rizling. 

Vörösborfajok közül : kékfrankos, kadarka 
és merlót termeltetnek. 

Csemegeszőlő. 

Csemegeszőlővel 2 tábla, 783 D-öl fog be-
telepíttetni. A termés mint csemegeszőlő érté-
kesíttetik. 

A következő csemegefajok termeltetnek : 
Chasselas blanc, Chasselas rouge croquant, 
Madelaine-Angevinc, Passatutti, Kossuth Lajos, 
Muskát- Can dia, Muskát-Ottonel, Chasselas de 
Fontaineblau-rouge, Muskát-Hamburg, Ezer-
éves Magyarország Emléke, Malaga piros. 

E fajok úgy választattak össze, hogy legye-
nek korai, közép és késői érésüek. 

I. Beállítás költségei. 
1. 9500 db európai I. o. sima 

vessző, ezre 6 K 
2. 3500 db európai I. o. sima 

csemegevessző, ezre 10 K . 
3. Forgatás és egyengetés . . . 
4. Telepítési munkálatokra . . . 
5. 11.190 db keményfa szőlőkaró, 

ezre 54 K 

Összesen 

57 — K 

35-— „ 
550"— „ 
200-- „ 

604-26 „ 
1446-26 K. 

II. Üzembetartás évi költségei. 

Fedés, nyitás, karózás, metszés, négy-
szeri kapálás, kötözés, válogatás, 
permetezések, trágyázás, vesszősze-
dés, szóval az összes munkák, bele-
értve a szüretelést is, előirányoztatik 600 K. 

III. Eladó készlet. (Értékesítés.) 

1. Bortermés 60 hl. à 32 K . . 1920 K 
2. Csemegeszőlő eladásából . . . . 800 ,, 
Evenkinti bevétel szőlő után összesen 2720 K. 

Faiskola felosztása. 

A faiskola 4 forgóra lesz beosztva. I. Egy 
8 táblából álló forgó állíttatnék be az almás 
termésüek és kopáncsosok részére. II. Egy 6 
táblából álló forgó a csontmagvúak részére. 
III. Egy 6 táblás forgó a gazdasági és dísz-
fák részére. IV. Két tábla négy részre osztva a 
málna, ribizke és köszméte tex-melésére. 

Mindenik forgóból beültetés alá jön egy 
tábla, évenkint. 
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A faiskola gyümölcsforgóinak egyes táblái 
139 -öl területiiek. A gyümölcsforgó egyes 
táblái 80 cm. sor- és 40 cm. tőtávolság mellett 
ültettetnek be 1500 db csemetével. 

A gazdasági fák forgójának táblái 50 cm. 
sor- és 40 cm. tőtávolság mellett lesznek 
beültetve 1000 db csemetével. 

Almából a következő fajok termeltetnek: téli 
arany parmén, nyári nyest alma, Török Bálint, 
nemes sóvári, mint a megyére kijelölt fajok. 

Kisebb mennyiségben : asztrakáni piros, 
danzigi bordás, őszi piros kalvikl. 

Körtéből : árpával érő, nyári Kálmán, téli 
esperes, nemes kalmár, Lieg! téli vajonca, egri 
körte és Napoleon vajonca. 

Kajszinbarackból: magyar legjobb, magyar 
korai, nagyszombati; 

Őszibarackból : Amsden, Arkansas, korai 
Alexander, Admirable. 

Szilvából: besztercei, Althán ringlója, Späth 
Anna, ageni és jeruzsálemi szilva. 

Cseresznyéből: badacsonyi óriás, disznódi 
fekete fűszeres, cserszegi fehér mézes, Mezei 
ropogósa. 

Meggyből: pándi üveg-meggy, fekete spanyol 
meggy, édes korai meggy, ostheimi. 

Gazdasági és díszfák közül: eperfa, ákácfa, 
lepény fa (Gleditschia), juharfa, vadgesztenye 
és fenyő. 

B o g y ó s o k . 1. Ribizke közül : angersi 
bőtermő, Prince Albert, cseresznye fehér, nagy-
gyümölcsű fehér, Viktória. 

2. Köszméte közül: Flóra, Nimród, Australia, 
Góliáth fajok. 

3. Málnából: Paragon, metzi cukros, négy 
évszak csodája, Billard folytontermöje és őszi 
meglepetés. 

A faiskola pihenő táblái konyhakerti növé-
nyek termelésére fognak használtatni. Egy-egy 
táblán a dinnyetermelés fog bemutattatni a 
tanulóknak. 

Anyafálc. 
Ugy a faiskola szegélyágyaiban, valamint 

az egész telep körül és a gazdasági főút men-
tén anyafák ültettetnek a nemesítéshez szük-
séges ojti'galyak és szemzőhajtások nyerése 
céljából. És pedig: 

Törpe alma 10 db. 
„ körte 10 ., 

Kajszinbarack 10 „ 
Őszibarack 10 „ 
Szilva 10 „ 
Meggy 10 „ 
Magastörzsü alma 50 „ 

„ körte 20 „ 
„ cseresznye . . . . 10 „ 

dió . . . . . . . 2 „ _ 
Összesen 142 db. 

Füzes. 

Füzes részére a gazdasági udvar mellett 
jelöltetett ki 284 -öl terület. Ez teljesen 
elégséges, mivel a háziipari oktatáshoz szük-
séges vesszőt megtermi. 

Trágyázási rendszer. 

A faiskolában azon táblák kerülnek trágyá-
zás alá, melyek a következő év tavaszán vad-
csemetékkel ültettetnek be. 

Ilyen eljárás mellett az egyes táblák közük 

a 8-as forgó 8 évenkint, 
a 6-os „ 6 „ 
a 4-es „ 4 „ trágyáztatik meg. 

Mivel pedig minden forgóban egyes táblák 
2 évig pihennek, az oltványok által fölvett 
tápanyag visszapótlására használt trágyameny-
nyiség 

a 8-as forgóban 6 évi, 
a 6-os „ 4 „ 
a 4-es „ 2 „ hatásra van szánva. 

Tekintettel azon körülményre, hogy a 8-as 
forgóban az utolsó években a trágyának nin-
csen hatása, szükség szerint minden 3-ik 
évben az oltványok megtrágyáztatnak. 

Az anyafák minden évben kellő ápolásban 
és trágyázásban részesíttetnek. 

A beállítás szükségletei. 
Vadalmacsemete 
Körtecsemete . . 
Diócsemete . . . 
Myrabolán- szilva 
St-Jullien-szilva 
Mandulacsemete 
Vad kajszincse-

mete . . . . 
Cseresznyecse-

mete . . . . 
Meggycsemete . 
Epercsemete . . 
Ákáccsemete . . 
Gleditschia . . . 
Juharcsemete . . 
Vadgesztenye 
Fenyő 

700 db. 
700 „ 
100 „ 
150 „ 
300 „ 
150 „ 

300 „ 
300 „ 
300 ., 
300 „ 
330 „ 
135 „ 
135 „ 
135 „ 
135 „ 
135 ., 

Oltógaly . . . . 500 db. 
Málnatő . . . . 250 „ 
Ribizkető . . .100 „ 
Köszméte . . . 100 ., 
Birs (alma és 

körte) . . . . 250 ,, 
Törpe alma . . 10 
Törpe körte . . 10 „ 
Kajszinbarack . 10 n 
Őszibarack . . . 10 ,, 
Meggy. . . . . 10 
Magastörzsü 

alma . . . . 50 ,, 
Magastörzsü körte 20 ,, 
Magastörzsü 

cseresznye . . 10 ., 
Magastörzsü dió 2 

Ezenkívül fa- és konyhakerti magvak. 

Évi csemetesziikséglet. 

Az évenkinti csemeteszükséglet is annyi, 
mint a beállítási csemeteszükséglet. Az évi 
csemeteszükséglet magvetés útján állíttatik 
elő ; csakis a teljes beállítás elérkeztéig szer-
zendő be néhány fajta gyümölcs- és gazdasági 
facsemete. 
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Évenkinti eladás. 
Evenkint eladásra kerül előirányzat szerint: 

Almából 680 db. 
Körtéből 680 „ 
Dióból 80 „ 
Szilvából 250 „ 
Cseresznyéből 250 „ 
Meggyből 250 „ 
Őszibarack 250 „ 
Kajszinbarack 250 „ 
Gazdasági és díszfákból . . . 800 „ 
Bogyós gytimölcsűekből . . . 300 „ 

Összesen 3790 db. 

Konyhakert. 
A gyakorlati tanítás sikerének biztosítása 

céljából közvetlen a gazdasági udvar mellett 
jelöltetett ki 1178 -öl terület konyhakert-
nek. Az egész terület 14 táblára van fölosztva. 
2 tábla évelő növények (torma, spárga) részére 
lesz fönntartva, a többi (12 tábla ^ hármas 
forgórendszer szerint fog kezeltetni. És pedig: 

L. szakasz. 
(Minden szakasz 4 tábla.) 

1. évben káposzta, tök, ugorka, dinnye. 
2. „ hüvelyesek. 
3. , gyökéinövények, hagymafélék, 

saláta és laboda. 
II. szakasz. 

1. évben hüvelyesek. 
2. ., hagymás, gumós és gyökéinövények. 
3. káposzta, tök, ugorka, dinnye. 

I I I . szakasz. 
1. évben hagymás, gumós és gyökérnövények. 
2. „ káposzta, ugorka, tök, dinnye. 
3. „ hüvelyesek. 
A konyhakert is tanügyi célra szolgál, miért 

is a növények vetésében, ápolás és gondozásá-
ban, valamint a kiszedés és eltartásra való 
elrak ás munkájában főképen a leánytanulók 
vesznek részt. 

A konyhakertben melegágy is lesz, palánták 
nevelése céljából. 

Értékelés. 
a) 3790 db fa, à 60 fillér . . . . 2274 K 
b) Konyhakerti növényekből és gyü-

mölcsből 300 „ 
Összesen 2574 K. 

Évi fentartás költségei. 
1. Magvak és csemeték vételére elő-

irányoztatik 150 K 
2. Forgatás, ásás és trágyázásra . . 750 „ 
2. Napszámokra 150 „ 

Összesen 1050 K. 
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Mérleg. 
A ) Beállí tás költségei. 

1. Présház, pince építésére és 
kútra előirányoztatik . . 2200"— K 

2. Eszközökre' és felszerelési tár-
gyakra 600"— „ 

3. Csemeték, magvak és anyafák 
beszerzésére 600"— „ 

4. Szőlőtelep beállítási költségei 1446"26 „ 
Összesen 4846'26 K. 

Ii) Évi fentar tás költségei. 

1. Szőlőtelep fentartására előirányoz-
tatik 600 K 

2. Faiskola és konyhakert fentartási 
költsége 1050 „ 

3. Állandó munkás tartása . . . . 700 „ 

Evenkinti összes kiadás 2350 K. 

C) Bevétel. 
1. Szőlő után 2720 K 
2. Faiskola után 2274 „ 
3. Konyhakerti növényekből és gyü-

mölcsből 300 „ 
Evenkinti összes bevétel 5294 K. 

Levonva az évenkinti összes kiadást a be-
vételből, a remélhető tiszta jövedelem évenkint lesz: 

5294 K-ból 
levonva 2350 K-t 

2944 Iv. 
(Budapest.) Cs. Pét et fin József. 

A rétek és legelők ápolása. 
Ha a mezőgazdaság különféle ágait, azok o O O 

mikénti megmívelését és ápolását tekintjük, 
úgy azon szomorú meggyőződésre jutunk, hogy 
egyrészt a rét, másrészt a legelő még manap-
ság is hamupipőkéje a mezőgazdaságnak. Ha 
a statisztikai adatokat — eme rideg számokat 
tekintjük — még szomorúbb kép tárul elénk, 
meri eme holt számok arról beszélnek, hogy 
a rétek és különösen a legelők területe évről-
évre apad. 

Nemzetgazdasági szempontból a rétek és 
legelők csökkenését veszteségnek .nem minősít-
hetjük, mert a népesség szaporodásával, az 
igények emelkedésével, az emberi szükségletek 
nagyobb tért hódításával természetszerűleg a 
szántó-, gyümölcs-, szőlő- és kertterületek 
kezdenek hódítani, a rét- és legelőterületek 
rovására. 

NÉPTANÍTÓK "LAPJA. 



24 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 1 . SZÁM. 

Állattenyésztési szempontból azonban kedvező 
jelnek semmi esetre sem tekinthetjük a rétek 
és legelők apadását, mert ha istállózás által 
pótolhatjuk is a legelőadta takarmányt, pótol-
hatjuk a rétek termését is mesterséges takar-
mányok termelése által, de nam pótolhatjuk 
az üde, vérfelfrissítő, életelevenséget fokozó 
levegőt, mit a levegő nyújt, nem pótolhatjuk 
ama előnyöket, melyeket a háziállatoknak és 
különösen a növendékállatoknak a mezőn, a 
legelőn való tartózkodás nyújt. A legelőn és 
később a réten nyerhető szabad mozgásból és 
járás-kelésből kapja a növendékállat ama 
edzettséget, erőt és kitartást, mely a fiatal 
állatok nevelésére oly kedvező és későbbi ki-
használására oly fontos befolyást gyakorol. 

Voltak és vannak gazdáink között olyanok 
is, kik a legelők és rétek teljes felosztása 
mellett érvelnek, azt hozván fel ürügyül, hogy 
a legelők és rétek terménye mesterséges 
takarmánnyal is pótolható, azért is tagosítás 
esetén különösen a legelők teljes felosztása 
mellett voltak. Ezek csak későn térnek észre, 
midőn ezen elhamarkodott lépésnek következ-
ményeit a fiatal növendékállatok elsatnyulásá-
ban vagy a gazdaság visszaesésében kénytele-
nek érezni. 

Tekintsünk csak szét valamirevaló föld-
birtokos birtokán s azt látjuk, hogy a legelők 
és rétek nemhogy csökkennének, hanem jó-
karbantartásuk és termőképességük fokozására 
minden lehetőt megtesznek. Tudják, hogy a 
legelőn való szabad mozgás a fiatal növendék-ö O 
állatot edzettebbé, kitartóbbá és a betegségek-ig O 
kel szemben azok szervezetét ellentállóbbá 
teszik. Tudják, hogy a jó rét minden birtokon 
lehetővé teszi az állatállomány emelését, és így 
közvetve, a trágyatermelés által, a föld termő-
képességének fokozását. 

Mostohája volt eddig úgyszólván a rét és 
legelő a mezőgazdaságnak ; de hogy a külön-
féle igények emelkedésével, a föld jobb ki-
használásával együttjáró területcsökkenést állat-
tenyésztésünk — mely, hála a magas kormány 
törekvésének, a tej- és tejtermékeket értékesítő 
szövetkezetek örvendetes gyarapodásának, már 
meglehetős magas fokon áll akár a minőséget, 
akár a mennyiséget tekintsük — ne érezze meg, 
azért ennek folyományaként okvetlenül ezen 
ágak jobb megmívelésére kell törekednünk, 
ellensúlyozva a területcsökkenést a jobb 
ápolással is. 

Sókféle munka van, mely a rét és legelő 
termőképességének fokozását célozza, de tán 
egyik sem oly fontos, mint azok tavaszi ápo-
lása ; pedig épen ezen munkával törődtek gaz-
dáink eddig legkevesebbet. Vajmi kevés helyen 
boronálják a réteket és legelőket, és ami 

ápolás is e téren eddig történt, ez legfeljebb 
a vakondtúrások széthányásában és a szerb-
tövis irtásában állott. Gazdáink nincsenek át-
hatva a fogasolás fontosságától és ama kedvező 
befolyástól, melyet az a rétekre és legelőkre 
gyakorol. Szükséges a réteken a fogasolás 
azért, mert az hivatva vau a gyökerek körül 
az évente virág- és levélhulladékokból képző-
dött vékony réteget felszakítani, ezáltal pedig 
módot nyújtva a sekélyen gyökerező pázsit-
félék földalatti szerveihez a levegőt hozzá-
juttatni, amely nélkül az ásványi tápanyagok 
feloldása és felvehető állapotba való előkészí-
tése csak lassan haladna előre. A fogasolásnak 
előnyös volta a növényzetre különösen abban 
rejlik, hogy az elvénült, részben elszáradt 
gyökereket megszaggatja, miáltal új sarjhajtás 
képződését és a gyorsabb növekedést előmoz-
dítja. Réteken főleg azért is indokolt a boro-
nálás, mert a pázsitfélék némelyike idő előtt 
érvén meg, kaszálás előtt elhullatja szárrészeit 
és termését, másrészt szénagyüjte'skor is sok 
levélrész marad vissza, és e vékony réteg ki-
tűnő búvóhely a különféle rovaroknak és 
hernyóknak. Ha tehát fogasolunk, úgy az ezen 
vékony réteg alatt áttelelt kártevők felszínre 
jutva, vagy a hidegtől pusztulnak el, vagy a 
madarak martalékául lesznek. A legelőkön az 
egész legeltetési időszak alatt, úgyszintén a 
réteken a sarjú lekerülése utáni legeltetés al-
kalmával az állatok a feltalajt úgy összetapos-
sák, hogy sem levegő, sem víz nem hatolhat 
a földbe. Már ez utóbbi ok, t. i. a rétek és 
legelők talajának lazítása végett is kívánatos 
volna, ha gazdáink az annyira nélkülözhetetlen 
fogasolást eszközölnék. 

Fogasolásra a közönséges borona is hasz-
nálható, de sokkal hatásosabb az erre a célra 
készített rét- vagy láncborona, melyen a fogak 
hármankint, láncokkal vannak összekapcsolva 
és így az egyes fogak alkalmazkodni tudnak 
a talaj felületéhez, tehát következéskép töké-
letesebb munkát is végeznek. A láncborona 
által összegyűjtött avart, mohát és levé.hulla-
dékot elégetjük vagy pedig a komposzttelepre 
visszük, de semmi esetre sem hagyjuk künn a 
szabadban, mert az eső újra csak a növények 
gyökerei közé mosná. 

Fontos munka úgy a réteken, mint a lege-
lőkön a rakondturasok széfhányása. Hogv 
mennyi bosszantás és baj kútforrása ez utóbbi, 
azt csak az tudja kellően méltányolni, ki saját 
maga kénytelen réti terményét lekaszálni, és 
csak ez az ok késztette egyesegyedül a gaz-

; dákat arra, hogy a vakondtúrásokat széthány-
ják. Hogy a vakondtúrás mi kárt tehet a 
réteken, azt nem kell bővebben magyaráznom, 
tudjuk jól a tapasztalatból, hogy a vakond-
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túrás kiöli ott a növényzetet, útjában áll a 
kaszálásnak, mivel minduntalan kiveszi a kasza 
élét, gyakran kell fenni és e miatt lassan megy 
a munka, a kiölt részen pedig a kártékony 
gyomok ütik fel csakhamar tanyájukat. Mint 
mondtam, a vakondtúrás széthányása, a kény-
szer hatása alatt, fel van véve a gazda tavaszi 
teendőibe oly módon, hogy azokat kapával 
széthányja, avagy gereblyével szétteregeti ; de 
hogy a helyet here- vagy lucerna maggal be-
hintse, azt vajmi kevés helyen láttam. A vakond-
túrás okozóját kár volna ugyan kiirtani a rétről 
és legelőről, mert mint tudjuk, pusztítja a 
gazdára nézve káros férgeket, rovarokat és 
csimaszokat; de mert nagy lia s/.na mellett 
némi kárt is okoz, azért életét kiméivé igye-
kezzünk a már ismertetett módon kártételét 
csökkenteni. 

A rétek és legelők ápolásánál egyik leg-
nehezebben megoldható kérdés a gyomok irtása, 
mivel éppen a legveszedelmesebb gyomok az 
évelők, melyek ellen a gazda úgyszólván sem-
mit sem tehet. Ezeknél be kell érnünk annyi-
val is, ha legalább az év egy részében sikerül 
tőlük talajunkat megtisztítanunk, amit azáltal 
érhetünk el, ha virágzás után — ami leg-
gyakrabban június és július hónapokban tör-
ténik — azonnal lekaszáljuk. Teliát olyankor, 
midőn a meleg napok a gyomok újbóli kisar-
jadzását, újrafejlődését azon évre megakadá-
lyozzák. 

A gyomok veszedelmessége főleg abban rej-
lik, hogy elveszik pázsitféléinktől a világossá-
got, mélyreható gyökereik által a tápanyagot; 
edzettebb és kevesebb tápanyaggal megelége-
dettek lévén, csakhamar kezdődik a küzdelem 
a létért úgy a föld felett, mint a föld alatt. 
Kezdetben csak lassan, de későbben annál 
mohóbban lépnek fel a gyomok, kiszorítják a 
hasznos pázsitféléket, s ha idejekorán nem 
sietünk hasznos takarmánynövényeink segítsé-
gére, úgy csakhamar kénytelenek átengedni 
a teret a győztez gyomoknak. Hogy ez mit 
jelent a gazdára nézve, nem kell bővebben 
ecsetelnem, hisz mindnyájan tudjuk, hogy gyo-
mos rét és legelő rontja a takarmány minő-
ségét, alászállítja annak értékét, sőt nem ritkán 
mérgező hatásuk miatt különféle betegségek 
előidézői is lehetnek. A legtöbb gyomok ter-
mészetesen a nedves helyeken találhatók, mi-
nők : a fekete nadálytő, mocsári gólyahír, őszi 
kikerics, mérges bürök, sás stb. Ezek, miután 
életfeltételük a talaj nedvessége, úgy írthatók 
ki legkönnyebben, lia a nedvességet tőlük 
elvonjuk. 

A réti gyomok írthatók némileg azáltal is, 
ha pillangós virágú növényeket vetünk. Ezen 
növények sűrű állása, széles levelei lehetetlenné 

teszik a gyomok fejlődését, mert elveszik a 
világosságot, mélybe nyúló gyökerei pedig a 
tápanyagot. Legelőinken az ártalmas gyomok 
irtása törvényileg van elrendelve. Az erről 
szóló mezőrendőrségi törvény részletesen fel-
sorolja ama gyomokat, melyek feltétlenül írtan-
dók. De nem kell valakinek nagy botanikusnak 
lennie, hogy felismerje a gyomokat, csak meg-
figyelő képesség és körültekintés kell. Ugyanis 
tudnunk kell, hogy ártalmas gyomnövényeink 
legtöbbjét nem szeretik az állatok, s míg ezek 
akadálytalanul köthetnek magot, addig a j ó 
pázsitfélék rövidre maradnak. Ha tehát buján, 
sőt felmagzott növényt látunk legelőnkön, szinte 
biztosan rámondhatjuk, hogy gyom, vagy leg-
alább is olyan, mit az állat nem kedvel. Ez 
ugyan nem mindig biztos jel, mert gyakran 
láthatunk legelőinken életteljes, buja növény-
zetű foltokat, amelyeket az állat legeletlenül 
hagy, de ennek oka az is lehet, hogy trágyá-
ban nőtt magasra. Ha tehát ezen utóbbi ok 
nem forog fenn, úgy e buja foltokat lehetőleg 
iparkodjunk kiirtani. 

A rétek és legelők ápolásához sorolhatjuk 
még azok felújítását és a megritkult helyek 
újbóli pótlását. A fejújításnak két módja van : 
a rendes és önvetés. E két vetési mód közül 
legsikeresebbnek mutatkozik és egyúttal célra-
vezetőnek a rendes vetéssel való felújítás. 
Nem kell a gazdának a magkereskedőtől drága o o o 
magvakat hozatni, hisz ott van a lóhere- és 
lucernapolyva, a rostaalj, amelyből mint hul-
ladékból mindenkoron áll rendelkezésére. Ahol 
pedig a magvak termelésével nem foglalkoz-
nak, ott kielégítő eredményt ad a 11-od osz-
tályú lucerna- és lóheremag vetése is. Legelők 
felújítására pedig legjobb a fümagpolyva és 
rostaalj. Természetesen ha bevetettük a helyet 
fűmaggal, úgy a magot be is kell boronál-
nunk, a bevetett helyet pedig célszerű bekerí-
teni, nehogy az állat kárt tehessen. 

A rétek és legelők ápolásához sorolható még 
a legeltetés is, mert ahogy az előbb felsorolt 
munkák mind a rétek és legelők jókarban 
tartását, terméstöbblet elérését célozzák, úgy 
a legeltetésnél is az a célunk, liogy minél 
jobban kihasználhassuk a legelőt anélkül, hogy 
ezáltal a jövő évi termést csökkentsük. 

Sok függ a helyesen keresztülvitt legeltetés-
től. Ezzel szemben a derüre-borura való legel-
tetés igen sok esetben hátránnyal van úgy a 
termés mennyiségére és minőségére, mint a 
föld struktúrájára. Azért is a körülményekkel 
számolónak tartom az olyan gazdát, ki lege-
lőjén a szakaszonkénti legeltetést hozza be, 
ügyelve az állatok nem szerinti elkülönítésére 
is. Tapasztalati tény, hogy ily módon a lege-
lőt jobban ki lehet használni, mert míg az 
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egyik szakaszon legeltetünk, addig a másiknak 
idő van engedve a fű növésére. Tapasztalati O J 
tény az is, hogy a juh a szarvasmarhával 
együtt egy és ugyanazon területen nem legel-
het, mert a juh a füvet egész alant rágja le 
és így a szarvasmarha — tekintve, hogy az 
úgyszólván nyelvével szakítja a füvet — csak 
koplalna ; másrészt a juhok ürülékeikkel és 
átható kigőzölgéseikkel az egyszer megjái-t 
területet úgy eltöltik, hogy a szarvasmarhának 
nincs is kedve azon legelni. 

Ami a rétek legeltetését illeti, amennjire 
lehet, ne tavasszal legeltessünk, hanem csak az 
utolsó kaszálás után. Egyrészt azért, mert tavasz-
szal a föld tele van nedvességgel, a reáhajtott 
csorda lábnyoma pedig mélyen bevágódik a 
rét talajába, mely helyeken esős időkor a víz 
megáll s csak késlelteti a termést. Másrészt a 
feltaposott talajon a kényes természetű egy-
nyári takarmánynövény kipusztul, helyét a 
kevésbé tápláló pázsitfélék egyike avagy gyo-
mok foglalják el. Továbbá az ilyen csordajárta 
réten bajos a kaszálas, gereblyézés és más 
munka. Esős időben egyáltalán kerüljük a 
legeltetést úgy a réten, mint a legelőn, mert 
ez csak hátránnyal járna és nem volna arány-
ban a kis haszonnal. Esős időben való legel-
tetés megbosszulja magát a termésben, de maga 
után von oly munkák végzését, melyektől 
kímélve lehetne a gazda és szerszáma. 

Aki a gazdák közül a fent ecsetelt munkák 
végzésétől nem riad vissza, azokat évről-évre 
foganatosítja, az biztos lehet, hogy munkája 
nem lesz kárbaveszett. Ezen munkák eszköz-
lésére különben ösztönöz az a körülmény is, 
hogy hovatovább kevesbedik a rétek és legelők 
száma, tehát mezőgazdaságunk azon ága, melyre 
leginkább támaszkodott az állattenyésztés, sőt 
mondhatni, az egész gazdálkodás, s hogy az 
állattenyésztésben visszaesés í.e mutatkozzék^ 
az csak a legelők és rétek ápolásával érhető el. 

( Verespatak.) Wallner Gyula. 

A gyümölcs hizlalásáról. . 
(Párbeszéd.) 

Amint Kulcsár János az újságot olvasta, 
egyszerre csak leteszi és nagyot nevetett. 
„No, anyjukom! — mondja a feleségének — 
ilyent sem hallottam. Azt írja az líjság, hogy 
a bodaki gazdakörben a tanító a gyümölcs-
hizlalásról beszélt. Azonnal megyek a tanító 
úrhoz és megtudom, nem-e tréfa az egész. 

Kulcsár uram mosolyogva kocogtatott be 
a tanító úrhoz. 

— Nagy újsággal jövök! — mondja, amint 
belépett. 

— Csak jó legyen, Kulcsár uram; tessék 
helyet foglalni. 

— Nézze csak, tanító úr, mi van itt az 
újságban ! 

A tanító elolvasta és mosolygott. 
— No, lám ! a tanító úr is neveti ; bizonyára 

valami bolondság az a gyümölcshizlalás. 
— Távolról sem bolondság, Kulcsár uram; 

sőt igen tanulságos dolog. 
— Ugyan!:-1 — csodálkozott Kulcsár gazda. — 

Igaz volna ? 
— Igen ; a gyümölcshizlalás csak nálunk 

ismeretlen, azért furcsának tetszik. A franciák 
nagy mesterek benne. 

— De hát mi is az ? 
— Az a gyümölcshizlalás, ha a gyümölcsöt 

különböző fogásokkal a rendesnél jóval nagyobbra 
növesztjük. 

— Ha nem rösteli tanító úr velem az időt 
tölteni, kérném, ha megértetné velem a 
dolgot. 

— Nagyon szívesen : de ha Miska fiát meg-
kérdezi, az is tud róla beszélni, mert minap 
az ismétlőben megmagyaráztam nekik. 

A gyümölcshizlalásnak, amint mondtam, több 
fogása van ; de én csak azokról szólok, 
amelyekkel mi is tehetünk egyik-másik fánkon 
kísérletet. 

Hizlalni csak almát, körtét, barackot, meg 
szőlőt szokás, vagyis a nagyobbfajta gyümölcsöt. 

A hizlalásnak első és legfontosabb fogása 
az, hogy a fán sok gyümölcs ne legyen ; 
mert mentől kevesebb gyümölcs van a fán, 
annál több táplálékhoz juthat és ennek követ-
keztében a rendesnél nagyobbra nőhet. Ellen-
ben, ha a fán sok a gyümölcs, a táplálékból 
egyre-egyre kevés jut és fejletlen marad. Ezt 
tapasztaljuk a bő és a gyengébb termések 
idején. 

— Ügy van —^ szóit közbe Kulcsár 
gazda. — Tehát az Úristen maga megcsinálja 
az első fogást, ha gyengébb termést ád. 

— De mi is megcsinálhatjuk — folytatta 
a tanító — s pedig úgy, ha a bő- termést 
megritkítjuk, vagyis akkor, amikor még kicsiny 
a gyümölcs, a selejtesét mind leszedjük, 
annyira, hogy egyik gyümölcs a másiktól 
tenyérnyi távolságban legyen. 

— Azt már sajnálnám megtenni ! — elször-
nyülködött Kulcsár ga zda. — Az én nagy 
fáimon nem is tehetném. 

— A ritkításra, Kulcsár uram, nem is a 
magastörzsü, hanem csak az úgynevezett 
törpe fák valók, aminők itt az iskolakertben is 
vannak Ezek koronájához kényelmesen hozzá-
férhetünk, alig kell hozzá lajtorja. Hanem 
azért a magastörzsü fákat is némileg meg-
szabadíthatjuk a nagy tehertől, a megeről-
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tetéstől. ka közbe-közbe erősebben megrázzuk. 
Mert ne bigyje, Kulcsár uram, hogy a bő 
termések javára vannak a fának. Epen nem; 
s ha a talaj gyengébb és nem javítjuk trágyá-
zással, a fa nem éri el a hosszú kort. De az 
igen gazdag termés még a gyümölcs minő-
ségére sem előnyös, mert a fejletlen gyümölcs 
ízetlenebb, mint az, amelynek a táplálékból 
elég jutott. 

Ott, ahol nagy árt kapnak a gyümölcsért, 
szívesen foglalkoznak a ritkítással, mert fárad-
ságuk bőven meg van fizetve. 

A gyümölcshizlalásnak második fogása, hogy 
a föld elég nedvességet és táplálékot adjon 
a fának. Ennélfogva a fákat öntözni és trá-
gyázni kell. 

Az öntözést száraz időben mindenkinek 
ajánlatos folytatni, mert a kellő nedvesség 
hiányában a fa elrúgja a termést, vagy ha 
megtartja, ízetlen, taplós. 

Az öntözésre tiszta vizet használunk, a 
trágyázásra pedig a trágyalét, mely azonban 
tízszeresen vízzel meg van keverve. Öntözni 
hetenként vagy kéthetenként, amilyen az idő-
járás, szükséges ; trágyázni pedig csak két-, 
háromhetenkint egyszer. 

Egy egy fára 2—3 kánnátói egészen 8 — 10-ig 
önthetünk, aszerint, amilyen nagy a fa. 

Azonban akár a vizet, akár a trágyalét 
pusztán a fa tövére önteni nem ér sokat, vagy 
semmit. A kis fáknak a tövét előbb ki kell 
bontanunk ; a nagyoknak pedig a korona csűr 
gásában, vagyis ameddig az ágak kinyúlnak, 
lyukakat, vagy árkot csinálunk és úgy öntöz-
zük meg. 

Bizonyos, hogy ez is fáradtsággal jár, de 
meg is van az eredménye. Emlékszik Kulcsár 
uram, mikor egy évben az egész faluban csak 
Fehérnek volt szép termése, máshol mindenütt 
éretlenül lehullott. Azt mondták, hogy a száraz-
ság okozta. Igen az ; csakhogy Fehér hetenkint 
bőven megöntözte fáit, amiért sokan ki is 
nevették, hogy egyéb dolga sincs; utóbb azon-
ban ő nevetett, mikor a gyümölcsért nagy 
összeget beszedett. 

Fehér nemcsak azt tette, hogy a fáit szor-
galmasan öntözte, hanem este állott vízzel a 
koronát is megfecskendezte, amitől a gyümölcs 
még jobban nő. 

Így lehet, Kulcsár uram, a gyümölcsöt hiz-
lalni. Vannak a gviimölcshízlalásnak még más <DJ o 
mesterséges fogásai is, hanem azokkal mi már 
nem vesződhetünk. Amiket azonban elmondtam, 
azokat mindenki igénybe veheti, megteheti és 
haszna is lesz belőle, mert termése, ha meny-
nyiségre kisebb is, de minőségre jobb, különb 
lesz és a fák megmaradnak teljes erejükben, 
hosszú kort érnek el. 

— Köszönöm, hogy tanító úr kioktatott. 
Most már értem, hogy mi a gyümölcshizlalás, 
hogy nem badarság, hanem hasznos dolog, 
amellyel érdemes foglalkozni még a gazda-
embernek is, amennyire az idejéből kikerül. 

— ügy van, Kulcsár uram ! Bízzunk a jó 
Istenben, de ne váljunk mindent tőle, hanem 
tanuljunk és a tudományt fordítsuk hasznos 
munkára, mert manapság csakis úgy boldogul-
hatunk. 

(Sárosfaj Zádor Gyula. 

Gyógy n övények termelése. 
Közönséges ánizs. (Pimpinella anisum L.) * 

Egyptomból származó egynyári, igen régóta 
ismert fűszernövény, melyet Olasz-, Francia-, 
Spanyolországban s nálunk is illóolajtartalmú 
magvaiért nagyban termelnek. 

Az ánizs 30—50 cm. magas, hengerded, elágzó 
szárú növény, melynek alsó levelei épszélűek, 
kerek vesealakúak, a középről szárnyaltak, ék-
alakú levélkékkel. 

Július-, augusztusban hozza fehér ernyőt 
alkotó virágzatát. Termése két barnás, 3 cm. 
hosszú magból (ánizsmag) áll, melyek ren-
desen összetapadvák, sőt alig kiemelkedő, a 
közrefogott barázdáknak valamivel világosabb o o 
színű bordával bírnak. Az egész termés sűrűen 
pelyhes. 

Egaljban kényesebb a köménynél, a mele-
gebb fekvést szereti s a fagyok könnyen ártal-
mára vannak. Virágzáskor zord északi szelek 
is nagy kárt tesznek a termésben. 

Védett fekvésű, erőteljes, laza talajt szeret. 
A friss trágyázást nem tűri, kapás vetemények 
után azonban jól terem, míg gabonaneműek 
után gyengébb termést hoz. Különben is ter-
méseredménye nagyon függvén az időjárás-
tól, nagyon ingadozó. ' Ot/ _ O 

Vetni minálunk, hol veteményünk a késői 
fagyok kártékonyságának nagyon ki van téve, 
nem tanácsos május előtt, annál i* inkább, 
miután ígv is idejében beérik. Bár március-
áprilisban már vethető. Tartós szárazság ese-
tén a kikelő növénykéket, ha lehet, öntözni kell. 

A vetést az ősszel fölszántott, tavasszal föl-
porhanyított s elsímított földbe végezzük, 30—• 
50 cm. sortávolba, 17—20 kiló magot szá-
mítva hektáronként, mert a kereskedelembeli 
mag csíraképessége alig 35°o átlagban. 

A mag lassan kelvén (25—35 nap), ha a 
gyom földünket ellepné, azt a kikelés előtt 
sekélyen meg kell kapálni, s ha a növénykék 

* Termelési előírás a „Praxisból", Laih Rezső és 
dr. Marschall szerint. t'Böős, Pozsony m.t 
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5—6 em.-nyire megnőttek, gyomlálni kell, mely 
alkalommal egyszersmind a ritkítást is elvé-
gezzük 15—20 cm. növénytávolra. Ha 2—8 
arasznyira megnőtt, ismét kapálni s feltöltö-
getni kell. 

Veszedelme az ánizsnak egy lepke, az úgy-
nevezett ánizsmoly (Tinea anisella clebaneri) 
pondrója, melynek kártékony liatása alatt a 
magvak érés kezdetén elpirosodnak s elrot-
hadnak. 

Augusztus-, szeptemberig a növény szára 
sárgulni kezd, az ernyők megbarnulnak, az érés 
azonban nagyon egyenlőtlenül következik be, 
pedig ha az árú nem egyenletesen barnászöl-
des színű, hanem tarka, értéke is kisebb. Azért 
az aratás idejét jól meg kell választani, s hogy 

A szövetkezetekről. 
A tanítók továbbképző tanfolyamán Kolozsvárt dr. Gidó-
fcdvy István kolozsvári kir. közjegyző által tartott elő-

adások vezérfonala. 
(I. közlemény.) 

Kedves barátaim ! Szándékosan és jól meg-
fontolva használtam e megszólítást, noha nagy 
részüket személyesen még nem ismerem. Azon-
ban a tanítóknak — akik közé mindazokat 
számítom, kik tanítással foglalkoznak, tehát a 
nagyméltóságú, méltóságos és nagyságos cím-
mel bíró egyetemi tanártól lefelé a nagyságos, 
tekintetes urakat és a legkisebb faluban CT 
működő néptanítókat is — kötelességük tanít-
ványaikat barátjaiknak tekinteni, mert ha nin-
csenek velük szemben barátságos érzülettel 
eltelve, akkor tanításaikkal csak felemás mun-
kát végeznek. 

Az összes tanítók, tehát az egyetemek, 
akadémiák, felső-, közép- és népiskolák tanítói 
közül a nemzet erősödésére, a nemzet fenn-
tartására legfontosabbnak a néptanítókat tar-
tom, akik a kezdet kezdetén az alapfogalmakat 
ismertetik meg a kis nebulókkal, akiknek 
lelkét, tudását, szívjóságát viszik a tanulók 
majd a közép- és felsőbb iskolákba. A nép-
tanítók alkotják meg azt a gerincet, amelyre 
a többi tanítással foglalkozó férfiak csak a 
díszeket rakosgatják fel. 

A néptanítók működésének nagy fontosságára 
és méltó megbecsülésére legelőbb a németek 
gondoltak s Németország nagyságát és hatalmát, 
Franciaország felett való diadalmas hadjáratát 
nem a szuronyok százezreinek, nem a felsőbb 
iskolákat végzettek magas képzettségének, ba-

egyenletesebb árút nyerjünk, a növényeket le-
sarlózva vagy gyökerestől kiszedve összekötöz-
zük keskeny kévécskékbe s tető alá hozva, szel-
lős helyen utánémi és száradni hagyjuk. Eső 
iránt a learatott növény igen érzékeny, rossz 
színűvé lesz tőle. 

A teljesen száraz kévéket tiszta szérűn szét-
szedve, azokat kézi cséplővel gyengéden, hogy 
a mag igen ne zúzódjék, kicsépeljük. A kicsé-
pelt s átrostált ánizst azután vékonyan szét-
terítve, egyszer-kétszer átlapátolva, megszárít-
juk. Kereskedelembe vastag 100—150 kg-os 
zsákokba varrva kerül. 

Hektáronként 5—8 mm, magot ad, melynek 
ára mmként 60—80 korona. Azonkívül ad 
hektáronként 18—26 mm. szalmát. K . 

nem a nép iskolázottságának, fegyelmezettsé-
gének köszönheti. A németek után most már 
világszerte mindenki nagy siilyt helyez a nép-
tanítók helyzetének javítására, nagy súlyt 
helyez nemcsak arra, hogy a néptanító a 
faluját érdeklő összes közgazdasági és szociális 
kérdésekben tájékozott legyen, hanem arra is, 
hogy tudja a népet vezetni, irányítani, otthon 
tartani és a maga munkásságával, irányításával 
a népet a megelégedett, békés családi élet 
útján az állam erős támaszává, hatalmas 
oszlopává fejleszteni. 

Ez a munka nem kicsiny munka. Nem is 
lehet félkézzel elvégezni. Ehhez erős akarat, 
szívós kitartás, nagy emberismeret és élet-
bölcseség szükséges. 

Divat volt évekkel ezelőtt nálunk is, de 
más országokban is, minden kezdeménveze'st • 1 az államtól várni, a segítségért kolduló kezet 
az állam felé nyújtani és várni tőle a sült 
galambot. A kezdeményezés igen kevés ember-
nek volt a természete és ritkaság számba ment, 
ha az ember egy-egy faluról azt hallotta, hogy 
saját erején, saját munkálkodása révén a jólét, 
a megelégedés és a gazdagság útjára lépett. 

Ez egy beteges, hibás irányzat volt, mert 
egy pár emberre bízták az ország egész lakos-
ságának előhaladását és bármily okos embe-
rekből állott is a kormány, eredményeket csak 
azon vidékeken tudott felmutatni, ahol meg-
volt a képesség és készség arra, hogy eme 
munkában őt támogassa. De felkeresni is nehéz 
volt azokat a tehetséges embereket, kik a 
kormánynak önzetlen támogatására szolgálhattak. 

Mintegy 20 esztendeje egészen más irányba 
terelődött a közgazdasági munkálkodás sora. 
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Elrejtett kis falókban okos, jó emberek léptek 
kezdeményezőleg a porondra és nem kis 
eredményeket értek el. Igaz, bogy egy-egy 
ember önállólag ilyen dolgokat megteremteni 
nem tud. Igaz, bogy nem ebben az irányban 
felnőtteket öreg korukban más irányba terelni 
nagyon nehéz. Nem hajlik az öreg fa, hanem 
törik s inkább elszakad a felnőtt ember hazá-
jától, mintsem hogy más gondolatkörrel idő-
sebb korában újabb munkához lásson. 

Tehát a tanítónak legelső kötelessége a 
szociális és szövetkezeti munkálkodás terén az, 
hogy magának munkatársakat neveljen. 

Ha én néptanító volnék, megvolna a saját 
rendszerem arra nézve, hogyan járjak el e 
kérdésben. Ezt az általam felállított rendszert 
akarom most a néptanítókkal megismertetni. 

I. 
A nevelés a családban kezdődik. A család 

egy, a szeretet által vezetett köztársaság, mely-
nek keretén belül a gyermekek látják, hogy 
csak úgy boldogulnak, ha az erősebbek a 
gyöngébbeket, gyermekeket szeretgetik, támo-
gatják, ápolják és irányítják. Hány öt-hat 
esztendős leánykát ismerünk, aki kis öccsét 
vagy húgát sokkal jobban gondozza, mint 
akárhány felnőtt. Szüleiktől látják ezt a példát 
és követik ösztönszerűleg anélkül, hogy tudnák, 
hogy miért teszik. Játékbaba helyett az oda-
cseppent kis babát dédelgetik és ebben már 
megvan a jövőjük pecsételve, hogy ha fel-
nőnek, gondos, jó családanyák legyenek. 

Ezt a romlatlan kis gyermeket a törvény 
parancsánál fogva előbb a kisdedóvodába, ké-
sőbb a népiskolába keh küldeni. Vétket követ 
el minden tanító, aki a család által e gyer-
mekbe oltott mások bajával való törődést 
megfékezi vagy épen kiöli. 

A mások bajával való törődés megtartásá-
val nem akarom a gyermekeket terhelni, sem 
a tanító nevelési rendszerét megnehezíteni. 
Könnyen megy az egész, csak szeretet, gon-
dosság, megfigyelés és jóakarat kell hozzá. Ha 
a kisdedóvodában a gyermekkertésznő a gyer-
mekeket olyan munkára szoktatja, hogy közö-
sen együtt alkossanak egy előttük nagyobb 
és így szebb dolgot, meg van mentve a gyer-
mekekben a mások bajával való törődés gon-
dolata. 

Ha a gyermekkertésznő a gyermekekkel 
különböző szinű papircsillagokat állíttat elő, 
nevüket mindenikre ráírja és azután meg-
magyarázza a gyermekek nyelvén, hogy ez a 
kis csillag magában még szinte semmi, de ha 
összefűzi és kis kosarat vagy papirszőnyeget 
készít belőle s a gyermekek látják, hogy a 
magukban véve kevésbbé szép és értékes kis 

csillagokból mily szép dolog áll elő : meg van 
alakítva a legkisebb erők által az első „kosár-
vagy papirszőnyeg-szövetkezet". 

Anyagilag véve ez nem nagy értékű, de az 
eredmény, az egymásra támaszkodás nem ma-
radhat el nyomtalanul, hanem az egész életen 
át végig kell kisérnie a gyermeket. 

A második esztendőben a kisdedek más, 
értékesebb, piacképes dolgokat is állíthatnak elő. 

Óvodába járni minden gyermek köteles és 
mégsem tudjuk mindnyájukat oda vinni. A 
kisdedek munkájával sok gyermeket lehetne 
ellátni, mert lia a gyermekkertész ügyes, úgy 
e rendelkezésre álló, még fiatal, munkabíró erő-
vel gyufaszálkákból, kemény és szines papírból 
isçen sok értékes karácsonyfadíszt készíttethet 
és ezt szívesebben venné meg a jobbmódú 
szülő gyermeke, mint a külföldi selejtes árut. 

így alakulna meg minden kisdedóvodában 
az „első magyar karácsonyfa-díszt termelő 
szövetkezet". 

Fele tréfa, fele játék, de mégis csak nagy 
dolog az, ha e két év emléke a szövetkezeti 
igyekezéssel telítve marad meg a gyermek 
agyvelejében. Ezt már bajosan mossa le az 
iskola, bajosan az élet. 

II. 
Az elemi iskolában a tanító már ilyen 

gyermekekkel a dolgok velejét ismertetheti 
meg. Megtaníthatja példákból, hogy a társa-
dalom nem egyéb, mint a tett szolgálatok 
kölcsönös kicserélése. Alkalmas, kedves olvas-
mányokkal, alkalmas, szép példákkal kell a 
fogékony lelkeket napról-napra megterméke-
nyíteni. 

Hogy megismertessem, milyen példákra gon-
dolok, elmondok egy párt : 

Kovács Lajos, a levélhordó, kellemetlen 
helyzetben volt hétfőn. Kilyukadt a cipője. 
Elment tehát Nagy Péterhez, a cipészhez, és 
így szólt hozzá : Csináld meg a cipőmet, mert 
különben nem állhatok szolgálatba. 

Péter ezt válaszolta : Szívesen megcsinálnám 
a cipődet, de fát kell hoznom az erdőből. 
Ha esőnk lesz az éjjel, hosszú ideig nem lesz 
fütenivalóm. Okvetetlenül haza kell hoznom 
a fát az erdőből. 

Ebben a kellemetlen helyzetben Lajosnak 
jó gondolata támadt, így szólt Péterhez: 

— Ide hallgass : csináld meg a cipőmet, én 
meg hazahozom a fádat az erdőből. 

Ügy történt, ahogy megbeszélték és mind 
a ketten nagyon meg voltak elégedve. 

íme, az első benyomása a tett kölcsönös 
szolgálatoknak, amelyek által ember az ember-
társának életét tűrhetővé, elviselhetővé teszi. 
Temérdek ilyen példa mindannak megértésére 
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felismerésére vezeti a tanulót, hogy az egyedül 
álló ember jóformán tehetetlen, míg a szövet-
kezett embercsoport hatalmat képvisel. A szövet-
kezés útján a látszólag megoldhatatlan fel-
adatok minden nehézségei elháríthatok. 

Még egy ilyen iskolai példa : 
A tanító megígérte, hogy csütörtökön juta-

lomból sétálni viszi az egész osztályt, mert 
azzal meg volt elégedve. Csütörtökön reggel 
azonban Lajos apja kijelentette, hogy Lajosnak 
fát kell hordania, nem mehet sétálni. Erre az 
egész osztály elment Tóth Lajosékhoz, segí-
tettek neki, a fát hamarosan behordták s Lajos 
azután mehetett sétálni a többiekkel. Vala-
mennyien örültek, Lajos is örült s a tanító azt 
mondotta, hogy ez az összetartás. 

Az iskolai életből az alkalmi szövetkezésnek 
igen sok példáját sorolhatnám még fel, azonban 
még csak egy párt említek a nevezetesebbek 
közül, ezek tartósabb hatással voltak a fiatal 
lelkekre. 

Egyik erdélyrészi főgimnáziumban a tanulók 
között, nem megerősített szabályokkal ugyan, 
de tényleg fennáll „a tanárok túlszigora által 
okozott vagyoni kár megtérítésére alakult 
szövetkezet" és áldásosán működik. 

A mult évben történt, hogy egyik jelesen 
képzett társukat egy gyermekcsinyéit konvik-
tusi kedvezmény és más javadalmak elvesztésére 
ítélte a tanári kar. A szövetkezet tagjai az ő 
tanulótársai voltak. Az ítéletet maguk között 
igazságtalannak minősítették. Nem mentek 
további panaszra, nem éltek perújítással, mert 
tanulni akartak, az érettségire készültek. Minden 
tagra kivetették aránylagosan a kárt. 

Megfizették társuk helyett a kollégiumnak 
összes követelését, alig jutott egyre-egyre 
egy két korona, és teljesen vagyontalan társuk 
tanulmányait tovább folytathatta. Tanulótársai 
szeretete murkakedvét annyira fokozta, hogy 
mint egyik legelső tette le az érettségit s ma 
a kolozsvári egyetem egyik legkitűnőbb hallga-
tója, Társai közül többen itt vannak vele, 
szóval, tettel most már ő gyámolítja ezeket 
s annyira összetartanak, hogy egyiknek öröme 
mindnyájuk öröme, másiknak bánata mind-
nyájuk bánata, egyiknek pénze mindnyájuk 
pénze, és így itt az idegenben valamennyien 
jól boldogulnak. 

Ugyanezen főtanodában a rendes gyakorlat 
az, hogy, ha valamelyiket nagyobb anyagi kár 
ér, kibocsát egy ívet, ráírja, hogy „Segíts" és 
bizony az összes növendékek megsegítik az 
ilyen kérő szóval hozzájuk fordulókat. 

Ugyanott láttam, hogy egyik diák, amelyik 
a főtanodától legmesszebb lakik, megfogad 
egy fuvarost két rossz, lassújárású lóval, de 
jókedélyü embert és azután szervezi a „Szállító-

szövetkezetet". Sokszor 16—20 diák podgyásza 
is reá kerül e szekérre, ők meg gyalog, dalolva 
mennek a szekér után. Olcsón fuvarozzák haza 
mindegyiküket, a többlet egy részéből útra-
valót szereznek be, ebből részeltetik a fuvarost 
is, aki az úton velük jól mulat és épen ezért 
sokkal jutányosabban vállalkozik az ilyen ter-
hesebb fuvarozásra, mintha egy önző diák a 
maga részére foglalná le. D O 

Elég ennyi a fiúkról. Beszéljünk a leány-
kákról is. 

Egy budapesti külvárosi iskolában az egyik 
növendék megbetegedett. Az orvos egy liter 
kina-bort rendelt neki. Még ha az iskolában 
készült volna is a bor, legalább két koronába 
került volna. Ekkora összeget pedig senki sem 
tudott áldozni. Ekkor a tanítónő azt tanácsolja 
a növendékeknek, adják _ össze mindazt, ami 
tehetségük szerint telik. így apránként össze-
rakosgatva, csakhamar egybegyűlt a liter kina-
bor ára. 

A legokosabb leánykákat az orvossággal 
elküldték beteg társuk lakására s valamennyi 
emlékezni fog arra, hogy vállvetve sikerült, 
ami külön-külön lehetetlennek látszott. 

íme, a szövetkezés példái, amikor bizonyos 
alkalmi célok elérésére törekednek. Innen 
csak egy lépés választ el a szövetkezés állan-
dósításától, ami számos iskolában meg is 
történik. Sok helyen közösen szerzik be a 
tolltartókat, ceruzákat, zsebkéseket, s ezáltal 
gondoskodnak arról, hogy senki se legyen 
akadályozva a munkában. Es a szó teljes 
értelmében kooperáció a neve annak a szövet-
kezésnek, amelyet az egyik falusi iskolában 
alakítottak a ruhák javítására. Országos vásár 
alkalmával a növendékek pénzt adtak össze, 
hogy szövetdarabokat, fonalat, gombokat vásá-
rolhassanak olcsó áron. Mindezt nagy dobozba 
helyezték, ez a raktár, s valahányszor kifeslik 
valamelyik leányka ruhája, rögtön kijavítják 
az iskolában. A nagyobb leánykák foltozzák a 
kicsinyek ruháját úgy, hogy a családok ettől 
a gondtól teljesen mentve vannak. Az egyik 
leányka így írt erről a szövetkezésről: „A 
fonál, nagyban vásárolva, három krajcár helyett 
csak kettőbe kerül. Majd ha nagy leszek, oda 
törekszem, hogy összeálljunk néhányan jó 
gazdasszonyok, amilyen magam vagyok, hogy 
cukrot, kávét, fűszereket, szóval mindent, ami 
szükséges, közösen beszerezzük. így kevesebbe 
kerül." 

Ezt másképen úgy is lehetne nevezni, hogy 
a férj fizetésének vásárlóképességét fokozzuk. 
Amivel bizonyára többet tehet az asszony, mintha 
azon iparkodik, hogy maga is fizetést kapjon. 

Pormára ez semmi, de a dolog lényegére 
nézve igen sok, úgyszólván minden. Az ilyen 
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tanítások hatása sokszor szembeszökően nyilat-
kozik meg a gyakorlati életben. Párisban 
például, ahol a sok mindenféle tilalom a tanító 
kezét megbénítja, ilyen sorokat találunk egy 
13 éves tanuló írásbeli feladványában: „ \ e m 
engedelmeskedtem s tanító úrnak. A tanító 
úr megtiltj i a labdázást, mert a lapdával 
könnyen betörhetjük az ablakot. Nem fogom 
többé tenni . . . . " Ez történik Párisban. Már 
most nézzünk át például Orleansba, ahol egy-
korúak a tanulók, labdázni is akarnak s az 
iskola üvegtábláit hasonló veszély fenyegeti. 
Orleansban legott megalakult „az üvegtáblák 
betörése ellen való szövetkezet" s a tanulók 
annyit játszottak, amennyit akartak. Amíg 
tehát a párisi tanuló tehetetlenségében csüg-
gedten megáll a fenyegető üvegtáblával szem-
ben, az orleansi ügyet se vet reá, mert az 
üvegtáblákról előre gondoskodott. Ha betörnek 
néhányat : lesz munkája az üvegesnek, ennyi 
az egész, így növekszik a fogyasztás, fejlődik 
az egyéni kezdeményezés szelleme, pusztán az 
ilyen szervezet által, mely arról gondoskodik, 
hogy a támadt hiányok közösen pótoltassanak. 

(II. közlemény következik.) 

Gazdasági Tanácsadó. 
„2112." Hajdúböszörmény. A csótányt 

vagy a svábbogarat többféle szerrel írthatja. 
Ez az élősdi nagyon szereti a sört. Ha tehát 
sétahelyükön sörbe mártunk egy rongyot, azt 
tömegesen ellepik és abban összegázolhatók. 
Elpusztíthatjuk őket 2 rész borax és 1 rész 
porcukor keverékével is ; mert ettől menten 
fölpukkadnak. De mégis mindenek között leg-
jobb irtási módszer az, hogy füszerüzletben, 
vagy droguistánál vásárolunk cirka 5 deka-
gramm schiveinfurti zöldet (arzénsavas réz), 
amelyet közönségesen csak zöld pornak is 
neveznek, s ezen port este az egész konyha 
kerületében, mindenütt a falak mentén föl-
hintjük. E porra nagyon kell vigyáznunk, mert 
az erős méreg, kutyát-macskát, de főleg kis 
gyermeket tartsunk távol addigra a konyhától, 
fia gyermek van a háznál, akkor célszerű a 
zöld port reggelenként óvatosan összesöpörni 
s estig — amíg újra elhintésre kerülhet — 
jól elzárni. A főszabály : tisztaság ! Ne hagy-
jon békét a sváboknak s azok önmaguktól 
kipusztulnak. — „Telkes" Bpest. A G. I. I. 
f. évi júniusi számában a következő két szak-
könyv nyert ismertetést: 1. A borjú természe-
tes és mesterséges táplálása, valamint fölnevelése 
az egyéves korig, tekintettel a gümőkór elleni 
védekezésre. í r ta Balogh Sándor. Ára 5 kor. 
Megrendelhető a szerzőnél Kassán, (gazd. tan-
intézet). 2. Gazdasági Vezérfonal. I. rész. Álta-

lános növénytermelés. írta Gáspár József föld-
mívesisk. igazgató. Ára 3 K 20 fill. A meg-
rendelés szerző c íméreHunvad -Algyógyra 
küldendő. — K. J. B. Újfalu. A méz köny-
nyen indulhat erjedésnek, ha nedves helyen 
lesz tartva. E bajon aztán úgy szoktak segí-
teni, hogy a mézet vízfürdőben fölforraljuk és 
porrá tört krétát, illetve tiszta porcellánföldet 
keverünk bele. Kihűlés után lassan leszűrendő 
a méz. — B. B. Brassó. 1. Ha már egyszer 
avas a vaj, akkor már azt igen nehéz élvez-
hetővé tenni, mert a vajnál kényesebb dolog 
alig van. Próbálja meg fölforralni, de csak 
rövid ideig hagyja forrni, alig V« percig, aztán 
hűtse le. így talán még főzővajnak használ-
ható lesz. 2. Tévedni méltóztatik. Csak a zsír 
kezdetleges avasságának orvoslásáról volt szó. 
3. Idegen szerekkel (salycil, stb.) kezelni nem 
szabad. Azok ártalmasak az egészségre. — 
Cs. G. Algyógy. A jövő számok egyikében 
sorát ejtjük. — Többeknek. Belga óriási-, 
bécsi kék-, ezüst- és húsnyulak tenyésztésével 
évek óta foglalkozik Auff'enberg János fővárosi 
tanár (lakik : Csillaghegy, Budapest mellett). 
Állandóan 200—300 darabból áll az állat-
állománya. - - L. K. Kőrösladány. 1. Baromfit 
az államtól úgy kaphat, ha eziránt az Önök 
kerületét képviselő állattenyésztési kir. kerületi 
felügyelőhöz fordul. 2. Cikkeit kérem rendesen 
csak féloldalra írni, s a félíveket nem össze-
ragasztani. Hiszen nem akarunk távirati szala-
got olvasni ! 3. Mindenben szívesen adunk 
tanácsot, a jó dolgokat köszönettel vesszük. — 
Sz. F. Budapest. A nem közölhető cikkeket 
a papírkosárba dobjuk. Kéziratokat a szerkesz-
tőség nem ad vissza! — „Tejgazda." Cikk-
sorozatot nem szívesen közlünk. Tessék kisebb, 
önálló cikkeket írni, de csak a lap egyik 
felére, hogy a javításokra hely maradjon. A 
cikkek jók, de sok fölösleges körülírás és 
leíró rész van benne. A „tárgy1' a fődolog. — 
F. J. Balatoncsehi. 1. Mivel akarja beültetni 
a földet? Szőlővel, gyümölcsfával, cserjékkel 
vagy díszfákkal ? ? 2. Talajelemzéseket nem 
végeznek ingyen, hanem igenis 4 koronáért 
egy-egy vizsgálatot. Véleményünk szerint ez 
fölösleges kiadás. 3. Az orsz. chemiai intézet 
címe: Budapest, II., Oszlop-utca 16. Önökhöz 
legközelebb a keszthelyi vegykísérleti állomás 
fekszik. Tessék oda kérdést intézni. — O. V. 
Abrudtalva. Tessék kérelmével f. év december 
hó elején újból hozzánk fordulni. Addig bizto-
san lesz újabb kiadás a kért müvekből. — 
M. F. 1. Jó sörárpa répa vagy burgonya után 
teremhet, kivált ha ez okosan volt mütrágyázva, 
sok kálival és foszforral, de kevés légennyel. 
2. Forduljon a m.-óvári növénytermelési kísér-
leti állomáshoz. — B. F. M. Szentjános. 
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Ragadozó szárnyasokat a baromfiudvartól távol 
lehet tartani azzal, hogy az állandó tyúketető-
hely közepére beerősítünk a földbe egy minél 
hasszabb rudat, mely rud felső végébe egy 
kiérdemesült kaszát élével fölfelé irányítva 
rögzítettünk meg. Különben pedig legjobb a 
vadászfegyver, csak idő legyen lesbe állani ! — 
K. Gy. Ebben a hónapban nélkülöztük becses 
sorait. Miért? — P. M., N. F. Cikkeik nem 
közölhetők. 

V e g y e s e k . 
— íz le tes tojások. A tojás héja lyukacsos 

és minden szagot könnyen beszív. Ezért kell 
a piszkosat rögtön lemosni és a tojófészek 
tisztaságáról gondoskodni. De vigyázni kell 
arra is, hogy a tyúk ne kapjon penészes ke-
nyeret, vagy dohos szemet. A táplálékban vál-
tozatosságra kell törekedni. Tiszta szemtől a 
tojás üresízű, sárgája világos lesz. Sok hús-
ételtől halzsír-szagot kap a tojás. Legjobb, ha 
reggel burgonyapempőt adunk egy kis hús-
hulladékkal, délben zöldségfélét, este szemet. 
Ily változatosság mellett mindig ízletes tojásra 
számíthatunk. 

— A széna súlyvesztesége. A kazalbeli 
érésen átment széna szabályszerű víztartalma 
14—15% ; ha tehát pl. 20% víztartalma volt 
a takarmánynak abban az időben, midőn ka-
zalba rakták, 5—6°/0-nyi vízveszteséget szen-
ved a széna. Azonkívül még némi erjedési 
veszteségek is támadnak, melyeknek nagysága 
igen függ attól, hogy mily víztartalommal 
kazalozzuk a szénát, mert a szárazon kazalo-
zott takarmánynál jelentéktelenek az erjedési 
veszteségek, míg ellenben a nyirkosán kazalo-
zottnál több százalékra mehetnek azok. 

— A pulyka. Az összes baromfiak közül leg-
kevesebb takarmányt igényel, mert élelme nagy-
ját maga megkeresi, ha van jó bogarászó területe. 
Évenként 30—40 tojást rak a kotlója, melyet 
szeret titokban lerakni, sőt ha nem vigyázunk 
reá, önkészítette fészekben kikölteni. Ä költés 
26—28 napig tart. A pulyka fölnevelése kissé 
nehéz ; ezt úgy könnyítjük meg, hogy keltő-
fészkébe egy héttel későbben néhány tyúktojást 
lopunk bele ; ezek a csirkék világrajövetelük 
után rögtön tudnak táplálkozni és megtanítják 
erre a kis pulykákat is. Ezek legjobban szere-
tik a légyálcát, hangyatojást, reszelt száraz 
kenyeret, később a felaprózott csalánt, füvet 
és salátát. Kis korukban a nedvesség iránt 
rendkívül érzékenyek, ezért megázástól óvandók. 

— Tengeritermelés. Az utóbbi két szá-
raz évben a tengerivel való kísérletezés terén 
az bizonyult be, hogy: 1. Száraz évben a trá-
gyázatlan föld jobb termést ad, mint a köz-

vetlenül trágyázott; mert ettől maga a trágya 
elkorliadása is külön vizet von el. 2. Aszályos 
évben a tengeri annál jobban sikerül, minél 
korábbi ültetésű; mert így a tenyészévad java 
az esős nyárelőbe esik. 3. Ilyen évben a töltö-
getés, mely gyorsítja a talaj kiszáradását, hát-
rányos és a tóvárosi termesztési mód, mely 
sima mívelésből és gyakori talajlazításból állf 
jelentékeny sikert biztosít, mert a talaj víz-
készletét fokozza. 

— Igen jó íaviaszt, sérült fák gyógyítá-
sára, házilag is lehet készíteni, úgy hogy 50 gr. 
fehér viaszt, 50 gr. fehér szurkot és 80 gr. 
terpentint egy mázos edényben gyenge tűz 
fölött fölolvasztunk, s mikor félig lehűlt, közé-
keverünk 15 gr. áloéport. A fa sebének hege-
dése e viasz alatt föltűnő jól megy végbe. 

— A malacok hasmenése ellen ajánlható 
a rizskása vize, amelyben az megfőzetett, lan-
gyosan itatva orvosszerül. Megjegyzendő azon-
ban, hogy e bajnak rendesen az anyasertések 
helytelen táplálásában szokott lenni az oka. 
Leggyakoribb hiba, hogy etetés után a vályút 
nem tisztítják ki s azon a rátapadó moslék 
megsavanyodik ; pedig a hasas és szoptató 
anyasertés semmiféle savas dolgot nem tűr el. 

— A kecske táplálása. Németországban 
már réges-régen az a jelszó terjed, hogy: „A 
kis ember tehene a kecske". A jelesül űzött 
tenyésztés mellett foglalkoznak a helyes táp-
lálásának kérdésével is. Főelv itt is az, hogy 
a kecske is, mint a tehén, tulajdonkép a 
nyeldeklőjén át adja le a tejet. Megeszik ugyan 
mindent, ami fűnernü vagy földi termék ; de 
azért szereti a kemény szénát, falombot, pelyvát, 
burgonyahéjat, korpát és mindenféle szemet. 
Sok vizet iszik s ezért az sohase hiányozzék. 
Szereti a változatosságot, tehát egyféléből ne 
vessünk neki sokat, mert különben pazarol. 
Takarmányát legjobb létrajászolba rakni, mely 
alatt zárt jászola terül el, hogy a hulladék 
ebbe szóródjék s a pazarlás meggátoltassák. 
Nyáron legjobb neki legelőre járni. Nagyon 
szeret mindenféle falevelet és így a legszegé-
nyebb ember is tarthat kecskét. „ Jf ." 
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LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja p lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
gazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 

községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Képtanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉB S. 

Kéziratokat n e m a d u n k vissza.. 

Felnőttek oktatása — ninnkás-
képző-iskola. 

Modern államban a szociális alkotá-
sok szüksége követelőn tolul előtérbe. 
Oly nagyok az igények és oly hangosak 
a kívánságok, hogy azok elől kitérni 
nem lehet. Az a féktelenség, amellyel 
a nép zömét izgatják és a társadalmi 
rend ellen fölfesryverzik kiáltón köve-
teli, hogy a nép józanabb vezetőire hízzuk 
a reformmunkálatokat s ne engedjünk tért 
a mindenhová betolakodó csábítóknak, 
kik az érzéki vágyak fölkeltésével és 
meguövelt erejével áttörik a legszentebb 
és legerősebb korlátokat is — ha kell. 

Elég csak a közelmúlt eseményeire 
mutatnunk, amidőn a szoeiálizmus ki-
tartott apostolai megostromolták magát a 
törvényhozó-testületet, sztrájkbalépésre 
szólították a kormányzatban részes bir-
tokososztály munkásait, megrendszabá-
lyozták minden nagyobb munkánál a 
vállalkozókat s még az amúgy is elég 
ingerült nemzetiségekkel is kezet fogtak 
a magyar állam, magyar törvény és 
társadalmi rend fölforgatására. 

Mindezt pedig azért tehették, mert 
a nép zömének nincs a józanabb vezetőkkel 
kapcsolata, tehát magára van hagyatva 
minden iigye-bajában ; tanácstalanul, véd-
telenül áll, mikor a törvényt tudtán 
kívül megsértette, vagy előírt kötelessé-
gét nem, vagy épen rosszul teljesítette ; 

amidőn önmagán segíteni akar stb. stb. 
Ezért méltán meg lehet vádolni mind-
azokat, akiket rang- és mód mellett 
megfelelő tudás és intelligencia predesz-
tinált a nép vezetésére, de a szeretet 
hídja helyett korlátókat emelt maga és a 
minden körülmények közt kizsákmányol-
ható nép közé. 

Megvádolható a törvényhozás, a bir-
tokososztály, nagyiparosok és kereske-
dők sokasága, a közigazgatás, s bár-
mennyire kerülöm is, ki kell mondanom : 
az iskola. 

Ezeknek tulajdonítható, hogy a nép 
nem elég művelt, tehát nem elég értel-
mes kötelmeinek mérlegelésére; nem elég 
munkaképes, tehát nem is eléggé érde-
mes munkaerejének és idejének hono-
rálására; következőleg nem elég képes 
magával, családjával, községével, megyé-
jével és a hazával szemben fönnálló ter-
hek viselésére. 

Mi természetesebb, minthogy elégedet-
len, s ez az elégedetlenség kezébe adja 
a fegyvert, különösen ha — mint jelen-
leg is tapasztalható — izgatják. 

A földesúr nemzedékről nemzedékre 
örökölte uradalmainak munkásait, a nagy-
iparos a maga alkalmazottait, anélkül 
azonban, hogy ebben a tartósságban 
kamatoztatta volna a magáé mellett a 
munkások jövendőjét is. S lőn vége: a mai 
állapot. Megnőttek az életigények, a 
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közterhek, megdrágult az élet s általá-
ban nem vagyunk képesítve arra, hogy 
többet kereshessünk, mint eddig. 

És amidőn ennyire jutottunk, lehetet-
len be nem ismernünk a mulasztások 
terhelő voltát s a mentőreformok el-
odázhatatlan szükségét minden vonalon. 

Azaz, odáig jutottunk, hogy, ha min-
denki föl nem eszmél s meg nem fogja 
a mentőmunka végét ott, ahol épen 
fognia kell, akár szenvedés és áldozatok 
árán is, a bajt orvosolni nem lehet. 

Más lapra tartozik a kormányzóha-
talom, birtokososztály, nagyiparos és 
kereskedő kötelmeinek előírása. Én most 
a mulasztásban szintén részes iskola föl-
adatairól és illetve jövő teendőiről mon-
dok el egyet-mást. 

* 

Százszor is elmondtuk már, bogy a nép-
oktatás föladata nincs kimerítve az elemi ok-
tatás jól-rosszul végrehajtott munkájában, s 
hogy az a zsenge, akaratnélküli gyermeksereg, 
melyet az iskola bármily jó intencióval és 
eredménnyel támogatott 4—6 éven át, túl-
nyomóan épen akkor marad nevelő-támogató 
nélkül, amikor embernyi emberré formálódnék 
erejében és cselekvőképességében. Vagyis, lever-
vén magáról az iskola porát, leesik a többé-
kevésbé nyomorgó, tehetetlen, anyagilag és 
erkölcsileg fokról fokra sülyedő társadalomba, 
amely ahelyett, hogy támogatást nyújthatna 
neki, kiszipolyozza gyönge erejét és zsoldosává 
teszi. 

Próbáltunk itt-ott gátat emelni a rombolás-
nak a földmíves ismétlő iskolák, ifjúsági egye-
sületek, gazdakörök, olvasó- és dalegyesületek 
s a szövetkezetek intézményében. 

Sikerült. Csakhogy eljárásunkban nem volt 
egység s így az eredmény sem volt tömör, 
egységes. 

Azt tapasztaltuk ugyanis a legtöbb helyt, 
hogy a nép nem elég értelmes s így nem is 
elég kész a javára tervezett reformok befoga-
dására és támogatására, valami nagy űr van az 
iskola és társadalom között, s az előbbinek 
munkáját fölöttébb megnehezíti, hogy a néppel 
— mint előbb is említém — nem törődik senki, 
vagyis, hogy az iskolának nincs segítsége. 

Ha a törvényhozáshoz fordul, ezernyi ége-
tőbbnek jelzett ügy elintézésével tolják háttérbe ; 
ha a birtokososztály támogatását kéri, segítés he-
lyett még szemrehányást tesznek neki igen sokan, 
amiért a népet ki akarja emelni a tudatlanság 

sötétségéből, ahol járomra alkalmasabb ; a nagy-
iparos, kisiparos, vállalkozó egyaránt szemre-
hányással illetik az iskolát, hogy elvonja a 
jövendő generációt az egyedül boldogító gya-
korlati munkától ; a közigazgatás még az iskola-
látogatás állandósításáig sem jutott el. 

Mit tegyen akkor az iskola? Miért hibás 
akkor az iskola ? Kérdik bizonnyal igen sokan. 

Hát azért, hogy olyan, amilyen: tehetetlen. 
Pedig a munkásosztály és a produktív tőkét 

tulajdonjog szerint kezelő birtokososztály közt 
a választófalat egyedül csak az iskola ronthatja 
le, a békét csak az iskola állíthatja helyre. 
Azt kell tehát elsősorban megerősíteni cselekvő-
képességében. És itt mindjárt fölhasználhatnám : 
hogyan, mikor az iskola lelke, a tanító, egész 
élet verejtékes munkája után is — többek 
közt én is — csak bajról, nyomorúságról be-
szélhet, s maga is szenvedvén, gátolva van a 
mentőmunkában. De nem panaszolok. Inkább 
vigasztalódván, hogy vannak nálamnál, nálunk 
is nyomorultabb emberek, fölvetem a munkás-
képző-iskola és félnőttek oktatásának eszméjétújta. 

Ezzel a kérdéssel foglalkozott a Székely Tár-
saságok Szövetsége is, föliratilag sürgetvén a 
kultusz-, kereskedelemügyi és földmívelésügyi 
minisztereknél azok anyagi és erkölcsi támo-
gatását. 

* 

A munkásképzŐ-iskola olyan intézmény 
kell, hogy legyen, mely az ipari pályá-
ról leszorult néptöredéket a gazdasági 
és házi teendők jobb ellátására, háziipar-
űzésre gyakorlatilag és elméletileg is 
neveli. Nevelheti téli esti tanfolyamokon, 
amikor keresetképes egyének is láto-
gathatják, de nevelheti e célra alakított 
tanfolyamos szakiskolákban is, aminők 
a szőlőmunkás-, gazdasági ismétlő-, házi-
ipari stb. iskolák. 

A felnőttek oktatására valami olyan esti 
tanfolyamok volnának célravezetők, me-
lyekben a tanító, pap, jegyző nemcsak a 
szoros értelemben vett értelmi, erkölcsi, 
de gazdasági ismeretekre, sőt a törvény 
kezelésére is kioktathatnák a tudatla-
nokat. 

Magának az iránynak elég tápot ad 
az ú j Tanterv szellemében az elemi 
iskolában megkezdett és az élet szá-
mára folytatandó munka szüksége. 

Az iskolát és tanítót pedig segíteni 
kell erre: a törvény erejével, megérdemeli 
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díjazással, a társadalom vezetőembereinek 
támogatásával. Ha az a nép bölcsőjétől 
koporsójáig látni, érezni fogja, hogy az 
állami életnek époly fontos tényezője, 
mint a műveltségüknél, hivataluknál és 
vagyonuknál fogva fölötte állók; hogy 
azok napról napra vele együtt hordoz-
zák az élet terheit; vele vannak, támo-
gatják; osztoznak bújában, örömében: 
maga fogja kiseprűzni a bujtogatókat 
portájáról, megkíméli a terített mező 
áldását, a gyárak produktumaiba munka-
adókat s öntudatosan siet erőforrásai-
nak biztosítására — a közjó érdekében. 
Gondolkozzunk ezen a kérdésen minél 
többen. 

(Marosvásárhely.) Máthé József. 

Orsz. Pedagógiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum. 

Kedves kötelességünknek teszünk eleget, 
midőn olvasóinkkal megismertetjük az újjá-
szervezett Orsz. Pedagógiai Könyvtár elnökének : 
dr. Vangel Jenő egyet, m.-tanárnak program-
beszédét, mely valóban méltó arra, hogy minél 
szélesebb körökben tudomást szerezzenek róla. 
Szerzője egyszerűen „Elnöki megnyitó beszéd-
nek" nevezi, holott valójában széleskörű tudással 
és meleg lelkesedéssel, ügyszeretettel összeállított 
kis munka az, mely míg megismertet bennünket 
az 0 . T. M. múltjával, másfelől gazdag program-
jával kecsegtető képet nyújt a jövőre. Olvasva 
a múltját, előttünk áll ismét az a hagyományos 
magyar nemtörődömség, közöny, mely ólom-
súllyal nehezedik minden kultúrintézményünkre. 

Szinte csodálkozunk, hogy annyi idő óta 
még csak most jutott át a T. M. és P. K. a 
.kezdet nehézségein. Csodálkozunk, hogy egy 
My életrevaló intézmény oly sokáig tengődött 
teljes elhagyatottságban akkor, midőn az élet 
egyre hangosabban sürgeti a gyalcorlati irányú 
oktatást, aminek egyik előfeltétele, hogy szemlél-
tetve tanítsunk, hogy necsak fogalmakat verjünk 
a gyermek fejébe, hanem valóságban mutassuk 
is be nekik azt, amivel őket megismertetni 
akarjuk. Pedig hány iskolánk van, amely mind-
ezideig híjával van a legszükségesebb tanesz-
közöknek, vagy lia van is némi felszerelése, 
ennek javarésze idegen gyártmány. Es hogy 
ez mily hatással van a gyermek lelkére, azt 
mindenki tudhatja, akit ilyen idegen gyártmá-
nyú és idegen elnevezésű segédeszközökkel ve-
zettek be a tudományok csarnokába. 

Legfőbb ideje tehát, hogy az 0. P. K. és 
T. M. megkezdje áldásos működését, hogy 
mintegy központi szerv, céltudatosan gondos-
kodjék iskoláink mindenféle tanszer-szükség-
letének tökéletes kielégítéséről és gondoskodjék 
tanszeriparunk megteremtése után annak veze-
téséről és magyaros szellemben való tovább-
fejlesztéséről. 

Dr . Vangel elnöki beszédéből, illetőleg 
programjából közöljük és olvasóink figyel-
mébe ajánljuk a következő részeket: 

„Hosszú vajúdás után végre-valahára jelen 
év márc. 3-án a Tanszermúzeum és az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár végleges szervezetet 
kapott. Az új szervezet adása dr. Neményi 
Imre osztálytanácsos nevéhez fűződik, az ő 
vezetésének ez is egyik nevezetes ténye. 0 volt 
az, aki nem sztint meg a minisztériumban 
sürgetni a szervezés ügyét, míg végre sikerült 
kivívnia, hogy a minisztérium a tanszermúzeu-
mot és könyvtárt véglegesen szervezte és így 
ez intézményeknek fényesebb jövőt biztosított. 
Ez az ügy jobbrafordulásának legbiztosabb 
záloga. Meg vagyok győződve, hogy dr. Neményi 
bülcseséggel és eréllyel fogja a Tanszermúzeum 
körében megvalósítani mindazt, aminek hasz-
nosságáról ő, valamint a tanács meg van 
győződve. 

Az új szervezet a régi szervezetet hatályon 
kívül helyezte, az igazgatósággal megbízott 
titkárt, valamint a tanszer-bizottság egyes 
tagjait eddigi hasznos munkálkodásuk elisme-
résével a minisztérium felmentette és az intéz-
mény élére, mint elnököt, három évi időtar-
tamra, csekélységemet nevezte ki. Továbbá 
ugyancsak akkor a minisztérium az eddigi 
titkárt további három évre, egyúttal a tíztagú 
tanácsot és a 24 külső tagot is kinevezte. 

Mint minden intézménynek, úgy a jelen 
szervezetnek is lehetnek, sőt vannak hiányai 
és fogyatékosságai, de ezek nem olyan termé-
szetűek, amelyek megakadályoznák a további 
fejlődést. Mindenekelőtt az új szervezetnek 
rendkívül nagy hiánya, hogy belőle a közép-
iskola teljesen kimaradt. Ez ellenkezik a cím-
mel is, mert tulajdonképen a könyvtár és 
múzeum enélkül nem lehet „országos". De 
ellenkezik a tudomány és pedagógia felfogá-
sával is. Mert ha a népiskolai tanszermúzeum 
a népiskolának megteszi azon hasznos szolgá-
latot, hogy magában egyesíti az alkalmazásban 
levő tanszereket és ezeknek szemlélése, tanul-
mányozása csak hasznára van a népiskolai 
tanügynek ; úgy ugyanez áll a középiskolára 
is, annál is inkább, mert az sem nélkülözheti 
a taneszközöket. 

Egy másik sarkalatos hiánya, hogy a Tan-
szermúzeum tanácsa a mostani szervezetében 

32* 
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nincsen közvetlen összeköttetésben a földmíve-
lési és kereskedelmi minisztériummal. Eltekintve 
attól, bogy mindkét minisztérium kötelékébe 
tartoznak olyan iskolák, melyek népünk neve-
lésével legszorosabb összefüggésben vannak, 
még különösen a kereskedelmi minisztérium 
hathatósan közremüködhetik a hazai tanszer-
ipar fejlesztésében is. Ez pedig legjobban 
úgy volna elérhető és biztosítható, ha ne-
vezett minisztérium szakközegei közvetlenül 
összeköttetésben és érintkezésben lehetnének a 
Tanszermúzeum elnökségével és tanácsával. 
Hasonlóan a tanácsban nincsen képviselője a 
női munkának, az ének- s zenének, a tornának 
stb.-nek. 

Az Orsz. Pedagógiai Könyvtár célja, hogy a 
tanüggyel foglalkozóknak a tanulmányaikhoz 
szükséges irodalmi segédeszközöket rendelkezé-
sükre bocsássa. A könyvtár arra törekszik, 
hogy elsősorban hazai pedagógiai irodalmun-
kat foglalja magában, lehetőleg teljesen, a kül-
földi pedagógiai munkák közül pedig azokat, 
amelyek a magyar viszonyokra vonatkoztatha-
tók vagy gyakorlati fontosságuknál és mara-
dandó tudományos becsüknél fogva mellőz-
hetetlenek. 

Az Orsz. Tanszermúzeum célja egyfelől a 
hazai iskolákban használt tanítási eszközöknek 
és fölszerelési tárgyaknak összegyűjtése, kiállí-
tása s hozzáférhetővé tétele a tanulmányozás 
számára, másfelől a hazai ipar belevonása a 
tanszerek és iskolafölszerelések készítésébe s 
evégből az illető iparosok tájékoztatása, irányí-
tása és támogatása. 

Külföldi tanszerek és eszközök is fölvehetők 
a gyűjteménybe, ha hazai viszonyainkra alkal-
mazhatók vagy egyébképen tanulságosak. 

Az Orsz. Tanszermúzeum ezenfelül iskolai 
fölszerelések és tanszerek ügyében az iskolai 
hatóságoknak szakvéleményt ad s a vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől engedélyezés céljá-
ból hozzáutalt tanszereket megbírálja. Emellett 
azonban egyes tanszerek engedélyezésére nézve 
saját kezdeményezéséből is tehet javaslatot. 

A cél elérésére: a) iskolai mintakönyvtára-
kat és vándorkönyvtárakat szervez az iskolák 
fokozatai szerint; b) a gyűjtemények mellett 
olvasó- és dolgozószobákat rendez be ; c) a Tan-
szermúzeumban őrzött. tárgyakról ismertető elő-
adásokat rendez; d) megkeresésre szakszerű 
útbaigazításokat ad; e) a Pedagógiai Könyv-
tárban és Tanszermúzeumban elhelyezett köny-
veket és tanszereket a kezelési szabályzat értel-
mében használatra kikölcsönzi ; f ) bibliográfiái 
tájékoztatásokat bocsát közre ; g) a tanszer-
múzeumok, pedagógiai könyvtárak és gyűjte-
mények szervezésében közreműködik ; h) tan-
szerkiállításokat rendez. 

Az ú j utasításokban ezen kijelölt feladatokat 
teljes mérvben, lígy általánosságban, mint rész-
leteiben, elfogadom és programmomul is vallom. 
Ez olyan tág és olyan sokoldalú, emellett a 
Tanszermúzeum és Pedagógiai Könyvtár célját 
és feladatát olyan világosan írja elő, hogy ezek 
keretében mozogva, biztosan remélhetem, mi-
szerint ez intézmény így végre-valahára a hazai 
kultúra javára fel fog virágozni. Igen termé-
szetes, ezt mind egyszerre megvalósítani nem 
lehet, ezeknek életbeléptetésére éveli .hosszú 
sorára van szükség. 

Legelső gondom lesz a Pedagógiai Könyvtárt 
olyan állapotba hozni, hogy az használható és 
a szak férfiak által hozzáférhető legyen. A könyv-
tár ugyanis mintegy 4000 munkát tartalmaz; 
róla egyszerű katalógus van, amelyet azonban 
át kell revideálni és a betűsoros cédulajegyzéket 
megcsinálni. Azután meg kell állapítani a hiá-
nyokat, mert nagyon sok alapvető munka, pl. 
a hazai és külföldi iskolai törvények, az iskolai 
szervezet és adminisztráció körébe tartozó ki-
adványok, az iskolák felszerelésére vonatkozó 
művek, bibliográfiái forrásmunkák és repertó-
riumok stb. hiányzanak belőle; ami van, az is 
sokszor hiányos. Nincsen a könyvtárnak egyet-
len-egy folyóirata sem ; ezek nélkül pedig egy 
modern könyvtár nem is képzelhető. Egyszó-
val óhajtom, hogy a könyvtárt határozott terv 
szerint úgy fejlesszük, hogy benne mindazon 
pedagógiai munkák és folyóiratok meglegyenek, 
amelyeket az illető szakférfiak saját iskolájuk 
könyvtárában meg nem szerezhetnek. Továbbá 
külön olvasószobákat óhajtok berendezni. Csakis 
az ily közkönyvtár lehet hatalmas tényezője 
közoktatásügyünk előbbrevitelének és lehet 
találkozóhelye a munkás tanférfiaknak. 

Második főgondom a Tanszermúzeum ren-
dezése. A múzeumban mintegy 3000 db tárgy 
van, de ezeknek is legnagyobb része vagy ajándék, 
vagy pedig megbírált és engedélyezett esz-
közök, vagyis tulajdonképen minden rendszer 
nélkül vannak összegyűjtve, úgy hogy nem 
adják, de nem is adhatják világos képét hazai 
tanszeriparunknak, a hazai iskolák tanszer-
felszerelésének. Legelső teendőnk a pontos 
katalógus és leltár készítése, amivel úgy hi-
szem szept. hó l - ig elkészülhetünk. Azután öt 
irányban óhajtom fejleszteni: 1. Történeti irány-
ban összegyűjteni mindazon eszközöket, amelyek 
hazánkban az egyes tanszerek fokozatos fejlő-
dését mutatják. 2. Minden egyes iskola normál-
felszerelését külön-külön bemutatni. 3. Külön 
csoportokban demonstrálni az iskolai épület-
terveket, táblákat, szemléltetőképeket, fizikai, 
természetrajzi stb. eszközöket. Egyszóval, ha 
marad elegendő tárgy, a tárgyak szerint 

I szakcsoportokat is alakítani. 4. A külföldi 



3 1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

iskolák fölszereléseit bemutatni. 5. A hazai 
tanszeripar fejlesztése és tanszerek készítése 
érdekében igen szükségesnek tartom, hogy 
minden hazai tanszerkészítőnek és gyárosnak 
a múzeumban külön-külön szekrénye lenne, 
amelyben a legújabb és legmodernebb eszközeit 
állítaná ki, megfelelő útbaigazító felírásokkal. 
Sőt időnként külön kiadványokban is felhív-
nám az érdeklődőket a kiállított tanszer-
újdonságokra. Ezáltal elérnők azt, hogy a 
tanférfiak folytonosan tájékozást nyerhetnének 
a legújabb hazai tanszerekről, tudnák, hogy 
mit és hol kell beszerezni, de viszont a hazai 
tanszerkészítők is egymás munkáit ellenőrizvén 
és megismervén, fokozatosabb és intenzívebb 
munkára serkentetnének. 

Ugyancsak itt kell felemlítenem Pálos Ede 
győri főreáliskolai tanárnak a magyar rajz-
oktatásnak 100 éves múltját feltáró minták, 
felszerelések, kézirajzok és eszközökből álló 
gazdag és tanulságos gyűjteményét. E gyűj-
teményt az elkallódástól megmenteni hazafias 
föladat és kötelesség, épp azért programmomba 
fölvenni el nem mulaszthatom. 

Mindezeket kiegészítené az ismeretterjesztő 
előadások, időszakos kiállítások rendezése. Ez 
oknál fogva már rövid ittlétem alatt is intéz-
kedtem, hogy tanárok és tanítók országos gyű-
lései alkalmával, pl. a képzőintézeti, a polgári 
iskolai tanárok budapesti, kaposvári ülésén a 
Tanszermúzeum is szerepeljen, megfelelő elő-
adással, új taneszközök bemutatásával. Erre 
alkalmas szakférfiakat óhajtok felkérni, vagy 
eszközeik ismertetésére az illető tanszerkészí-
tőket. Ily módon is hiszem és reménylem, hogy 
nemcsak az egyes iskolákat, hanem a tanfér-
fiakat is közelebb lehet hozni a Tanszermúzeum-
hoz és hogy az idővel, mint a közoktatásügyi 
tanács is, igazi erkölcsi súllyal bíró intézmény 
lehet. 

Mindezt kiegészítenék : a külföldi szakuta-
zások ismertetése, megfelelő nyomtatványok, 
esetleg folyóirat kiadása. 

Hasonlóan igen fontos kötelességemnek is-
merem a közoktatási tanáccsal a különféle 
tanári, tanítói, továbbá szakegyesületekkel való 
érintkezés kifejlődésének elősegítését. A jó vi-
szony ápolása és fenntartása a hazai kultúra 
érdekében okvetlenül szükséges. Szakfelvilágo-
sításokért mindig bizalommal óhajtok hozzájuk 
fordulni és iparkodni fogok velük viribus uni-
tis dolgozni. 

Az iskolaszerek készítése hazánkban szintén 
fejlődésnek indult; sőt e tekintetben néhány 
év óta határozottan észrevehetjük a föllendülést, 
nemcsak ami az iskolaszerek használhatóságát 
és minőségét illeti, de ezek sokféleségében és 
mennyiségében is látjuk már az emelkedést. 

Ez a javulás azonban nem olyan, amelyet még 
fokozni nem lehetne s nem kellene. 

A statisztika igazolja, hogy az egész magyar 
iskolaszükségletnek mindössze 1/20 része kerül 
ki magyar kézből, a többi mind idegen eredetű. 
E tekintetben tehát minden olyan igyekezetet, 
mely e bajon segíteni akar, örömmel kell tá-
mogatnunk és mindenkit, ki iskoláink számára 
az igaz magyar tanítás szerszámainak előállí-
tásával hivatásosan foglalkozik, teljes erőnkből 
gyámolítani és segíteni elsőrendű hazafias kö-
telességünk. E téren is az erős magyar nem-
zeti érzésnek és a rajongó szeretetnek minden 
iránt, ami magyar, kell érvényesülnie. 

Más oldalról azonban a visszaéléseket is 
meg kellene akadályozni. Nem lenne szabad 
megengedni azt, hogy külföldi portékát ma-
gyarosan kiállítva hozzanak forgalomba. E cél-
ból szükségesnek tartanám, ha a hazai tanszer-
kereskedők megfelelő szakfelügyelet alatt is 
állanának, vagyis, hogy a tanács gondoskodnék 
arról, hogy időről időre igazi szakemberrel a 
tanszerkereskedő gyárát meglátogattatná, aki 
azután látogatásának eredményéről a tanács-
nak referálna. 

Ugyané célból gondoskodni fogok, hogy a 
hazánkban lévő tanszerkereskedők, magyar tan-
szerkészítők és iparosok névjegyzéke külön nyil-
vántartassék és hogy esetről esetre publikáltas-
sék is. 

Jelszavam : magyar tanszeripar, szabad ver-
seny." 

Tanítók kiképzése a vezető 
állásokra. 

A szellemi munkával foglalkozók, a szüksé-
ges alapismeretek megszerzése után, kiképzésü-
ket rendszerint a megfelelő szakirányú tan-
intézetben nyerik. A jogot végzettekből nem 
lehet orvos, mérnök s viszont orvosi vagy mér-
nöki oklevéllel nem nyerhet el senki sem bírói 
állást, avagy nem folytathat ügyvédséget. To-
vább menve a fölvetett kérdésben, a jogászok, 
mérnökök kiképzését nem bízhatják orvosokra, 
középiskolai tanárokra s viszont az orvosok, 
tanárok kiképzését sem bízhatják ügyvédekre, 
mérnökökre ; végül a felügyeletet, illetve felül-
bírálatot sem gyakorolhatják a különböző pá-
lyára készültek egymás munkája fölött, s ez 
természetes is, mert a bírói ítélkezéseket az 
orvos, mérnök s viszont az orvos, mérnök 
munkáját a bíró, ügyvéd kellő szakértelemmel 
nem bírálhatja el. Nem is volt arra még eset, 
hogy a felsőbb bíróságokhoz, az egyetemek 
különböző fakultásaihoz vagy a műszaki állá-
sokra stb meg nem felelő képzettségű egyént 
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neveztek volna ki. Sajnos, ez a korlát a szel-
lemi foglalkozásnak csak egyes ágainál van 
szigorúan fölállítva, míg más ágaknál a kellő 
szakképzettséggel nem bírók is nyerhetnek al-
kalmazást. így a népoktatásnál is gyakran 
tapasztaljuk, hogy a tanítóképzésnél és a tan-
felügyelőségnél a gyakorlati tanítással nem 
foglalkozott, sőt arra nem is készült egyének 
nyernek alkalmazást. Az ilyenek, bármilyen 
kiváló egyének is, a kezük alatt lévő tanító-
jelölteknek, illetve a felügyeletük alatt álló 
tanítóknak, a tanításra vonatkozólag, szakava-
tott útmutatást csak idők multával adhatnak, 
amikor már hosszabb működés alatt önmaguk 
is sok tapasztalatot szereztek a kiválóbb tanítók 
munkáinak megfigyelése által. Ez az állapot 
azonban, különösen a nemzetiségi vidékeken, 
úgy a tanítóképzésre, mint a felügyeletre is 
káros befolyással van. Ha azt akarjuk elérni, 
hogy népiskoláink a magyar nemzeti állam 
kiépítésében fontos hivatásukat az egész vona-
lon összhangzóan s minél hasznosabban tölt-
hessék be, a tanítóképző intézeti tanárok és a 
tanfélügyélők kiképzését a gyakorlati élet Iává-, 
nalmainak, megfelelően oldjuk meg. 

Eddigi tizenhat évi küzdelmes pályafutásom 
alatt volt alkalmam bőven és közvetlenül meg-
figyelni a tanító képző-intézeti tanárok és tan-
felügyelők munkásságát. A tanítóképzőben nekem 
is voltak tanáraim, akik nagy tudással és szak-
avatottsággal adták elő tárgyaikat, azonban ők 
a tanítói pályára sem nem készülvén, sem pedig 
a tanítással gyakorlatilag soha nem foglalkoz-
ván: a szépen előadott anyagoknak az elemi 
iskolai tanulók részére való mikénti földolgozá-
sát és gyakorlati előadását soha meg sem 
kísérelték. Már pedig tagadhatatlan, hogy a 
tanítóképzőknek legfontosabb hivatásuk, hogy 
a leendő tanítókat a gyakorlati életre minél 
jobban előkészítsék. Ha a tanítóképző-intézeti 
tanárok nem elégszenek meg azzal, hogy tár-
gyaikat minél tökéletesebben előadják, hanem 
az előadott anyagok megfelelő részleteit a gya-
korlóiskolában be is mutatják, vagyis az elmé-
leti előadást a gyakorlati tanítással támogat ják: 
akkor munkájukat nemcsak kiegészítik, hanem 
azt a gyakorlati életre is kihatóvá, maradan-
dóvá teszik. Annak szükségét, hogy nem szabad 
megelégedni a gyakorlóiskolai taní tó mmta-
tanítá aival, hanem azokat a szaktanároknak is 
kell gyakorlati tanítások tartásával támogatni, 
már régóta érzik úgy az intéző körök, mint 
maguk a szaktanárok is. Ide vonatkozólag a 
mult évben tétettek is rendelkezések. A szak-
tanárok jelenleg tehát már részben közvetle-
nebbül és nagyobb figyelemmel foglalkoznak a 
gyakorlati kiképzéssel, s óhajtva várják azon 
miniszteri rendelkezés megvalósítását is, amely-

ben a képzőintézeti tanároknak és igazgatóknak az 
iskolalátogatással való megbízatása kimondatik. 
Az iskolalátogatással való megbízatás szeren-
csés gondolat volt, s a gyakorlati tanítóképzésre 
emelőleg fog hatni, mert a képzőintézeti tanárok 
ez úton gazdag tapasz talokat szerezhetnek ; 
sőt ez a megbízatás a működő tanítókra is 
kedvező hatással lesz, mert így a tanítók is 
megbecsülhetetlen útmutatásokat nyerhetnek. 
A tanítóképzőknél tehát folyton keresik a mó-
dokat, amelyek által a tanítóképzők tökéletesebb 
muukáját biztosíthatják. Ez a fáradozás szembe-
tűnően meg is látszik az állami tanítóképzőkből s 
a megfelelő színvonalon nem álló egyes felekezeti 
tanítóképzőkből kikerült tanítók munkáiban. 

Míg a tanítóképző-intézeti tanárok kiképzé-
sénél a folytonos haladás tapasztalható, addig, 
sajnos, a tanfelügyelők kiképzésére úgyszólván 
semmi intézkedés sem történik. Ezen kiképzés 
hiánya érezhető is. Tervezték ugyan a tanfel-
ügyelői szakvizsgálat behozatalát, hogy ezáltal 
illetéktelen egyéneknek e pályára való jutha-
tását megakadályozzák ; de ez a törekvés 
bizonyára nehéz akadályokba ütközött s máig 
sem volt keresztülvihető. A jelenlegi állapotba 
azonban nem szabad belenyugodnunk, hanem 
oda kell hatnunk, hogy a tanfelügyelői díszes 
és nagyfontosságú állást csa'iis arravaló egyé-
nek tölthessék be. 

A tanfelügyelőségnél úgy a tanítói, mint az 
egyetemi képzettségű egyéneknek külön-külön 
megvannak a maguk fogyatkozásai. A tanító-
ból lett tanfelügyelőnek a szélesebb látkört és 
mélyebb tudást kívánó bonyolult ügyekkel kell 
eleinte erősen küzdenie, viszont a jogászból lett 
tanfelügyelőnek huzamosabban kell figyelnie a 
tanítói munkásságot, hogy arról idővel szak-
avatott bírálatot mondhasson és arra irányító-
lag folyhasson be. Jelenleg tehát akár a taní-
tóból, akár az egyetemi végzettségű egyénből 
lett tanfelügyelőnek idő kell ahhoz, míg hiva-
tali munkássága összes ágaiban megszerzi a 
szükséges ismeretéket és jártasságot. Saját 
tapasztalatomból mondhatom ezt, mert mikor 
kilenc évi tanítói munkásság után a tanfel-
ügyelőséghez kerültem, ugyancsak kellett ma-
gamat képeznem, hogy hivatali munkakörömet 
kellően betölthessem. Rám nézve igazán sze-
rencsés körülmény volt az, hogy főnökeim 
egyetemi végzettségűek voltak, egyik végzett 
jogász, a másik végzett theológus. Mellettük 
tehát a jogi ügyekben, valamint a kényesebb 
természetű ügyeknek magasabb szempontokból 
való megítélésében is megfizethetetlen tapasz-
talatokat szereztem, s viszont én is szolgáltam 
nekik fölvilágosításokkal a tanítói munkásság 
köréből. így egészítettük ki egymást a tan-
felügyelői munkakörben. Világos tehát, hogy a 
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tanítói kiképzést kapcsolatba kell hozni a ma-
gasabb kiképzéssel, mert a magasabb kiképzést 
is nyert tanító töltheti be méltóan és kifogás-
talanul a tanfelügyelői állást s úgyis mint po-
litikus, úgyis mint pedagógus egyaránt felelhet 
meg hivatásának. Minthogy pedig a tanfel-
ügyelőségek és a tanítóképzők a népoktatásügy 
vezetésében és fejlesztésében annyira egymásra 
vannak utalva, hogy egymástól el sem különít-
hetők, ennélfogva kell, hogy a tanfelügyelők 
és tanítóképző-intézeti tanárok kiképzését egye-
sítsük, s a tanfelügyelőket és a képzőintézeti taná-
rokat egyenlő elbánásban részesítsük. 

A tanfelügyelőségek és a képzők szoros 
összefüggésének megbontására a közelmúltban 
irányult áramlat ellen a Néptanítók Lapja 
1904. évi 33. számában „Áldatlan küzdelem" 
cím alatt írt cikkemben, amikor síkra szálltam, 
több oldalról érdemetlen és igaztalan meg-
támadtatásban részesültem. Örömmel állapít-
hatom azonban most meg, hogy az elszakadási 
áramlat ma már megszűnt, s mindenki belátja, 
hogy a tanítóképzőknek a tanfelügyelők alatt 
való meghagyására föltétlenül szükség van. A tan-
felügyelőségek és képzőintézetek egyesült mun-
kásságára különösen égető szükség van a nem-
zetiségi vidékeken. A nemzetiségi képviselők 
választásában kifejezésre jutott hazaellenes áram-
latok megtörésére az alapvető munkát a tanító-
ságnak kell elvégeznie, amely tanítóság veze-
tésére, irányítására és megerősítésére a tan-
felügyelők és a képzőintézeti tanárok együttesen 
hivatottak. Mindent el kell tehát követnünk, 
hogy a tanítóságot szerves összefüggésbe hozzuk 
a tanítóképző-intézeti tanárok és tanfelügyelők 
kiképzésével, mert csakis azok a tanfelügyelők 
és tanárok végezhetik sikeresen a közös mun-
kát, akiket a tanítóság nemcsak látszólag, ha-
nem belső meggyőződésből is elfogad vezéreiül. 
Ez okból sarktételül fogadjuk el, hogy tanító-
képző-intézeti tanár és tanfelügyelő csak az 
lehet, aki inaga is volt tanító, s így a tanítói 
munkakörben otthon van. Elengedhetetlen azon-
ban, hogy az illetők a magasabb képesítést 
már előzőleg megszerezzék, mert nekik nemcsak 
pedagógusoknak, hanem széles látkörrel bíró 
vezéreknek is kell lenniök. Ez a cél a követ-
kezőleg volna elérhető: 

A tanítóképzőintézeti tanárok kiképzésére 
fölállított kétéves egyetemi tanfolyam, négyévi 
tanfolyamú rendes főiskolává alakítandó át, 
amelyre a tanítóképzőt végzett tanítók leg-
jobbjai korlátolt számban vétessenek föl. A fő-
iskolát elvégzettek oklevelei egyenlő értékűek 
legyenek az ügyvédi, mérnöki stb. oklevelekkel. 

A főiskolát végzett képző tanárok a maga-
sabb fizetési osztályba való sorolással azonnal 
tanítókká neveztetnének ki, s csak háromévi buzgó 

működés után pályázhatnának az illetők a se-
gédtanfelügyelői és a képzőintézeti tanári állásra. 

A főiskola fölállításával kapcsolatban meg-
felelően rendezendő a tanítói, tanári és a tan-
felügyelői fizetés is. A nemzetiségi vidékeken 
az érdemes tanítók öt, tíz és több évi egy 
helyben való működés után 200, 400 és 600 
korona helyi pótlékban volnának részesítendők, 
hogy a folytonos tanító változás ezáltal meg-
szűnjön, mert csakis az egy helyben eltöltött 
huzamosabb idő alatt töltheti be a tanító a 
magyar nemzeti irányzatnak megfelelően hiva-
tását, továbbá ezen helyi pótlék által a magyar 
tanítóság javát állandósíthatjuk a nehéz viszonyú 
nemzetiségi vidékeken. 

Az előadottakból kifolyólag, népoktatás-
ügyünk végleges rendezését és fölvirágozását 
csakis úgy érhetjük el, ha itt is, mint a szel-
lemi foglalkozás más ágainál, szigorúan föl-
állítjuk a korlátot, s a tanítóképzőintézeti 
tanárukat és tanfelügyelőket a hivatásuk ma-
gaslatán . álló s kellően kiképzett tanítók közül 
válogatjuk ki. Más képzettségűek csakis az eset-
ben alkalmazhatók, ha a főiskolában megfelelő 
vizsgálat sikeres letétele után a gyakorlati jártas-
ságot is megszerzik. 

Ezen módozat keresztülvitele míg egyrészt 
egységessé tenné a népoktatásügyet, addig más-
részt bizonyára megszüntetné a tanítóság kö-
rében mindjobban terjedő elégedetlenséget, vala-
mint a tanfelügyelők és képzőintézeti tanárok 
között fönnálló súrlódásokat is véglegesen el-
enyésztetné. 

A tanítók fizetésének méltányos rendezése a 
népoktatás érdekében úgysem halogatható már 
sokáig, amely fizetésrendezéssel a segédtanfel-
ügyelők és képzőintézeti segédtanárok jelenlegi 
kedvezőtlen helyzete is megoldandó lesz. Szinte 
hihetetlen, hogy a X. rangosztályba sorolt csalá-
dos segédtanfelügyelők és képző intézeti segéd-
tanárok mennyi nélkülözésnek vannak kitéve, 
csakhogy állásuknak legalább külsőleg meg-
felelhessenek. 

A fizetésrendezéssel kapcsolatban a tanfel-
ügyelőségi tollnoki állás véglegesen megszün-
tetendő s helyükbe érdemes családos tanítók 
rendelendők be szolgálattételre. 

Természetes, hogy a tanítóknak a vezető 
állásokra a jelzett módon való kiképzését a fizetés-
rendezésen kívül meg kell előznie a tanító-
képzők államosításának is, mert csakis a hiva-
tásuk magaslatán álló s magyar nemzeti 
szellemtől áthatott tanítóképzők nevelhetnek oly 
tanítókat, akik közül nyugodt lelkiismerettel 
kiválogathatjuk a továbbképzésre érdemeseket, 
akik idővel méltó és szeretett vezéreik lehetnek 
majd társaiknak. 

(Déva.) Szabó Elemér. 
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Uj iskolai könyvek. 
Nyelvtani példatár, tekintettel a helyesírás és fogalma-
zás elsajátítására. írták : Hunyady Béla, Tóth Kálmán 
(egri) és Vargha László. Kiadja : Larrtpel R. könyvkeres-
kedése Budapesten. Az elemi népiskola II. oszt. számára 
28 fillér, a III. oszt. számára 28 fillér, a IV. oszt 
számára 30 fillér és az Y—YI. oszt. számára 80 fillér 

A II. osztály nyelvtani példatára 36 oldalra 
terjed és 3 részre oszlik. Az I. rész a hangtani 
előgyak oldatokkal foglalkozik, a II. rész a mon-
datot tárgyalja és a 111. rész a szótani elő-
gyakorlatok mellett a főnevet, a melléknevet 
és az igét ismerteti. Hogy a gyermek hang-
érzékét fokozatosan fejlesszék, a hangtani elő-
gyakorlatokat a szerzők egytagú szókkal kezdik 
és folytatják mindaddig, míg a mássalhangzók 
torlódásából és a hasonló mássalhangzók össze-
tévesztéséből eredő hibákat leküzdötték. A több-
tagú szók tárgyalásával kezdetét veszi a fogal-
mazás is. A helyesírás és fogalmazás begyakor-
lására számos feladat vár megoldásra e könyvecs-
kében. A magyar nemzeti irány szempontjából 
sok közmondást, költői szemelvényt és népdalt 
használtak föl Hunyadyék. Fogalmazási gya-
korlataik mindig a gyermek fogalomköréből 
és a beszéd-értelemgyakorlatok anyagából valók, 
de tekintettel a szív- és jellemképzésre. Ezópusz 
rövid és tömör meséiből is illesztettek be 
néhányat a példatár anyagába. A „Gyakorla-
tok"-ban a tannlók megfigyelvén a nyelvi jelen-
ségeket, a nyelvtényekből vonják le a szabályt 
és a törvényeket. Es mivel olvasókönyveinkben 
alig találhatunk olvasmányt, mely pl. az egy-
szerű mondatokat, írásjeleket és cselekvésszókat 
együtt szemlélttfné, vagy legalább is sok időbe 
és fáradságba kerülne az ilyen olvasmány ki-
keresése, mindenesetre nyer az iskola, ha a 
nyelvtani célra berendezett olvasmányt a példa-
tár adja. 

A III. osztály nyelvtani példatára 41 oldalra 
terjed és 5 íésíből áll. Az I. és II. rész a 
mondatok isirétlése, a III. rész a főnevet, a 
IV. rész a melléknevet és az V. rész az igét 
tárgyalja. A nyelvtan anyagából a szótan alak-
tani részére (ragczás) fordítottak különös gon-
dot a szerzők. A ragozás folytán előállott hang-
tani változásokkal — tövek szerint — egyen-
ként fcglalkoznak különösen ott, hol a tő és 
a rag hangtani közeledése vagy látszólagos 
egybeolvadása a hallóérzéket megtévesztheti 
avagy a kettőzés könnyen kikerülheti a gyer-
mek figyelmét. Midőn fölemlítjük még az egy-
fajtájú mor.datiészek közötti vonásfölrakásokra 
szolgáló példákat, ezzel a példatár felölelte a 
111. osztály helyisírási anyagát. A fogalmazás 
céljaira sok g)akorlatot nyújtanak rövid olvas-
mányok alakjában úgy, hogy azoknak tartal-
mát egyszerűbb szerkezetüknél fogva könnyen 

visszaadhatja a gyermek. A kellő fokozatot 
betartva, előbb kérdések, majd meg részletes 
vázlat után dolgoztathatunk gyermekeinkkel. 
Az egyes tantárgyak közötti kapcsolásra (pl. föld-
rajzi kapcsolat) is gondoltak a szerzők és a 
tanulók fogalomköréből is számonkérnek egyet-
mást. A fogalmazás tárgyait a mesék, elbeszé-
lések és mondák köréből merítik és a gyakorlati 
élet szempontjából már az egyszerűbb levél-
írásra is áttérnek. 

A IV. osztály nyelvtani példatára 44 oldalon 
5 részre oszlik. Az I. részben a már tanult 
nyelvtani anyagot ismétlik és az állítmányt, a 
IÍ-ik részben az alanyt, a Ill-ban a jelzőt, 
a IV-ben a tárgyat és az V-ben a határozókat 
tárgyalják. Szerzők a helyesírás szempontjából 
itt fölhasználnak minden alkalmat, hogy a 
ragozás, képzés és szóösszetétel alkalmával 
mutatkozó hangtani változásokat a gyermek 
fölismerje. E könyv alapján a helyesírás összes 
ismereteit elsajátíthatja a gyermek és az alak-
tant teljesen földolgozza, úgy, hogy a követ-
kező osztályokban már inkább ismétléssel és 
nyelvfilozófiai részekkel foglalkozik, ami helyes 
is, mert a negyedik osztály elvégzése után sok 
gyermek elhagyja az el:mi iskolát. A fogal-
mazványok : ríesék, elbeszélések és leírások, de 
a földrajzból, történetből és természetrajzból is 
ölelnek föl anyagot. A levélírásra már több 
figyelmet fordítanak és a postautalvány s a 
szállítólevél kitöltésének a módját ismertetik. 
A fokozatosság elvénél fogva a kérdések álta-
lánosabbak és a vázlatok már nem olyan rész-
letesek, mint a III. osztályban, hogy a gyer-
meknek itt már több alkalom nyújtassák az 
önálló gondolkodásra és a több alakban adható 
feleletre. 

Az V—VI. osztály nyelvtani példatára 103 
oldal és 5 részből áll. Az I. és II. rész az V. 
osztály anyaga és az előző évfolyamok ismétlése. 
A I I I , IV. és V. rész a VI. osztály anyagát 
foglalja magában. Uj anyag itt az összetett 
mondatok ismertetése és a statisztika elemei. 
E példatár nyomán a szerzők itt is megtartják 
a szoros kapcsolatot a többi tantárgyakkal és 
a polgári ügyiratokat intenzívebben tárgyalják, 
miközben kerülnek minden hosszadalmas és 
száraz meghatározást és az ügyiratok kellékei-
nek részletes elősorolásától is tartózkodnak. 

Általában a Hunyady-Tóth- Vargha-féle nyelv-
tani példatárakban semmiféle nyelvtani szabályt 
nem találunk. A nyelvi jelenségek megfigyelése 
után a szabályt magával a gyermekkel vonat-
juk le és a példák sokaságán gyakoroltatjuk 
és sajátíttatjuk el azokat. Minden példa talány-
szerűleg rejti magában a szabályt ; amit a gyer-
mek födöz föl, soha el nem feledi. 

Ez a rövid ismertetésünk jellemzi a Hunyady-
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Tóth-Vargha-féle 4 kötetes „Nyelvtani Példa-
tár"-^ mely külső alak és kiállítás tekintetében 
is nemesen versenyezhet az új iskolai könyvek 
között. 

* 

Természetrajz, a népiskolák V—VI. osztálya számára. 
Irta : Báthory Nándor. Az új tanterv alapján teljesen 
átdolgozta : Kneif Ödön. Kiadja a Lampel R. (Wodia-
ner F. és Fiai) féle könyvkereskedés Budapesten. 

Ara kötve 1 korona. 

A könyv I. részében az ötödik, II. részében 
a hatodik osztály anyagát találjuk. 

Régi természetrajzi könyveinkben elavult, ú. n. 
szisztematikai tanítás helyébe a biológiai irány 
lépett és ezentúl az elemi iskolában a termé-
szetrajzi oktatás a természet közvetlen meg-
figyelésén alapul. Ezt az ilj irányt valósítja meg 
a Báthory-Knei f-fele Természetrajz, midőn tár-
gyait az őket környező természeti viszonyok 
szerint csoportosítja és midőn a természetrajzi 
oktatás legnagyobb része a szabad természet-
ben történik. 

I. rész. Az ötödik osztály anyaga. Oszi taní-
tás. Kezdi az iskolaudvar növényeivel, mert 
minden iskola udvarán van egy-két bokor, fa 
vagy virág, melyeken a tanító rávezeti tanít-
ványait a természet közvetlen megfigyelésének 
módjára. De ha az iskola udvarán nem is vol-
nának ezek a növények, könnyen megtaláljuk 
az iskola közelében vagy az útak szegélyein. 
Kivezetik azután a gyermekeket a növények 
termőhelyeire, t. i. a községen kívül elterülő 
szántóföldekre, mezőkre és erdőkbe, és figyel-
müket fölhívják az ember életére fontosabb 
növények jelentőségére. Majd a „Növények 
ősszel" című fejezetben általában az őszi jelen-
ségeket tárgyalják. A téli tanítás háziállataink 
és a ház alkalmatlan és kártékony állatainak 
tárgykörében mozog. A tavaszi tanítás folya-
mán a növények fejlődésével és életföltételeivel, 
az első tavaszi virágokkal, a konyha-, virágos-
és gyümölcsöskertekkel és ezek állatvilágával, 
a hasznos rovarokkal, a mező, rét és szántó-
föld növény- és állatvilágával foglalkozik. A 
könyvnek ezen rövid vázlatából is láthatjuk a 
biológiai irány következetes keresztülvitelét. 

IL rész. A hatodik osztály anyaga. Oszi taní-
tás : A szőlő, az erdő és erdei fák, az erdő állat-
világa, a folyóvizek és állóvizek élete. Téli 
tanítás: Idegen országok és világrészek állatai, 
az állatvilag áttekintése és az ember. Tavaszi 
tanítás: Az ásványok és kőzetek, a déligyü-
mölcsök, az ipari és élvezeti növények, a gom-
bák, a mérges növények és a növényország 
áttekintése. 

Mindebből kitűnik, hogy a tanítás menete 
mindig párhuzamban halad az évszakok szerint 
változó természeti jelenségekkel, szóval a taní-

tást helyes és modern irányba tereli. A tanítóra 
azonban az a feladat vár, hogy az illető vidék 
természetrajzi viszonyait a könyv szelleméhez 
hűen, bővebben tárgyalja. A természetrajzi egye-
deket nem a száraz szervezettani alapon, hanem 
a közvetlen megfigyelés, a természeti és élet-
viszonyukhoz való alkalmazkodásuk s általában 
a természeti tárgyak kölcsönös egymásra hatá-
suknak magyarázata alapján ismeri meg a 
gyermek. Az egyes biológiai csoportokat ismer-
tető hangulatos leírások a természetrajzi okta-
tás magasabb célja mellett a valláserkölcs 
ápolását és a gyakorlati élet követelményeire 
való útmutatást segítik elő és az egészségtani 
alapismereteket is gazdagítják. A könyv nyelve 
magyaros, a szöveg közé nyomott 72 ábra 
és a 3 színes tábla művészies és megállja a 
helyét. 

A palatábla. 
(Hozzászólás.) 

III. 
Olvasva lapunkban Elek Gyula kartársam-

nak e című közleményét, eszembe jut a derék 
Juda Halévi esete, akit az arabok elfogtak. Ám 
a királyné könyörgött érette, mondván, hogy 
ilyen szép embert megölni kár. Könyörgésének 
volt is foganatja : a nép Judát előbb elevenen 
megnyúzta, s mivel akkor már nem volt szép, 
a királyné sem könyörgött többé életéért. 

Ezt a mi kis kedves iskolai tárgyunkat is 
már annyira megnyúzták, hogy valóban sem 
szépség, sem célszerűség nincs több rajta. 

Én sem védem tehát csendes kimúlásában, 
sőt ellenkezőleg: a kafernaumba vele! 

Mielőtt átadnók azonban az örök enyészet-
nek ezen elemi oktatásunknak hosszú időkön 
át volt egyik legfontosabb tényezőjét, álljunk 
meg egy percre sírkövénél és egy csendes bú-
csúztatót mondjunk el fölötte. 

Tény és való az, hogy a palatáblának sok 
hátránya van, és kérdés, hogy találunk-e há t -
rányoktól mentes olyan valamit, mely az ő 
helyét pótolhatná. Mert, hogy az irka nem 
mindenben kifogástalan, azt talán mondanom 
sem kell. 

De vannak a palatáblának érdemei is, ami-
ket elvitatni nem lehet. HOSSLÚ időn át szol-
gálta tanügyünket — jobb hiányában — eléggé 
jó eredménnyel. Hiszen ő volt az, mely meg-
tanított bennünket a betűvetés ismeretére. 0 
volt az, melyen elsajátítottuk mi is a fegyver-
forgatásnak azon módját, mellyel most ellene 
fordulunk, hogy egy hosszú idő sok, szép és 
kedves reminisz:enciáit temessük el örökre és 
meghajtsuk zászlónkat a reformer új kor fény-

i hasadása előtt. — . 
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És most., vessünk egy futó pillantást a tanév 
kezdetére s varázsoljuk elénk azt a kedves és 
megható képet, midőn a mamák és papák 
nagy reményekre jogosult 6 éves gyermeküket 
először hozzák az iskolába. A kisgyermek fél, 
szégyenlős és kedvesen simul szülejéhez, erősen 
fogódzva annak ruhájába. Mindenre figyelő apró 
kis szemét körüljártatja az iskolában, hol min-
den olyan ú j előtte. Üj és ismeretlen. Mennyi 
képzet, mennyi fogalom gyülemlik ilyenkor az 
ő kis agyában, annak csak a mindenttudó Isten 
a megmondhatója. 

A tanító bácsi meleg, bátorító, hízelgő és 
cirógató szavaira azonban a jég csakhamar föl-
olvad. Esetleg már ismerőst is lát ottan, kezdi 
magát otthoniasabbnak érezni közöttünk. Mely 
után a gyermeki naivitás kedves bátorságával 
húzza ki hóna alól féltve szorongatott kis 
jószágát, s fölmutatva mondja : Tanító úr ! Már 
van palatáblám. Oh, mennyi kedves perceket 
szereztek neketn a tanév kezdetének sok húmo-
ros epizódjai ! Persze, hogy most már a pala-
táblára terelődik át a társalgás fonala s egy 
kis szójátékkal a kis vadonc meg van nyerve. 

Nevetve megy el már tőlünk, de még az 
ajtóban visszafordul : Tanító ú r ! Holnap iskolába 
jövök s elhozom a palatáblámat is. 

Jó lesz fiam! Hozd el, kis gyermekem ! Majd 
itt kiábrándítunk a kis palatábla szeretetéből. 
Irkát adunk eléd. Tollat a kezedbe, s ezen 
kis szúró acélszerszámmal fosod az ész kul-
túrája alapkövét lerakni, i alakjában. Le tehát 
a palatáblával ! Divatját múlta. A palatáblának 
még E. kolléga úr által említett abbeli előnyét 
is, hogy „olcsó és sok mindenre használható 
taneszköz", lerombolom. Igen, kérem! A prepa-
rált lemeztábla jobb, olcsóbb, sőt törhetetlen-
ségénél fogva tartósabb is, mint a palatábla. 

Es ha így már bekormoztuk teljesen a pala-
tábla szépségét : az a kérdés merül föl, mi 
legyen a célszerű helyettesítője? „Az irka." 
J ó ! Legyen az irka. „Jobb, célszerűbb és meg-
felelőbb taneszköz a palatáblánál." Igen ám 
kérem, de a kelmének két oldala van. A színét 
már láttuk — az irkának is — nézzük meg a 
fonákát is. 

Az irkába tollal kell írni. Az olcsó tollak 
rosszak. A jók drágák. Ez áll az irkára is, A 
szegény paraszt szülő nem mindig ád szívesen 
krajcárt ú j tollra, új irkára. A falusi boltos is 
azt nézi ám, amiből több haszna lehet. S ezen 
üzleti szempont által vezetve, selejtesebb árút 
szerez. Most már, rossz a toll, a gyermek nem 
tud 

írni. Mivel írjon? Nem kap másikat ma 
sem, holnap sem. A nagy tábla el van foglalva 
mással vagy más által. Mit fog csinálni ? Sze-
gény gyermekeket segélyező egyesület nincs min-
den faluban. 

A tentával való íráshoz itatóspapír is kell. 
A porzót ugyan hol tartsa ? Az itatóst pénzért 
adják. A gyermek nem tud rá vigyázni. Eset-
leg kiömlött tentât is leitat vele. Más egyebet 
is. Ebből is sok szükséges. Az irkából is több 
kell. Tentára is szükség van. Kéttanerős isko-
lánknál — kevés növendékkel — az idén 526 
db irkát használtunk el. Igaz, hogy a tollat 
nem kell oly erősen fogni és nyomni, mint a 
griflit, de a toll piszkít a kis gyermek kezé-
ben. Sok tentât vesz rá. Foltot ejt itt is, ott 
is. Szóval az írása csupa „malac", csupa kon-
cepció. 

A tollat hova törli ? Hajához, ruhájába. 
A parasztgyermek ingujjban jár. Már pedig azt 
nem köszöni meg nekünk a szülő, ha gyermeke 
kimoshatatlan tentával fogja a díszítéseket rá-
festeni. 

De ne feledjük azt sem, hogy nem minden 
iskola bír olyan modern padokkal, melyekben 
a tentatartónak helye van a kihúzható asztal-
tábla alatt. Ilyen helyen a gyermek kénytelen 
lelógó zsinóron magával hordani vagy az iskolában 
hagyni a tentáját. Mindkét esetben rossz. Az 
üveg könnyen törik, a tenta kiömlik s a tan-
terem padlója csupa tentafoltos Jesz. 

Szóval kérem, az alsóbb osztályokban az 
irka használatának is sok hátránya van. És 
mielőtt végleg döntenénk a palatábla fölött, 
fontoljuk meg ezeket is. 

Előadva most már az elmondottakat, koránt-
sem védem ám azért a palatáblát. Sőt teljesen 
egyetértek kartársam fejtegetéseivel s nem ha-
bozom kimondani én is, hogy a palatábla hasz-
nálatának fontos pedagógiai hátrányai vannak. 

Most már csak az a kérdés, hogy mivel 
helyettesítsük ? Mert eldobni kérem egy régen 
kipróbált taneszközt, csupán azon reményben, 
hogy talán — de csak talán — mással majd 
jobban pótolhatjuk s egy szebb és nagyobb 
eredményhez jutunk, nem célszerű dolog, s ennél-
fogva nagyon is megfontolandó. 

Azért tehát igen kívánatos volna, hogy minél 
többen szólanánk hozzá ezen valóban már 
aktuálissá vált tanügyi kérdés megoldásához. 
És ha alapos megfontolás és megvitatás után 
sikerülni fog a palatáblánál jobb és célszerűbb 
eszközt föltalálni, akkor — de csak akkor — 
mondjuk el fölötte az egyház legújabb gyász-
énekét : ecce quomodo moritur justus ! 

(Rakovicza.) Czáró János. 

IV. 

Osztatlan iskola tanítója az I. osztállyal 2, 
legjobb esetben 8 félórát foglalkozhatik napon-
ként, mely, a szüneteket, a magánfoglalkozások 
kiosztására, számbavételére szánt időt leszámítva, 
fölosztás mellett is megrövidül. És a többi 
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2V2—3 óra alatt mit tesznek a tanítványai? 
Dolgoznak. De vájjon az a kisgyermek az ó 
nyugtalan, fegyelmetlen, csapongó lelkével komo-
lyan egy munkán csak egy félóráig képes-e 
dolgozni ? Nem. Mit tesz hát a tanító ? Ügyesen 
fölhasznál minden időt, fölhasználja a gyerme-
ket nyugtalan kedélyével együtt, ébren tartja 
benne az élénkséget és rászoktatja, hogy a 
munkában szórakozást, gyönyört leljen. Ezt 
csak folyton váltakozó munkával érheti el. 
Most ír, közben rajzol, később számol, végül 
tetszés szerint rajzol stb., stb. És ez papíron 
lehetséges-e falusi iskolában, szegény szülők 
szegény gyermekével? Nem. 

Az olcsóbbfajta palatáblának árát (16—20 
fillér) megbírja a szülő, de azt a sok papírt, 
mely irkára nem szorítkozhatik, nem szerezheti 
be. Miért nem szorítkozhatik irkára a papír? 
Mert sokszor látjuk, hogy a kisgyermek a 
táblának vonalozatlan felén saját vonalaival 
nagy arányban szereti lerajzolni az ő képzelete 
tárgyait, melyek vonal közé nem szoríthatók 
és melyek a sokszori rajzolás által mindig 
tisztulnak és szépülnek. És ő ezeket az alakokat, 
ha elég papírt előállítunk is, akkor sem rajzolná 
papírra, mert ő épen azt szereti, ha első bizony-
talan, nem tetsző vonalát letörülvén, helyette 
más, tetszésének megfelelőt húzhat. Míg a 
papiroson rajta maradván első vonalának helye, 
nem látná oiy alakban rajzát, mint ő azt kép-
zeletében kifestette. 

CSelycJ Ozsváth Miklós. 

A s /ám tan ílas helyes módja. 
Reménylem, az ABC tanításmódja ki van 

annyira merítve, hogy immár a számtanítás 
iránt is lehet érdeklődést kelteni. 

Minthogy jó munkához jó eszköz kell, kény-
telen vagyok legalább kis kézi számológépemre 
utalni, mely használatnál balkézzel lefogva, 
asztalon fekszik. A helytéren (1. hird. ábra 2.) 
balra 9 nikkel, jobbra és a váltón (1.) 9 és 10 
rézszínű gyöngy a réz- és nikkelpénzt képviseli. 

Az egyetlen igazi alapmüvelet a számlálás 
előre és vissza. A hely tér jobboldalán 1-től 9, 
a váltón 1-től 10 fillérig számlálhatunk. A 
váltó 10 fillére azonban beváltható 1 nikkelre 
a hely tér baloldalán. így lesz: 1, 2 . . . 9 f, 
10, 11 . . . 20, 21 . . . stb., 90, 91 . . . 99 f. 

Vissza : 99 f, 98 . . . 90 (itt 1 tízest a váltóra 
viszünk, hogy 1 fillért elvehessünk s lesz tovább) 
89, 88 . . . 80 . . . 10, 9, 8 . . . 1 f. 

A számlálásból származik az összeadás 
(a visszaadással) és a (pót- és vét-) kivonás. 

Összeadásnál az egyik (rendesen nagyobb) 
szám a váltóra, a másik a helytérre kerül, 
ahonnét annyit viszünk föl a váltóra, ahány 

azt kiegészíti tízre, pl. 8 + 7 az 8-hoz 2 (lesz 
tíz), marad 5, tehát tíz és 5, vagyis 15. 

Visszaadásnál bizonyos összegtől kiegészítés 
útján haladunk az adott számhoz, pl. aki 7 f-t 
akar fizetni 1 K-val, annak így adok vissza: 
marad 7 (a váltón), meg 3 az tíz, meg (a nikkel-
helyen) 10 az 20, ( + 2 0 ) az 40, ( + 2 0 ) 60, 
( + 1 0 ) 70, ( + 1 0 ) 80, ( + 2 0 ) 100 f ; nem 
kerestük ugyan, de a számgépen látom, bogy  
93 f-t adtam vissza. 

Pótkivonásnak ez a kérdése, pl. 6 meg bánv 
az 13? Megfejtés végett tízet a váltóra, 3-at 
a helytérre teszek (felhúzással), a kérdés folytán 
6-ot elvonok a 4-től, mondván: 6 meg 4 és 
3 az tíz és 3. írásban egyidejűleg össze is adom 
a 4 és 3 különzéket, tehát lesz így: 6 meg 4 
és 3, vagyis 7 (leírom) az 13; kezdőknél könnyí-
tünk azáltal, hogy a kivonandó (6) fölé írjuk 
kicsiben annak tízre egészítőjét (4). 

13 
4 

— 6 

7 
Vétkivonást csak szóbelinél használunk s  

akkor, ha az összegben (pl. 14) kevesebb a fillér, 
mint a kivonandóban (pl. 8), fölváltunk 1 nikkelt 
és csak a váltón vonjuk ki a 8-at, nyugton 
hagyván a helytér 4 f-jét ; tehát : 

14 ) ' . 10 és 4 
_ 8 j vagyis _ 8 marad 

2 és 4, vagyis 6. 
Ez minden képzelhető összeadás-kivonás alapja 

és kulcsa, azért nagy gondot igényel és meg-
érdemli, hogy a szorzás-osztás előtt külön 
tárgyaljuk; annál inkább, mert ez annak foko-
zása. A mondattal sem lehet a syllogizmust 
és polisyllogizmust együtt tanítani. 

Meggyőződésem, hogy mikorra új tanterv 
készül, a számtanítás anyagát nem a számkör, 
hanem elsősorban a müveletek alapján fogják 
fölosztani : I. oszt. számlálás, II. oszt. összeadás, 
III. oszt. szorzás, a megfelelő visszás müvele-
tekkel. 

(Nagykörös•) Dr, Ében Mihály. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. évi június 
havában belügyminiszteri engedelemmel a kö-
vetkező tanítók magyarosították meg nevüket: 
Lebovics Jakab párkányi néptanító Lantos-ra és 
Schwartz Márk pécsváradi néptanító Szini-re.— 
F. évi július havában pedig a következők : 
Szuchár János lehóczi gör. kath. tanító Halász-ra, 
Klein Ábrahám albertirsai néptanító Kelemen-ve 
és Kohn Hedvig drávavásárhelyi tanítónő Ko-
vács- ra. (T. S.) 
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Török história* 
A mi fogalmaink szerint a szerelmes török 

trubadúrnak ugyancsak nehéz lehet a dolga, 
amikor párja megválasztására kerül a sor. 
A török ház börtön ; az asszony a rabja. A ház 
úgy épül, hogy a hátulja legyen az utca felé. 
Az ablak egy kis négyszögletes nyílás. Raj ta 
sűrű rács falécből, arra hivatva, hogy a benn-
lakókat a külső kíváncsi szemek elől elrejtse. 
Az ablak különben is olyan magasan van, hogy 
nincs az a hitetlen gyaur, avagy becsületes, 
hosszú muzulmán, aki azon belátna. 

A török nő társadalmi állása : nulla. Nem 
jár templomba, nyilvános helyre nem mehet. 
Iskolába jár ugyan, de elérve a 12—14-ik évet, 
fátyolt kap s ezután igazán beborult. Azt le 
nem vetheti soha, csak otthon. Ez rejt magában 
ezer veszedelmet, mely közül a férj tetszés 
szerint válogathat. Ha a nő könnyelműen föl-
lebbenti fátylát, úgy joga van a férjnek őt 
leszúrni vagy lelőni. A Korán ezt megengedi 
s ezt a civiltörvények is elismerik Boszniában. 
Ha a férfi a szobába lép, a nő sarokba áll, 
mellén keresztbe tett kézzel várja az engedélyt, 
hogy beszélhessen. Hogy Mohamed nem volt 
épen tökkel ütött, ebből is látszik. A modern 
Korán s a gyakorlati élet — nálunk — mást 
mutat. 

Jónevelésű ember ne kérdje töröktől soha, 
hogy mit csinál a felesége? mert ez bizony 
sértés s igen nagy megbántás. A feleségről 
beszélni nem illik. Dacára ezen állapotoknak, 
a török leány époly kevéssé idegenkedik a 
férjhezmenéstől akár a magyar leány. Hogy 
hol van eladóleány a háznál, azt maga a papa 
adja tudtul a szerelmes ifjaknak. A ház falára 
zöldszínü fát pingálnak. IIa tehát a cégér künn 
van, megindulnak a diplomáóiai tárgyalások. 
Ezek, persze, itt is a bizonyos számú arany és 
ezüst piaszterek köi ül mozognak, s természetes, 
a leány szépsége is nyom valamit a latban. A 
közvetítők, mint mindenütt, úgy itt is az idő-
sebb asszonyok. Ok annál inkább előnyösek, 
mivel láthatják a leányt fátyol nélkül s így 
beszámolhatnak az eladóleány bájairól, szép-

ségéről. 
Megtörténik azonban, hogy a leánynak van 

már választottja. A török szeme századokon át 
asszimilálódott, s ő a sűrű rács mögött nem-
csak egy pár tüzes szemet lát, hanem kifor-

málja magának az egész arcot. Kölcsönösen 
megtetszenek egymásnak s most csak az alka-
lomra várnak, amikor a leányt egyszerűen meg-
szöktetik, elrabolják. 

Ha az apa rajtakapja a tolvajt, úgy lelőheti 
vígan, nem lesz érte bántódása. Hacsak a lelőtt 
ifjú hozzátartozói a leány családjából egynéhány 
fez alól le nem ütnek megfelelő számú fejeket. 
A törvénynek semmi köze, a Korán megengedi. 
De ha sikerült elvinni a leányt, úgy a Korán 
szerint — s ebből látszik, hogy Mohamed bölcs 
ember volt — az örömapa reggel mint édes-
kedves vejét fogadja a rablót s a leánynak a 
vagyonból járó részt köteles kiadni; tehát az 
örökségből nem zárhatja ki. 

Ha asszonylátogató van a háznál, amit az 
ajtó előtt hagyott két pár papues jelez — mert 
rendesen csak egy pár van az ajtó előtt — 
úgy a férjnek a feleség szobájába „tilos a be-
menet", mivel könnyen megtörténhetik, hogy 
a vendéget fátyol nélkül látja, az pedig nagy 
bajt hozhat. Előfordul azonban, hogy asszony-
nak öltözve férfi teszi meg a látogatást, termé-
szetesen előzetes tárgyalások alapján. Ha a 
férj rajtacsípi, hogy háza szentélyébe ily gálád 
módon rontott be valaki, úgy az asszony el 
van veszve, mert azt lelövi vagy leszúrja. A 
férfi pedig a Korán szerint ily vétekre szóló 
büntetési imát a dzsámia előcsarnokában el-
végzi s az ügy el van intézve. Ez az ima 
bizonyos formalitásokkal jár, ezt ismeri minden 
jóravaló muzulmán. Már most tessék elképzelni 
azt a meglepetést, ha a férjek látják, hogy 
miképen vágja magát a földhöz valamelyik 
török atyafi, az előírt imát végezve, mely a 
Korán szerint, egy csöndes pásztoróráért jár ! . . . 
A török leány fiatalon megy férjhez, hamar 
vénül. Hajá t pirosra, körmét sárgára festi. 
Roppant kíváncsi, ami természetes is, hisz egész 
életén át a külvilággal nem ismerkedhetik meg. 
A török férfi rendesen egy feleséget tart, mert 
rájött azon gyakorlati axiómára, hogy az 
asszony drága portéka. Megtörténik azonban, 
hogy 50 éves korában öreg feleségéhez még 

» egy fiatal, 16 — 18 éves leányt vesz el, ki arra 
j hivatott, hogy derűt hozzon az öreg úr borús 
! élete egére. Ilyenkor az i f jú hölgy az úrnő s 
j az öreg valóságos rabszolgája, 
j Tempi passati ! 

(Budapest.) Tas József. 
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H I V A T A L O S R É S Z . 
A vaüás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította; dr. Kautz Gusz-
táv kir. tan., nyug. jogakadémiai igazgatónak, 
Goda Béla alispánnak, Hajak Antal vármegyei 
árvaszéki elnöknek, dr. Karácson Imre peéri 
esperes-plébánosnak és I'Só Vince győri ág. 
hitv. ev. lelkésznek, mint a győri áll. el. isk. 
tanítónőképző-intézeti igazgató-tanács tagjainak 
az intézet növendékei részére összesen 350 ko-
ronát kitevő és évenként megismétlődő ado-
mányukért. 

Kinevezte: Bendák Gyula oki. el. isk. ta-
nítót áll. el. isk. r. tanítóvá és szolgálattételre 
berendelte a hosszúfalusi áll. isk. internátushoz 
a felügyelői teendők ellátására. 

Jóváhagyta: a liptóvármegyei áll. tanító-
egylet alapszabályait a folyó évi 51.039. sz. a. 
kelt rendeletével. 

Jelen minőségében áthelyezte: Ortutay 
Gergely somkútpatakai áll. el. isk. tanítót a 
feketeardói áll. el. isk.-hoz; Matavovszky Béla 
sárosvármegyei kir. tanfelügyelőt Zólyom vár-
megyébe. 

Nyugdíjat utalványozott : Neupauer István 
magasrévi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
920 K-t ; Tóth Mihály kőröstarcsai ev. ref. 
munkaképtelen tanítónak évi 940 K-t; Bosen-
ziceig Jakab kétegyházai izr. magánisk. munka-

'képtelen tanítónak évi 320 K- t ; Lowy Ignác 
nagyoroszi magán el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 300 K-t ideiglenesen ; Bernjén János ér-
mihályfalvai róm. kath. munkaképtelen tanító-
nak évi 560 K-t ; Zórád Ferenc nagykéri róm. 
kath. isk. tanítónak évi 864 K-t ; Plosz Gyula 
zilahi áll. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t, a 
vallás- és közokt. tárca terhére pedig 120 K-t, 
vagyis összesen 1500 K-t ; Czár ich Péter kört-
vélyesi róm. kath. munkaképtelen tanítónak 
évi 1000 K- t ; Bieger Mihály bizei róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 680 K-t ; Szfergyán József 
oláhgyepesi gör. kel. munkaképtelen tanítónak 
évi 720 K- t ; Bódi József világosi áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 860 K-t ; Nagy 
Lajos pilinyi róm. kath. munkaképtelen tanító-
nak évi 560 K- t ; Nőthling Dániel nagyszé-
kelyi ev. ref. munkaképtelen tanítónak évi 
1540 K- t ; Weinberger Mór vásárosnaményi el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 920 K-t ; 
Göbölyös Sándor gyomai ev. ref. munkaképte-
len tanítónak évi 1000 K- t ; Sebestyén Sándor 
nagyenyedi áll. polg. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 2880 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Geyer Ádám paksi róm. kath. tanító Béla 
és Lajos nevű szülőtlen kkorú árváinak egyen-
ként 151 K 93 f-t, együtt 303 K 86 f- t ; néh. 

Uj János abaligeti róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Sïdle Mária Ágnesnek évi 359 K- t ; 
néh. Pichler Hermann nyug. kurticsi izr. tanító 
özv., szül. Nadascli Reginának évi 920 K-t ; 
néh. Milossávljevics Lukács nyug. szokolováczi 
tanító özv., szül. Nikolies Rashillának évi 386 K t.; 
néh. Kartier János sajkásszentiváni közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Staudt Flóra Máriának 
évi 520 K-t, Károly, Julianna, Gyula, Ferenc, 
Mária és Anna nevű kkorú árváinak egyenként 
86 K 67 f-t, együtt 520 K-t, mindössze 1040 
K-t ; néh. Hábinyák Antal nyug. róm. kath. 
tanító özv., szül. Bialon Antóniának évi 300 
K-t, 2 kkorú árvájának pedig összesen 100 K-t; 
néh. Kolumban Samuné, szül. Haich Ottilia 
dévai nyug. áll. el. isk. tanítónő Ottilia nevü 
kkorú árvájának 141 K 66 f - t ; néh. Bonda 
Pompiliusz veresmarti gör. kel. el. isk. tanító 
özv., szül. Carpenean Máriának évi 500 K-t, 
János, Valéria és Jenő nevű kkorú árváinak egyen-
ként 83 K 33'A f-t, együtt 250 K-t, mind-
össze 750 K-t ; néh. Kiss Endre b idalói áll. 
el. isk. tanító özv.. szül. Szabó Piroskának évi 
600 K-t, Ernő és Tivadar nevű kkorú árvái-
nak egyenként 100 K-t, együtt 200, mindössze 
800 K-t ; néh. Opris Aurél nyug. hucsumi 
gör. kath. tanító özv., szül. Ghircoiás Ludovi-
kának évi 300 K-t, kkorú árvájának pedig 
összesen 50 K-t; néh. Drágán Tivadar nyug. 
gör. kath. tanító özv., szül. ZinvelEudoxiának 
évi 350 K- t ; néh. Secarea Döme nyug. gör. 
kel. tanító özv., szül. Moráziu Annának évi 
374 K-t, kkorú árvájának pedig 62 K 33 f - t . 

Végkielégítést engedélyezett: Benke Já-
nosné, szül. Sárkány Borbála munkácsi munka-
képtelen áll. óvónőnek 900 K-t egyszersminden-
korra. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Szíves tudomás végett közöljük, hogy az 

1904. évi I. t.-c. alapján az áll. iskolai tanítókat 
megillető személyi pótlékok hivatalból utal-
ványoztatnak ; ennélfogva azok folyósítása iránti 
folyamodványokkal az illetők hiábavaló munkát 
és fölösleges kiadást okoznak maguknak. Az 
alapfizetésnél magasabb illetmények a fönt-
érintett törvénycikk életbeléptetése óta nincsenek 
helyhez kötve; céltalanok tehát azon kérelmek 
is, melyek az azelőtt fönnállott szokásra való 
hivatkozással a magasabb fizetés utalványozá-
sára irányulnak, mert a magasabb tanítói fize-
tésbe most már csak a törvényhozás által meg-
szavazott hitel keretében, az állami költségvetés 
szentesítése után és a költségvetésben megálla-
pított létszám erejéig, az államnál eltöltött 
szolgálati idő arányában lesznek az áll. iskolai 
tanítók előléptetve. — I. I. 1. Kérdezéshez 
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csak az osztálytanítónak és az elnöknek van joga, 
a „kollégának" nincs. 2. Nem volt helyes. — 
Hz. H. Bács. A 63.586/1900. számra hivatkozva, 
kérvény útján kell okmányait visszakérnie. — 
P. J. Czéczke. Mi csak a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériummal állván hivatalos össze-
köttetésben, nincs módunkban a honvédelmi 
min.-nál levő ügyekről fölvilágosítást adni. — 
M. S. Sárköz. À határidőn túl nem fogadják 
el a kérvényt, — T. K. 1. Ha eddig még nem 
kapta volna vissza okmányait, kérje azok sürgős 
leadását ; okmányok nélkül eredménytelen volna 
a folyamodás, mert a tanfelügyelőségnek nem 
áll módjában önt minősíteni. 2. Nem hisszük, 
hogy pótlékügyének a közigazgatási bizottság 
elé való vitelével a hozott határozat módo-
síttatnék. Különben próbálja meg. — M. Gy. 
Szentmihály. A kérdezett ügyben már sokszor 
nyilatkoztunk. Nézzen utána. — Keszőhideg-
k ú t . 1. Az ú j szemléltetőképek még nem 
jelentek meg. 2. Nem tudjuk. — T. Gy. K. 
I . A folyamodványra járó 1 K-s bélyeget leg-
célszerűbb a külzetre ragasztani ; a bélyeg nem 
írandó át. A bélyeges okmányokra 30 f-es 
mellékleti bélyeg jár, mely az okmány külső 
lapjára ragasztandó. — M. Gy. Kölesd. Sok-
szor közöltük már azt is, hogy a korpótlék 
nem a nyugdíjintézetbe való fölvétel idejétől, 
hanem a szolgálat megkezdésétől számítandó öt 
év múlva esedékes. — Z. IJ. Az adóhivataltól 
kérjen új nyugdíjkönyvecskét ; ára rajta van. — 
II. I. Abal iget . ' Az 1868. évi XXXVin . t.-c. 
140. §-a értelmében a tanító halála esetén 
özvegye és árvái a halálozás napjától számí-
tandó fél éven át az egész fizetést és lakást 
élvezik. Ezen idő alatt az elhalt férj utódját, 
akár véglegesen, akár helyettesítés útján töl-
tetik be az állás, az iskola fönntartó — és nem 
az özvegy — tartozik fizetni. Ha önt a tör-
vény világos rendelkezése ellenére elhalt férje 
illetményeiben csonkítani akarják, emeljen eziránt 
panaszt a tanfelügyelőségnél. — K. M. Zsom-
bolya. Nem fogják kiírni; ha van legalább is 
jeles oklevele, a jövő tanév végén küldje be 
folyamodványát. — R. 1. Csak a közelmúltban 
ismertettük az állami népiskolai tanítói állások 
betöltésénél követelt el járást; annyit mégis 
megtehetne, hogy az önt közvetlenül érdeklő 
dologról tudomást szerezzen. 2. Azt nem fogják 
megengedni. — Sz. F. Földes . Föltett kérdé-
seire ugyané rovatban nem régen válaszoltunk. — 
K. M. I l m vásárhely. 1. A Pedagógium igaz-
gatósága (I., Győri-út) • készséggel ad önnek 
fölvilágosítást. 2. Tegyen saját lelkiismerete és 
belátása szerint. — Lénárd. 1. Nem tar that juk 
valószínűnek, hogy a használatára adott lakás 
fönntartási költségeinek viselésével önt akarná 
terhelni az iskolaszék. De ha ily lehetetlen 

kívánsággal léptek volna föl önnel szemben, 
egyszerűen meg kell tagadni annak teljesítését. 
Az iskolafönntartó karbantartási kötelezettségé-
ből kifolyólag azonban nem követelheti pl. azt, 
hogy lakóhelyiségeit tetszése szerinti időben 
meszeljék, súrolják. 2. A mellékhelyiségekről 
közelebb nyilatkoztunk. -3. Az illetményül átadott 
föld, rét stb. jövedelmének biztosítása vagy 
fokozása szempontjából szükséges munkákat 
aligha fogja áthárí thatni az isk olafönntartóra. 
4. Nem hisszük, hogy kártérítés iránti keresete 
eredményes legyen. Különben próbálja meg. — 
A. I . Tótkomlós. A tanfolyamokra való föl-
vételek föltételeit mi is csak akkor ismerjük 
meg, amidőn a pályázatok közles végett hozzánk 
beküldetnek. A kérdezett ágban tanfolyamokat 
a minisztérium nem rendez. — K. D. Sza-
badka. Díj nélkül is köteles tanítani. — 
Kuk mér. Kérdésére csak azon esetben adhatnánk 
fölvilágosítást, ha a tanköteles korban levő 
gyermekek korcsmázási tilalmára vonatkozólag 
alkotott vármegyei szabályrendeletet ismernők. — 
L. I. Ajánlatos csatolni, de ha nem küldi be, kér-
vénye akkor is érdemleges tárgyalás alá vétetik.— 
P. I. F. P. m. A Tanítók Tanácsadója című 
könyvünkben levő adatok, úgyszintén a tanítók 
földadójára vonatkozó közleményünk teljesen 
helyesek. A vármegye hivatkozott számai korábbi 
határozatokra vonatkoznak. Hivatkozzék a köz-
igazgatási bírósági eljárásra, ezt Pozsony vár-
megye törvényhatósága is respektálni fogja. 
Egyebet ebben a kérdésben mi nem tehetünk. 
Hogy bélyegtelenül fölebbezett, azt rosszul tette. 
A bírságot meg kell fizetni. — K. E. K. A 
községi jegyző helyes tanácsot adott, midőn 
önnek azt mondta, hogy kivételes nősülési 
engedélyért kell folyamodnia, mert hiszen, bár 
állásban levő, okleveles, 21 éves tanító, de még 
sor alatt nem volt. A Tanítók Tanácsadója 120. 
lapján nyomtatottakat nem olvasta ön el kellő 
figyelemmel. A Tanácsadóban ugyanis ez ál l : 
„A tanító kivételes nősülési engedély nélkül 
nősülhet, ha mint tanító vagy tanítójelölt osz-
tatott be és helyeztetett át utólagosan a pót-
tartalékba." Ön még nem volt sorozás alatt, 
tehát be sem osztható a póttartalékba. — 
Sz. P . Református tanítóknak több egyház-
megyében van külön egyházi nyugdíjsegély-
egyesületük s az ott működő tanítók kötelesek 
abba belépni. Erre nézve az esperes úrtól írás-
vagy nyomtatásbeli fölvilágosítást is kaphat, ha 
személyesen jelentkezik nála. — T. N. K. Az 
iskolafönntartóval egyezzék ki arra nézve, hogy 
legalább fele fizetését hagyják meg az önkéntesi 
év alatt, a másik felét adják a h. tanítónak. — 
Cs. L. F. A tanítói fizetés kiszolgáltatását az 
1906. évi XXVI. t.-c. és a reá vonatkozó 
Utasítás szabályozza. Az iskola gondnoka van 

V 
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jogosítva az államsegély fölvételére; az iskola 
gondnokát az iskolaszék ellenőrzi. Ha a tanító 
idejében ntm kapja meg a fizetését, sürgesse 
az iskolaszéknél, esetleg ha kísérlete haszon 
nélkül volna, a kir. tanf.-höz is fordulhat. — 
V. B. H. A Néptanítók Lapjában annak idején 
közöltük a katonai iskolákba való fölvételek 
kellékeit. Ebben az esztendőben is figyelmez-
tetésül tudattuk, hogy közzétették a pályázati 
hirdetést. Mi nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy biztos kilátást helyezzünk valakinek, hogy 
katonai iskolába ingyen fölveszik. Az a szülő-
nek a dolga, hogy a fölvételnél esetleg valami 
nagyobb befolyású pártfogót keressen és találjon, 
esetleg talán magát a község elöljáróságát is 
megnyerheti, ha a fölveendő tanuló körül-
ményeinél fogva erre igényt tarthat. — 
Papbér. Az ev. ref. egyháznak régebbi időben 
az volt az elve, hogy az egyházi férfiak egy-
másnak stóláris vagy párbérilletőséggel nem 
tartoznak. A protestáns egyház legújabb hatá-
rozatai mértékadók. Azt, hogy nála lakó édes-
anyja és 83 éves vak öregapja, akik mind-
ketten teljesen vagyontalanok, szintén köte-
lesek legyenek papi bért fizetni, nem tartjuk 
lehetségesnek. —• Cs. I. Ön az illető báró úr 
uradalmában 10 évnél régebb idő óta nemcsak 
tanító, hanem mellékfoglalkozásképp magtár-, 
szertárkezeléssel, napszámosok nyilvántartásával 
is foglalkozott, mégis a 10 évre korpótlék iránt 
való igényjogosultságát megtagadta, ezt az 
összeget nem fizette az önt alkalmazó báró úr. 
Az ön állása magánszerződésen alapuló tanítói 
állás, ilyenekre pedig nem kötelező az 1893. évi 
XXVI. t.-c. Itten a tanítói korpótlék megadá-
sánál vagy méltányosságról lehet szó, vagy 
pediglen perelésről. Egy lehetőség talán volna. 
A közigazgatási bíróság kimondotta, hogy min-
den tanítót megillet a tanítói korpótlék. Ezt 
próbálhatná meg. — F . A. Miután fia a 
„képezde" III. osztályában két tantárgyból 
kapott elégtelenjét még a sorozás előtt kijaví-
totta s eközben állítólag tanítóskodott s arról 
bizonyítványt mutat föl, ezen az alapon kérheti, 
hogy a póttartalékba helyezzék besorozása 
esetén. De mégis okosabb, ha elfogadja azt a 
tanácsot, amit már kapott a sorozó bizottságnál. 
Mint mondja : később a birtokív fölküldésénél 
leszállították nyugdíjigényét, mert a kataszteri 
tiszta jövedelmet és 20% jövedelem-emelkedést 
vettek föl nyugdíjigény alapjául a földhaszon-
bér helyett. Miután ön később még magasabban 
adta ki haszonbérbe a földjét s akkor ismét 
folyamodott, s arra a közokt. minisztérium 
csakugyan megváltoztatta a sérelmes határo-
zatot és ahelyett visszaállította régi, 1704 
koronás nyugdíjigényét : nyugodjék ebbe bele ! Ha 
jövedelme biztos alapon, idők folytán emelkedni 

fog, akkor megint módjában lesz leérni ahhoz 
képest nyugdíjigénye fölemelését, kellő bizo-
nyítékú iratok alapján. — M. I. M. Kár volt 
a próbaévbe beleegyezni ; a tanítók választása, 
ha azok törvényes követelményeknek megfelel-
nek, véglegesnek tekintendő. Tanítói lakásának 
is egy részét kiadták bérbe ? Folyamodjék, hogy 
ez önnek visszaadassék. Vagy ha a lakót tűrni 
óhajtja, ezért lakásbért önnek fizessenek. — 
P. J. A.-P. Számtalanszor közzétettük már, 
hogy a törvény értelmében a tanítónak leg-
kisebb fizetése 600 korona, tisztes lakás és 
egynegyed holdnyi tanítói kert. Hogy tűrheti 
ön, hogy sem lakást, sem tanítói kertet nem 
kap és 600 korona törzsfizetésen kívül semmi 
néven nevezendő jövedelme nincsen? „Néma 
gyermeknek anyja sem érti szavát." Ha az 
iskolafönntartó a törvényes minimumot nem 
akarja megadni, folyamodni kell a kir. tanfel-
ügyelőség útján a megyei közigazgatási ható 
sághoz, hogy ez kötelezze a községet legalább 
a törvényszerű fizetés kiszolgáltatására. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Péterl'y Sándor 65 éves. Péterfy Sán-

dor, az Eötvös-alap megalapítója és örökös 
elnöke, augusztus 3-án töltötte be életének 
65-ik évét. A „tanítók atyját", aki — hála a 
Gondviselésnek ! — jó egészségnek örvend 
pozsonyi magányában, sokan keresték föl ez 
alkalommal leveleikkel és távirati jókívánsá-
gaikkal. Péterfy Sándor, akinél a magyar taní-
tóságnak igazabb barátja és nagyobb jótevője 
még nem volt, a nyugalom jól megérdemelt 
éveit is munkában tölti s részint pedagógiai 
tanulmányok, részint emlékiratai írásával fog-
lalkozik. Emlékirataiból egy fejezetet a nem-
sokára megjelenő Magyar Tanítók Naptára is 
fog közölni. Bizonyára az ország egész tanító-
ságának érzelmeit tolmácsoljuk, midőn Péterfy 
Sándor 65-ik születésnapja alkalmából azt 
kívánjuk, hogy a Gondviselés a „tanítók aty-
ját", az Eötvös-alap és a Tanítók Házai meg-
alapítóját számos évig egészségben tartsa meg, 
hogy még sokáig láthassa nagy alkotásai ör-
vendetes fejlődését ! 

— Az Eötvös-alap gyűlései. A Tanítók 
Házai igazgató-tanácsa és felügyelő-bizottsága 
f. évi augusztus hó 21-én, kedden délelőtt 9 
órakor tartja a Tanítók Ferenc József Házában 
rendes évi gyűlését. Tárgy : Javaslatkészítés a 
Tanítók Házaiba leendő fölvételek tárgyában. 
Előadók: Józsa Mihály és Kozma Ferenc gond-
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nokok. — Az Eötvös-alap választmánya f. évi 
augusztus hó 23-án, csütörtökön délelőtt 9 óra-
kor a Tanítók Ferenc József Házában gyűlést 
tart. Tárgyak: 1. Javaslatkészítés az ösztöndíjak 
és segélyek odaítélése tárgyában. 2. A Tanítók 
Házai igazgató-tanácsa által a fölvételek tár-
gyában készített javaslatoknak tárgyalása. 3. 
Foiyó ügyek tárgyalása. — Az Eötvös-alap 
Ország:s Osztó-Bizottsága f. évi augusztus hó 
25-én, szombaton reggel 8 órakor tartja gyű-
lését a Tanítók Ferenc József Házában. — 
Az osztóbizottsági ülésre és a közgyűlésre a kö-
vetkező meghívót bocsájtotta ki az elnökség : 
Meghívó. Az Eötvös-alap (Országos Tanítói 
Segélyegyesület) folyó évi augusztus hó 25-én, 
szombaton reggel 8 órakor tar t ja Budapesten, 
a Tanítók Ferenc József Házában (VIII., Szent-
királyi-utca 47. sz.) Országos Osztóbizottsági 
s folytatólagosan 11 órakor rencles közgyűlését, 
mely előbbire az Országos Osztóbizottság tag-
jait, utóbbira jótékony intézményünk minden 
tagját tisztelettel meghívjuk. Az Országos Osztó-
bizottsági gyűlés tárgyai: 1. Az ösztöndíjak 
odaítélése. 2. A segélyek kiosztása. 3. Fölvétel 
a budapesti és a kolozsvári Tanítók Házába. 
A közgyűlés tárgyai : 1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Elnöki bejelentések. 3. Az Országos Osztó-
bizottság határozatainak bemutatása. 4. Elő-
terjesztés az Eötvös-alap vidéki képviselete tár-
gyában. 5. A választmányban két, az igazgató-
tanácsban egy helynek választás útján való 
betöltése. 6. Esetleges indítványok. Budapesten, 
1906 augusztus 10-én. TJjváry Béla s. k., elnök. 
Kapy Rezső s. k., titkár. (Az országos osztó-
bizottság tagjai : Az egyesület tisztviselői, a 
tiszteletbeli tagok, az egyesület alapítótagjai, 
esetleg ezek képviselői ; a választmány tagjai : 
a Tanítók Házai igazgató-tanácsának tagjai, 
valamint a közgyűlés által az Országos Osztó-
bizottságba választott tagok. Az alapítványt 
tett testületek, egyesületek és hatóságok kép-
viselői az Országos Osztóbizottság gyűlésén, 
valamint a közgyűlésen tanácskozási és szava-
zati joggal bírnak. A 400 koronát kitévő ala-
pítvány után egy képviselő küldhető. Az egy 
vagy több ezer koronás alapítványt te t t egye-
sületek és testületek annyiszor két képviselőt 
küldhetnek, ahány 1000 koronát alapítványuk 
kitesz. A kiküldött képviselők megbízólevéllel 
látandók el.) 

— Az Eötvös alap köréből. Az alap 
vagyona f. évi június 30-án 579.466 K 70 f 
volt. Azóta néhány ezer koronával ismét gyara-
podott. — Folyamodványt a júliu§ 10-iki határ-
időig összesen 398-at adtak be, még pedig 
ösztöndíjakért és segélyért 175-en, a Tanítók 
Házaiba való fölvételért 223-an. Az ösztöndíjak 

és segélyek odaítélésében az idén nagyon nehéz 
munkája lesz az elnökségnek és a bizottságok-
nak ! — JJj ösztöndíjak kerülnek ez évben, az 
augusztusi közgyűlésen, kiosztásra : a Szathmáry 
György alap két ösztöndíja 100—100 koronával 
és a Magyar Tanítók Naptára alapjának 40 
korona kamatja. Ez utóbbi lehetne több is, ha 
kartársaink jobban fölkarolnák a tanítók nap-
tárát, mely pedig tartalmánál fogva is meg-
érdemelné a nagyobbfokú pártolást. — A szabad-
asztalokra a pályázatot most hirdeti ki az 
elnökség. Az Eötvös-alap tagjainak fiai szabad-
asztalt kérő s az Eötvös-alap elnökségéhez 
címzett folyamodványaikat f. évi szeptember 
hó 10-ig (Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-u. 
47. szám) küldjék be. Melléklendő az 1905/6. 
tanévről szóló iskolai bizonyítvány vagy index 
és igazolvány arról, hogy a folyamodó melyik 
intézetbe vétetett föl. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-alap 
javára: Kosztka Mihály kir. tanfelügyelő 16 K 
(tagsági díj); Henez Vince (Nagyfödémes) 2 K. 
Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Halálozás. Iíonéczy Gyula miava-
szvinárki-i állami elemi iskolai tanító élete 
52-ik, tanítói működésének 25-ik évében meg-
halt. Áldás emlékére ! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jelenleg, valószínűleg szeptember elejéig, nem fogad. 
Az üyyosztályfőnökök közül azok, akik nincsenek szabad-
ságon, naponként déli 12 órától kezdve fogadnak. 
(Minisztérium épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az 
országol tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmen-
tesei nyitva van mindtn csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
A.z Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők: 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályéiba jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fólvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznék: a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tartalom : Felnőttek oktatása — munkásképző-
iskola. Máthé József. — Orsz. Pegagógiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum. — Tanítók kiképzése a vezető állá-
sokra. Szabó Elemér. — Új iskolai könyvek. — A 
palatábla. III. Czáró János. IV. Ozsváth Miklós. — A 
szám tanítás helyes módja. Dr. Ében Mihály. — Tanítók 
névmagyarosítása. — Szünóra : Török história. Tas 
József. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . KTR, M I N T S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az i t i ia létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KER., ISKOLA-TÉB $. 

Kézira tokat nem adunk; vissza. 

Iparpártolás és az iskola. 
A magyar tanítóságnak hatalmas sze-

repe van a nemzeti ipar fellendítésében 
és megteremtésében, mert a népiskola 
nemcsak tanít, de szoktat és nevel 
szépre, jóra és nemesre. 

Lehet-e nevelésünknek nemesebb és 
ideálisabb végcélja, mint annak az érzés-
nek és tudatnak megrögzítése, hogy 
becsüljük és szeressük a hazait, pártol-
juk azt, mert azzal nemzeti vagyono-
sodásunkat mozdítjuk elő. Arra kell 
nevelnünk a jövő nemzedéket, hogy 
érezze és tudja, hogy minden fillér, mit 
idegen árúért adunk ki, a nemzeti vagyon 
vesztesége, míg az ittmaradó fillér a 
nemzeti vagyon gyarapodása, a nemzeti 
közjólétnek előmozdítója. 

Bármennyire nagyra becsülöm is azt 
a társadalmi mozgalmat, mely a nem-
zeti iparpártolásban meríti ki tevékeny-
ségét s azt tőlem telhetőleg támogatom 
s a tanítóság magasztos feladatának 
tartom e mozgalomban való részvételt: 
mégis azt mondom én nektek, hazám 
tanítói és tanítónői, hogy a nemzeti 
ipar pártolásában legtöbbet tehettek ti 
az iskolában, ott, ahol a ti birodalmatok 
és munkateretek van, ahol tervszerű és 
okos munkássággal csepegtethetitek a 
gyermeki fogékony lélekbe a hazai ké-
szítmények megbecsülését s állandósít-
hatjátok a lélekben érzelmét annak a 

hazaszeretetnek, melynek legszebb ténye 
a hazai munkának megbecsülése, szere-
tete és pártolása. 

Mindjárt a tanév kezdetén a tansze-
rek, azután a sokféle ruházati cikk, 
karácsonyi játékok stb., mind alkalmas 
tárgyai lehetnek annak, hogy növendé-
keinket a magyar ipar termékeinek meg-
becsülésére oktassuk és neveljük. 

Olvasókönyveinkben legyenek úgy szer-
kesztve az olvasmányok, hogy ezt a célt 
szolgálják. A hazai ipartermékek meg-
becsülése: a nemzeti önérzet kifejlődése 
és erősödése. 

Példák megkapó eredmények okozói. 
Ha feleségem az 1 és 2 koronás nyak-
kendők helyett maga előállítja pár fillér-
ből az én nyakkendőimet, ha magyar 
gyufát, szappant, cérnát, tüt, tollat írónt 
használok, leányom kelengyéjében min-
den darab honi anyagból való, ha ruhái 
szövetét itthon készítik, ezek mind-mind 
hatalmas példák arra, hogy a gyermek 
lelkében már az iskola állandóvá és ki-
törölhetetlenné tegye a hazai készítmé-
nyekhez való ragaszkodást. 

Mindent előállíthat a magyar ipar, elő 
is állít, csak meglegyen a pártolás. De 
mindaddig, míg közömbös a nemzet 
ezek iránt a kérdések iránt, míg itt a 
legerősebb sovén érzés nem foglalja el 
a szíveket, addig nem hiszek a társa-
dalmi mozgalmak állandó sikerében. 
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Nagy szeretettel tanulmányoztam a 
40-es évek maihoz hasonló s a nagy 
Kossuth Lajos által kezdeményezett 
mozgalmát. Elaludtak pár év alatt a 
„védegyletek", szalmatűz volt az egész 
mozgalom, fellobbant, de nem melegí-
tette át a nép minden rétegének szívét. 

Hitem, meggyőződésem, hogy a nem-
zeti munka megbecsülésének s pártolá-
sának nagy problémáját csak ráneve-
léssel lehet eredményesen és úgy meg-
oldani, hogy a jövő nemzedéknek ne 
legyen szüksége hasábos cikkekre, melyek-
ben a nemzeti készítményeket ajánlgat-
ják, mert az a nemzedék már bűnnek 
tartaná idegen árúért adni a maga 
keresetét. 

Nemcsak én, a nevelő gondolkozom 
így, de így gondolkozik a társadalom 
is, aminek igazolása végett ide igtatom 
szóról szóra azt a lelkes felhívást, melyet 
hozzám, mint a „Hajdúvármegyei Gönczy-
tanítóegylet" elnökéhez intéztek Vesz-
prémy Zoltánné, Csanak Hona és dr. 
Körösi Kálmán a magyar védőegyesület 
debreczeni fiókjának elnökei. 

A lelkes és okos felhívás ez: 
„A magyar védőegyesület debreczeni fiókjá-

nak választmányi üléséből s a választmány 
megbízásából intézzük sorainkat az igen tisztelt 
Elnökséghez. 

Választmányunkban a hazai ipar támogatá-
sának nehéz kérdése gyakorlati szempontokból 
tárgyaltatván, a választmány tagjai arra az 
egyöntetű megállapodásra jutottak, hogy a honi 
ipar érdekében támadt jelentős mozgalom hatása 
alatt már most is nagy eredményeket lehet 
ugyan elérni, de az egész vonalon öntudatosan 
és következetesen keresztülvitt ipari akció 
áldásos eredményeit csak akkor érhetjük el, 
ha erre előbb egy új nemzedéket nevelünk föl. 
Uj nemzedéket, melynek, a fogékony gyermeki 
lélek fölvevőképességének segélyével, valósággal 
vérébe megy át az az érzés és meggyőződés, 
hogy a hazai ipar támogatása époly erkölcsi 
kötelesség, mint maga a hazaszeretet. 

Iskoláink eddigelé nem sokat tettek ebben 
az irányban, nem is tehettek, mert a gyakorlati 
iparpártolás iránt maga az egész nemzet is 
érzéketlen volt a legújabb időkig. 

Most azonban, midőn a gazdasági elmara-
dottságból való kigázolhatás utolsó órájában 

tudatára ébredtünk az ipari fejlettség nagy 
jelentőségének, az ú j irány erősítéséből az isko-
lának is ki kell vennie a maga részét. A zsenge 
gyermek lelkébe az iskolának kell beleoltania 
a meggyőződést aziránt, hogy a nemzeti nagy-
ság nemcsak a győzelmes háborúkból fejlőd-
hetik ki, hanem a mindennapi nemzetmunka 
apró alkotásaiból is, sőt, hogy az újabb viszo-
nyok közt nagy, szabad, boldog és hatalmas 
nemzet csak gazdag nemzet lehet. A munka és 
haladás kiváló embereit époly eszményekül 
kell eléjük állítani, mint a nemzeti hősöket. 
Meg kell értetni velük, hogy ipar és kereske-
delem üzése époly megbecsülésre tarthat szá-
mot, mint a földnek művelése vagy az úgy-
nevezett tudományos pálya. Tanítani kell őket 
nemcsak az isteni, az erkölcsi és állami törvé-
nyekre, hanem a gazdasági élet ama legelemibb 
törvényeire is, melyekről a mai gyermek mit-
sem hall, pedig az iskolában sokkal nehezebb 
fogalmakkal is meg kell ismerkednie. Föl kell 
őket világosítani arról, hogy a hazai iparcik-
kekért kiadott filléreik mint maradnak meg a 
nemzeti vagyon alkotórészének, a külföldi 
árúért kiadott pénz pedig mint lesz reánk nézve 
mindenkorra értéktelenné. 

Meggyőződésükké kell tenni, hogy maguk, 
szüleik, honfitársaik, hazájuk iránt teljesítenek 
kötelességet, ha a hazai ipar termékeit vásá-
rolják. 

Igen tisztelt Elnökség ! Érezzük, hogy az 
iskolai oktatásnak és nevelésnek ezután az itt csak 
vázlatosan érintett eszmekörből is merítenie 
kell, de hogy miként lehet az ily irányú okta-
tás és nevelésnek eszközévé tenni az ABC-t, 
az olvasókönyvet, a beszéd- és értelemgyakorla-
tokat s mai pedagógiai eszközöket, hogy miként 
lehet a gazdasági irányú oktatás-nevelést át-
gondolt és kidolgozott pedagógiai rendszerrel 
vinni keresztül : ezeknek a kérdéseknek a tanul-
mányozása és megállapítása már szakértőkre vár. 

Ilyen hivatott szakértőknek mi elsősorban 
tanítóinkat tartjuk. Ezért fordulunk hozzájuk 
társadalmi egyesülésük: a Debreczen város és 
Hajdú vármegye állami, községi és felekezeti 
tanítóit egy körbe összefoglaló „Gönczy- egyesü-
let" útján. Kérjük, hogy tiszteletteljes meg-
keresésünket tegyék tanácskozás tárgyává, sőt 
hassanak oda, hogy a hazai egész tanítóság is 
foglalkozzék ama rendkívül fontos és immár 
égetően sürgető kérdéssel : mimódon lehet a 
pedagógia elveinek megfelelően az iskolai taní-
tást és nevelést az országszerte megindult ipari 
mozgalom egyik hathatós eszközévé tenni. Ha 
a nagy német államférfiú elmondhatta, hogy a 
francia háborút a német iskolamesterek vitték 
diadalra, úgy mi is joggal tápláljuk a reményt, 
hogy a nemzetünk által most folytatott gaz-
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dasági harcban a hazai tanítóság elsőrangú 
föladatokat fog megoldani." 

Magyar néptanítók! Azt hiszem, ez 
a szép, lelkes és okos fölhívás meg-
találja az útat szívetekhez, és nemcsak 
lelkesedni, de cselekedni is fogtok. 

A fölhívás, ha egyenesen a Gönczy-
egyesülethez van is intézve, közvetve a 
nemzet összes tanítóihoz szól. 

Hazafias cselekedetet teljesítek, ami-
dőn a Néptanítók Lapjában, a tanítóság-
nak mindenütt olvasott egyetemes or-
gánumában közlöm ezt a fölhívást, épp 
most, amikor orsz. egyesületeink gyűlé-
seiket készülnek megtartani. Az idő 
rövidsége miatt a részletekre is kiter-
jedő kész programmal nem állhatunk 
ugyan még elő, de az érdeklődést e 
fontos kérdés iránt országos gyűlésein-
ken felkölthetjük. 

A magyar tanítóságnak a hazai ipar pár-
tolása érdekében sorompóba kell lépnie! 

(Debreczen.) Kozma László. 

Magyar nevelés. 
Rossz időket élünk, 
Rossz csillagok járnak : 
Isten ója nagy csapástól 
Mi magyar hazánkat ! 

Azért írtuk ide mottóul nagy költőnknek 
ezt a hangulatos versstrófáját, hogy jelezzük 
vele a régi világ és a mai világ közötti nagy 
különbséget. Azt a szakadékot, amely a kettőt 
egymástól elválasztja. Régebben ugyanis az egy 
politikai testet képező különféle törzsön növe-
kedett nemzetiségek, csekély kivétellel, békében 
éltek egymás mellett, szerették egymást, mint 
a közös hazának bár más nyelven beszélő, de 
érzésben atyafiságos gyermekei. Volt közöttük 
ugyan, így például hazánkban is, időközönkénti 
összeütközés. De ez csak afféle familiáris össze-
koccanás volt, amely nem a lelkek mélyéről 
jött, hanem apró-cseprő napi témákból vette 
emóciójához a táplálékot. Ezért hamarosan le 
is csöndesedett, mint az a vízfodor, amelyet a 
helyi szellő lendített föl. Ekképen a házban 
hamarosan be is állott a régi patriárkális rend. 
Ma ez a testvéri kapocs mindinkább kezd 
lazulni, és helyette a faji vonzás törvénye kezdi 
természeti jogait érvényesíteni. Az egyfajtájú 
vér keresi egymással az összeömlési vezetékeket 
még oly esetekben is, ahol a történelem vér-
választókat emelt a rokon fajok közé. Az elsza-

kadt fajrokonok kezdik átnyujtogatni karjaikat 
egymásnak a politikai határokon túl is, hogy 
törzsükkel az orgánikus összeköttetést létre-
hozzák, abból táplálkozzanak, a törzs fáját erő-
sítsék, lombját növeljék, gyökereit a talajban 
minél távolabbra eresszék szét és így annak 
életét mennél hosszabb időre biztosítsák. Ez 
tény, melyet ma már letagadni nem lehet, 
mert az idő, ez a legnagyobb koronatanú, iga-
zolja. 

Mi sem természetesebb, hogy ezzel a bom-
lasztó folyamattal szemben az egyes heterogén 
természetű államok is igyekeznek várerődítése-
ket emelni olyaténképen, hogy politikai határ-
övezetüket sietnek nyelvileg homogén elemekkel 
megrakni. Ha ezekre a várerődítésekre az államok 
történelmi ereje elégtelen, akkor a kultúra, a 
közgazdaság szívócsöveivel, mint ultima rációk-
kal törekszenek állami életüknek zavartalanságát 
biztosítani. A bomlasztó elemeket belekénysze-
rítik a vezető nemzetnek kultúraforgatagába és 
azoknak egyéni érdekeit a közgazdaság szálai-
val kötik le. Közgazdasági foglalásokat tesznek 
a nemzetiségek területén stb. stb. 

Ha végignézünk hazánkon, mint a népfaji 
különféleségek klasszikus földjén, szintén azt a 
szomorú tényt vagyunk kénytelenek megállapí-
tani, hogy mindazok, a tőlünk vér tekintetében 
idegen elemek, melyek velünk jó- és balsorsban 
századok viharait átélték, az újabb időben az 
eddiginél nagyobb erővel kezdenek izegni, mo-
zogni. Es bizonyos illetéktelen követelésekkel 
vannak velünk szemben. Nem elég már nekik 
a magyar föld kenyere, annak levegője, annak 
szabadsága és határtalan szeretete, hanem lel-
kük holmi nemzetiségi velleitások után is kap-
kod. Hogy ezek a törekvések és vágyak nem 
önmaguktól lángolnak föl, hanem a lélekele-
meknek külső fölszítása folytán állanak elő, az 
a dolog érdemét nem gyöngíti, sőt ellenkezőleg, 
erősíti. Mert ha a külső befolyásra a lelkek 
reagálnak, azt mutatja, hogy azok a bizonyos 
törekvések a lelkek mélyén nem aludtak el, 
csak lappangtak. Tehát azt is mutatja, hogy 
az illetők ennek a véráztatta földnek eddigelé 
nem voltak lojális, szerető gyermekei, hanem 
csak kitartottjai. Mindezek a szomorú jelensé-
gek kasszandrai jóslattal arra intenek bennün-
ket, hogy kultúrpolitikánkat a túlságos szaba-
dosságból ki kell zökkentenünk és annak erélyes, 
ellentmondást nem tűrő, tiszta, nemzeti irányt 
kell adnunk, ha azt akarjuk, hogy ennek a 
földnek még továbbra is urai maradjunk. Az 
eddigi tétovázó elemi népoktatásunkat egységes 
nemzeti alapra kell helyeznünk. Nemcsak szó-
ban és írásban, hanem tettekben is. Legyen 
minden hazai elemi iskolában, kivétel nélkül, 
a tannyelv a magyar, melyben a nemzetise'gek-
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nek esak annyi jog engedtessék meg, hogy 
saját anyanyelvüket egy pár órán taníthassák. 
Az övezeteken állami iskolák állíttassanak föl. 

A kisdedóvóknak, mint az egységes állami 
élet eme páratlan értékű és hatású hajtóházai-
nak is életet kell adni. Nem kell azokat továbbra 
is pusztán a papiroson hagyni. Mert papirossal 
nem, csak magával az élettel lehet életet ne-
velni. Az ifjúsági egyesületeket is nem óhajtó, 
hanem parancsoló módban kell formulázni. 
Ahol a tanító illő díjazás mellett az if jaknak 
fölolvasásokat tartana a nemzet múltjából, jele-
néből stb. A tanító az ifjúsági egyesületben 
daloskört szervezne. I t ten magyar dalokat pro-
pagálna. Az ifjakkal időközönként énekkel^ és 
szavalatokkal ünnepi előadásokat tar tana. így 
eljárva, lehetetlen, hogy ilyen hosszú idő alatt 
és tervszerű eljárás mellett a nép lelkébe és 
szívébe be ne szivárogna a magyar nyelv és a 
magyar érzés. A tanítóképzőket is egységessé 
kell tenni. Nemzeti karakterrel ellátni, nemzeti 
tartalommal megtölteni. Tehát idegen nyelv, 
idegen nevelés száműzendő templomából. Mert 
csak nemzeti alapon nevelt és taní tot t papok 
képesek nemzeti küldetést teljesíteni. 

De ez még nem minden. A nemzeti kultúra 
egyik bajnokává kellene avatni a gazdasági 
életet is. Ezt, ha jól tudjuk, már Kossuth Lajos 
is ajánlotta. A magyar nyelv elsajátítása és 
megtartása érdekében a nép számára ugyanis 
érdekkörökről, életszükségletekről is kell gon-
doskodni. A nemzetiségi vidékeken gyáraknak 
kell füstölögniök. De úgy, hogy ott még a 
füstnek is magyar szaga legyen. Amit úgy 
értünk, hogy a gyárnak nemcsak fölirata bizo-
nyítsa, hogy ott a magyar ipar lakozik, hanem 
a benne dolgozók is hirdessék nyelvökkel, hogy 
az a magyarságnak egy bevehetetlen vára. A 
gazdasági életnek ez a része így megkon-
struálva, folytonosan napirenden tar taná a nép-
ben a magyar nyelvnek elutasíthatatlan szük-
ségességét. Mert ezt úgy tekintené, mint élet-
körülményeibe mélyen belenyúló, legyőzhetetlen 
erőt, mint valódi vis majort. Azonfelül maga 
az állam tegyen a nemzetiségi vidékeken, ahol 
csak lehet és erre alkalom kínálkozik, gazda-
sági foglalásokat. Ügy, mint a németek a porosz-
lengyel tartományokban. Ahol aztán telepíté-
seivel teremtsen magyar oázokat. Az ilyen 
foglalás részben magyar szelleme, részben tér-
beli kiterjeszkedése által gyöngítené a nemze-
tiségi erőket. Növelné az országban a magyar-
ság fajbeli súlyáb. Kossuth Ferenc amott meg-
valósíthatná atyjának eszméjét, emitt pedig 
Darányi Ignác tehetne sokat. 

Az életnek szellemi szükségleteit sem kellene 
parlagon hevertetni. Evégett jó volna, ha az 
állam a nemzetiségi övezeteken szubvencionált 

vándorszínészetet tartana. A fővárosból a nagyobb 
nemzetiségi empóriumokba olykor-olykor rán-
duljon le a Petőfi-társaság, Uránia és más ilyen 
egyesületek. Mindez a nemzetiségeket hozzánk 
édesgetné, nemcsak érzésben, hanem nyelvben 
is. Azoknak az ilyen kirándulás hízelegne, szű-
kös szellemi életüknek talán imponálna is. 

Csak azt nem kell mondani, h o g y ez mind 
igen szép, de hát nagyon is raj ta van a dok-
trinér jelleg, tehát kivihetetlen. Persze, ha úgy 
járunk el, mint eddig, akkor mi is azt mondjuk, 
hogy kivihetetlen. De ha akarjuk : nem. De 
mi nem akarunk, hanem félünk. Gyámoltalan-
S á g u n k b a n nem vesszük észre, hogy épen ez a 
félelem ad tápot a nemzetiségi jogtalan aspi-
rációknak. Es ez nem is csodálandó, mert a 
félelemben mindig ott kustorog a gyöngeség. 
Természeti jog ! Ez itten olyan tartalomnélküli 
retorika. Egyéni vonatkozásokban ám legyen 
meg mindenkinek a természeti joga, kövesse is 
azt, ha úgy akarja, de állami vonatkozásban 
ennek el kell hallgatnia. Ezt kívánja az állami 
rezón. Ez a hitvallás adja ajkunkra azt az igét, 
hogy kultúránkat annak minden vonatkozásában, 
minden kínálkozó eszközzel magyarrá kell ten-
nünk. Mert a mostani áramlatok mellett csakis 
így tarthatjuk meg továbbra is az ősi fészket. 
Az idő tanulságokkal van tele. Hasznosítsuk 
ezeket a tanulságokat, míg nem késő. Elég volt 
már a lustálkodásból, jöjjön el már valahára 
a munka ideje is! 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Még egyszer „Hazugságok a 
tanításban". 

Dezső Lipót úr, Máramaros vármegye kir. 
tanfelügyelőségének érdemes tollnoka, gyengéd 
szemrehányást tesz nekem (1. Népt. Lapja, 29. sz.), 
hogy azt írtam, hogy a német irodalom utóbbi 
időben rokonszenvvel és jóindulattal foglalkozik 
hazánkkal és kultúránkkal. Hogy meggyőződjék, 
földrajzot hozatott Lipcséből, melyben keserűen 
csalódott. Szinte hallani vélem, mint olvassa 
Dezső úr fejemre a szentírás igéjét: „lm, hol 
vannak szavaid, miket oly fennen hirdettél?" 
Jó öreg „Borsszem Jankónk" örökké filozofáló 
Hombár Mihálya azt mondaná erre : On a 
hibás, mert levelét nem jó helyre címezte. De 
nem szándékom a nagyon is fontos ügyet élce-
lődéssel elütni, hanem tisztelettel a fölszólamló 
személye iránt, s hogy esetleg más oldalról se 
érjen hasonló vád, készséggel tisztázom az esz-
méket. 

Azt az állításomat, hogy Németországban, 
de egyáltalán a művelt külföldön a személyes 
meggyőződés folytán most már nagyobb objektí-
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vitással emlékeznek meg Magyarországról, mint 
annakelőtte, mindenesetre fönn kell tartanom, 
mert erről több mint évtizedes gondos tarlózásom 
a külföldi irodalom mezején minden kétséget 
kizáróan meggyőzött, s erről megnyugtató tanú-
ságot tehet lapunk szerkesztője is, minthogy 
minden erre vonatkozó közleményeimet neki meg-
küldöttem. Mindamellett azt hinni, hogy most 
már behunyt szemmel mehetünk neki a kül-
földi irodalom írtatlan rengetegének s bármely 
hajtását kihúzva, Magyarországról szépet, nagyot 
s dicsőt olvashatunk, még álomnak is merész 
volna, mert tudnunk kell, hogy a magyar ellen-
ségének száma légió. Hisz ki nem ismémé a 
„Deutscher Schulverein" agitációját; az „All-
deutsch "-ok s „Gross-Österreich"-ok fészkelő-
déseit. Ezek Magyarország befeketítésére s 
érdekeik előmozdítására minden lehetőt elkö-
vetnek, nem riadva vissza a legocsmányabb 
eszközöktől sem. Lapokat szerkesztenek, köny-
veket gyártanak s véresszájú ágenseket fizetnek 
a propaganda érdekében. Óriási tőkével dolgoz-
nak, s csak legutóbb Boroszlóban tartott köz-
gyűlésében jelenté a Sehulverein, hogy többek 
között 6930 márkát adott az idén Erdély- és 
Horvátország német iskoláira. Azonkívül 5000 
márkát egy „meg nem nevezett célra." (Mi lehet 
az ?) Ha tehát ezek írnak könyvet Magyar-
országról s adataikat minden valószínűség szerint 
a mi derék hazánkfia : Korodi Luc „rapszodiái-
ból" merítik, úgy az bizonyára nagyon, de 
nagyon siralmas. S akár a lelkét tenné ki az em-
ber annak bizonyítására, hogy mily tévedésben 
vannak, hiába, ők megátalkodottan ütik, szidják 
a magyart. De föl se vegyük már ezt; hisz 
nagy költőjük, Göthe, jól megmondta nekik: 
„A rosszakarat és butaság ellen az istenek is 
hiába küzdenek!" 

Csupán az sajnálatos, hogy olykor-olykor 
higgadt, komoly egyéneket is lépre tudnak csalni, 
így történt ez nemrégiben, hogy az „Athenaeum" 
című elsőrangú angol irodalmi hetilapba „St. 
Peter's Umbrella" címen Magyarországot gya-
lázó cikket be tudtak csempészni. Magyarul ez 
a pár angol szó annyit tesz: „Szent Péter eser-
nyője." Címe ez Mikszáth Kálmán egyik bjíjos 
elbeszélésének, mely tiszta és üdítő, mint a 
friss forrás az erdő sűrűjében. Az egész csupa 
idill és költészet, a történethez méltó lett volna, 
ha versben megírják, olyan kedves, annyira 
szívhez szóló, és ha szabad ezt a kifejezést 
használni, tiszta minden földi salaktól. Ez az 
édes kis történet négv-öt német fordítást is 
megért, németből áttették aztán mindenféle más 
nyelvre; de angolra magyar eredetiből fordí-
tották. Aki fordította, B. W. Worswick kis-
asszony, derék angol lány, ki sokáig élt Buda-
pesten és addig tanította a magyar lányoknak 

az angol nyelvet, míg maga is megtanulta tőlük 
a magyar nyelvet. A Szent Péter esernyőjének 
angol kiadásáról írt bírálatot az „Athenaeum." 
Magyar literátus embernek, természetesen, az 
ilyen megragadja a figyelmét. Az „Athenaeum" 
különben régebben is írt magyar dolgokról, 
magyar írókról, festőkről, zeneszerzőkről, tudó-
sokról, sokszor tartalmasan és mindig barátsá-
gosan. Most azonban a Schulverein szuggeszciój a 
folytán egészen másképen írt. Mikszáth elbeszé-
léséhez az „Athenaeum" többféle elmélkedést 
fűz: „Egy falusi történet van előttünk, írja, 
mely tótok között játszik. Oly nép ez, melyhez az 
író bizonyos részvéttel van. Azokban a szaka-
datlan harcokban, melyeket a tótok a magya-
rokkal vívnak, nem találkozunk mindig hasonló 
fölfogással. A tótok zavarják a magyar szoli-
daritást és az újságok csak az imént értesítet-
tek bennünket arról, hogy a tótoknak egy csa-
patját tekintélyes időre börtönbe küldték politi-
kai manifesztációk miatt. Ámde ha meggondoljuk, 
hogy a tót (slovak) nyelv, mely azonos a régi 
cseh nyelvvel, saját irdalommal dicsekedhetett 
már, még mielőtt bármit is írtak volna magyarul, 
szinte komikusan hat ránk, hogy ebben a tör-
ténetben a tót szavakat úgy írják, mintha csak 
valami búr tájszólásból volnának véve. Ez 
különben a magyaroknak egyik kedvelt tréfája, 
amelyhez állandóan szoktattak bennünket." 

De szerencsére másképen áll a dolog az 
igazán tudományos külföldi körökben, hol nem 
a kaján irigység, kapzsiság s politikai tenden-
ciák a mérvadók, hanem mellőzve minden mel-
lékérdeket, egyedül a színtisztaságnak s az 
abszolút érdemnek nyújtják a babért, ott tény-
leg barátságosan, elismeréssel és lelkesedéssel 
írnak és beszélnek rólunk, s ennek igazolására 
legyen szabad ismét néhány érdekes szemelvényt 
bemutatni. 

Legújabb a milanói „Tribuna" című lap 
(a legnagyobb olasz lap) közleménye a f. évi 
július 1-én megnyílott nemzetközi iparművészeti 
kiállítás alkalmából: „A munka nemzetközi 
piacán a magyar tudás, művészet és munka 

•eldöntő, határozott győzelmet aratott. Már elő-
zőleg a magyar osztály volt az, melyet a legtöbb 
idegen keresett föl s első napokban már a 
kiállítás látogatói nem tévesztették össze többé 
Ausztriával. Ez a kiállítás többet ér a magyar 
nemzetnek, mint akármilyen nagyszabású köz-
jogi fejtegetés, mert élő bizonyítéka lett nem-
zeti életüknek, a nemzeti művészetnek és szel-
lemnek. Többet ért, mint féltucat közös diplomata, 
mert barátokat szerzett a magyarnak az ide-
gen, nagy kultúrnemzetek fiaiból. A díszítő-
művészet — mint a Tribuna írja — magán 
viseli a magyar nemzet életének jellegét. Ki-
forrott, nyugodt, elegáns és szolid művészete 
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csak annak a nemzetnek lehet — mondja — 
melynek múlttal bíró kultúrája, lüktető nem-
zeti élete s szilárd alapokon nyugvó életereje 
van, amiből él és merít. A díszítőművészet 
terén ezért van jövője és hivatottsága a ma-
gyarnak!" És így tovább. 

A párisi L'Humanité hasábos cikkben emlé-
kezik meg dicsérettel Magyarországról. A szocio-
lógia egyik, tudományos világban is elismert 
müvelője, Gaillard szól a legnagyobb dicséret 
hangján Magyarország javítóintézeteiről. A cikk 
már csak azért is figyelemreméltó, mert Gaillard, 
kormánya megbízásából Olaszországban, Német-
országban és Ausztriában is tanulmányozta ezeket 
az intézeteket s mégis arra a következtetésre 
jut, hogy az említett államok javítóintézeteit a 
magyarországiak jóval fölülmúlják. Magyar-
ország javítóintézetei — mondja — már csak 
azért is jobbak, mert ezeket nem magánosok, 
hanem az állam kezeli. A kis bűnösök a javító-
intézetekben csak az állam részére dolgoznak, 
amely igaz, hogy keveset fizet nekik, de a díjat 
készpénzben megkapja az illető, mikor a javító-
intézetet elhagyja. A munka elosztásában alkal-
mazkodnak az egyén szellemi képzettségéhez. 
A tanítást sem hanyagolják el. így például 
Gaillard Aszódot és Kolozsvárt említi (hozzá-
téve, hogy ez mind Magyarországban van : 
„toujours en Hongrie"), hol a testi munka 
egyhangúságát a szellemi munka élénkíti. Cikke 
végén azt kérdi Gaillard : Miért ne kövessük 
mi is a magyarok példáját? Ugyancsak a 
magyar javítóintézetekről W. H. Shrubsole, 
hazánk kitűnő angol barát ja írt meleghangú 
elismerő cikket egy előkelő angol szaklapba, a 
The Humane Rewiew-ba. Adatait a mult évi 
börtönügyi kongresszus alkalmából kiadott nagy 
műből meríti, melyet Kun Béla és Láday Elemér 
adtak ki francia nyelven: Küzdelem a kiskorúak 
bűnözése ellen Magyarországon címmel. 

Egyik legelőkelőbb francia szemle, a Revue 
Bleue : Irodalmi mozgalom Magyarországon 
címmel írt folytatásos cikkelyeiben először is 
hangsúlyozza, hogy a magyar irodalmat kevéssé 
és rosszul ismerik Európa több részében. Nem 
így volt 1850 és 1867 között; a magyar iro-
dalmat és történelmet Franciaországgal meg-
ismertették a magyar emigránsok, kik a francia 
nyelvet folyékonyan beszélték . . Fiataloknak 
azokat nevezik a Duna partján, kik 1876 után 
léptek föl s 1880 körül jutottak tehetségük teljes 
birtokába. Ezek ritka kivétellel ismeretlenek 
Franciaországban, mert még azok is, kik a 
magyar irodalom iránt érdeklődnek, csak a 
régieket ismerik. Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, 
Madáchot az Ember tragédiája miatt, mely az 
egyedüli franciára fordított magyar darab, 
aztán Eötvös József bárót és Jókait. A „Magyar 

költők" (Poètes Hongrois) című versgyűjte-
ményben Melchior de Polignac mintegy negyven 
jelenkori magyar lírikust mutat be. A nagy-
becsű és érdekes tanulmányt szerző annak 
hangoztatásával fejezi be, hogy az irodalom 
minden válfaja Magyarországon európai szín-
vonalon áll és teljes virágzásban van. 

Sokat beszélnek mostanában Lipcsében és Ber-
linben Bar th Herman ruhlsdorfi pap könyvéről : 
Petőfi élete és költészete. Az író mesteri tollal 
domborítja ki, hogy mennyit kellett nyomorognia 
s mennyi balítélettel, rosszindulattal és Ínség-
gel kellett megküzdenie a legnagyobb magyar 
költőnek. A német ember tolla nyomán szinte 
fájóbban érezzük elődeink megbocsáthatatlan 
mulasztásait, melyekkel annyira megkeserítették 
tüneményes poétánk rövid életét. Az életrajzba 
néhány fordítást is belefoglalt az író, ki nyilván 
jól tud magyarul. A fordítások nagyon jók, 
egyik-másik szinte eredetinek tetszik. Petőfinek 
nem egy kritikusát szégyeníti meg a német 
író azzal az őszinte bámulással és tisztelettel, 
amellyel a nagy költő életét és költészetét is-
merteti. 

Die Kidtur című kölni havi folyóirat : Kossuth 
Lajos születésének 100-ik évfordulója alkalmából 
hazánk nagy fiának életrajzát és jellemzését 
közli, magyaros szívvel és magyaros érzéssel. 
Csak néhány sort ízlelőül e nagyterjedelmű, 
költői lendülettel írott tanulmányból: „A 150 
éves török uralom nem halmozott annyi kese-
rűséget össze a magyarok szívében, mint ez a 
korszak, melyben Ausztria az orosz segítséggel 
aratott győzelem gyümölcseit élvezé. S még 
nagyon hosszú időbe fog telni, míg ezek a 
gyászos emlékek teljesen eltűnnek s nem marad 
belőlük egyéb a magyar nemzet szívében, mint 
a szabadságharc dicsőségének büszkesége és a 
kegyelet oroszlánszívű hősei iránt, elsősorban 
Kossuth Lajos iránt. A jövő mindenesetre elfo-
gulatlanabbul fog Kossuth fölött ítélkezni, mint 
kortársai s a most élő generáció. Hazája majdan, 
menten minden politikai pártállástól, mint a 
szabadságnak zseniális héroszát, mint a magyar-
ság politikai ideáljának megtestesítőjét fogja 
dicsőíteni s ünnepelni ; nevének kultuszát, a 
„Kossuth-kultuszt" hálás nemzetének milliói — 
megtisztulva a vele összeforrott tendenciáktól — 
örökké fogják ápolni, mert az elnyomatás bilin-
cseiből szabadította ki őket. Mint az emberiség 
díszét fogják őt mindenha ünnepelni, hol szabad-
ságszerető népek laknak. 0 hű maradt ön-
magához s hü maradt eszményéhez élte utolsó 
lehelletéig. Küzdelme, ámbár katasztrófával vég-
ződött, nem volt hiábavaló. Alkotásai, miknek 
az orgiákat ülő zsarnokság sírját ásta, föléled-
tek, ú j életre keltek a béke jegyében. Neve, 
mint a szabadságszeretet és a haladás eszméje 
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legnemesebb hősének neve: örökké elhomályo-
síthatatlan fényben fog élni és ragyogni. 

A magyarok csak önmagukat tisztelik meg, 
amidőn születésének századik évfordulóját, mint 
az emberiség ünnepét, kegyeletteljesen meg-
ünneplik." 

Előttem fekszik még egy halmaz külföldi 
folyóirat, valamennyi fölséges s gyönyörűséges 
dolgokat közölve hazánkról és nemzetünkről. 
A lipcsei „Kunstgewerbe Blatt" a legmelegebb 
díeséret hangján, hosszú cikkben emlékszik meg 
kereskedelmi kormányunk azon igazán fenkölt 
ténykedéséről, hogy a magyar iparművészet 
támogatására évi 32.000 koronát bocsátott az 
„Iparművészeti Társulat" rendelkezésére, tehet-
séges iparosok segélyezésére s a verseny föl-
keltésére. 

A „Deutsche Kunst und Dekoration" (Darm-
stadt) a „magyar stílust" s annak alkalmazását 
és értékesítését magasztalja nagy elragadtatással. 

A „Rheinische Blätter" (Frankfurt a. M.) 
a magyar tudományos Akadémiát és alapítását 
ismerteti híven s alapos tudással. 

Az „Ostdeutsche Monatshefte" (Boroszló) a 
„magyar ethnos"-ról ír s a berlini „Littera-
risches Echo" Kiss József költőnket méltatja 
s több jeles költeményét kitűnő fordításban 
mutatja be. A „Globus" Zeitschrift für Länder-
u, Völkerkunde (Braunschweig) a „Magyar 
ornithologiai központ"-ról ír, a „Studio" (Lon-
don) és „Kunst" (München) a magyar képző-
művészetekről. 

A tudománynak s igazságnak tartozom ezek-
kel a közleményekkel, mert egyrészt a magyar-
ságot akarom megvédem attól a hittől, hogy 
határainkon túl annyira rossz véleménnyel vannais 
rólunk, másrészt meg kötelességemnek tartom 
az idegen és távoli nemzeteknek bemutatni, 
hogy van érzékünk és értelmünk méltányolni 
és megbecsülni azt, ami jót, szépet és dicséretest 
felőlünk írnak és hirdetnek. Az én örökké ál-
modozó lelkemmel úgy látom és hiszem, hogy 
mindaz, amit a szellemi és anyagi munka, 
művészet, társadalmi igyekezet teremtett, mindaz 
csak azt az egy célt kívánja szolgálni, hogy 
az embereket közelebb hozza, hogy a népeket 
szorosabban fűzze egymáshoz, sőt még a világ-
részeket is egymással összekapcsolja és testvé-
rekké tegye és hogy egy közös kötelék fűződjék 
körülöttünk. És ha végül teljesen egyesülünk : 
ebből a megértésből boldogság és az emberi-
ségnek eddig nem álmodott föllendülése fog 
bekövetkezni. Az örök béke ugyan még csak 
álom, de mi — néptanítók — az örök béke 
számára dolgozunk. Azért türelem, remény és 
bizalom a jövőben ! 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

Működési bizonyítványok 
kiállítása. 

E becses lap 31-ik számában Nagy Béla 
(Szekszárd) aláírással fönti cím alatt egy cikk 
jelent meg. Sajnálattal kell kijelentenem, hogy 
Nagy Béla úrral nem értek minden tekintetben 
egyet. Nem, mert e cikk egyenesen arra ad 
utasítást a tanító uraknak, hogy még azon 
esetben is, ha iskolájuk rossz volt, a tanítás 
terén szakértelmet, szorgalmat, buzgóságot nem 
fejtettek is ki, — mindazonáltal erőszakosko-
dással is kényszerítsék az iskolaszéket illetve 
iskolaszéki elnököt egy olyan működési bizonyít-
vány kiadására, amelyben minden szép és jó 
benne legyen, tehát, hogy az iskolaszéki elnök 
valótlanságot bizonyítson, mert hiszen a tanító 
részéré kiadott bizonylatban csak a Nagy Béla 
úr által jelzett hangos dicséreteknek szabad 
benne lennie. Hát kérem, ha ez lehetséges és 
ennek így kell lennie, úgy egyszerűen állítsa 
ki a tanító a maga kénye-kedve s szája íze 
szerint a működési bizonyítványát s tolja oda 
az iskolaszéki elnök elé, hogy „Te pedig ezt írd 
alá, mert neked ez a kötelességed és semmi 
más." 

Engedjen meg Nagy Béla úr, én azt hiszem, 
hogy ön nagy tévedésben van. Tévedésben, mert 
ön azt hiszi, — legalább cikkéből az tűnik 
ki — hogy minden tanító bír szakértelemmel, 
fáradhatatlan szorgalommal, buzgalommal, lel-
kesedéssel, szeretetteljes modorral. Bár így lenne ! 
Higyje el Nagy Béla úr, nekünk, iskolaszéki 
elnököknek, mi sem szolgálna nagyobb örö-
münkre, mintha tényleg minden tanító műkö-
dési bizonyítványába a lehető legjobbakat ír-
hatnánk. Mert tessék megbocsátani Nagy Béla 
úr — fájdalom — vannak ám olyan tanítók is, 
akiknek működése nem minden tekintetben 
kifogástalan. Sőt — hiszen 30.000 ember közt 
nem csoda ! — akadnak nagyon is kifogásol-
hatók. Már most, amidőn az ilyenek műkö-
dési bizonyítványába az az iskolaszéki elnök egy-
szerűen csak azt írja, hogy működött ettől— 
eddig, nem sokkal jobb-e, mintha kiírja a teljes 
rideg valót? Azt pedig talán csak Nagy Béla 
úr sem kívánhatja, hogy az ilyenek részére 
kiadott működési bizonylat tömve legyen han-
gos dicséretekkel! Hiszen ez ellen feltámadna 
a lelkiismeret, már pedig erre is kell talán az 
embernek hallgatnia. Engedjen meg tehát Nagy 
Béla úr, de én azt hiszem, hogy minden iskola-
széki elnök tudja mit cselekszik akkor, amidőn 
működési bizonyítványt állít ki, s helyesen teszi, 
ha akkor, amikor jó lelkiismerettel jót nem 
írhat, rosszat sem ír (mert hiszen annak a 
tanítónak mégis csak élnie kell, még meg is 
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javulhat), hanem egyszerűen általános, se hideg, 
se meleg kifejezéssel él. 

Ezeket kívántam elmondani Nagy B. úr 
cikkére, sine ira et studio, tisztán csak az igaz-
ság érdekében. 

(Gsetfcdva.) Silttö József, 
ev. ref. lelkész és 

közs. isk.-sz. elnök. 

1 palatábla. 
(Hozzászólások.) 

A palatábláról annyi hozzászólást kaptunk, 
hogy, ha valamennyit egész terjedelmében kö-
zölnők, a közlés — mely egyébiránt sok ismét-
lést tartalmazna — több hétre lekötné lapunk 
hasábjait. Mivel azonban lapunk szűk tere sok 
irányban van igénybe véve, a folyó hó 10-ig 
beérkezett hozzászólásokat az alábbiakban csak 
kivonatosan közöljük, szíves elnézést kérve t. 
munkatársainktól, akik így is elérik céljukat, 
tisztázni segítvén egy, minden iskolát és min-
den tanítót közelről érdeklő kérdést. 

Vázsonyi József laborcfői kartársunk igen 
érdekes és jól megírt cikkében így nyilatkozik : 
„Hagyjuk el a palatáblát ott, ahol a szülők 
anyagi viszonyai megengedik azt, hogy a kellő 
mennyiségű és minőségű papiros stb. rendel-
kezésünkre álljon. Bár a palatáblát, mint 
mellékeszközt a rajzoláshoz, itt sem küszöböl-
ném ki teljesen. Maradjon azonban a palatábla 
továbbra is az I. osztály taneszköze ott, ahol 
nagyobb fényűzésre nem telik. 

Egyszerűbben lehetne segíteni a dolgon úgy, 
ha az állam vagy község látná el a szegény 
községek tanulóit írószerekkel. Belekerülne ez 
egy pár ezer koronába, s megvolna az egysé-
gesség, a jó minőség, ami az írószereket illeti ; 
s megszűnnének sok egyebek között a pala-
tábla mizériái is." 

Heltai Péter kartársunk Bobdáról, ki nem 
osztozik egészen Elek Gyula nézetében, úgy 
hiszi, hogy legjobb volna itt is az arany közép-
útat elfogadnunk. Már csak azért, mert „olcsó", 
nem kellene a palatáblát a szegény nép lakta 
vidéken, falusi iskolákból teljesen mellőzni; de 
mert még „sok mindenre is használható" : jogo-
sult minden népiskolában. A palatáblának régi 
szerepét teljesen fönntartani azért maga sem 
kívánja. Az írva-olvasásnál pl. semmiesetre sem 
volna szabad a palatáblát használni, mert itt 
szembetűnő nagyok a kartársunk által fölsorolt 
hátrányok. De az élőgyakorlatoknál mégis csak 
ó a palatábla, mert a gyermek hibás vonásait 
etörölni, kijavítani lehet ; de nem úgy a füzet-

ben, abol újra meg újra kellene egy és ugyan-
azt a vonást vagy ábrát lerajzolni, ami papír-
pazarlás. A számolásnál az iskolában szintén 
jól használható a palatábla. 

„Nélkülözhető teljesen a palatábla az osztott 
de nem az osztatlan iskolánál, ahol egy tanító 
keze alatt hat osztály van és ahol 1 — 1 osz-
tály napjában csak 3—4 félórai tanításban 
részesül: ott nem lehet mindig füzetbe írni 
vagy másolni, avagy számolni. Meg aztán, hogy 
a palatábla és palavessző törékeny? Hát az 
írón begye nem törékeny ? Hát a sok írónhegye-
zés kellemes ? Avagy a kétfilléres írónnal lehet 
becsületesen írni? Vagy a drága 6 filléres írón 
tovább tart el, mint a palavessző ? S a tintát 
ne számítsuk? Hát még azt az anyai örömet, 
amit az „átkozott" tinta kötényen, szoknyán, 
ingen előidéz, úgy, hogy azt a szerencsétlen 
ruhadarabot vasárnapon használni sem lehet ! ? 
Hogy a palavessző nehézkessé teszi a kezet, 
az igaz. Hogy a palatábla csúf és gondatlan 
íróvá teszi a gyermeket, nem bírja elhinni. 
De az igaz, hogy a gyermek, ha a tanító nem 
ügyel írására, még a füzetbe is gondatlanul ír. 
Ne küszöböljük ki a palatáblát teljesen ; de 
régi szerepében sem szabad megtartani. A fő 
az, hogy ne írassunk a palatáblára betűket, 
szavakat ; de használhatjuk a számolásnál, eset-
leg rajzolásnál. Tehát maradjunk meg az arany 
középúton." 

Zábori Alajos martonfai kartárs véleménye 
szerint a palatáblákat a vámosi iskolákban 
könnyű lesz mellőzni, de nem úgy a falusi 
iskolákban. „Ismerve a magyar gazdának nagy-
fokú nemtörődömségét az iskolával szemben, 
— írja Zábori — bizony-bizony azt mondom, 
nehéz lesz azt a százados portékát az ő iskolás 
gyermekétől elvenni. Mintha hallanám, mikor 
azt mondja, hogy hiszen még az apám is a 
palatáblán tanult írni, mégis ember lett belőle. 
Akkor az én fiam is megtanulhat — azon írni. 
Ezzel az egy szóval : „azon" ki van fejezve 
minden, vagyis, hogy ő bizony nem vesz helyette 
a fiának semmi egyebet". 

Balassa József nagyezigándi tanító nem 
barátja ugyan a palatáblának, de azért azt 
hiszi, hogy az írási élőgyakorlatokat mégis csak 
a palatáblán kellene végezni, mígnem elérkez-
tünk az i-hez. Ekkor azonban irkát, tollat ad-
junk a gyermek kezébe. Igaz, hogy sok erre a 
panasz, mert a falusi gyermek magával hozza 
az iskolába tintáját, tollát, irkáját, s még mi-
előtt használta volna, már halljuk, hogy kiöm-
lött a tinta. Aztán mikor írásra kerül a dolog, 
sok bajjal jár, míg a gyermeket a helyes toll-
tartásra megtanítottuk. De ezzel még nem 
estünk túl mindenen. A gyermek természetes 
ösztönénél fogva megnyomja a tollat, minek 
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következtében az eltörik. A papiros nyomában 
felszakad és fekete mélység tátong a gyermek 
előtt, melytől megijed. Természetes ambíciója 
megcsappan, a tanítónak nehéz munkát kell 
végeznie, míg újra feléleszti benne munkaked-
vét, míg hozzászoktatja a szép vonások képzé-
séhez, a toll laza tartásához. Azért ceruzával 
kísérletezett. Az írási előgyakorlatokat meglepő 
könnyedséggel végezték növendékei. A papír 
és a kéz tisztán maradt, a rendes íráshoz meg-
kívántató kézmozdulatok elemeit begyakorolták. 
Minden tanítási óra után a ceruzákat, irkákat 
beszedte. Soha sem kellett óraközben írónokat 
hegyeznie. A toiltartáshoz való átmenet semmi 
nehézségbe sem ütközött. A tintával írott betű-
ket nem próbálgatták eltörülni, mint az a 
palavessző használata után hosszú ideig szokása 
a gyermeknek. Ajánlja tehát : 1. Készíttessék 
a Hardtmuth 3. sz. ceruzának megfelelő magyar 
gyártmányú olcsó írón. 2. Készíttessék félke-
mény sima papírból 4 vonalas 4—6 lapos irka. 
Vonalzása valamivel szélesebb legyen a mostani 
magyar irkáénál. 3. Készíttessék továbbá ugyan-
oly papírból 8 mm. széles kockázattal szám-
tani füzet az írási előgyakorlatok és a rajz 
tanításához. Mindkét füzet vonalzása halvány-
kék színű legyen. 4. A palatábla pedig, mint 
elavult tanítási eszköz, tanszermúzeumba tétes-
sék, örök megőrzésül. 

Fóti Bernát verbói tanító teljes mértékben 
egyetért Elek Gyula kolozsvári kartársunkkal 
arra nézve, hogy a vén palatábla a használat-
ból kiment taneszközök lomtárába helyezendő. 
„Egy évtized óta tanítom az első osztályt — 
úgymond — és így bem em is kialakult az a 
meggyőződés, hogy a palatáblának egy-két 
előnyével szemben száz a hátránya, rossz 
utóhatása." Ezeket a következőkben foglalja 
össze: 1. A gyermekek által beszerzett pala-
táblák alakja nagyon elüt egymástól. Az egyik 
túlnagy, a másik túlkicsiny. Az egyiknek há-
tulsó oldala kockásán vonalzott, míg egy másik 
ezen az oldalán csak négyzettávolságban elhe-
lyezett pontokkal bír, és egy harmadiknak a 
túloldala épen semmi térbeosztást sem mutat. 
2. Mind a palatábla, mind a palavessző csakhamar 
eltörik. 3. A tanulóknak mindig kúpszerüen 
hegyes palavesszőjük legyen. Ez azonban írás 
alatt mihamar eltompul és így minden írási 
óra előtt meghegyezendő. A gyermektől ezt, 
pontosan végezve, követelni nem lehet, otthon 
meg nem émek rá, vagy nem akarnak még 
az ilyen kicsiséggel is bíbelődni; így nem 
marad egyéb hátra, mint hogy a tanító maga 
végezze ezt a nem épen kellemes munkát, ami 
40—50 pala vesszőnél bizony tanítási óránk jó 
felét is elrabolja. 4. Némely gyermek a tábla-
keretet addig szedegeti széjjel, meg kapcsolja 

egybe, míg egy darabot belőle el nem veszít, 
vagy a darabok összefüggése oly laza nem 
lesz, hogy többé nem tartják szilárdan az író-
lapot és így nem lehet jól írni rajta. 5. A 
keret idővel oly piszkossá válik, hogy rosszul 
esik ránézni, még kevésbé kézbe venni. Az író-
lapot meg annyira össze-vissza karcolják, hogy 
már használni sem lehet, új táblát meg szülője 
vonakodik venni. 6. A gyermek szereti a csú-
nyán vagy hibásan írottat, avagy az egész írást 
nyálával letörülni, ami nemcsak esztétikai, de 
higiénikus okokból is megakadályozandó, mert 
e nyalogatás által az írólapra netalán rátapadt, 
betegséget okozó bacillusok is juthatnak a 
gyermek szájába. Ajánlja, hogy az első félév-
ben vagy legalább januárig ceruzával írassunk, 
mert ennek megfogása és tartása könnyebb, 
mint a tollé. Ha finom, puha ceruzával ír a 
gyermek, könnyed, tetszetős íráshoz szokik és 
megkedveli a tisztaságot, ami toll és tinta hasz-
nálatánál, azonnal az írás kezdő fokán, sokkal 
nehezebb. Az amerikai iskolákban már nagyon 
régen tanítják az írást így : finom ceruzával 
megvonalzott papírszeleteken, sőt az elemi isko-
lákban egyáltalán nem írnak tollal és tintával ; 
az összes osztályokban a legfinomabb ceruzával 
kezdetben megvonalozott, későbben teljesen 
vonalnélküli papiroson, illetve füzeten folyik 
az írás és számvetés. 

Göttl Mariska (Sopron-Himód) a többi közt 
ezeket í r ja: „1902-ben a bécsújhelyi iskolák-
kal ismerkedtem meg. It t láttam legelőször, 
hogy a palatáblát nem használják. Mikor a 
gyermeket a szülő beíratta az iskolába, a taní-
tótól nyert utasítás folytán megvette a szük-
séges tanszereket : az első osztály számára : 
olvasókönyv, írón és vonalozatlan irkát. Kíván-
csian figyeltem, mint fogják használni a vona-
lozatlan papirost? Tapasztalatból tudom, hogy 
rajzolni minden gyermek szeret. Láttam is 
csakhamar, hogy a kis német gyermekek milyen 
ügyesen rajzolgatták a széket, asztalt, létrát 
stb., amit a tanító előrajzolt. Az előgyakorlatok 
után áttértek a betűk írására, és kezelték az 
írónt könnyű szerrel, megerőltetés nélkül. Eze-
ket látva, elhatároztam, hogy én is megpró-
bálom az irka és írón használatát. Mikor be-
íratás után cipelték növendékeim a táblákat, 
csak azt vártam, hogy mind együtt legyenek, 
s akkor megmondtam, hogy mindegyik hozon 
írónt és irkát, — vonalnélküli nem lévén, hát 
csak vonalasat. Mi lett az eredmény ? Egy ki-
vételével, kinek szülei nem voltak a faluban, 
másnap mindnek volt új írónja és irkája." Végül 
a következő javaslatot teszi: „Fogadja meg 
minden tanító — hisz jogában áll — hogy 
iskolájából száműzi a legtöbbször osztrák ipar 
készítette palatáblát s helyette bevezeti a 
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Tanítok Háza és az Eötvös-alap céljaira jöve-
delmező irkákat. Ha szép hazánk huszonnyolc-
ezer tanítója követné szózatomat, egyesült erő-
vel nagyon, de nagyon sok családos tanító arcáról 
törülhetnőkle az anyagi gondok szülte verejtéket." 

Káldi Lajos (Káld) véleménye az, hogy tel-
jesen nein mellőzhetjük a palatáblát, főképen 
osztatlan iskolában nem. Az írási előgyakorla-
toknál bátran elővétethetjük a palatáblát, de 
csakhamar kezdjük meg az irkába való íratást, 
mihelyt tanulóinkkal egy kis ügyességet elsa-
játíttattunk. Azonban még mindig használatban 
tartva a rajzolásnál. (Az első, második osztály-
ban.) Hogy a palatábla mai alakja nem felel 
meg a kívánalmaknak, ezt ő is elismeri. Mert 
csakugyan, a hosszú sorok következtében meg-
bomlik a távolság helyes aránya a szem és a 
betűk között, ami a helytelen testtartást szüli. 
Ám ez olyan baj, amin segíthetünk. Legegy-
szerűbb s talán legjobb megoldás az volna, 
hogy a sorok épp ellenkező irányban, a pala-
tábla szélességével haladjanak párhuzamban. 

Czinger Antal (Döbrönte) jóleső örömmel 
olvasta lapunkban, hogy a budapesti tanítóság 
nagy része testületileg állást foglalt a pala-
tábla használata ellen. Véleményét így foglalja 
össze: „A palatábla az iskolában szükségszabta 
kényszereszköz volt ; de mióta a papirost olcsó 
pénzen megvehetjük, érthetetlen : miért ragasz-
kodunk ehhez a piszokfészekhez." 

Búzás János csíktapolcai kartársunk meg-
írta „a palatábla elégiáját", melyből — a vita 
elégikus befejező akkordjaként — közöljük a 
következő részt: 

„Ha a gyermek elejti a palavesszőt, azért 
én (a palatábla) vagyok a bűnbak; ha az én 
hátamat bicskával összegörnyöli ; ha nyálas 
ujjával a betűt rólam letörli ; ha egyik gyer-
mek a másiknak velem töri be a fejét, azért 
se^ki sem bűnös, csak egyedül én. Sőt még 
azt sem átallják reámfogni, hogy az iskolás-
gyermek én rólam szívja be a ragály bacillu-
sait. Pedig igaz lelkemből mondom, hogy pl. 
a bolti bankóktól már sokan lettek betegek, 
de én tőlem még senki sem. 

Hamar lekopott rólam a piros vonal? Nos 
hát ba j ez? Életre való tanító húzat rajtam 
olyan vonalakat, amilyent a tanítás fokozata 
megkíván. Sőt a legkitűnőbb tanférfiak kész-
akarva rendelnek sima palatáblát, hogy lehes-
sen azt minden egyes esetben úgy használni, 
amint a szükség parancsolja. 

Borús időben, sötét iskolában az én szürke 
betűim (sötét alapon) rontják a szemet? Hát 
talán az irkák jav í t j ák? En legalább úgy lát-
tam minden értelmes tanítótól, hogy, ha sötétül 
a tanterem, még olvasni sem engedik növen-
dékeiket, nem hogy írni ! 

Bajnak mondják továbbá, hogy a gyermek 
megszokván rajtam a betűtörlést, az irkán is 
kezdetben önkéntelenül ugyanezt teszi, s irkáját 
berondítja. Erre már én is kérdem, ki látott 
olyan gyermeket, aki, ha először dolgozik tin-
tával, azt százféle módon be nem rondítja ? 
Igenis, a gyermek kezdetben nemcsak az irkát 
önti le, hanem bemázolja mind a két kezét. Erre 
elkezd sírni, könnyeit törölni, mire a pufók képe 
olyan furcsa ördögöcskét mutat, hogy a nevetéstől 
hull el tanító, tanítvány, minden. Az első irka 
tehát még akkor sem ember elejébe való. ha a 
gyermek palatáblát soha sem látott. Tehát ezt 
a bűnt se tessék az én kontómra írni ! 

Hogy a palavessző megrövidül, s a gyermek 
kénytelen szabálytalanul fogni ? Hát az írón 
nem rövidül meg? De még a megrövidült 
palavessző mindig jobb, mint a méregdrága 
penna, amely ha el nem esik, v.igy mártáskor 
a tintában nem marad, 3—4 nap alatt biztosra 
beadja a lemondását. Mit tesznek ilyenkor 
Önök nálam nélkül, tisztelt ellenfeleim? 

Azt is mondják, hogy én ra j tam megnehezül 
a gyermekek keze, s emiatt nehézkes írásúak 
lesznek; átlyukasztják a papírt. Hát ez sem 
igaz, könyörgök alásan.* Tessék megnézni, jóra-
való tanítóknál a füzetbeli írások oly finom 
betűkből állanak, mint a hajszál ! Pedig több-
ször írtak rajtam, mint a papiroson. Ebből is 
az következik, hogy a nehéz betűket csak a 
kényelemszerető tanítók hanyagsága szüli." 

Ezzel ezt a vitát befejeztük. 

Államsegélyekről kiállított 
nyugták keltezése. 

A tanítók korpótlékának fedezésére enge-
délyezett 100 és 200 koronás államsegélyek 
úgy vannak utalványozva, hogy azt az iskola-
széki elnök minden év január és július havában 
félévi előleges részletekben veheti föl az illetékes 
m. kir. adóhivatalból, a kir. tanfelügyelőség 
által láttamozott bélyegtelen nyugtatványára. 

A tanítói fizetéseknek 600—800 koronára 
való kiegészítésére engedélyezett államsegélyek 
közül a régebbiek úgy vannak utalványozva, 
hogy azok minden év január havában vehetők 
föl a kir. adóhivatalból, az újak azonban úgy, 
hogy azok január és július havában vehetők 
föl a kir. adóhivatalból, a kir. tanfelügyelőség 
által láttamozott bélyegtelen, iskolaszéki elnöki 
nyugtatványra. 

Tudjuk mindnyájan, hogy a tanítók nagyon 
is rá vannak szorulva ezekre a pénzekre, azért 

* Otthon vizesedényt emelnek, fejszével fát rónak, 
30 kilós gyermeket földhöz vernek, s ettől bezzeg 
nem nehezül meg a kezük ! 
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azon vannak tehát, hogy azt már január 1-én 
és július 1-én fölvehessék az adóhivatalból, 
illetve, hogy az elnök akkor fölvehesse és ők 
már 2-án megkaphassák, ugyanazért már decem-
berben és júniusban beküldik, illetve az elnökök 
által beküldetik a nyugtákat a kir. tanfelügyelő-
séghez láttamozás végett, hogy a nyugták 
január, illetve július 1-je előtt már az elnöknél 
legyenek. 

Megtörtént azonban, hogy az így előre be-
küldött nyugták december és június hóról voltak 
keltezve, holott akkor még nem esedékesek, 
s így a kir. tanfelügyelő nem láttamozhatta, 
hanem vissza kellett küldenie azokat azzal 
az utasítással, hogy mivel az államsegély 
csakis január 1-én és július 1-én esedékes, 
azt csakis január l-re, illetve július l-re kel-
tezze, miáltal a tanító rövidséget szenvedett, 
illetve később kapta meg államsegélyét. 

Beküldhetők azért a nyugták előbb is a 
kir. tanfelügyelőséghez láttamozás végett, mert 
hisz1 egyszerre a tömeges láttamozást ő sem 
teljesíthetné, de úgy keltezzék azt az iskolaszéki 
elnökök, illetve a tanítók, miután legtöbb helyen 
a tanítók írják meg azt, hogy január, illetve 
július 1. legyen rajtuk és ne december 31-ike, 
illetve június 30-ika, mert akkor még nem 
esedékes, dacára annak, hogy csak 1 nap a 
különbség köztük. 

Erre kívántam a tanítókat figyelmeztetni, saját 
érdekükben. 

Az elnök a kir. tanfelügyelőséghez hivatalból 
terjesztheti be a nyugtát, ki azt láttamozás után 
ajánlottan az elnöknek visszaküldi, azután az 
elnök azt szintén hivatalosan a kir. adóhiva-
talba küldi be, honnét hivatalból megküldik a 
pénzt az elnöknek, mit az elnök előleges havi 
részletekben ad át a tanítónak. 

Ha a tanító például január elején fölvette 
az államsegélyt és még azon hó 16-án meghal, 
úgy a félévi rész az özvegyet megilleti, de azért 
az elnöknek hivatalból a közigazgatási bizottság 
útján folyamodnia kell a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úrhoz. A bélyegtelen kér-
vényhez szükséges az elhunyt tanító halotti 
anyakönyvi kivonata, a politikai község azon 
bizonyítványa, miszerint az özvegy tériével 
annak haláláig törvényes házasságban együtt 
élt, és az esketési bizonylat. 

Ha a tanító szeptember 1-én nyugdíjaztatik, 
melyért már májusban folyamodott, azért az 
államsegélyt júliusban mind fölveheti az elnök 
a kir. adóhivatalból, de a tanítónak csakis a 
július és augusztus hóra járót fizesse ki bélyeges 
nyugtája ellenében, a korpótlék-államsegélyből 
fönnmaradt többi részt pedig a kir. adóhiva-
talba fizesse vissza és az ott nyert hivatalos 

nyugtát a tanító bélyeges nyugtájával együtt 
a kir. tanfelügyelőséghez még szeptember elején 
terjessze be, hogy az egész évi korpótlék-állam-
segély elszámolható legyen. 

Ha pedig a tanítói fizetés kiegészítésére van 
államsegély utalványozva és a tanítót nyug-
díjazzák, úgy nem kell visszafizetni az összeget, 
hanem az újonnan beválasztott tanító részére 
való kifizethetést kell kérelmezni. Addig az 
elnök őrzi a pénzt. Ezt az elnök kéri a köz-
igazgatási bizottság útján a közoktatásügyi 
minisztertől. A bélyegtelen kérvényhez mellék-
lendő : az újonnan beválasztott tanító válasz-
tási jegyzőkönyve, az egyházmegyei főhatóság 
jóváhagyásával ellátva, a tanító ok-, díj-, 
keresztlevele, szolgálati bizonyítványa, püs-
pöki megerősítése és annak igazolása, hogy 
a régi tanító állomását mikor (év, hó, nap) 
hagyta el s az új ezen állomását mikor fog-
lalta el. 

Korpótlékért és tanítói fizetésért mindig az 
illető hitfelekezet folyamodhatik és sohasem a 
politikai község, mert például róm. kath. iskolá-
nak jogi értelemben vett fönntartója csakis a 
róm. kath. hitközség lehet és sohasem a poli-
tikai község. A kérvény mindig bélyegmentes. 
A róm. kath. hitközség és iskola költségvetésének 
bevételébe a politikai község hozzájárulását 
vegye be. 

(Szekszárd.) Nayy Héla. 

Községi és egyéb helynevek. 
Borsod vármegye. 

I. Egri járás: Borsodivánka községhez tar-
tozó Margittanya (eddig Kistanya néven). — 
Geszt = Borsodgeszt. — Kács községhez tartozó 
Kácsfürdő (eddig Tapolczafürdő néven). — 
Keresztespüspökihez tartozó Püspöktanya (eddig 
Kassai püspökségi tanya néven). -— Mezőnyárád-
hoz tartozó Karolatanya (eddig Harangitanya né-
ven), Gézatanya (eddig Hartltanya néven).— Sze-
mere = Borsodszemere. — Sz^entistvánhoz tar-
tozó Montaj (eddig Nagy- Montaj néven), Bacsó-
háztanya (eddig Salamonta néven is). — Tibold-
darócz községhez tartozó Kálmántanya (eddig 
Kerekerdőtanya néven). — Vatta községhez 
tartozó Margittanya (eddig Nagytanya néven 
is). — Zsércz = Bükkzsércz. 

II. Mezőcsáti járás: Dorogma = Tiszado-
rogma. —- Emőd községhez tartozó Adorján-
tanya (eddig Adornatanya néven), Istvánmajor 
(eddig Csincsetanya néven is). — Hő-Bába = 
Hejőbába. — Hő Keresztúr = Hejökeresztúr. — 
Hő-Papi = Hejőpapi. — Hő-Szalonta = Hejő-
szalonta községhez tartozó Kőrössytanya (eddig 
Hellnertanya néven). — Mezőcsát községhez 
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tartozó Akáczostanya (eddig Farkastanya néven), 
Buzástanya (eddig Ragályi Lajos tanya néven), 
Imolyástanya (eddig Gyurkótanya néven), János-
értanya (eddig Márktanya néven), Keczelnetanya 
(eddig Némettanya néven is), Kisjakabtanya 
(eddig Erős László tanya néven), Kispottornya-
tanya (eddig Pottornyatanya néven). Nagyjakab-
tanya (eddig Erőstanya néven), Paprétitanya 
(eddig Kéhlertanya néven), Pottornyatanya (eddig 
Márktanya néven), Szikestanya eddig Ragályi 
István tanya néven). — Nagycsécs községhez tar-
tozó Herczegtanya (eddig Erdődytanya néven). — 
Nagy-Mihály - Mezőnagymihály községhez tar-
tozó Gyulaszállás (eddig Telektag néven), Márk-
tanya (eddig Kistanya néven is), Szaiaytanya (ed-
dig Körmöndytanya néven is). — Nemesbikk 
községhez tartozó Andorkatanya (eddig Beniezky-
tanya néven). Xifkovicstanya (eddig Piltatanya 
néven is). — Poga községhez tartozó Lászlómajor 
(eddig Zsófiamajor néven). — Sajószöged község-
hez tartozó Annatanya (eddig Beniczkytanya né-
ven). — Szederkény = Tiszaszederkény községhez 
tartozó Mártatanya (eddig Alomzugtanya né-
ven). — Tisza-Kürt = Hejőkürt. — Tiszapal-
konya községhez tartozó Tiszakisfalud (eddig 
Kisfaludtanya néven). 

III. Miskolczi járás : Aranyos=Bükkaranyos.— 
Bábony= Sajóbábony. •— Besenyő=:Sajóbesenyő.— 
Hő-Csaba = Hejőcsaba. —Nyék = Mezőnyék. — 
Répáshuta és Gyertyánvölgy = Répáshuta. — 
Sajó-Arnót = Arnót községhez tartozó Buska 
(eddig Zbuskapuszta néven). — Senye = Sajó-
senye. 

ÍV. Ósdi járás: Balaton községhez tartozó 
Magoshegyitanya (eddig Szelestanya néven is). — 
Csépány = Hodoscsépány. — Mercse = Sajó-
mercse. — Mogyorósd = Biikkmogyorósd. — 
Nádasd = Borsodnádasd. —- Ózd községhez tar-
tozó Lázártel sp (eddig Pusztakőalja néven), 
Deákferencztelep (eddig Pipagyujtó néven). — 
Sikátor = Kissikátor. — Velezd = Sajóvelezd. 

V. Szendrői járás: Felsőtelekes községhez 
tartozó Telekestanya (eddig Csákytanya néven 
is). — Hangács községhez tartozó Szénamái 
(eddig Feketekút néven is). — Ládbesenyő 
községhez tartozó Andrástanya (eddig Kormut-
tanya néven). — Meszes községhez tartozó Ka-
talintanya (eddig Kigyószögtanya néven). — 
Szirák = Borsodszirák. 

VI. Szentpéteri járás: Apátfalva = Bélapát-
falva. — Kápolna = Sajókápolna. — Lászlófalva= 
Sajólászlófal va. — Monos- Bél = Mónosbél. — 
Parasznya községhez tartozó Bikkestelep (eddig 
Pálinkástelep néven). — Radistyán=Radostyán.— 
Sajó-Vadna = Vadna. — Szent-Márton = Borsod-
szentmárton. — Szilvás = Szilvásvárad. — Ta-
polcsány = Bántapolcsány. — Visnyó = Nagy-
visnyó. 

Sopron vármegye. 
I. Csepregi járás : Alsó-Szopor = Alszopor. — 

Berekalja-Tompaháza = Berektompaháza. — Bő 
községhez tartozó Károlymajor (eddig Büki 
czukorgyári major és Külsőmajor néven is). — 
Csáford = Répczeesáford. — Felső-Szopor = Fel-
szopor. — Gógánfa = Kisgógánfa. — Horpács=: 
Sopronhorpács. — Jánosfa = Répczejánosfa. — 
Lédecz =Kislédecz.— Ólmod = Ólmod. — Ság = 
Felsőság. 

II. Csornai járás: Alsó-Pásztori és Felső-
Pásztori = Pásztori. — Bogy oszló községhez 
tartozó Petlend (eddig Petlenmajor néven). — 
Bősárkány községhez tartozó Nyirkamajor (ed-
dig Károlymajor néven is). — Jobbaház = 
Jobaháza. — Németi Sopronnémeti. — Sebes -
Rábasebes. — Szent-András=Rábaszentandrás. —-
Szili = Szil községhez tartozó Bándhegye (eddig 
Bánthegy néven), Szili puszta (eddig Felsőmajor 
és Vörösmajor külön neveken). — Szili-Sár-
kány = Szilsárkány községhez tartozó Csalimajor 
(eddig Vaszarymajor néven is). — Kápolnai-
major (eddig Hőgyészy Béla major néven), 
Lászlómajor (eddig Pozsgaimajor néven), Pál-
major (eddig Hőgyészy Pál major néven). — 
Szovát = Rábaszovát. — Tamási = Rábatamási. 

III. Felsőpulyai járás: Bónya = Répcze-
bónya. — Derecske = Vámosderecske. — Dörfel = 
Dérföld. — Frankó = Répczesarud. — Karló = 
Répczekároly. — Kethely = Répczekethely. — 
Kis-Ujfalu= Lánzsérújfalu. — Kőhalom-Répcze-
kőhalom. — Lándzsér - Lánzsér. — Malomház -
Malomháza. — Micske = Répczemicske. — Os-
toros = Kisostoros községhez tartozó Kisostorosi 
major (eddig Ostorosi major néven). — Sopron-
Hársfalva = Kishárefalva. — Szent-Márton = 
Sopronszentmárton. — Udvard = Sopronudvard. 

IV. Kapuvári járás : Babot-Ordód = Babót. — 
Beled községhez tartozó Bélamajor (eddig 
Czirákymajor néven is), Borsosmajor (eddig 
Rummerskirchmajor néven is), Gizellamajor 
(eddig Molnár Béla majorja néven), Józsefmajor 
(eddig Barthodeiszkymajor néven is). — End-
réd = Fertőendréd. — Eszterház = Eszterháza. — 
Fertő- Szent- Miklós- Szerdahely = Fertőszentmik-
lós. — Keczöl = Rábakeczöl. — Páli községhez 
tartozó Deákföldpuszta (eddig Dágföld néven 
is). — Petőház = Petőháza. — Széplak = Fertő-
széplak. — Szergény = Fertőszergény. — Tót-
Keresztűr - Magyarkeresztúr községhez tartozó 
Bámevolnamajor (eddig Szabómajor néven is), 
Fölerdőmajor (eddig Prépostpuszta néven is), 
Pityermajor (eddig Baditzmajor néven is). — 
Vittnyéd = Vitnyéd. — Zsebeház = Zsebeháza. 

V. Kismartoni járás: Czinfalva községhez 
tartozó Czinfalvi paszta (eddig Ubermass néven 
is). — Darázsfalva = Darázsfalu. — Fehéregy-
háza = Fertőfehéregyháza. — Sloczing = Lajta-
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szák. — Szarvkő községhez tartozó Szarvkőújma-
jor (eddig Lajtafalvi újmajor néven). — Széleskút 
= Fertőszéleskút. — Szent-György = Lajtaszent-
györgy. — Szent-Margit = Szentmargitbánya. — 
Völgyfalu = Vőlgyfalva. 

VI. Nagymartom járás: Nádasd = Fraknó-
nádasd. — Ottova = Selegszántó. — Siklós = 
Siklósd. — Stodra = Selegd. 

VII. Soproni, járás: Alsópéterfa községhez 
tartozó Lajosmajor (eddig Ludvigshofmajor 
néven). — Bánfalva = Sopronbánfalva. — Boz = 
Fertőhöz. — Czundra = Csóronfalva. — Hara-
csony községhez tartozó Tómajor (eddig Teucht-
hof néven is). — Homok = Fertőhomok. — 
Kertes=Sopronkertes. — Klimpa=Kelénpatak. — 
Kövesd = Sopronkövesd. — Lózs = Nagylózs. — 
Megyes = Fertőmeggyes. — Német-Keresztúr --
Sopronkeresztúr községhez tartozó Pálmajor 
(eddig Pálosmajor néven is). — Német-Peresz-
teg = Pereszteg. — Nyék = Sopronnyék. — Rá-
kos = Fertőrákos. — Riezing = Réezény. — Szé-
cseny = Sopronszécseny. 

Sopron sz. kir. városhoz tartozó Harkaimajor 
(eddig Brandhof néven), Nyugati major (eddig 
Zwirschitz néven), Soproni puszta (eddig Über-
mass néven). 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
G. J. B. A 30 filléres díjak beszolgáltatásával 
nem bánhat szabadon a tanító, mint ön gon-
dolja, hogy azután a tanítói állás után majd 
csak akkor fogják beszolgáltatni, mikor ön már 
beléphet a nyugdíjintézetbe. — 324. Folya-
modványához csatolt okmányait csak úgy kap-
hatja vissza, ha eziránt kérvényt ad be. — 
R. J. 1. Leveléből köztudomás végett nyilvá-
nosságra adjuk a következőket: „A nagym. 
minisztériumnak az 1897. évben gömörmegyei 
tanfel ügy előséghez intézett 61.071. sz. rendelete 
értelmében az izr. tanítók mindazon kedvez-
ményekben részesítendők, melyek az illető hit-
község rabbiját, vagy egyéb fizetéses hivatalnokát 
illetik, eszerint jár nekik gabella, ingyen baromfi-
vágatás, húsvéti liszt, templomülés." 2. A nevelési 
pótlék rendszerint a 16. évvel befejeződik. — 
Érdeklődő. Ha a tanítónő férjhez megy s 
emiatt pályáját egy évre elhagyja s később 
ismét tanítónői állást foglal el, nincs joga ahhoz, 
hogy a tanítói pályán nem töltött egy évet 
beszámítsák nyugdíjigény alapjául. Mert hiszen 
ő a tanítói pályáról lelépett. A tanítónői állást 
mintegy bérbeadni: törvénytelen dolog. Bérbe-
adás színezetű volna az, ha a tanítónő férjhez 
megy, aztán nem akar tanítani, hanem azt 
kívánja, hogy ő fogad maga helyett helyettest 
saját költségén és ő maga nem működve, húzni 

fogja tovább a fizetését. — W. F. N. Az állami 
tisztviselők hitközségi adót tartoznak fizetni. — 
R. P. Király vár. 57.642. sz. a. számvevőségi 
tárgyaláson van. M. J. Iieregkövesd. Kérvénye 
még nem érkezett föl a min.-ba. (Ilyen magán-
ügyekben címzett lev.-lapot kell mellékelni!) — 
12.364. 1. Az afféle szolgai teendők ellátását 
kereken tagadja meg. Ha ebből kifolyólag 
ügye felsőbb helyre kerülne, lehetetlennek tart-
juk, hogy önnek igazságot ne szolgáltassanak. 
2. E kérdésben ^ közelebb nyilatkoztunk. — 
S. L. Maklár. Állandó gyermekmenházak ve-
zetésére dajkákul oly nők alkalmaztatnak, 
kik működési 'képességükről és a magyar 
nyelvben való jártasságukról valamely kisded-
óvóképző-intézetben, vagy jól fölszerelt és be-
rendezett kisdedóvodában a tanfelügyelő előtt 
gyakorlati vizsgát tettek és erről bizonyít-
ványt nyertek. Ebből láthatja, hogy a minisz-
térium ily tanfolyamokat nem rendez. — 
P. I. Akomárnok. Az ön esete — sajnos — 
nem egyedüli ; nekünk is van hasonlóról tudo-
másunk, mely egy esztergomi egyházkerületi 
kántortanítóval történt meg. Népoktatási tör-
vényeink azonban, miután a hitfelekezeti iskolák 
fölött csupán a főfelügyeletet gyakorolja az 
állam, ily esetek elbírálására nem vonatkoznak. — 
P. A. Az áll. tanítók vallásukra nézve rend-
szerint az illető község vallási megoszlásának 
arányában neveztetnek ki. Az állami iskolák 
szervezése alkalmával létrejött megállapodá-
sok föltételeit nincs módunkban ismertetni. — 
Felekezeti. 1. Az új Tanterv csak az állami és 
községi népiskolákra nézve kötelező. (Hányszor 
közöljük még ezt ?) 2. Az illető kartárs tartóz-
kodási helyét nem tudjuk. 3. Kell vezetni. — 
Előfizető. Visszajött. — C. G. Nagyvárad. 
Korára való tekintet nélkül folyamodhatik, föl-
téve természetesen, hogy szolgálatra alkalmas. — 
B. I. Msziget. A közokt. kormány Amerikában 
nem tart fönn állami jelleggel népoktatási 
intézeteket, ennélfogva ki sem küldheti önt 
oda jelenlegi minőségében. — Sz. J. T.-Szklenó. 
32.561. sz. a. most kerül végleges elintézésre. 
(Az ilyen magánügyben mindig címzett levelező-
lapot kell mellékelni, mely esetben a választ 
is gyorsabban kapja meg.) — P. J. Rákóczi-
szállás. 1. Levélben kérje meg a kir. tanfel-
ügyelő urat, hogy a nyugdíjba való beszámítás 
iránt tegyen fölterjesztést. 2. Nem ismervén az 
ottani viszonyokat, nem tudunk hozzászólni. — 
O. A. F. A Magyar Tanítók Naptárában a 
póstatiszti tanfolyamokra vonatkozólag is fog 
találni értesítést. Nincs kizárva a lehetőség, hogy 
habár be van a póttartalékba sorozva, érettségi 
bizonyítvány alapján utólagosan megkapja az 
1 évi önkéntesi szolgálat kedvezményét. A 
katonai parancsnoksághoz kell eziránt fordulni. 
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Tankönyv-Uorszak. 

Gyöpre mester, kosta, rektor 
S minden fajta pedagóg' / 

Ilyen dolgot még nem láttak 
A szegény barlanglakok. 

Ti vagytok a választott nép, 
Óh ti boldog emberek, 

A tanügy nagy műhelyében 
Fáraclatlan mesterek. 

Itt az írás, forgassátok, 
Nem is írás... könyv, de sok ! 

Szerzék nagy szakértelemmel 
Tudós pedagógusok. 

Tinektek kell azt bevenni, 
Tetszik vagy nem, — egyre mén ; 

Hátha mégis jó dió lesz ? 
Meg keíl törni, ha kemény! 

Sok a dió s mind dicsérik, 
Tudj' a fránya, rossz melyik? 

Majd meglátják, hogy mit kaptak, 
Akik azt féltördelik . .. 

Gyöpre mester, kosta, rektor! 
Kezdődik az új világ; 

Tanúi a haladásnak 
Eme modern bibliák. 

„Jó tankönyv a tudás titka" 
Ez a legfőbb valami ! 

Ez, ha megvan, ti néktek már — 
Nem is kell tanítani! 

Nagy Lajos. 

Az iskolából. 
Egy Ms matematika. 

Vallatja a falusi iskola tanítója egy I-ső 
osztályos, nem nagy reményekre jogosító cse-
metéjét : 

— Ha van öt almád, s megeszel belőle ket-
tőt, hány almád marad? 

— Ha van öt almám . . . marad még négy. 
— Nem helyes. Mennyi négy meg kettő? 
— Öt. 
— Rakd ki a számológépen. Úgy, na ! Ott 

van négy, itt meg kettő. Most tegyük össze. 
Olvasd meg . . . 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mennyi há t? 

— Hat . 
Tehát nem öt, mint ejjőbb mondád. Azaz, 

ha hatból veszünk el kettőt, akkor marad négy. 
Most már . . . ha ötből vészük el kettőt, mennyi 
marad ? 

— Négy. 

— Akkor is négy marad? Nézd, itt van öt 
krajcár . . . ha elmégy a boltba s veszel kettő-
ért téntát, hány krajcárt hozol vissza? 

— Négyet. 
— Biztos vagy benne ? 
— Biztos. 
— Na, tehát menj s vegyél két krajcárért 

t é n t á t . . . de nekem négyet hozz vissza. Gon-
dold meg még egyszer: öt krajcárból kettőt 
elköltesz és visszahozol négyet . . . lehet az? 

A fiú megátalkodottan feleli: „lehet". 
— Tehát menj — szólt az érdemekben őszülő 

tanítómester, nagyot sóhajtva tanítványa nehéz 
fölfogásán. 

A fiú elment. Kis vártatva azonban ezzel a 
hangos szóval jött vissza : 

— Nem lehet. 
Megörül a tanító. íme, mégis sikerült föl-

világosítania a fiút; rájött , hogy nem lehet. 
Kérdi is mosolygós arccal a nebulót: 

— Na, most már mondd meg, miért nem 
lehet? 

— Mert szombat van, nem ád a zsidó — 
szólt komoly képpel a gyerek. 

Az orr. 
Az öt főszerv magyarázata után kérdi a 

tanító a gyermekeket : 
— Mire való a szem, a fül stb. Na, fiam 

— szól egy béresgyerekhez — mondd meg, 
mire való az orr? 

A fiú sebesen, gondolkodás nélkül feleli: 
— Az orr arra való, hogy kifújjuk. 

Származékszó. 
A tőszó és képző, illetve a származékszó 

magyarázása után fölszólít a tanító egy eleven-
eszü, de figyelmetlen gyermeket: 

— Na, mondj egy származékszót. 
A fiú egy kis ideig hallgat, majd hirtelen szól : 
— Fa. 
— Mitől származna az? 
— A gyökértől: 

Világegyetem. 
Ha kimegyünk az udvarra, a fejünk fö lö t t . . . 
E g y kis fiú ugyancsak billegteti a mutató-

és nagyujját; „Tanító úr, tanító úr!" 
— Na, mi az ? Mit akarsz ? 
— É n tudom, mi van a fejünk fölött. 
— Hát mondd meg, mi van ? 
— Haj. 
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Praktikus felelet. 
I-ső osztályban az írva-olvasás tanítása köz-

ben magyarázza a tanító az egyes szók értelmét. 
— Mit értünk ezalatt a szó alatt : „has"? 
Egy jól táplált, gömbölyüképű kisfiú mo-

solygós ábrázattal billegteti két ujját. 
— Te tudod? — kérdi a tanító. 
— Igen. 
— Na, mit értünk alatta? 
— Őszünk —• feleli a kis nebuló villogó 

szemekkel. 
(Doboz.) Péczely József. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: báró Forster 
Gyula és neje, szül. Luczenbacher Erzsébet 
úrnőnek, akik a korossi róm. kath. el. isk. épí-
tésére 25.000 K-t adományoztak. 

Kinevezte: Románszky Paula nagysárosi 
közs. óvónőt az ugyanottani áll. óvóhoz óvó-
nővé; Bucsy Jenő oki. tanítót a seprősi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Gárt Tiva-
dar oláhtopliezai áll. el. isk. tanítót a telcsi 
áll. el. isk.-hoz; Harangozó Árpád szentmargitai 
áll. el. isk. tanítót a magyarbánhegyesi áll. el. 
isk.-hoz; Illényi Mihály menyhei áll. el. isk. 
tanítót a vágsellyei áll. el. isk.-hoz ; Gaál János 
apáczai áll. el. isk. tanítót a petrozsényi áll. el. 
isk.-hoz; özv. Schmidt Ferencné ponori áll. el. 
isk. tanítónőt a lupényi áll. el. isk.-hoz ; Matheo-
vits Illés borcsai áll. el. isk. tanítót és Matheovits 
Illésné, szül. Joanovits Olga borcsai áll. tanító-
nőt a ponori áll. el. isk.-hoz ; Lukácsffyné Imre 
Regina nagyági áll. el. isk. tanítónőt a szent-
leányfalvai áll. el. isk.-hoz; Gulyássy Tivadar 
gercselyi áll. el. isk. tanítót és Gulyássy Tiva-
darné bodzásújlaki áll. el. isk. tanítónőt a bártfai 
áll. el. isk.-hoz ; Sállá Károlyné puji áll. el. isk. 
tanítónőt a petrozsényi áll. el. isk.-hoz; Pálfy 
Ilona lupényi áll. el. isk. tanítónőt a felső-
szálláspataki áll. el. isk.-hoz; Hátosz György 
nagydevecseri áll. el. isk. tanítónőt a vásáros-
naménvi áll. el. isk.-hoz. 

Jóváhagyta: a nagyváradi gör. kel. román 
konzisztórium hatósága alatt álló Felekezeti 
Néptanítók Egyesületének alapszabályait, f. évi 
55.561 1906. sz. a. kelt rendeletével. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tanszerkiállítás. Az Orsz. Pedagógiai 

Könyvtár és Tanszermúzeum elnöksége, tekin-
tettel az elemi népiskoláknál életbe lépő új 
Tanterv és Utasítások által inaugurált követel-
ményekre, a közelebbről megjelenő népiskolai 

normal fölszerelési jegyzék alapján f. évi aug. 
hó 25-től kezdődőleg, a Tanítók Országos 
Bizottságának ugyanakkor tartandó nagygyű-
lése keretében, a tanszerkészítők, gyárosok és 
kereskedők részvételével a múzeumnak Szent-
királyi-utca 47. sz. a. levő helyiségeiben, meg-
felelő szakelőadásokkal kísérve, tanszerkiállítást 
rendez, melynek célja az, hogy az ország külön-
böző részeiből összegyűlt tanítóknak alkalmuk 
nyíljék az új népiskolai normál-felszerelés meg-
ismerésére. Miután a felhívott tanszerkészítök 
és gyárosok nagy része részvételét már bejelen-
tette, a kiállítás igen gazdagnak és tanulsá-
gosnak ígérkezik. 

— Slöjd az elemi iskolában. Vörösváry 
Bélánénak ily című cikkére .(f. évi 31. sz.) 
Gligor Ferenc bereczki áll. isk. igazgató-tanító 
a következő megjegyzéseket teszi: „Azt az 
állítást, hogy az új „Utasítás és Tanterv" csak 
a slöjd egyik válfaját, a papír- s agyagmun-
kákat illesztette be az alsóbb osztályok tan-
keretébe, megjegyzés nélkül nem hagyhatom, 
annál kevésbé, mert a cikk írója további fej-
tegetése nyomán azt is állítja: „Mily kár, hogy 
az új Tanterv nem vette föl a tanterv keretébe 
a slöjdnek minden osztályban való gyakorlását." 
Tovább még azt is mondja, hogy a IV-ik osz-
tályban már megkezdhették volna a fa földol-
gozását stb. Nem hagyhatom megjegyzés nélkül 
azért, mert az új „Utasítás és Tanterv" a papír-
és agyagmunkát nemcsak az alsó osztályok, ha-
nem az egész hat osztály tankeretébe beillesztette, 
mint ez az Utasítás 10. fejezetének a) b) c) pont-
jai alatt olvasható. Ezenkívül ugyancsak fönn-
jelzett fejezet d) pontjában az is olvasható, 
hogy a fa-földolgozás épen úgy, mint ahogy 
cikkírónő is óhajtja, a IV-ik osztályban kez-
dődik és igen célszerű beosztással folytatódik 
az V., VI. osztályokban. Cikkírónő azon óhaj-
tása, hogy a dróttal és bádoggal való munká-
latok bevonassanak a gazd. ism.-iskola kézi-
munkája keretébe, csakugyan indokolt és cél-
szerű, de valószínű is, hogy a nevezett iskola 
új tantervének munkásai be fogják illeszteni az 
új tantervbe a kézimunkának mindazon vál-
faját, melyek a földmívelő-ember és iparos 
egyszerűbb eszközeinek és szükségleteinek elő-
állítására, esetleg javítására vonatkoznak. Eze-
ket óhajtottam megjegyezni, nem azért, hogy 
igen tisztelt cikkírónőnek a kézimunka iránti 
meleg ügyszeretetével és lelkesedéssel fejtege-
tett cikkével az olvasók lelkében ébresztett 
hangulatot megzavarjam, hanem azért, hogy a 
valóságnak megfelelő tényállásra e lap olvasói-
nak figyelmét ráirányítsam." 

— Égy szerencsétlen tanítócsalád. Bara-
bás István (Vasvár) a következőket írja nekünk : 
„ Márton József volt a neve Vas-Tótfalu község 
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derék tanítójának, aki 800 korona évi fizetésen 
tengődött müveltlelkű feleségével, gyönyörű 
szép leányával és nagytehetségű fiával. De 
hozzája kényszerítette menekülni a sors tüdő-
bajos édesapját, az édesanyával együtt, sőt 
még egy felnőtt, s szintén tüdősorvadásos fivé-
rét is. Hosszas szenvedés után elhalt az öreg-
apa. Rá három évre ugyancsak elsorvadt a 
fivér is. Ezek betegsége közben már mutatko-
zott a tüdőbaj a mi jó kollégánkon is, sőt az 
ápoló család többi tagjain is. Meránba nem 
mehettek. Otthon maradtak. A jó öregmama, 
akin talán egyedül magán nem fogott a tüdő-
baj, volt az ápolója a beteges családnak 
Ismét három évre elhalt Márton József tanító 
is. Két hónap hiányzott a 10 évi szolgálatából, 
özvegye nem kapott nyugdíjat. Szombathelyre 
húzódott be a sínylődő család, s az öregmama 
mosással, takarítással kereste a kenyeret a 
fiataloknak. A gyönyörű Mariska is hervadás-
nak indult. Sokáig, sokáig hervadozott, végre 
is elhervadt egészen. A jó mamája csakhamar 
utána sietett a kedves leányának. Ketten marad-
tak. Az öreg mama és a Jenő diák. Képzel-
jétek el, kedves kartársak, mit állott ki ez a 
szerencsétlen, de Istentől erős testi szervezettel 
és még erősebb lélekkel megáldott öreg nénike ! 
Es a Jenő gyereket mégis taníttatta. El is 
végeztette vele a kereskedelmit is. S most már 
úgyebár van neki támasza ? Volna ám ! De a 
Jenő fiú is sorvadozik. Hivatalt nem vállalhat, 
folyton utaznia kell, levegőn kell lennie, s ko-
moly munkát nem végezhet a zseniális eszű 
fiú. Most Budapesten húzta meg magát az öreg 
néni, özv. Márton Józsefné, s 75 éves korában 
még egyre küzd, s kimondhatlan nyomorban 
teng József-utcai lakásán (181. sz. II. em. 18. 
ajtó.) A 21 éves Jenő fiún egy fényképész 
annyira megkönyörült, hog) időnkint őt utaz-
tatja, ha valahol vidéki fölvétel akad, mert 
ért a fiú ehhez a dologhoz is. Csakhogy e 
tudását sem értékesítheti. Kedves Kartársak, 
segítsünk a szegény Zsuzsa nénin. Küldjünk 
neki testvérileg alamizsnát, akármily keveset 
is. Egy kis pénzecskét, egy kis főzni valót, ki 
amit tud." 

— A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága ez évi közgyűlését augusztus hó 
27-én d. e. 8 órakor Budapesten, a IV. ker., 
váczi-utcai városháza közgyűlési termében tartja, 
melyre az Országos Bizottság tagjait, az egye-
sületek kiküldötteit és az érdeklődőket tiszte-
lettel meghívjuk. A közgyűlést megelőző napon, 
augusztus 26-án d. u. 5 órakor a Tanítók 
Ferenc József Házában (VIII., Szentkirályi-
utca 47.) előértekezletet tartunk, amelynek tár-
gyai: a) A. közgyűlés napirendjének végleges 
megállapítása, b) A tisztújításra javaslatot tevő 

kijelölő-bizottság kiküldése. (Jegyzet. Az a) 
pontra az elnökség javaslata: „Vétessék föl a 
közgyűlés tárgysorozatába a következő pont : 
A tanítóság sérelmei, különös tekintettel a 
fizetésügyre.") A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Emlékbeszéd Somlyay József fölött. 
Tartja : Cavalloni Pál. 3. Titkári és pénztárosi 
jelentés. 4. A tanítóegyesületek szövetsége. Elő-
adó : Szabó B. László. 5. A népiskola a szociá-
lis nevelés szolgálatában. Előadó: Száva János. 
6. A népiskola a művészi nevelés szolgálatában. 
Előadó: dr. Jablonkay Géza. 7. Tisztújítás. 
8. Indítványok. Az előértekezlet után, aug. 
26-án d. u. 6 órakor a Tanítók Házában el-
helyezett tanszermúzeumban a természetrajzi 
fölszerelési tárgyakat dr. Vangcl Jenő, a ter-
mészettani és vegytani eszközöket pedig Miklós 
Gergely fogja bemutatni és ismertetni. A gyű-
lések napjain a tanszermúzeum helyiségében a 
tanszergyárosok kiállítást rendeznek. (Az elnök-
ség a közgyűlésnek augusztus 27-ére való 
halasztását a többi egyesület gyűlési idejére 
való tekintettel tartotta szükségesnek.) 

— Rövid hírek. Megjutalmazott tanító. 
A „Budapesti Baráti Társaság", Bereg vármegye 
kir. tanfelügyelője ajánlatára, Pachir János 
rákócziszállási g. kath. felekezeti tanítót a 
magyar nyelv sikeres tanításáért 100 koronával 
megjutalmazta és elismerő-okirattal kitüntette. 
— As Orsz. Bizottság elnökének egyesek Száva 
János fővárosi tanítót, mások Kozma László 
árvaházi igazgatót jelölik. Vannak olyanok is, 
akik Minké Béla igazgató-tanítót óhajtják. 
Hogy ki lesz a hivatalos jelölt: később dől 
el. — A Magyar Tanítók Naptára, mely a 
többi közt a tanítók fiai és leányai iskolázta-
tásáról a legújabb adatok alapján írt hasznos 
közleményt is tartalmaz, f. hó második felében 
kerül ki a sajtó alól, de már most is megren-
delhető az Athenaeum könyvkiadóhivatalánál 
(VIII., Kerepesi-út 54. sz.), mely 80 fillérért 
bérmentve küldi meg. Ajánljuk t. kartársaink-
nak megrendelésre. 

— Halálozás. Hajtmanszky Lajos abaúj-
szántói nyug. áll. tanító 58 éves korában el-
hunyt. Áldás emlékére! 

Tarta lom : Iparpártolás és az iskola. Kozma 
László. — Magyar nevelés. Szabó Kálmán. — Még 
egyszer „hazugságok a tanításban". Lakatos Lajos. — 
Működési bizonyítványok kiállítása. Süttö József. — 
A palatábla. (Hozzászólások.) — Államsegélyekről ki-
állított nyugták keltezé.se. Nagy Béla. — Községi és 
egyéb helynevek. — Tanítók tanácsadója. — S z ü n -
ó r a : Tankönyv-korszak. (Vers.) Nagy Lajos. — Az isko-
lából. Péczely József. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
íakolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
<• vpja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Aa ilv 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenkottcu részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a J i jak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II . KEI*., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉB 8. 

K é z i r a t o l i a t n e m a e l u n le v i s s z a -

A büntetőtörvény és az iskola. 
A napisajtóban napról napra közölt 

bűnkrónikák gondolkozóba ejtik az em-
bert, hogy az egyház tanításai, a tízparan-
csolat, az iskolák, a bíróságok, a kultúra, 
az általános műveltség emelkedése nem 
tudják megszüntetni, de sőt megapasz-
tani sem a bűnözési esetek számát. Az 
általános műveltség emelkedésével, az 
írni-olvasni tudás terjedésével legalább 
gyérülnie kellene a bűnnek, s a napi 
események rácáfolnak arra a jámbor 
föltevésre, hogy a bűnnek a tudatlanság 
a melegágya, mert nincs oly rétege a 
társadalomnak, testülete a közéletnek, 
melynek tagjai között ne volnának ön-
magukról, társadalmi és hivatali állásuk-
ról megfeledkezett bűnösök, kiket a 
büntetőtörvénynek kell erkölcsi életre 
ébresztenie. Sőt talán a műveltség ala-
csony fokán álló néposztály aránylag 
kevesebb és kevésbé súlyos büntetendő 
cselekménnyel van vádolva, mint a ná-
lánál jóval beszámíthatóbb, intelligensebb 
értelmiségi rétegek. 

Míg az emberben érzés és szenvedély 
lesz, a büntetőtörvény nem válik fölös-
legessé, nem mindaddig, míg az emberi 
érzést a fegyelmező akarat a jog és jó 
erkölcs korlátai közé nem kényszeríti, 
le nem nyűgözi. Lehet, hogy a végtelen 
fejlődésre képes emberiség valamikor 
eljut az idő folyamán az önuralom ideá-

lis magaslatára, a krisztusi türelem, 
szeretet, kötelességérzet, hűség, alázatos-
ság isteni erényeinek gyakorlására, mi-
dőn a saját lelkiismeret lesz a legfelsőbb 
ítélőszék s elegendő is lesz az érzések 
és indulatok fékentartására, de a ma 
élő nemzedék és az eszményi ember 
között még óriási a tér, bár az embe-
riség történelme minden időből mutat 
föl tökéletes embereket és napjainkban 
magunk is színről színre lát juk egy-egy 
tökéletes alakját közéletünknek, egy-egy 
világító fáklyáját az erkölcsi szép vilá-
gának, de a példa gyér, magával ragadó 
ereje szűk körre hat s a bevilágított 
területek mellett óriás nagy puszták 
sötétlenek, hol a jog a külső, nyers erő-
ben személyesül és a saját parányi érdek 
áll első helyen mindenekfölött. 

Nem csodálkozom ezen, nem is sirán-
kozom miatta, mert az emberiség nagy 
tömegének általános művelődése lassú 
folyamat, de érezzük az áramlatot, mely 
a haladás, tökéletesedés széles medrében 
sodor magával bennünket: jó úton va-
gyunk ! 

Szemrehányás se érjen senkit, hiszen, 
ha a világ bölcs rendjében minden égi-
test egy-egy nap volna, hol fejlődnék 
a mi szervezetünknek s fogalmainknak 
megfelelő élet? 

Am az erkölcsi világ egészen más, s 
ha majd minden ember egy-egy fényes 
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napjává nemesül ezen világnak, akkor 
lesz a jog fényes ünnepe az emberi-
ségnek. 

Ezt a folyamatot nekünk elősegíte-
nünk, támogatnunk kell ; szüntelen arra 
irányoznunk tekintetünket, hogy az az 
erkölcsi evolúció minél zajtalanabb, mi-
nél enyhébb, minél emberiesebb legyen, 
hogy a megrázkódtatásoknak, amennyire 
lehet, elejét vegyük. 

Egy-egy ilyen megrázkódtatás az 
egyes ember megtévelyedése, bűnbe-
esése. 

Nem a szokványos bűnösökről szólok, 
hanem azokról, kiket egy-egy indulat-
kitörés, egy-egy meggondolatlan tetű, 
szenvedéllyé nőtt érzelem fosztott meg 
az ártatlanság fölemelő tudatának érzé-
sétől, midőn elviselhetetlenebb maga a 
bűntudat, mint az elmarasztaló ítélet 
bármely fokozata. 

A büntetőtörvény kérlelhetlenül meg-
torolja a bűnt, kimondja a 81-ik §-ban 
azt is, hogy a büntetőtörvény nemtudása 
vagy téves fölfogása a beszámítást nem 
zárja ki. Tehát az, ha valaki nem tudja 
a törvényt, enyhítő körülményül nem 
szolgál. 

Igaz, vannak oly bűnösök is, akik jól 
ismerik a büntetőtörvényt, mégis bele-
esnek a bűnbe, hát akik nem ismerik, 
hogyne esnének bele? 

Ha a törvény mondja ki, hogy nem 
számítja be azt, ha valaki nem tudja 
a törvényt, föltételezi, hogy vannak tör-
vénytudatlanok, minthogy az elítéltek 
nagyobb százaléka az is. Ez esetben 
nem tehető-e föl joggal az a kérdés, 
vájjon az első esetben bűnözők elkövet-
ték volna-e bűneiket, ha. tudták volna, 
hogy minő büntetés vár reájuk? 

Alacsonyfokú műveltségű ember ön-
becsérzetét nem veszti el, erkölcsében 
nem szenved kárt, ha a törvény ki-
mondja rá a bűnöst. Vétkezett, a tör-
vény megtorolta s fogalmai szerint ő 
csak oly ember, mint volt annakelőtte. 
A büntetés megbélyegző hatását nem 

érzi, ellenben egy intelligensebb vétkes 
összetörik alatta. Azt csak ő tudná meg-
mondani, mit érez, midőn kalapját sze-
mére húzza, ha ismerős jön feléje, vagy 
csak éjjel meri otthonát elhagyni, hogy 
egy rövid sétát tegyen Isten szabad 
levegőjén. 

Sok bűnös csak a tárgyalóteremben 
ébred bűnössége tudatára, aki, ha ismeri 
vala a büntetőtörvény kérlelhetetlen 
szigorát, visszarettent volna vétke elkö-
vetésétől. 

Azt gondolom, hogy a hasznothajtó 
ismeretek mellett helyet kellene bizto-
sítani a büntetőtörvény némely para-
grafusának s már az elemi iskola ismétlő-
osztályaiban nemcsak ismertetni, de meg-
taní tani kellene, hogy már a serdülő 
nemzedék tanulja meg a tízparancsolat-
tal egy időben, hogy mi vár reá, ha 
vétekbe esik. 

A polgári jogok és kötelességek kézi-
könyve csak általánosságban emlékezik 
meg az igazságszolgáltatásról, melyből 
nem nyer tájékozódást a gyermek a 
büntetés mérvét illetőleg. Pedig, ha meg-
taní t ja az egyház, hogy az istentelen 
életet örök kárhozat követi a földön 
túl, mért ne taní thatná meg az iskola 
egyebek között például ezt (175. §): 
Ha valamely csoport azon célból, hogy sze-
mélyeken vagy dolgokon erőszakot kövessen el, 
valakinek, lakába, üzleti helyiségébe vagy be-
kerített birtokába betör: a csoportnak min-
denik tagja a magánosok elleni erőszák bűn-
tette miatt két évig terjedhető börtönnél bün-
tetendő. 

Főként tanítóképzőinkben volna helyén 
a büntetőtörvény egész terjedelmében 
való ismertetése, részint magáért az ifjú 
tanítónemzedékérfc, részint, hogy nép-
nevelő föladatának annál sikeresebben 
megfelelhessen, a jog és törvény tiszte-
letét eredményesen megtaníthassa. 

(Székesfehérvár.) Mészáros Sándor. 
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Szülők gondja. 
Az iskoláztatás kérdése a legmagasabbrendü 

közérdek kérdése és senkisem panaszkodhatik, 
hogy ezt a kérdést valaha elhanyagolta volna 
az a száz meg száz penna, mely a kultúra és 
a közérdek szolgálatában nap nap mellett betűt 
vet a papirosra. Evek óta figyeljük azokat a 
szempontokat, melyek ebben a kérdésben az 
írótollat vezetik, s nagyjában azt kell meg-
állapítanunk, hogy az iskolai év kezdetén és 
végén két szempontot ajánlanak a tanulóifjúság 
s a szülők figyelmébe. Az egyik szempont az, 
hogy az iskoláztatást mint kultúrkérdést per-
traktálják ilyenkor. A másik pedig, hogy az 
ifjúságot óva intik, hogy ne tóduljanak az im-
produktív, névszerint a lateiner pályákra. 

Ezek a széles általánosságok hangzanak ki 
ma is a publicisztika kiáltásaiból. Helyesek is, 
jók is, sőt praktikusak is. Országos napilapjaink 
nemrég közöltek igen érdekes s jellemző sta-
tisztikát Magyarország jövendő intelligens-osz-
tályáról, melynek tagjai most lépnek az iskolá-
ból ki az élet küzdőterére s az idei középiskolai 
értesítőknek mintegy 1200 adata nyomán az 
ifjak pályaválasztásáról így számolnak be : 

A jogi pályára lép 1203 ifjú közül 291 ; 
az orvosira 129; a tanárira 123; a mérnökire 
102; a gazdaságira 85; a papira 84; a kato-
naira 74 ; alsóbb hivatalnoki pályára 73 ; a 
kereskedőire 50; a gépészmérnöki szakra a 
tanulók 2'7 százaléka; az erdészeti pályára 2% ; 
az állatorvosira szintén 2 % ; az építészeti pá-
lyára l"6°/o ; a bányászatira 8 tanuló; a mű-
vészeti pályára 16 tanuló; három tanuló szí-
nésznek készül ; vasúti lesz 11 ; ipari pályára 
törekszik 9 ; hírlapíró lesz 4 ; diplomáciai pá-
lyára megy 3 ; a Zeneakadémiában folytatja 
tanulmányát 2 ; akadt egy-egy ifjú a tengeré-
szeti, az adótiszti és a szerzetestanári pályákra. 

Sok ezer szülő tépelődik most azzal a gond-
dal : tovább taníttassa-e gyermekét, milyen 
iskolában folytattassa tanulmányait, vagy épen 
máris kenyérkereső-pályára adja-e ? 

Nagy gond szerető szülőknek, kik gyerme-
keik boldogságát biztosítva szeretnék tudni, 
még nagyobb gond azoknak a szülőknek, kik 
gyermekeik munkájával az egész családnak a 
mindennapi kenyeret akarják biztosítani. 

Keserű gond, kényszerítő szükség, mely a 
kenyérkereső gyakorlati életpályára hajszol 
ezernyi zsenge gyermeket, kik kereskedői, ipa-
rospályára lépnek, nem mert hajlamuk volna 
erre a pályára, de mert szülőik anyagi viszo-
nyai nem teszik lehetővé a további iskolába-
járást. 

És a kereskedői pályára küldi sok ezer szülő 
gyermekét, nem épen csak a kenyérkereset 

gondjának csökkentése miatt, hanem akárhány 
esetben azért, mert „a fiú nem akart tanulni, 
sok a szekundája". Szerencsétlen elhatározásnak 
szerencsétlen áldozatai az ilyen gyermekek, 
kiket szülői meggondolatlanság dob oda a ke-
reskedelem proletárjai amúgy is nagy seregének 
növelésére. 

Mert oktalanság azt hinni, hogy ma is úgy 
van, mint volt régen, mikor még elég volt 
valamelyes iskolai tudás; a kereskedelmi gya-
korlatban, idők multán, tehetsége szerint min-
denki megtanulhatta a kereskedelmi tudomá-
nyokat. 

Egyszerűbb életviszonyok között némi tőkét 
is gyűjtve, az akkor még nagyon szerény arányú 
versenyt állva, az önállósítás alkalma is inkább 
megvolt — de az alkalmazott minőségben to-
vább dolgozót is megbecsülték, munkáját elég 
jól megfizették. 
- Bezzeg másként van manapság. A kereske-
delem világküzdelmében fokozott tudással, nagy 
elméleti készültséggel, alapos gyakorlati tudás-
sal kell bírnia annak, ki a kereskedői pályán 
igaz eredményeket akar elérni. A fékevesztett 
verseny, a drága életmód napról napra nehe-
zebbé teszi az önállósítás módját is és csak a 
legkisebb hányada az alkalmazottaknak gondol-
hat arra, hogy becsületes eszközökkel, reális 
alapon üzletet kezdjen. 

És mennyivel rosszabb a helyzete az alkal-
mazottaknak az üzleti helyzet általános rosszab-
bodása folytán, arra elég példát találunk az 
állásnélküli segédek proletárhadának ismert gyül-
helyein, a mozgalmakban, miket helyzetük 
javítása érdekében folyton fokozódó elkesere-
déssel folytatnak. Sokan a közvetlenül érdekelt 
főnökök közül csak prózai gyomor- és pénz-
kérdést, kényelmi kívánalmakat látnak ezekben 
a mozgalmakban. Pedig minden alapos, elfogu-
latlan ismerője a helyzetnek, mindenki, aki 
tudja, hogy szabályozatlan szolgálati viszonyaik-
nál fogva, a fölmondási időnek megegyezés 
alapján teljes mellőzhetése folytán, akárhány 
esetben a cselédsorsnál is rosszabb helyzetben 
vannak a kereskedelmi alkalmazottak, — el kell 
hogy ismerje, hogy az igazságosság, a humani-
tás, a művelődés kérdése e mozgalmak célja is. 
És ugyan hol látunk ma idősebb kereskedelmi 
alkalmazottakat? Fiatal, életerős, olcsó árért 
sokat dolgozó munkást keresnek csak, kiknek 
értéke fizikai erejük fogytával arányosan csök-
ken. Legrosszabb helyzetben persze épen azok 
vannak, kik híján minden magasabb elméleti 
tudásnak, csakis addig feleltek meg a „kívá-
nalmaknak", míg izomzatuk nyers erejét adták 
oda csekély pénzért. 

Hát ha ezt látjuk, ezt tudjuk, nem mulaszt-
hatjuk el, épen most, a pályaválasztás idején, 

32* 
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hogy figyelmeztessük az érdekelteket ezekre a 
viszonyokra. Arra, hogy manapság nem elég 
az, ha valaki azért lép a kereskedői, iparos-
pályára, mert nem akar tanulni. Tanulás, tudás 
nélkül ezeken a pályákon sem lehet boldogulni. 
Ezt gondolják meg jól a szülők, mielőtt gyer-
mekeik fejletlen erejét inasszerződéssel, olcsó 
árért, egy egész élet boldogságának kockázta-
tásával — bérbe adják. 

De még egy komoly, megszívlelésre méltó 
szavunk van a szülőkhöz. A szivárvány összes 
színeiben ékeskednek immár a fő- és vidéki 
városok hirdetőoszlopain a különböző^ színi-
iskolák és konzervatóriumok plakátjai. Öles be-
tűkkel hirdetik, hogy előkelő színházak művé-
szei és művésznői, híres esztétikusok és irodalmi 
tanárok voltak oly kegyesek, hogy az oktatást 
elvállalni szíveskedtek. Valóban nagy leeresz-
kedés és szívesség, mert üdvözítő munkájuk 
fejében esak csekély 12—15 korona beíratási 
díjat követelnek s ezenfelül minden hónapban 
vagy 20 koronát. 

A szűk, nedves varrómühelvben, hol csenevész, 
elsatnyult varróleány tűzdeli feketére ujjait, a 
házmesterlakásokban, hol kecses ház mesterleá-
nyok szövik az ablak mellett napsugaras ábránd-
képeiket, de sőt a középmódú polgári család 
otthonában is, hol a családfönntartó izzasztó 
munkával keresi meg a mindennapi betevő 
falatot, édes reménység gerjed mindenki szívé-
ben. A remény parázsa lángot vet, sőt fényénél 
ragyogó, színes búborékok szállnak a magasba, 
a szédítő magasba, hogy az ember alig mer 
föltekinteni. 

Mi mindenről beszélnek azok a hirdetések ! 
Csak a kőkemény szívű ember nem érti meg 
hangjukat. Pedig mily mámoros a szavuk. 
Dicsőségről, vagyonról regélnek, igen-igen sok 
pénzről, aranyról, ezüstről, mely mind, mind 
csengve-bongva odahull majd annak a zsebébe, 
ki megérti a hirdetések hívó szavát. A nyomo-
rúság véget ér ; aki előtt eddig hajlongani kel-
lett, nagy boldogságnak fogja tartani , ha szóra 
érdemesítik. Emelkedni fog a magasba, a ma-
gasba, a színes búborékok után. 

Ki tudna ennyi csábításnak ellentállani ? Hisz 
utóvégre az a néhány pár korona nem a világ, 
ennyit csak lehet előlegezni a jövő boldogsá-
gának. Nemcsak lehet, hanem kötelessége is 
minden családapának, hogy gyermeke boldog-
ságát tőle telhető módon támogassa. A varró-
leány tehát otthagyja tűjét, a házmesterleány 
söprűjét, s az if jú, ki eddig már oly tökéletes 
nyolcasokkal öntözte föl reggelenként az üzle-
tet, simára borotváltatja arcát s a legelső kávé-
házba jár reggelizni, hogy a nagy művészek 
közelében lehessen. 

A néhány korona ellenében megnyíltak a 

dicsőség kapui. Mily mámoros, izgató, kábító 
idők ! A méh románcának szavalatától kezdve 
a Julia nagy jelenetéig mily hosszú út van, 
telve illatos virággal, napfénnyel, gyönyörűség-
gel. Es a „nagyságos" művészek és „nagyságos" 
tanár urak milyen kedvesek és előzékenyek ! 
Hogy bíztatják, serkentik, buzdítják a tanuló-
kat. Ha néha egy-egy botor családapának 
eszébe jut s szerényen fölveti a kérdést, hogy 
vájjon van-e tehetsége gyermekének a színi-
pályára, mert ő eddig úgy hallotta, hogy a 
színipályához mindenekelőtt tehetség szükségel-
tetik, mily fönséggel mosolyognak az ilyen kér-
désen. Tehetség ? Ki hallott ilyent ? Náluk min-
denkinek van tehetsége, ha lefizeti a díjakat. 

Múlnak, tűnnek tova az évek, bíztató remé-
nyekkel, vágyakozással telve. Végre itt az idő, 
a növendék elvégzi az iskolát s kiállítják róla a 
nagy okmányt, hogy már kész művésznő. Öreg 
hiba, hogy ezt a kijelentést csak az hiszi el, 
ki az okmányt megkapja; de már az, aki ki-
állítja, már az is kételkedik benne. 

Tehát a kész művésznő, diplomával a kezé-
ben, várakozik, hogy mikor közeledik feléje a 
szerencse. A szerencse pedig várakoztat magára 
sokáig, nagyon sokáig. Eleintén bíztatásból 
élesztik a reményt, majd mind türelmetleneb-
bek lesznek. Mi lesz ? Mi lesz ? Hisz a tanárok 
mindig bíztatták, hogy kiváló tehetség, ki ha-
marosan fog boldogulni. Azután ott van a 
diploma is, mely igazolja tudását. Mi lesz ? Mi 
lesz? A körülmények már nagyon szorítják, 
hogy állást kapjon. A szülők összes vagyonu-
kat reája áldozták, abban a reményben, hogy a 
befektetett tőke búsásan fog kamatozni. Mi lesz ? 
Mi lesz ? Csak nem térhet vissza a kalapkészí-
téshez? Mit fog szólani Jászai, vagy Márkus, 
ha megtudja? 

Ami ezután következik, az nagyon szomorú 
és sivár. A színes búborék szétpattan s nyo-
mába kiábrándulás, csalódás következik. Oda 
a fény, dicsőség, pénz; a nyomor, nélkülözés 
és elzüllés köszönt be. A diploma úgy van oda-
kötve testéhez, mint a béklyó. Akadályozza sza-
bad mozgásában s húzza lefelé, mind mélyebbre. 
Majd a vidéki színpadokon találkozunk a „mű-
vészekkel", amint néhány koronáért ripacskod-
nak, azután a kórházak rendes látogatói lesz-
nek, s végül egy jeltelen sír hantjai borulnak 
reájuk. Ez a művészpálya. 

Minden túlzás nélkül s tárgyilagosan mond-
tuk el azok pályafutását, kik a színi-iskolák 
csábító szavainak hitelt adnak. Egyszeriben, 
mint eső után a gomba, szaporodtak föl a színi-
iskolák. Létjoguk nincsen, alapjuk roskatag. 
Az emberek hiúságára, kapzsiságára számítanak, 
még pedig elég jól. Az egész intézmény célja 
a könnyen hívők becsapása; ügyesen elkerülve 
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azonban minden olyan módot, mely a büntető 
törvénykönyvbe ütközik. 

Ki felelős ezért? A szülő, ki természetesen 
csak a gyermeke boldogságát akarja s nem 
riad vissza semmiféle áldozattól ; vagy a nagy-
ságos tanár urak, kik a nébány korona fejében 
évek hosszú sora alatt orruknál fogva vezetik 
áldozataikat. Ez fölháborító, visszataszító eljá-
rás. A társadalomban pedig ez a rákfene sokkal 
jobban elharapódzott, mintsem az ember hinné. 
Évről évre szaporodnak a színi-iskolák, s évről 
évre szaporodnak a szerencsétlen elzüllött áldo-
zatok. 

A radikális gyógyreformokkal sokáig késni 
nem szabad. Különben a veszedelem oly mér-
veket ölthet, hogy a gyógyulás nem sikerül 
többé. 

Nagy misszió vár e tekintetben is reánk: 
magyar néptanítókra, a nép igaz nevelőire ! 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

A szocializmus és a tanító. 
Két esetről tett említést e lapok egyik cikk-

írója a minap. Az egyikben a megtért szociálista-
vezér okoz lelkes tüntetést; a másikban ipar-
iskolai tanulók vörös jelvénnyel tüntetnek. Hát 
ez bizony gondolkozóba ejti a népnevelőket! 
Még pedig annál inkább, mivel teljes bizonyos-
sággal megjósolható, hogy az előbbi tünet 
egyre ritkább, az utóbbi egyre sűrűbb lesz. 
Lám, az illető cikk is bevallja, hogy a józan 
magyar népről húsz évvel ezelőtt senkisem téte-
lezte volna föl, hogy megteremti a szociál-
demokráciának a külföldön is ismeretlen nemét, 
a mezőgazdasági, vagyis parasztszociálizmust. 
El lehetünk készülve tehát további s még kel-
lemetlenebb meglepetésekre is ! A tulajdonképeni, 
vagyis valódi szociáldemokraták azt állítják, 
hogy ők csak annyiban nemzetköziek, amennyi-
ben a kapitalista-társadalom elleni harcban csak 
úgy győzhetnek, ha nemzetközileg szövetkeznek ; 
ezért támogatják egymást — a világ összes 
szociálistái, például nagyobb sztrájkok esetén. 
A régi, vagyis mai társadalmi rend ellen, me-
lyet a tanítónak, vagy a szó tágabb értelmé-
ben, népnevelőnek konzerválnia kellene, époly 
hevességgel küzdenek az újjászervezett és a 
parasztszociálisták is. Es nem kell gondolni, 
hogy a szociáldemokraták mind csupa munká-
sok. Oh nem ! Franciaországban az 53 egyesült 
és 22 lüggetlen szociálista képviselő között 
csak 12 kézműves van. A többiek újságírók, 
ügyvédek, orvosok, tanárok, tanítók, földbirto-
kosok stb. Németország birodalmi gyűlésének 
83 szociálista képviselőjét legnagyobbrészt nem 
a munkásosztály, hanem a kispolgárság válasz-
totta. Nálunk is már igen sok a szociálista-

gondolkodású ember, és pedig a művelt osztá-
lyok mindegyikéből, anélkül, hogy a hazai 
szoeiálistapártok bármelyikéhez tartoznék. Hiszen 
ha ez így nem volna, lehetne-e egyáltalában 
még csak szóba is hozni olyan hatalmas szo-
ciáldemokrata reformot, mint az általános, köz-
vetlen s községenként, titkos szavazással gya-
korlandó választójog ? ! 

Hogy a társadalmi rend mai alakjában tovább 
fönn nem tartható, azt érzik maguk a leg-
felsőbb körök is; hiszen már maga Bismarck 
is, aki pedig az ó-konzervatív porosz junkerek 
közül való volt, szociálista törvényekkel dolgo-
zott, s hogy a legújabb példára hivatkozzunk, 
csak az imént jelezte a magyar kormányelnök 
egész sor szociálistatörvény megalkotásának 
szükségességét ! A szociális bajokat tehát csak 
homeopatikus módon lehet gyógyítani s ebben 
a gyógyítómódban elsősorban a népnevelőnek 
kell résztvennie. Tagadhatatlan, hogy a vallásos 
és hazafias érzület ápolása, törvénytiszteletre 
nevelés s az ezekhez csatlakozó és ezeket elő-
mozdító magyarnyelvi, történelmi, földrajzi és 
énekoktatás mind hathatós eszközök a „fölfor-
gató eszméknek" és a „lázadás szellemének" 
leküzdésére; de bizony ma — távolról sem 
elegendők. Mikor parancsolólag föllépnek az 
életszükségletek, minden egyéb háttérbe szorul. 
Nincs nagyobb lázadó a nyomornál s ez min-
den argumentumot magába temet. Nem marad 
hát egyéb hátra, mint számotvetni vele! A 
szocializmus ereje nem a szakszervezetekben 
rejlik, hanem magában az életben, amazok csak 
eredményei a tisztességes megélhetésre való 
törekvésnek. Nincs a világnak olyan agitátora, 
aki képes volna százezreket fölizgatni s egy 
eszme szolgálatában együvé tartani, ha az eszme 
nem az életből, a legdurvább, legparancsolóbb 
valóságból sarjadzott volna ki. Vájjon ha a 
nagy reformátorok és reformok nem a maguk 
idejében lépnek föl, elterjedhettek volna-e oly 
rohamosan és nagy mértékben vagy egyáltalá-
ban is tanaik ? Milliárd csíra kóvályog a leve-
gőben s ott is marad mindaddig, míg fejlődé-
sére alkalmas talajba nem jut. Régi igazság, 
hogy nagy idők szülik a nagy embereket. Tes-
sék csak elolvasni Emersont, Tainet, Macaulayt 
stb. E messzelátók segítségével beláthatatlan 
perspektíva nyílik meg szemeink előtt. Meg-
ismerjük a forrongó erőket, amik az emberiség 
életét haj t ják, szabályozzák és irányítják; új, 
csodás világ tárul föl szemeink előtt, mely csak 
a korlátoltakat döbbenti meg ; de az elfogulat-
lan, szabad szellemeket földöntúli gyönyörűség-
gel tölti el. A népnevelőnek le kell szállnia 
ama mélységekbe, mint Schiller búvárának, 
hogy fölhozhassa az igazság aranykelyhét. Le 
kell szállnia ama mélységekbe, melyekben az ú j 
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társadalmi rendet megteremteni hivatott erők 
forronganak. Tiszta, fölmagasztosult, kiművelt 
elmével irányított, biztos kézzel kell kezelnie 
szelepeiket, hogy a fölszínre jutva, ne rombol-
janak, hanem, mint az őselemek, az ember szol-
gálatában termékenyítsenek. Be kell állania, 
mint Nagy Péternek a hajóáesok közé, mun-
kásnak, hogy így bizalmat keltve, terjessze a 
hazafiság, a humanizmus és a fölvilágosodás 
szellemét. A praktikus élet szolgálatába szegő-
dött, á tha tó elméjével segédkezet kell nyújtania 
az élet rögös útjain botorkáló tömegnek. I f jú -
sági egyesületek, népkönyvtárak, olvasókörök, 
szövetkezetek, gazdasági egyesületek, gyermek-
menedékhelyek, népkonyhák, napközi otthonok, 
alumneumok, háziipar, stb. stb. mind oly tér, 
melyért küzdve, melyen működve, élét veheti 
sok mindenféle káros mozgalomnak. Mert bi-
zony mondom, ahol a nép nem a papjára, 
jegyzőjére, tanítójára — főleg az utóbbira — 
hallgat, ott e három faktort egyenként vagy 
együttvéve súlyos mulasztások terhelik. A jó 
törvények készülnek, egyre készülnek ; de ki 
készítse elő a talajt, hogy jó földbe essenek, 
ha a tanító nem ? ! Nem elátkozni kell a szo-
ciálizmust vagy elbújni előle, hanem a tudás 
és jó lelkiismeret bátorságával a szemébe nézni ; 
romboló erőit okkal-móddal levezetni s az ál-
tala megteremtett hatalmas szervezeteket és 
eszközöket a közjó szolgálatába szegődtetni ; 
mert ki használhatja föl a legdicsőbb, a leg-
nemesebb célokra a népben rejlő óriási nyers 
erőt, ha nem annak esze és lelkiismerete : a 
népnevelő ? ! 

(Beszterczébánya.) Podhradszky Lajos. 

A társadalom a nemzeti nye lv 
szolgálatában. 

Pedagógus előtt nem kell bizonyítanom azt, 
hogy a magyar nyelvterjesztésnek és ezáltal a 
nemzeti kultúrának közkinccsé tételében a tár-
sadalomnak elsőrendű föladat jutot t osztály-
részül. Hasztalan a mi odaadó lelkesedésünk az 
iskolában, ha az onnét kikerült gyermek nem 
érzi szükségét annak, hogy amit a nemzeti 
nyelvből elsajátított, azt az életben való foly-
tonos gyakorlás által tökéletesítse, ha lehet, 
egészen állandósítsa. Különösen a társadalom 
intelligens részére háramlik e tekintetben nagy 
föladat. Ennek éreztetnie kell, természetesen 
illő formában, a gyermekekkel azt, hogy a ma-
gyar nyelv bírása nélkül képtelen boldogulni, 
hogy az ránézve a mindennapi kenyérrel egyen-
értékű. Az intelligens ember ismerje föl azt, 
hogy egy kis kényelemszeretet félretételével 
sokat, nagyon sokat használhat a nemzeti ügy-

nek. Ne szólítson meg iskolásgyermeket, és ha 
lehet, másokat sem, másként, mint magyar 
nyelven. Megengedett gyöngéd nyomás ez és 
természetes folyománya a nemzeti törekvésnek, 
melyet az iskola már, hála Isten, sok sikerrel 
szolgál, de befejezni csakis a társadalom követ-
kezetes támogatása mellett képes. 

Mindezeket bevezetésképen azért mondottam 
el, hogy szemlélhetővé tegyem azt a törekvést, 
melyet a határszéli Sopron városának magyar 
társadalma fejt ki a nemzeti törekvések szol-
gálatában. 

A társadalom vezetői belátták azt, amit fön-
nebb mondottam, hogy az iskola a nemzeti 
nyelv általános és maradandó elterjedése körüli 
munkában egymaga képtelen a teljes sikert el-
érni. Belátta azt, hogy dacára annak, hogy 
Sopron városának valamennyi népiskolájában 
magyar a tannyelv, hogy a tanítók nagy része 
igazán lelkesen munkálkodik a nemzeti eszme 
szolgálatában, mégis, a megfeszített munka 
gyümölcse elmarad, mert alig hagyták ' el egy-
két évig a gyermekek az iskolát, a magyar 
nyelvnek jórészét elfelejtették azért, mert az 
iskolában tökéletesen meg nem tanulhatták és 
mert nem érezték szükségét annak, hogy ma-
gyar nyelvbeli készségüket érvényesíthették 
volna. Ha valahol, úgy különösen a határszéli 
városban volt rászorulva az iskola, hogy nem-
zeti missziójában a társadalomban segítőtársra 
találjon, és hogy a társadalom és iskola váll-
vetett munkássága mit produkálhat a nemzeti 
munka terén, ezt igyekszik bebizonyítani az 
alábbi közlemény, abból az alkalomból, hogy a 
soproni társadalmi akció a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úrnak a figyelmét is fölkeltette. 

* 

Intenzív nemzeti munkáról van szó. Meg-
szülte a nemzeti lelkesedés és fönntartja a haza-
fias áldozatkészség. 

Körültekintő megbeszélés, érett megfontolás 
után Csizmazia Endre dr. törvényszéki bíró, 
ma országgyűlési képviselőnk, azzal az indít-
vánnyal járult a „Soproni Irodalmi és Művé-
szeti Kör" elé, hogy az indítson a társadalom-
ban akciót azon célból, hogy az iskola nem-
zeti munkáját három irányban támogassa : 

1. Hogy a nyári szünidőre minél több gyer-
meket telepítsen ki a Bábaköz színmagyar 
vidékére, hogy ott a beszédbeli készségben 
tökéletesedjenek ; hogy az iskolában szerzett 
szókincsüket gyarapítsák ; hogy megismerkedvén 
a fajmagyar jellemével, szokásaival, erényeivel, 
gondolkedásmódjával, nyelvben és szóban érint-
kezésbe jussanak a magyar Géniusz átalakító, 
megihlető erejével ; 

2. hogy a ki nem telepíthető gyermekek 
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részére nyári szünidei tanfolyamok rendeztes-
senek ; 

3. liogv a csererendszer, központi irányítás 
által, az eddiginél intenzívebbé tétessék. 

Alig talált még eszme Sopronban terméke-
nyebb talajra, mint ez. Az „Irodalmi és Mű-
vészeti Kör" lelkesen fölkarolta, a helyi sajtó 
teljes odaadással támogatta. Megalakultak a 
társadalom minden rétegének bevonásával a 
szükséges bizottságok, megindult a gyűjtés is, 
ami szintén páratlanul áll a maga nemében. 
Rövid idő alatt 3—4 ezer korona állott ren-
delkezésre. Az adakozók között találunk több 
egyesületet, várost, vármegyét, a magánosok 
közül többen páratlan áldozatkészséget tanúsí-
tottak. 

Ilyen sikeres bevezetés után az „Irodalmi és 
Művészeti Kör"-nek a nemzeti munka ezen 
részével megbízott albizottsága elkészítette az 
akció további terveit. Először is megbízott egyes 
tanítókat, hogy a kitelepítést készítsék elő a 
Rábaközben. 

A Rábaköz derék magyar népe is megértette 
az akció jelentőségét és szívesen járt kezére a 
„Soproni Irodalmi és Művészeti Kör"-nek. A 
kitelepítendő gyermekek tartásdíjait a legtöbb 
községben csak 7—8 írtban állapították meg, 
úgy, hogy egy gyermek kéthavi kitelepítése 
16 frtba került. 

Otthon, a nyári tanfolyamot illetőleg, elha-
tározta a bizottság, hogy egy tanító kezére 
legföljebb 20—25 gyermek bízassék. Nem rend-
szeres oktatást célzott a bizottság, hanem be-
szélgetést a gyermekekkel. A tanító a gyerme-
kekkel naponta rendezzen sétákat a város 
környékén. Sokrates módjára járjon el velük. 
Beszéljen nekik és beszéltessen velük. 

A nagy lelkesedéssel fölkarolt vállalkozásnak 
mindjárt az első szünidőben a legszebb ered-
ményét láttuk. 

Kitelepítettünk 1905 nyarán 100 gyermeket. 
A gyermekek mind III—YI. osztályos növen-
dékek voltak. Olyanok, akik már tudtak vala-
mit magyarul, annyit t. i., amennyit az iskolá-
ban elsajátítottak. 

Szívesen mentek ; az egyes községekben pedig 
szeretettel fogadták. Az előre kiszemelt közsé-
gek tanítói, lelkészei örömmel vállalták el a 
gyermekek fölötti felügyeletet és így a kitele-
pítők azzal a nyugodt tudattal térhettek haza, 
hogy a gyermekek a legjobb sorsban tölthetik 
el a vakációt és gyarapítják magyarnyelvbeli 
jártasságukat. 

Részletesebb leírás nélkül állapítja meg e 
sorok írója, akire 25 gyermek elhelyezése és 
figyelemmel kísérése volt bízva, hogy midőn a 
szünidő felében meglátogatta a gyermekeket, 
máris olyan eredményt látott, amelyet sok-sok 

iskolai tanítás nem képes megadni. A vakáció 
végén pedig, mikor értük mentem, úgy beszél-
tek a fiúk, leányok magyarul, hogy öröm volt 
őket hallani, egyik-másikon még az ismeretes 
rábaközi tájszólás is érezhető volt. Megjegyzem, 
hogy a kitelepített gyermekek egyikével sem 
volt baj. Egyet kellett közülük hazahoznunk 
időközben, olyan betegség miatt, amelyet az 
orvos sem láthatott meg, mikor a kitelepítés 
alkalmával megvizsgálta. 

Az idén is hasonló körülmények között 85 
gyermeket helyeztünk el. Jelentkező lett volna 
ugyan kétannyi, de az anyagi eszközök híjával, 
bár a társadalom érdeklődése intézményünk iránt 
nem lohadt le, nem lehetett többet kitelepíte-
nünk. Bízunk azonban abban, hogy jövőre több 
apró németet vihetünk el a magyar községekbe, 
mert az „Irodalmi és Művészeti Kör" bírja a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak ígé-
retét, hogy az életrevaló vállalkozást támogatja. 
Ez esetben az „Irodalmi és Művészeti Kör" a 
környék német községeiből is fog több gyer-
mek kitelepítéséről gondoskodni, amit kisebb 
mértékben eddig is megtett már. 

A kitelepítéssel párhuzamosan működnek a 
nyári tanfolyamok. Tavaly 7 volt, az idén 9 
tanfolyam van. Ezek közül egy a szomszédos 
német Bánfalva községben. Egy tanfolyam 
20—25 gyermekből áll. Föladata, mint mon-
dám, nem rendszeres oktatás, hanem a gyer-
mekekkel való beszélgetés és az egymásközött 
való beszélgetés megszoktatása. 

Mindez a szabadban történik. A tanfolyamot 
vezető tanító reggélenként összegyűjti a gyer-
mekeket az iskola udvarán és onnét kirándul-
nak az erdőre, a mezőre, közelebbre, távolabbra. 
A tanítók szigorúan megkövetelik a gyerme-
kektől, hogy útközben egymásközött csak ma-
gyarul beszélgessenek. Kezdetben egyik-másik 
elszólja ugyan magát anyanyelvén, de néhány 
nap múlva a többi gyermek is figyelmezteti, 
hogy ne tegye és így lassanként hozzászokik 
az egész csoport, hogy másként mint magyarul, 
ne beszéljen. Künt az erdőben vagy más ki-
jelölt helyen azután letelepszenek a gyermekek 
a tanító köré, aki mesél nekik tündérregéket 
az ősmagyarokról, a húnokról, Toldy Miklósról, 
a magyar nemzet dieső múltjáról, a vidék ne-
vezetességeiről, a növények, állatok, ásványok 
hasznáról, az emberekről, hogy egymást meg-
becsüljék, egymást kölcsönösen támogassák stb. 
stb., természetesen nem formák közé szorítva, 
hanem úgy, amint a tárgy a séta alkalmával, 
vagy a pihenőhelyen önként kínálkozik. A cél 
mindig az, hogy a gyermekek minél többet 
kérdezzenek és beszéljenek. 

Pihenés után játszanak. Hol vagy Péter ? 
Add meg magad! még a régi rabló-zsandár-
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játék is járja, a tanító is velük játszik, majd 
énekelnek és azután rendben hazaindulnak. Néha 
megesik, egy nagyobb kirándulás is ; erre külö-
nös örömmel számítanak már napokkal előbb. 
Ilyenkor elemózsiát is hoznak, aminek az erdő 
zamatos bogyóival a módját is megadják. 

A bizottság tagjai olykor-olykor meglátogat-
ják a csoportokat. Ilyenkor perec is kijár a 
nebulóknak, akik aztán örömmel mutatják be 
játékaikat, énekelnek és szavalnak, és tesznek 
tanúságot arról, hogy „tudunk ám mi magya-
rul is!" 

Ilyen szép, mondhatnám már terebélyes 
fává vált a fölvetett eszme. Sopron városát a 
múltban sokszor megvádolták, és tán nem min-
denkor ok nélkül, hogy lakosai inkább Bécs 
felé, mint a magyar haza felé tekintenek, de 
ha így haladunk, ha a társadalom így fogja 
föl hivatását, ha teljes odaadással jár a jövőben 
is kezére az iskolának, ha az iskola munká-
jának betetőzését oly nemes ambícióval kaiol-
ják föl továbbra is, akkor Sopronban rövid 
időn belül mindenki jól tud magyarul, és mi-
után a magyar nyelv alapos tudása az, amely 
a nemzeti történelem és irodalom lelket bilin-
cselő, átidomító Géniuszához is elvezet, olyan 
generáció nevelődik e határszéli városban, amely 
nemzetőrként áll majd a Lajta mellett. 

Adja Isten, hogy úgy legyen és adja a ma-
gyarok Istene, hogy a soproni példát minél 
több helyen kövessék. 

(Sopron.) Oeleji Frigyes. 

Napközi otthonok a nevelés 
szolgálatában. 

„Hazánk nagyságának kulcsát az egységes 
nemzeti állam eszméjében lehet csak föltalálni, 
és ma még oly nagyszámú idegenajkú polgár-
társainkba, csak a kultúra útján tudjuk a 
hazaszeretetet beoltani. Ennek pedig, elvitázha-
tatlanul, egyik leghatalmasabb eszköze az iskola." 
Mondta Rónay Jenő ny. főispán, a D. M. K. E. 
elnöke, közoktatásügyi Miniszterünk 0 Excel-
lenciájához intézett egy beszédjében. 

Gambetta, a modern Franciaország fejlődé-
sének lényegét pedig e szavakkal fejtette k i : 
„Más népek nagy katasztrófa után a templomba 
mentek, mi az iskolába." Mert a nagy francia 
nem?et belátta azt, hegy az iskola azon hely, 
hol a tudón ányok különböző ágazataiban az 
ifjúság szívébe véshetők a mult dicső tradíciói 
és szépen, csendesen előkészíthetők a jövő 
aspirációi is. 

Es csodálatos, hogy nálunk, az állami köz-
ágazat többi nagy tényezőihez arányítva, épen 
az iskolára, a tanügj re fordíítatik a legkeve-

sebb beruházás ; holott az általános közműve-
lődés és ezzel kapcsolatos anyagi és szellemi 
jólét tőkéjében talán egyik sem jövedelmezne 
oly busásan, mint ez. A népek kultúrális fej-
lődésében rejlik a haza jövője. S a népek jó-
léte és boldogsága vagy ennek az ellenkezője, 
mindig hű hőmérője az illető állam kultúrális 
viszonyainak. 

Az elemi iskolát a gyermek második ottho-
nává kell tennünk. 

Ezt rég belátták az ügyes amerikaiak, kik 
már szakítottak azzal a fölfogással, hogy az 
iskola nem egyéb, mint oly hely, mely az if jú-
ságnak bizonyos időben tanulási célokra szolgál. 
S mind nyilvánvalóbb az az igyekezetük, hogy 
az iskolát az általános népmüvelődés és ott-
honias szórakozás helyévé változtassák. 

Alig múlik el esztendő, hogy ez irányban 
valamelyes praktikus újítás ne történnék. Az 
amerikai iskolák legtöbbjében függő kertek 
vannak, hol a gyermekek még a vakációban 
is hangversenyt rendeznek s a nálunk is isme-
retes batyubált tarthatnak. Szellős földszinteken 
hatalmas helyiségek kínálkoznak játszóhelyül, 
hol még a járni alig tudó babák is elszórakoz-
hatnak. Van itt homokdomb, melyben kedvükre 
turkálhatnak. Van hozzá való ásó, lapát, kapa, 
mellyel már kiskorában munkára és a munka 
megbecsülésére serkentik az ifjúságot, van lab-
dázó tér a testedzés szolgálatára stb. 

Sok iskolában gyermekkerteket létesítenek, 
melyekben a nagyobb fiúk és leányok minden-
féle kézügyességben, esztergályozásban, famun-
kában, kosárfonásban, könyvkötészetben, a leá-
nyok kézimunkában, a főzés s háztartás tudo-
mányában gyakorolják magukat. 

Ezt látszik akceptálni az új iskolai tanter-
vünkben is behozott kézügyesség tárgya, de 
félő, hogy nálunk a megfelelő helyiség és esz-

; közök hiányában csak a papíron fog maradni, 
gondolatnak. 

Van ott azután tér, ahol táncolhatnak és 
társasjátékot rendezhetnek. Ha pedig fürödni 
akarnak, azt is megtehetik, mert némely isko-
lában 50— 60 magánfürdő is rendelkezésre áll. 
Szóval az amerikai iskolákban a gyermekek az 
otthon összes kellemességeit és szórakozásait 
megtalálják. 

S így érthető aztán, hogy ott nem kell kö-
téllel fogni a gyermeket az iskolába, mert a 
szellemi fejlődése mellett a testi fejlődéséről, 
a szív és a lélek nemesítéséről is kellőleg gon-
doskodva van. 

A new-yorki iskolák nyáron, s főleg a vaká-
cióban, kirándulást rendeznek a környékre, 
botanizálnak, rovarokat gyűjtenek, meglátogat-
ják a történelmi nevezetességű helyeket s a 
közeli falvakat, városokat. így oltják be a 
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gyermek fogékony lelkébe a haza s a haza 
földjének szeretetét. Nálunk azonban akárhány 
gyermek Tan, ki a falu határán túl még nem 
volt, földrajzi s történelmi nevezetességű helyeket 
közvetlen szemlélet alapján nem ismer. 

Télen azután annál többet tanulnak ott, de 
nem száraz professzori módszer szerint, mint 
nálunk, hanem megszabott órarend nélkül, vál-
tozatosan, s a tudomány, közélet, művészet stb. 
teréről vett témákat népszerű alakban adják 
elő. Egyes fölolvasásokat a szükséghez képest 
stereoskop-képekkel is illusztrálják. 

Meg is látszik az amerikain a nevelésnek 
ezen iránya. Az amerikai polgár hazája nagy-
ságának, szabadsága és függetlenségének tuda-
tával jár mindenfelé : „civis romanus sum" ; ez 
elég általánosságban. Az amerikai leány és nő 
szabadon járhat-kelhet bárhová és amikor neki 
tetszik, anélkül, hogy kellemetlenségektől s  
ízléstelenségeitől tarthatna. Hol vagyunk mi 
még ettől? A sexuális neveléssel vélnek néme-
lyek a már nagyon is elfajult bajon segíteni, 
de én azt hiszem, hogy ezzel nem fogunk javí-
tani a dolgon, mert nem elvont elvek után 
kellene indulni, hanem magukból a meglevő 
viszonyokból, s ezeket kell a népoktatás ered-
ményének értelmében gyökeresen megváltoztatni 
s megjavítani. 

Az amerikaiak ügyességük, gyakorlatiasságuk 
és leleményességük, valamint a tudományok és 
különböző ismeretek összes ágazataiban magas 
fokon álló kultúrájuk által új életet tudtak 
teremteni ; mely, ha nem is mintaképül, de 
módszerül szolgálhat. 

Alaposan téved az, ki a faji eltérő termé-
szetben keresi ;é az előhaladás rejtélyét. Olyan 
poliglott állam, mint Amerika, nincs. A nevelés 
helyes iránya az, mely az egyes népek kultúrális 
állapotát más népek fölé helyezi. 

Az ő iskolai előadásuk, valamint minden 
oktatásuk ingyenes. Nincsenek semmi kényszer-
nek alávetve, s bárki látogathatja. A mi fogal-
maink szerinti évzáróvizsgák és vizsgáló-bizott-
ságok ismeretlenek. Nálunk is emeltettek föl 
hangok az évzáróvizsgák eltörlése mellett, s  
annál csodálatosabb az „ismert" helyről jövő 
olyan zöngemény, mely szerint ezen vizsgála-
tokat nem eltörölni, hanem ellenkezőleg, még 
akadémikusai bakká tenni kellene. 

Az amerikai iskolákban a gyermekek öröm-
mel járnak s a bevándorlottak gyermekei is 
szorgalmasan látogatják, hogy annál gyoi sabban 
elsajátítsák az angol nyelvet. Ott erre szükség van, 
mert e nyelv bírása nélkül nem boldogulhat. Itt-
hon azonban nem érzik nélkülözhetetlen szüksé-
gét a magyar nyelvnek. Közéleti megélhetésük — 
sajnos — nem kényszeríti őket hazánk nyel-
vének tudására s így nem is igyekeztek azt 

megtanulni. Sőt mi több, a legtöbbje házi tűz-
helye harcban áll a magyar iskolával, az egy-
háza is harcban áll vele. Már pedig a tűzhely 
és templom inindfenütt legyőzi az iskolát. 

Mennyire megváltozna e kép s más színt 
öltene egész közművelődési állapotunk, ha a 
mi iskoláink mellett is napközi gyermekottho-
nok állanának fönn, hol kis polgáraink reggel-
től napestig a magyar iskola gondozása, be-
folyása és hazafias nevelése alatt állanának ; mert 
tudjuk azt, hogy minden embernek sorsa az 
ifjúság éveiben dűl el vagy jobbra, vagy balra, 
de végképen és határozottan egy irányban. Az 
ezen időben nyert nevelés egész életére ható 
befolyással bír, s az ekkor nyert i:npressziók 
képezik azt a lelki táplálékot, melyet leg-
helyesebben a lélek anyatejérek nevezhetnénk. 

Azért tehát ti, tanítók, felelősek vagytok Isten 
előtt nemcsak önnön-magatokért, hanem azon 
ifjúságért is, mely reátok bízatott. Készüljetek 
elő a nagy napra, amidőn számot kell adnotok 
tetteitekért, mert : amilyen a tanító, olyan a 
tanítvány. Beosüljétek meg tehát hivatástokat 
valódi értéke szerint, mert a reátok bízott 
ifjúság jóléte s boldogulása, a haza jövője, a 
ti kezeitekbe van letéve. 

Bontakozzunk ki tehát abból a burkolatból, 
mely elzárja előlünk a magasabb látóhatárt. 
Bontsuk ki az igazi népnevelés zászlaját. Az 
árnyék lassanként vonul s derengeni kezd már 
az új világ hajnala, melyből a valódi népnevelés 
korszaka tör elő, mint ahogy az életképes csíra 
is kibúj a rothadásnak induló magból. 

(Bakovicza.) Czáró János. 

Törvénytelen születésű, de később 
törvényesített gyermek iskolai 

anyakönyvezése, 
Cs. F. állami tanító és mások leveléből lát-

juk, hogy a címül használt kérdéssel foglal-
koznunk kell a tanítóság általános tájékoztatása 
végett. A közoktatásügyi minisztérium illetékes 
ügyosztályából megszereztük a kellő informá-
ciókat s ennek alapján írjuk tanácsunkat. 

Gyakori eset, hogy törvénytelen ágyból szüle-
! tett gyermek szülői később törvényes házasságra 

lépnek s azt óhajtják, hogy házasságukon kívül 
született gyermekük anyakönyvi adatait kiiga-
zítsák s a megkötött törvényes házasság után 
őt utólagosan törvényesítsék. Ilyen kiigazítás 
kérdésében a közoktatásügyi minisztérium intéz-
kedik a hozzá fölterjesztett kérvények alkal-
mából, esetről esetre. A beérkezett fölterjesztést 
a közoktatásügyi miniszter úr fölülvizsgáltatja. 

I Hivatalos megkeresést intéz az illető gyermek 
szülői hitfelekezetének egyházi hatóságához, 
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hogy amennyiben házasságuk egyházi megál-
dásban részesült volna, ehhez képest a gyermek 
születési adatait igazítsa ki az anyakönyvben ; 
az apa nevéről nevezze el utólagosan a gyer-
meket. 

Ha az egyházi hatóság — arra való hivat-
kozással, hogy az illető szülők házasságra lépésük 
alkalmával nem vették igénybe az egyházi 
szertartást — megtagadja az anyakönyv kívánt 
kiigazítását : a közoktatásügyi miniszter köz-
vetlenül saját hatáskörében intézi el a törvé-
ny esítést. A bennlevő anyakönyvi kivonatra 
rávezetteti a törvényesítést, továbbá közigaz-
gatási hatóság útján a törvényesítésnek az 
illető egyház anyakönyvébe való följegyzését 
is eszközölteti. 

A közoktatásügyi minisztérium a következő 
hivatalos formula szerint intézi el X. Y. nevü 
gyermek törvényesítési ügyét: 

„Megállapíttatott, hogy 
vallású, 

lakós, vallású, 
... - lakostól évi 

hó n törvénytelen ágyból született és a 
kath. plébánia-hivatal 18 évi születési anyaköny-
vében, kötet, lap, sorszám 
alatt törvénytelen származásúnak bejegyzett 

nevű gyermeket; valamint ugyan-
azon anyától a évi hó 

n ugyancsak törvénytelen ágyból született 
és a kath. plébánia-hivatal 18 évi születési 
anyakönyvében, kötet, lap, 
sorszám alatt törvénytelen származásúnak bejegyzett 

nevű gyermeket általa 
nemzett természetes gyermek nek elismerte, továbbá, 
hogy föntnevezett atya és anya a gyermek nem-
zése idejében szabad állapotban voltak és közöttük 
elengedhetetlen házassági bontó akadály fönn nem 
állott és végül, hogy nevezettek évi 

hó n egymással házasságot kö-
töttek. 

Ennek alapján nevezett gyermek utólagos házas-
ság folytán törvényesített nek jelentet ki, s mint 
ilyen, atyja családi nevét viseli . 

Miről évi hó n, 
sz. a. kelt fölteijesztésére, az ügyiratok 

visszazárása mellett oly fölhívással értesítem, hogy 
lakós-

sal jelen határozatomat hiteles másolatban közölje és 
neki egyidejűleg az ezen határozatomat hátiratilag 
rövid kivonatban tartalmazó fölbélyegeit születési 
anyakönyvi kivonato azzal kézbesíttesse, hogy a 
születési anyakönyvi kivonatok esetleges újabb példá-
nyaira a törvényesítési záradék a vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium által bármikor rávezettetik. 

Határozatomnak hiteles másolata egyidejűleg a gyer-
mek születési helye után illetékes egyházi főható-
ság nak és törvényhatósági levéltár nak is meg-
küldendő, azzal, hogy az a vonatkozó anyakönyvi föl-
jegyzés kiegészítéséül szolgáljon. 

Kelt Budapesten." 
A közoktatásügyi miniszter úr a kiadóhivatalt uta-

sítja a következőkre : 

anyakönyvi kivonat hátlapjára tintával a következő 
záradék vezetendő , a záradék alá pedig a mi-
nisztérium pecsétje nyomandó ! 

„ szám. 
190 

A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
föntírt számú határozata szerint a szülőknek 

vallású, 
lakosnak és 

vallású 
lakósnak évi hó n 
kötött utólagos házassága folytán törvényesíttetett, s 
mint ilyen, atyja családi nevét viseli. 

Kelt Budapest, évi hó n. 
A miniszter meghagyásából : 

Pecsét, aláírás." 

Az iskolai igazgatóknak (tanítóknak) ha ilyen, 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
rávezetett törvényesítési záradékos születési 
anyakönyvi kivonat kerül kezükbe, ennek alapján 
természetesen a törvényesített gyermek apai nevét 
kell az iskolai anyakönyvbe följegyezniük. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi vármegyei kir. tanfelügyelőnek s kir. 
tanfelügyelői kirendeltségnek. 53.201. szám.) 
A millenniumi évben alapított Magyar Gazda-

szövetség azt a nemes föladatot tűzte maga 
elé, hogy a magyar gazdaosztálynak, főleg pedig 
a kisembereknek jogos érdekeit megvédje s 
közérdekű törekvéseit istápolja. 

E célból azt igyekszik elérni, hogy köteles-
ségének tudatára ébressze s gyümölcsöző mun-
kára serkentse a társadalom műveltebb elemeit 
s köztük természetesen elsősorban a hazai 
tanítóságot is, mely műveltségénél s állásából 
folyó nemes kötelességénél fogva hivatva van 
az alsóbb rétegek vezetésére. 

Evégből tömöríteni és szervezni kívánja a 
szétszórt erőket s megismertetve velük a köz-
állapotainkban s életviszonyainkban mutatkozó 
bajokat s azok kútforrásait, a jobb jövő meg-
valósítására szolgáló eszközök birtokába óhajtja 
őket juttatni. 

Nevezetesen: gazdaköröket és szövetkezete-
ket alakít, népkönyvtárakat létesít, népszerű 
fölolvasásokat rendez, népies olvasmányokat oszt 
ki ingyen, s ilykép amellett, hogy az egyes 
társadalmi osztályok ellentétes törekvéseit ki-
egyenlíteni s ezáltal a békés fejlődést biztosí-
tani igyekszik, a nép szellemi és erkölcsi szín-
vonalának emelését is hathatósan előmozdítja. 

Ennek megvalósítására pedig kiváló súlyt 
helyezek általában is, de ezidejüleg különösen 
azért, mert ily módon vélem elérhetni és biz-
tosítani, hogy a népjogok kiterjesztése esetén 
az állam ügyeinek vezetéséből jogos részt kérő 
új elemeket elhatározásaikban és cselekvéseik-
ben ne a pillanatnyi érzelem vagy talán a föl-
zaklatott indulat, hanem az értelem kritikai 
belátása vezesse. 
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Épp ezért a Szövetségnek a magyar nép értelmi, 
erkölcsi és anyagi javait szolgáló s már eddig 
is nagy eredményekkel járó törekvéseit a magam 
részéről is hathatós támogatásban kívánom ré-
szesíteni, annyival inkább, mert a Szövetség, 
programjához híven, tagjai részére számottevő 
előnyöket is biztosított. 

És pedig: tagjai több napi- és szaklapra 
mérsékelt díjjal fizethetnek elő; az általa ala-
pított s már mintegy 600 működésben levő 
Szövetkezettől njpgbízható s jutányos árakban 
számított fogyasztási cikkeket szerezhetnek be; 
az Első Magyar Gépgyár-Részvénytársaságtól 
15%-tói 25%-ig terjedő árkedvezmény mellett 
gazdasági gépeket rendelhetnek meg ; a Szövet-
ség kiadásában hetenként kétszer megjelenő 
„Szövetkezés" és a havonként szintén kétszer 
megjelenő „Magyar Gazdák Szemléje" című 
folyóirat, melynek évi előfizetési díja 10, illetve 
12 korona, a 12 korona évi tagsági díj fejében 
jár stb. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a csekély tagsági 
díj a nyújtott előnyökkel szemben nemcsak 
számba nem jöhet, de a szövetkezés terén tör-
ténő beszerzések által meg is térül. 

A magyar nép boldogulásán állandóan mun-
káló törekvéseim indítanak a mondottak követ-
keztében tehát arra, hogy a szövetséget a jelzett 
támogatásban részesítendő, egyfelől: 

1. azon községi iskolák közül, melyek az 
1868 : XXXVIII. t.-c. alapján átalányként nyer-
nek államsegélyt, ötvennek és mindazon állami 
óvodáknak, melyek költségvetése jövedelmi fölös-
leget tüntet föl, továbbá a külön szaktanítóval 
bíró gazdasági ismétlő-iskoláknak, végre azon 
állami elemi népiskoláknak, amelyek évi kettő-
száz koronát meghaladó helyi jövedelmi fölös-
leggel bírnak, a Szövetségbe rendes tagul való 
belépését ezennel elrendeljem; hogy 

2. a tanfelügyelő urat fölkérjem, igyekezzék 
befolyása latbavetésével oda hatni, miként 
mindazon községek, melyek iskoláikat és óvo-
dáikat az adózók kisebb megterhelése mellett 
tartják fönn, iskoláik, illetve óvodaiknak tagokul 
leendő belépését szintén elhatározzák; 

3. hogy a közérdekű gazdasági vonatkozású 
hirdetések közlését a Szövetség folyóirataiban 
megengedjem, másfelől pedig, hogy a tanfel-
ügyelő urat fölhívjam még az alábbiakra : 

a) A tankerületében levő állami, községi és 
magánjellegű iskoláknál, a gazdasági, főleg 
pedig a külön szaktanítós gazdasági ismétlő-
iskoláknál működő tanítókkal és az ugyanezen 
jellegű óvóintézeteknél alkalmazott óvónőkkel, 
valamint az Ifjúsági Egyesületekkel a Szövetség 
föladatát, célját, eszközeit, a nyújtott előnyöket 
ismertesse meg s azokat annak hathatós támo-
gatására, különösen pedig tagokul leendő be-

lépésre, szövetkezetek alapítására, gazdakörök 
szervezésére s ezekkel kapcsolatosan népkönyv-
tárak létesítésére buzdítsa, 

b) Hozza tudomásukra a tanítóknak és óvó-
nőknek, hogy az imént jelzett „Szövetkezés" 
és a „Magyar Gazdák Szemléje" c. folyóiratok 
a népnevelés terén működők okulására igen 
alkalmas olvasmányokat tartalmaznak s hogy 
ezeken kívül a Szövetség figyelemreméltó kiad-
ványaival, minők pl. -Jules Meline: „Vissza a 
faluba" és Bernát István: „Szociálista prog-
rammok" c. dolgozatával a tanítói könyvtárak 
hasznosan egészíthetők ki. 

c) Iskolalátogatásai alkalmával terjessze ki 
figyelmét következetesen arra is, hogy a tanítók 
és óvónők vettek-e részt a Szövetség munkájában, 
s ha igen, mily mértékben. 

d) Legyen gondja a tanfelügyelő úrnak, hogy 
a tankerületében levő tanítóegyesületek ez ügyet 
vegyék programjukba s gyűléseiken azzal be-
hatóan foglalkozzanak. 

e) Bár tudomásom van arról, hogy a tanítók 
a saját elhatározásaikból szórványosan eddig is 
támogatták a Magyar Gazdaszövetséget, sőt 
egyes buzgóbb tanítók gazdaköröket, szövetke-
zeteket alapítottak is, illetve azok vezetésében 
elismerésre méltó buzgalmat fejtettek is ki, 
mindazáltal, tekintve az ügy rendkívüli fontos-
ságát, kívánom és elvárom, hogy ez a támo-
gatás, ez a buzgalom ne csak így, szórványosan 
mutatkozzék, hanem a hazai __ népnevelők köré-
ben egyetemlegessé váljék.' Épp ezért fölhatal-
mazom a tanfelügyelő urat annak kijelentésére, 
hogy a népnevelők ily irányú tevékenységét a 
közérdek szempontjából érdemnek tekintem s 
azt alkalomadtán erkölcsi elismerésben készség-
gel részesítem s annak megfelelő jutalmazását 
is igyekszem lehetővé tenni. 

Amidőn még tudatom a tanfelügyelő úrral, 
hogy a Magyar Gazdaszövetség vezetősége 
(Budapest," IV. ker., Üllői-út 21. sz. a.) a 
továbbiakra nézve részletes tájékozt itást nyújt 
mindazoknak, akik bizalommal hozzá fordul-
nak, egyúttal és végre 

f ) fölhívom a tanfelügyelő urat, hogy eljá-
rása és intézkedései eredményéről évenként, és 
pedig július havában, hozzám tájékoztató jelen-
tést tegyen, fölsorolva azon érdemes tanítókat 
és óvónőket, akiket elismerésre, esetleg anyagi 
jutalmazásra méltóknak ítél. 

Ismert buzgalmától elvárom, hogy alkotásait 
ezen az ú j téren is szilárd alapokra fektesse s 
állandósítsa. 

Budapest, 1906 július hó 20-án. 
A miniszter helyett: 

Mólnál-, 
államtitkár. 
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K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi főtiszt, egyliázi főhatóságnak. 

53.201. szám.) 
A Magyar Gazdaszövetség közhasznú törek-

véseinek támogatása céljából a vármegyék kir. 
tanfelügyelőihez és a kir. tanfelügyelőségi ki-
rendeltségek vezetőihez intézett körrendeletem 
másolatát azzal a kérelemmel van szerencsém 
a főtiszt, főhatóságnak megküldeni, hogy a 
magyar nép anyagi, erkölcsi és értelmi értéké-
nek emelése érdekében az ügyet az egyházi 
főhatósága alatt álló felekezeti iskolák tanítói-
nak is meleg figyelmébe ajánlani s őket a 
Szövetség nemes törekvéseinek buzgó támoga-
tására serkenteni méltóztassék. 

Minthogy pedig a felekezeti tanítók ily irányú 
működését is a közérdek szempontjából — ter-
mészetszerűleg — érdemnek minősítem s ezen 
érdemek elismerésénél, amit tán mondanom is 
fölösleges, tanító és tanító között különbséget 
nem teszek, tisztelettel kérem föl a főtiszt, 
főhatóságot, méltóztassék intézkedni, hogy azok-
nak a tanítóknak a nevei, akiket a főtiszt, 
főhatóság elismerésre, esetleg anyagi jutalma-
zásra érdemeseknek ítél, hozzám időről időre 
fölterjesztessenek. 

Budapest, 1906 július hó 20-án. 
A miniszter helyett : 

Molnár, 
államtitkár. 

A vailás- é s közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyi lvánította; dr. gróf Bat-

thyány László nagybirtokosnak, aki a köpcsényi 
áll. el. isk. tantestületének szünidei tanulmányút 
céljaira ezer K-t adományozott. 

Kinevezte : Karbuczky László pálfalvi róm. 
kath. el. isk. tanítót az ottani újonnan szerve-
zett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Berta Teréz 
torontálal mási közs. óvónőt az ottani áll. óvóhoz 
óvónővé; Mátyás Károly orsovai oki. tanítót a 
ferenczfalvi áli. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Urbán 
Mária oki. óvónőt a tárnoki áll. óvóhoz óvó-
nővé; Szentgyörgyi (Schleer) Béla oki. tanítót 
az ójpesti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Perwolf 
József oki. tanítót az újpesti áll. el. isk.-hoz i 
r. tanítóvá ; Kaiser Emilia állandó b. óvónőt j 
a soroksári áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthe lyezte : Szántó ! 
Mária hodosáni áll. el. isk. tanítónőt a znió- j 
váraljai áll. el. isk.-hoz; Zseltvay János és 
Zseltvayné Trasser Katalin temeskutasi áll. el. í 
isk. tanítót és tanítónőt a závatkai áll. el. isk.- ! 
hoz; Kral Irén znióváraljai áll. el. isk. tanító- i 
nőt a polonkai áll. el. isk.-hoz ; Berkovits Ignác 
magyar-derzsei áll. el. isk. tanítót a mezőkovács- i 
házi áll. el. isk.-hoz; Tatideszk Izidor felső-
szálláspataki áll. el. isk. tanítót az alináskamarási 

áll. el. isk.-hoz ; Freiberger Erzsébet szászmátéi 
áll. el. isk. tanítónőt a zemplén-szinnai áll. el. 
isk.-hoz ; Barkóczy Etel szinnai áll. el. isk. 
tanítónőt a zbórói áll. el. isk.-hoz ; Mezei Szilárd 
mosniczai áll. el. isk. tanítót a nagydevecseri 
áll. el. isk.-hoz; Gábrielisz József nagysajói áll. 
el. isk. tanítót a magyarbánhegyesi áll. el. 
isk.-hoz ; Themleitner Gizella franczfeldi áll. el. 
isk. tanítónőt a helpai áll. el. isk.-hoz ; Cseh 
Irén kisbábi áll. el. isk. tanítónőt a hajdu-
dorogi áll. el. isk.-hoz; Bállá Aranka bőnv-
rétalapi áll. el. isk. tanítónőt a kisteleki áll. 
el. isk.-hoz; Lenkrezsán János kőrösbányai áll. 
el. isk. tanítót a somkűtpatakai áll. el. isk.-hoz ; 
Spák Mihály kistölgyesi áll. el. isk. tanítót a 
körmösdpusztai áll. el. isk.-hoz; Sztoklász Anna 
zborói áll. el. isk. tanítónőt a kisteleki áll. el. 
isk.-hoz ; Kovács József petrozsényi áll. el. 
isk. tanítót a felsőszálláspataki áll. el. isk.-hoz ; 
Brumbei János bojabirzi áll. el. isk. tanítót a 
kornyai áll. el. isk.-hoz; Witkovszkyné Étsy 
Etel őleczi áll. el. isk. tanítónőt a puji áll. el. 
isk.-hoz ; Béthy Erzsébet felsőszálláspataki és 
Bábilya Matild maguratopliczai áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen; Plenczner Emil kör-
mösd-pusztai áll. el. isk. tanítót a mindszenti 
áll. el. i sk-hoz; Szíjártó György pomogyi áll. 
el. isk. tanítót a sásonyi áli. el. isk.-hoz; Orsy 
György nagyági áll. el. isk. tanítót az ópaulisi 
áll. el. isk.-hoz ; Gaál István brádi áll. el. isk. 
tanítót a marosvásárhelyi áll. el. isk.-hoz ; Bodos-
say Lajos kisbarcsai áll. el. isk. tanítót a kis-
királyhegyesi áll. el. isk.-hoz; Czincik Nándor 
ferenczfalvi áll. el. isk. tanítót a helpai ál!, el. 
isk.-hoz ; Bacsó András bajánházai áll. el. isk. 
tanítót a radvánczi áll. el. isk.-h'oz ; Kisapáti 
Lukács pilisszentlászlói áll. el. isk. tanítót a 
marosvásárhelyi áll. el. isk.-hoz ; (Jana Zénó 
formádiai áll. el. isk. tanítót a mácsai áll. el. 
isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Stibrányi Ilona 
nagyrippényi F. M. K. E. munkaképtelen óvónő-
nek évi 320 K- t ; Kalmár Károly b.-diószegi 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 1260 K - t ; 
Elekes Kálmán hátszegi munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 760 K- t ; Bacsó Mihály sályii 
ev. ref. el. isk. tanítónak évi 800 K-t ; Bonitz 
Keresztély jánosföldi róm. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 720 K- t ; Szabó Endre nyír-
egyházai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1360 
K- t ; Borbély János nagybaráti ág. hitv. ev. 
elaggott tanítónak évi 720 K - t ; Vaszilie János 
holcsmányi gör. kath. munkaképtelen tanítónak 
évi 500 K - t ; Bodor Sándor kőröshegyi ev. ref. 
munkaképtelen tanítónak évi 820 K-t ; Király 
Mihály nyárszói közs. el. isk. tanítónak évi 
5-20 K-t ; Környei Irma breznóbányai áll. el. 
isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 1080 K-t. 
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SZUNORA 
Mátrai kirándulásom. 

Bár széles e hazában mindenütt otthon 
vagyunk, mégis vágyakozunk vissza azon helyre, 
ahol a gondtalan gyermekkort töltöttük el. Jól 
esik itt lennünk, hacsak pár napig is. így 
vagyok én is. Erdély havas bércei közül ez 
évben is hazajöttem szülővárosomba, Egerbe, 
hogy néhány kellemes nap eltöltése után újult 
erővel térjek ismét vissza rendeltetésem helyére. 
Immár tizenhat éve annak, hogy szülővárosom-
ból elkerültem s a nemzet napszámosai között 
helyet foglaltam. Első állomásom a recski róm. 
kath. iskolánál újonnan rendszeresített önálló 
segédtanítóság volt, évi 600 korona fizetéssel, 
bútorozott (egy faasztalka és egy szék) kis 
szobácskával és fűtéssel. Az öreg Mátra e kies 
helyéhez fűződnek fiatalságom legkellemesebb 
napjai. A kérlelhetetlen sors azonban csakhamar 
elsodort innen s mindig tovább-tovább ragadt, 
míg végre Hunyadba jutottam, amely vármegye 
az 1872. évi miniszteri kimutatásban népoktatás-
ügyileg egyedül foglalja el az utolsó helyet s 
a legsötétebbnek jeleztetik. Most, hogy ismét 
itthon vagyok, fölhasználtam az alkalmat a 
mátrabeli volt kedves pályatársaim meglátoga-
tására, akik évek óta úgyis hívtak már ma-
gukhoz. 

A parádi vasútállomáson kiszállva, az állo-
más nevét hirdető tábláról önkéntelenül a volt 
községem bírója: Bódi Mátyás jutott eszembe. 
A Recsk község tövében épült vasútállomást 
ugyanis, a recskiek minden járása-kelése dacára, 
Parádnak nevezték el, holott az állomástól a 
híres parádi fürdő fél, Párád község pedig egy 
óra járásnyira van kocsin. Ezen szatirikus hely-
zetből kifolyólag történt, még a recski műkö-
désem idejében, a következő komikus eset : Falusi 
suhancok játék közben betörték a vasútállomás 
ablakait. Az állomásfőnök hívatja nyomban 
Bódi Mátyást, Recsk község érdemes bíráját, 
ki az értelmes falusi bíróknak egyik tipikus 
alakja volt. A bíró azonnal meg is jelenik, 
tisztességgel köszön s várja az odahívatásának 
okát. Az állomásfőnök ekkor gorombán fölszó-
lítja őt, hogy az ablakbeverőket nyomozza ki 
s büntesse meg. A nem várt fogadtatásra 
azonban Bódi Matyink föltalálja magát s 
mondja: „Főnök úr, kérem, mi van oda 
írva?" s azzal rámutat az állomás nevét jelző 
táblára. A főnök nem gyanítván semmit, olvassa 

neki: „Párád." „Én meg a recski bíró va-
gyok", mondja Bódi Matyi s faképnél hagyta 
a főnököt. 

A Parádnak jelzett recski állomást elhagyva, 
elfogult szívvel, néma megindulással szemléltem 
működésem első színhelyét s rövid idő alatt a 
régi kedves múlt több jelenete vonult el lelki 
szemeim előtt. Majd vendéglátó barátommal, 
Danits Lacival, megindultunk Bodony felé. Az 
úton természetesen a régi időkről s a régi 

' ismerősökről beszélgettünk. 
Másnap elmentünk jó öreg barátomhoz, Farkas 

i Gazsi parád-üveghutai tanítóhoz. Épen jókor, 
! az évzáró vizsgára érkeztünk. A hunyadmegyei 

iskolák évzáró vizsgái után egy mátraalji palóc-
iskola vizsgáján jelen lenni, még gondolatnak 
is nagyszerű. S íme, a véletlen szerencse ily 
kedvező alkalomhoz juttatott. Mondtam is 
mindjárt: „Már csak híres a te iskolád, Gazsi 
bátyám, mert íme, még Hunyad megyéből is 
eljönnek az iskolád évzáró vizsgáját meghall-
gatni. " Ez ugyan tréfából volt mondva, pedig 
valóságnak is volna vehető, mert a Gazsi bácsi 
iskolája olyan mintaiskola, amelyben a fiatal 
tanítóság sok szépet, hasznosat és követésre 
méltót találhat. Már recski tanító koromban 
úgy ismertem Gazsi bácsit, mint a mátraalji 
tanítóság egyik kiváló tagját s íme, az évzáró 
vizsgán is azt tapasztaltam, hogy ő ma, műkö-
désének 37. évében is épen oly lelkesen és 
kitartóan működik, mint pályája elején. A rohanó 
idő őrlő foga nyomtalanul száguldott el fölötte. 
A vizsgán mintegy 60 — 70 tanuló volt jelen, 
akik a szépszámú közönség jelenlétében, az 
iskolaszéki elnök által kijelölt anyagokból -a 
legszebb feleleteket adták. Magam is élvezettel 
hallgattam a derék palócgyermekek értelmes 
feleleteit s elgondolkoztam azon, vájjon a mi 
erdélyi havasaink völgyeiben mikor fog min-
denik iskola ilyen hasznos és hazafias munkát 
fölmutathatni. Gazsi bácsinak ugyanis a magya-
rosítás nemes munkájából is kijut, ha kisebb 
mértékben is, mert az üveggyári munkások 
között mindig vannak idegenajkúak, akiknek 
gyermekei Gazsi bácsi keze alatt nyelvben és 
szívben magyarokká válnak. Az iskolaszék elnöke 
a vizsgái jutalmakból ezen tanulók részére is 
juttatott. 

Régi pályatársaim között a beszéd csakhamar 
az erdélyi tanügyi állapotokra fordult. Kértükre 
elbeszéltem egyet-mást a hunyadmegyei viszo-
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nyokról, mint ahogy azt a Néptanítóié Lapja 
több számában ismertettem. 

A csupán oláli iskolával bíró községekben 
a nemzetiségi izgatók szabadon garázdálkodnak. 
Az állami iskolával bíró községekben ellenben, 
ahol a tanító hivatásának magaslatán áll, meg-
törik a nemzetiségi izgatók romboló munkás-
sága s a lelkész is hiába fenyegeti a népet a 
pokollal, nem tudja őket a templomban a 
magyarság ellen megesketni. Erre szép példákat 
találunk a legutóbbi időből is. A letűnt tör-
vénytelen kormány alatt ugyanis az oláhság 
vezetői vérszemet kaptak s a magyarság ellen 
nagyobbszabású fölkelést készítettek elő, amint 
arról annak idején az újságok is bőven meg-
emlékeztek. Ekkor tapasztalhattuk állami isko-
láink jótékony hatását a népre. Állami iskolával 
nem bíró községeinkben ugyanis míg rendkívül 
izgatott volt az oláhság s dárdákkal fölfegyver-
kezve jártak-keltek és fenyegetődztek, addig 
állami iskolával bíró községeinkben csak itt-ott, 
ahol az iskola még nem fejleszthette ki áldásos 
hatását, lehetett érezni kisebb mozgolódásokat. 
A veszélyes helyeken maga az oláh lakosság 
vette védelmébe az állami iskolák érdemes 
tanítóit. így egyik helyen megtörtént, hogy a 
község lakosainak kiválóbbjai elmentek az állami 
iskola derék igazgató-tanítójához s biztosították, 
hogyha csakugyan kiütne valami mozgalom, csak 
az ő testükön keresztül érhetné őt és családját 
bántódás, azért legyenek minden aggodalom 
nélkül. Más helyen, a kritikus napok alatt, föl-
váltva őrizték éjjel a tanító házát, nehogy 
esetleg a szomszéd községekből betörők kárt 
tehessenek a magyar tanító életében vagy 
vagyonában. Es hány ilyen eset fordult bizo-
nyára elő az oláhlakta vidék más részein is. 
Ezek a jelenségek mutatják, hogy az oláh 
köznép nem zárkózik el a magyarság jótékony 
befolyása elől, az ő javát munkáló magyar 
tanítót nemcsak megbecsüli, hanem szükség 
esetén saját vérei ellen is kész megvédelmezni. 
Ha a magyar tanítóság már az első generációnál, 
illetve azoknak még csak,a szüleinél hazafias 
munkásságával már el tudta érni, hogy a 
községebeli oláh lakosság jobbjai a magyar-
ellenes mozgalmat nemcsak hogy nem támo-
gatják, hanem azzal ellentétbe helyezkednek, 
úgy bizonyos, hogy a magyar tanítóság lanka-
datlan munkája a harmadik-negyedik nemze-
déket már teljesen meg fogja hódítani a 
magyarságnak s egy század eltelte után a 
magyar nemzeti állam önmagától valósul majd 
meg. Valamint közismert dolog, hogy a nagy 
és egységes német birodalom létrehozásában a 
hazafias német tanítóságnak döntő szerepe volt, 
azonképen be kell látnunk, hogy a nemzeti-
ségek hazafias és magyar érzésű nevelését s így 

a magyar nemzeti állam kiépítését is csak a 
magyar tanítóság útján oldhatjuk meg. A nagy 
és kitartó nemzeti munka a tanítóság legjavát 
igényli, akik egész életüket majd a magasztos 
munkának szentelik s a legkedvezőtlenebb 
helyeken is rendületlenül állják meg helyüket 
és onnét nem kívánkoznak el; mert csak az 
egy helyben eltöltött hosszú szolgálat által lehet 
a kitűzött cél felé eredményesen haladni. A 
magyar állam pedig méltányolja a sokszoros 
munkát s tegye lehetővé, hogy a magyar nemzet 
ezen harcosai a megélhetés anyagi gondjaitól 
megszabadulhassanak. Az anyagi gondoktól 
mentes tanítóság felelhet csak meg teljesen 
föladatának s veheti át a nép vezetését. Föl-
tétlenül szükséges, hogy a tanítóban a nép 
necsak gyermekeinek derék nevelőjét, hanem 
a saját tanácsadóját is lássa, aki minden alkal-
mat megragad, hogy úgy a tanulóifjúság, mint 
a felnőttek s az egész falu javát szolgálhassa. 
Ha Erdély havas bércei között a meg nem 
felelő felekezeti iskolák helyét mindenütt el 
foglalja az állami iskola s ezzel kapcsolatban 
a műveltség, a tudás és a hivatás magaslatán 
nem álló tanítóság helyébe is a tetterős magyar 
tanítóság lép, akkor nemcsak egyes községekben, 
hanem az egész vonalon mindenütt megtörik 
a lelketlen izgatás és az önző magánérdekek 
sorvasztó ereje, az oláhság pedig kiemelkedik 
a szellemi sötétség világából s a magyar nemzeti 
államnak idővel méltó alkotórésze, szorgalmas 
polgársága lesz. 

A beszélgetések hatása alatt fölsóhajt egyik 
gyermekkori pajtásom, Bobek László dorogházi 
tanító : „Hejh ! ha én még fiatalabb volnék, de 
örömest mennék nemzetiségi vidékre, működni 
a haza javára." Hát bizony, hogy Erdély havas 
bércei között iskoláink épen olyan áldásosán 
működhessenek, mint a Mátra ölén lévők, a 
nemzetiségi vidékeken hirdetett tanítói állások 
elnyeréseért a magyar tanítóság fiatal tagjainak 
nemes versenyre kell kelniök. Dicső vezérünk, 
gróf Apponyi Albert miniszter úr ugyanis a 
tanítói állásokat ezután csakis pályázat útján 
tölti be s így mindenkinek, aki hivatást érez 
magában a nagy és fárasztó nemzeti munkára, 
módjában van az állások elnyeréseért síkra 
szállni. Kívánatos is, hogy a magyar tanítóság, 
áthatva a nemes hivatásszeretettől, minél na-
gyobb számban jelentkezzen a nemzetiségi 
vidékeken hirdetett tanítói állásokra. Mi is, 
mátraalji jó palócok, szintén vegyük ki részün-
ket a nemzeti munkából s versenyezzünk a 
nemzetiségi vidékeken való munkálkodhatásért. 

(Eger.) Szabó Elemér. 

~®£>i$K3® 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Tanítói nyugdíjigény helyesbítése. P. L. 

Sándor liptómegyei róm. kath. kántortanító 
levelére válaszul a közoktatásügyi minisztérium-
ban szerzett adatok alapján közöljük a követ-
kezőket : Mivel a levelében bemutatott új díj-
levélben foglalt egyes tételek, az 1893. évi 
29.751. sz. körrendelettel Luzsnán, 1893. évi 
november hó 9-én a járási főszolgabíró és az 
illetékes iskolaszék jelenlétében fölvett javadalmi 
jegyzőkönyvben foglalt kimutatás egyes tételei-
től teljesen eltérők, ennélfogva önkényesen 
fölvett díjlevele nyugdíjigény-emelés szempont-
jából nem fogadható el ; mert nem engedhető 
az meg, hogy az egyes tanítói állomások java-
dalma folytonos változás- és ingadozásnak, a 
természetbeni járulékok pedig újabbi és újabbi 
értékelésnek legyenek kitéve. Ha azonban sérel-
mesnek találja az 1893. évben fölvett jegyző-
könyvben foglaltakat, úgy annak kellőképen 
való indokolása kíséretében a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minisztérium útján az ille-
tékes iskolaszék kérheti annak újabb fölvételét, 
s ha bebizonyul az, hogy az önre nézve sérelmes, 
a közigazgatási bizottság útján engedély adatik 
egy újabb fölvételre, de az értékelésnek akkor 
is a régi alapon kell maradnia. Ellenkező esetben 
nem. Yégül a gazdasági ismétlő-iskola tanításáért 
járó 50 K tiszteletdíj az 1902. évi szeptember 
hó 24-én 66.569. sz. a. kiadott rendelet 32. §-a 
értelmében nyugdíjigénybe beszámíttatik, ha 
ön azt hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 
az 50 K-t . . . év, hó és naptól kezdve élvezi 
és a gazdasági szaktanfolyam elvégzéséről nyert 
hiteles bizonyítvánnyal igazolja arra való képe-
sítését; ellenkező esetben nem számítják be. A 
nyugdíjosztályban is meglevő, 1903. évi jegyző-
könyvben foglalt javadalmi útmutatás szerint 
önnek javadalma ekként volt megállapítva : 
Összes javadalom. Törzsfizetés készpénzben: 
369 K 50 f ; tandíj 68 K ; beíratási díj 41 K 
76 f ; ünnepi adomány 20 K ; a földilletmény 
jövedelme kataszteri birtokív szerint 1 K 38 f ; 
legeltetés 9 K 60 f ; földmunka 58 K 64 f ; 
széna 32 K ; kantáció, szalonna, szalma 168 K ; 
tüzifaátalánv a tanító részére 41 köbm., értéke 
192 K 70 f ; természetbeni lakás, kerttel; 
stóla 258 K. Ebből tanítói teendőkért beszá-
mítandó összeg a nyugdíjba: 369 K 50 f, 
68 K, 41 K 76 f, 20 K, 9 K 60 f, 192 K 
70 f, ez összesen 701 K 56 f. Továbbá az 
1893. évi XXVI. t.-e. alapján nyert I. ötödéves 
pótlék 100, II. ötödéves pótlék 100 K. Összesen 
tanítói beszámítandó jövedelem 901 K. Be nem 
számítandó kántori teendőkért : 1 K 38 f, 58 K 
64 f , 32 K, 168 K, 258 K. Összesen 518 K 
2 f . Szolgáljon ez miheztartásul, ha esetleg 

kérelemmel kíván járulni a közokt. miniszter 
úrhoz, nyugdíjigénye helyesbítése végett. — 
Sz. J. Zsombolya. Az illető családos. — 
Gotthárdi. Ily ügyekben mi nem bíráskodha-
tunk ; tessék a tanfelügyelőséghez fordulni. — 
Cs. L. M. Az özvegyi segély ügyében beadandó 
kérvény mellékletéül a családi értesítőt oly 
értelemben kell kiállítani, hogy a 16 éven aluli 
gyermekek is fölsoroltassanak. Anyakönyvi 
hivatalnál megtudhatja, hogy mennyi díjat kell 
fizetni. — 0. Gy. Ii. A rendszeres állomá-
son levő hitoktató, ha van is tanítói ok-
levele, nem lehet tagja a nyugdíjintézetnek. Az 
az okleveles tanító, ki már 10 év óta tagja 
volt az Országos Nyugdíjintézetnek és jelenleg 
jövedelmesebb hitoktatói állásra választották 
meg, tehát szintén nem maradhat tagja tovább a 
nyugdíjint.-nek, miután már nem tanító többé. — 
Sz. K. T. Igen, az ideiglenes minőségben töltött 
évet, ha azon az álláson véglegesítették, be-
számítják a nyugdíjigénybe. — Sz. Gy. D. Ha 
elemi iskolai tanítói állásból rendszeresített 
iskolai állásba lép át, megmarad továbbra is 
az Orsz. Nyugdíjintézet kehelében. De állás-
változtatását szabályszerűen jelentse be. — 
W. H. L. A nyugdíjazási eljárásnál a tiszti-
orvosi vizsgálatot az illető megyebeli hivatalos 
orvos teljesíti. — O. Gy. J.-t. Aki még sor 
alatt nem volt, miként azt a Néptanítók Lapjá-
ból is olvashatta, nem nősülhet kivételes nősülési 
engedély nélkül. — H. I. Zs. A törvény meg-
engedi, hogy valaki az el. isk. tantárgyakra gyer-
mekét magánúton tanítsa, de megkívánja, hogy 
nyilvános iskolában tegyen magánvizsgálatot. Ha 
nem járt az önök iskolájába tanulni, tandíjat 
nincs joguk tőle követelni. — E. F . U. A 
Magyar Tanítók Naptára augusztus végén 
jelenik meg az Athenaeum kiadásában. Ismer-
tetni fogja a leányok iskolázására vonatkozó 
intézeteket. Abban tehát megtalálja a szükséges 
fölvilágosításokat. A naptár megjelenését Nép-
tanítók Lapja jelezni fogja. — Helyettes 
tanító. Ha még mint tanító nem volt meg-
választva s helyettesként működött, ezt az évet 
nem fogják rendes szolgálatul számítani, kivált 
mikor ez a helyettesítés nem is egy végben és 
ugyanazon álláson történt. — F . J. D. A 
folyamodvány fölterjesztésével fia érdekében mái-
elkésett; azért, ha nem restelli, próbát tehet: 
terjessze be a honvédelmi miniszterhez, hátha 
véletlenül marad üres hely. — D. B. B. Ahhoz 
a felsőbb leányiskola igazgatójához forduljon, 
polgári leányiskolát végzett leányának a felsőbb 
leányiskola V. osztályába való fölvétele ügyé-
ben, ahová gyermekét adni szándékozik. — 
F. S. K. Az illető gör. kath. iskola bizonyára 
be van már véve az Orsz. Nyugdíjintézet köte-
lékébe. Azért, mert most az utóbbi években 
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nem volt okleveles tanító, a 30 filléres járulékot 
nem engedik el. Elég baj, hogy nem okleveles 
tanítót fizet a bitközség. — B. A. H.-b. Az 
adóhivatalnál a közelebbi dolgokat megtudhatja. 
Az idén is voltak iparostanonc-iskolai tanítói 
tanfolyamok ; jó volna, ha a kir. tanfelügyelő 
legalább jövő esztendőre ajánlólag terjesztené 
föl ilyen tanfolyam látogatására. — K. I . F. F . 
Folyamodjék a beszámításért. Ha a mostaninál 
csekélyebb fizetésű állásra megy, jelentse be a 
kir. tanfelügyelőség útján a közokt. minisz-
tériumhoz címzett folyamodványban. Természe-
tesen, igazolja az új fizetést és a megválasztást. — 
L-f. Arad. Igen, lehetséges magánúton is letenni a 
képzőint. osztály vizsgálatot, ha engedélyt kap rá 
alapos okból. Ha középisk. hat osztályt végzett, 
esetleg kiegészítő-vizsgálat mellett a tanítóképző 
III. osztálya elvégzésére kérhet engedélyt. — 
St. Zs. Z. Tapolcza. A kérvényre 1 koronás 
bélyeget kell tenni; a mellékletekre, ha már 
van rajtuk, nem kell bélyeg. — Sz. J. Zs. Ha 
rendszeres álláson volt eddig az ideig, bár 
ideiglenesen, és ugyanottan megválasztják vég-
legesnek, ha egyéb tekintetben megfelel a nyug-
díjintézetbe lépés követelményeinek, akkor ezt az 
ideiglenesen töltött egy évet is beszámítják. — 
Mester. Az iskolai hatóságnak nincs joga a 
rendszeresített állás 1400 K-s jövedelmét az 
új pályázat idején 1000 K-ra leszállítani. — 
Y. A. T. Ha önt, aki most az Orsz. Nyugdíj-
intézetnek tagja, olyan városi tanítóul válasz-
tanák, ahol a városnak külön nyugdíjintézete 
van tanítói és tisztviselői részére, akkor ön 
annak lesz tagja ; nem marad tovább az Orsz. 
Nyugdíjintézet kötelékében. Ezt a körülményt 
a kir. tanfelügyelő útján annak idején be kell 
jelentenie a közoktatásügyi minisztériumban, — 
N. I. F . A 16 évet betöltött gyermeket 
nem kell fölvenni a kimutatásba, mert azok ! 
már nem kapnak neveltetési pótlékot. — ; 
P. E. T. A katonai iskolákba való pályázati ! 
föltételeket április havában, legkésőbb május 
havában teszik közzé a Hivatalos Közlönyben, 
és az ilyen hirdetményeket a közigazgatási 
főhatóságokhoz is meg szokta küldeni a min. — 
Érdeklődő. Az új tanítástervben benne van a 
kérdezett tantárgyakra vonatkozó tanításterv, 
mind a hat osztályra. — K. F. A. Helyesebb 
az, ha I—YI. osztályban a fiúkat külön, 
meg a leányokat is külön tanítják. — 
L. G. Az állami tanítók gyermekei polgári 
iskolában nem részesülnek tandíjelengedésben, 
de remélhetik, hogy az iskola testülete, kollé-
giális érzéstől indítva, módját találja a tandíj-
mentesítésnek. Hacsak az illető tanítónak esetleg 
valami magánvagyona nincsen. — F . R. B. A 
kérdezett mellékletekre vagy másolatra 1 ko-
ronás bélyeg kell. — Sz. I. Okleveles tanító 

is bejuthat a közigazgatási tanfolyamra kivé-
telesen, fölvételi vizsgálat alapján. — K. M. 
A.-S. Annyira kényes az ügye, hogy azt taná-
csoljuk, beszéljen személyesen a kir. tanfel-
ügyelővel, de vigyázzon minden kifejezésére, ha 
a polgárok olyan elkeseredést tanúsítanak ottan 
az ön bérlője ellen, nehogy esetleg még önnek 
is kellemetlensége legyen. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Ev. ref. tanítók nagygyűlése. Országos 

egyesületünk f. évi augusztus 24-én d. u. V26 
órakor Budapesten, a református gimnázium 
(Lónyay-utca) tanácstermében előértekezletet tart, 
melyre minden tagot, de különösen a választ-
mány tagjait meghívom. Sinka Lajos, elnök. 

— Halálozások. Zádrovics István zsirovni-
czai róm. kath. elemi iskolai kántortanító élete 
67-ik, tanítói működésének 34-ik évében f. hó 
11-én hirtelen elhunyt. — Krátky János, 67 
éves, pozsonszéleskúti róm. kath. kántortanító 
elhunyt. Még más közsígben lakó volt tanít-
ványai is elkísérték az örök nyugalom helyére 
s egy plébános, volt tanulója, nagyon hálásan 
elparentálta. — Klinda Irma, esztergomi elemi 
leányiskolái igazgató-tanítónő és az érs. óvónő-
képzőintézet tornatanítónője f. hó 15-én, ön-
feláldozó tanítói működésének 27-ik évében, 
váratlanul elhalálozott. Áldás emlékükre! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jelenleg, valószínűleg szeptember elejéig, nem fogad. 
Az ügy osztályfőnökök közül azok, akik nincsenek szabad-
ságon, naponként déli 12 órától kezdve fogadnak. 
(Minisztérium épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az 
országol tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmen-
tesen nyitva van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők; 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznék : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tartalom : Büntetőtörvénykönyv és az iskola. 
Mészáros Sándor. — Szülők gondja. Lakatos Lajos. — 
Szocializmus és a tanító. Podhradszky Lajos. — A tár-
sadalom a nemzeti nyelv szolgálatában. Geleji Fri-
gyes. — Napközi otthonok a nevelés szolgálatában. 
Gzáró János. — Törvénytelen születésű, de később 
törvényesített gyermek iskolai anyakönyvezése. — 
Hivatalos rész. — Szünóra : Mátrai kirándulásom. 
Szabó Elemér. — Tanítók tmáesadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I AL K T R . M I N I S Z T É R I U M , 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

Kéziratokat nem a d u n k vissza. 

A néptanítók szociális föladatai. 
(Mailáth József gróf előadása.) 

E címen Mailáth József gróf, a nagy 
szociológus, a Bodrogköz újjáteremtője, 
a „tiszteletbeli tanító", rendkívül érde-
kes fölolvasást tartott a somogymegyei 
hitelszövetkezeteknek f.óvi július hó 23-án 
Balatonfonyódon tar tot t közgyűlésén. 

Az alább közölt, gondolatokban gaz-
dag fölolvasás olyan igazságokat tartal-
maz, amelyek több évtizedes tapaszta-
laton átszűrődve, ma már köztudattá 
váltak. Különösen két szempontból eme-
lendő ki e nagy hatást keltett érteke-
zés. Először azért, mert sorra megmu-
tatja azokat az eszközöket, amelyek 
segítségével népünk megelégedett, jó-
módú, Istent, hazát szerető s a külföldi 
szociálista izgatóktól vértezett lehet. Má-
sodszor azért, mert e nagy népmentő 
föladatra a tanítóságot ta r t ja különösen 
hivatottnak. „A falusi jólét fájában" 
például gyönyörűen illusztrálja, mikép 
lehet a község lakossága gondos nép-
tanítói vezetéssel jómódúvá, megelége-
detté és boldoggá. Az ilyen községben 
ismeretlen a kivándorlás, a vallás-, 
hazaellenes izgatás s általában mindaz, 
ami a népet a nemzettől, a kis embert, 
a „parasztot" az „úrtól" elválasztja. 
(Az „úr" és „paraszt" jelzéseket, mint 
fajelválasztó fogalmakat, ki kell küszö-
bölnünk.) 

De rendkívül fontos ez az értekezés 
azért is, mert Mailáth József gróf a 
népsegítő alapon a pusztulásnak indult 
nemzetközi szociálista Bodrogközt újjá-
teremtette, községeiben megelégedett 
népjólétet varázsolt s most azon fára-
dozik, hogy a tanítók segítségével a 
nevezett szociális akció az ország 
minden községét a boldogulás útjára 
terelje. 

Bízunk benne, hög^ Mailáth József 
nemes munkáját s a tanítóság fárado-
zásait teljes siker fogja koronázni. Ami 
sikerült a Bodrogközön, sikerülni fog 
máshol is, ha egyetértve munkálkodunk, 
ha minden tanító a szó nemes értelmé-
ben néptanító lesz. A mai magyar ta-
nítónak nemcsak a gyermeket kell 
oktatnia, hanem a felnőtt embert is ve-
zetnie, nevelnie kell a gazdasági és 
szociális élet minden ágában. így lesz 
igazán néptanítóvá. így készíti elő ha-
zánkat a pappal, jegyzővel, gazdatiszttel 
s más művelt emberrel együtt a szebb 
jövendőre. S e nemes népmentő-munká-
val a tanító önmagát is boldogítja, mert 
lekötelezvén a nemzetet, mielőbb kivívja 
összes jogos követeléseinek teljesítését. 

Most pedig nézzük, mit mond Mailátír 
József gróf, a magyarországi néptánítók 
szociális föladatáról. \ 

A mély hatást gyakorolt fölolvasás 
szó szerint így hangzik :.. ^ 
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Réges-régen tisztában voltak azzal minden 
kulturáltamban, bogy a népnevelés mestersége 
a közjavak legelseje. (Vesd össze pl. Rousseau 
Emiljét, magyarra ford. Füredi B.) Nincs 
istenibb a nevelésnél, mondotta Plátó. 

A mi történelmi fejlődésünk, nemzeti viszo-
nyaink, szívós és folytonos harcaink, sokszor 
bizony nemzeti önérzetünk meggyöngülése, 
lethargiánk miatt a magyar népnevelés meg 
épen elsőrendű fönntartó erő és alap volt és lesz. 

Volt és még inkább lennie kell. Nem új ez, 
minden gondolkodó embernek gondolata. Ám 
mégis ennek a gondolatnak hatalmasabban és 
csattanósabban alig adott valaki kifejezést, mint 
a nemzettől csak nemrég megsiratott Jókai 
Mór, („Néptanoda" XXXVII. évf. A megfigye-
lések és Lélek?) aki — gondolom — emez, 
országszerte ismert szavakat röpíté nemzete elé : 

„A mi őseink Magyarországot meghódították 
fizikai erővel, de most még egyszer meg kell 
hódítani szellemi erővel, és ez a föladat a 
tanítókra vár s a tanítók által fog megtörténi." 

„A jövő század" regényének írója valóban a 
jövőbe pillant és képzeletének sasszárnyaival 
hatalmas valónak, prófétai ihletségével. 

Ügy van. A mi őseink fizikai erővel hódítot-
ták meg ezt a szentelt földet és tartották is 
fönn. De jöttek más idők, új idők, mikor a 
fizikai erő egymagában nem bizonyult elegen-
dőnek. Mikor a magyar többé nem állhatott 
meg Európa közepén megfelelő kultúra nélkül. 
Tehát még egyszer meg kell azt hódítani, 
Jókai szerint szellemi erővel. 

És ki tagadja, hogy eme hódításnak legha-
talmasabb fegyverei azok kezében vannak, kik-
ről koszorús költőnk szól . . . a tanítókéiban? 

Ki tagadja, hogy az új Magyarország kiépí-
tésében ez a tanítói kar derekasan kivette 
részét? Az 186$. évi XXXVIII. t.-cikk tudva-
levőleg új mesgyét vágott a nevelés és oktatás 
ügyének, s ha annakelőtte is, de különösen ez 
időktől kezdve ez a derék testület „a nemzet 
élesztője" volt. Valóságos hadsereg, melyre 
nagyobb szüksége van a népeknek, mint a szu-
ronyok erejére. 

De eszembe jut a bölcsnek intése, mely sze-
rint a nagy érdekek szószólóinak az igazságot 
a maga tisztaságában kell mérlegelni. Elhall-
gathatom-e én, mikor az egész ország illetékes 
közvéleménye azt hirdeti és vallja, hogy az a 
szellemi munka, melyet ez a nagy, tiszteletre-
méltó testület folytat, sikeresebb, gyümölcsözőbb, 
a nemzeti erőt, gondolkodást, érzést bensőbben 
kifejtőbb lehetne ? Elhallgathatom-e annyi nagy 
léleknek forró óhajtását, hogy tegyük a nép-
tanítók munkáját társadalmibbá, vagy talán így 
mondhatnám: gyakorlatilag eredményessé? Á 
mi néptanítóinkat az egzámentudás fojtogatja. 

Pedig az egzámentudás teher, mondja egy ne-
ves pedagógus.- (Rein, Herb. Ziller. V. ö.) Az 
élő tudás élvezet, élet és boldogulás. Azért 
kiált föl keservesen egyik hazai tudósunk : 
„Csak a nevelés, a nevelő-oktatás módja segít-
het rajtunk." (Dr. Alexander. A holnap férfiai.) 

De hát miért? — kérdezzük. Mert megváltozott 
a nemzet egész helyzete. Megváltozott társadalma. 
Üj társadalmi munkára, társadalmi beilleszkedő-
képességre van szükségünk. „Mert történjék 
bármi is, soha sem szabad feladni azt, ami 
minden igaz magyarnak evangéliuma: Magyar-
ország legyen a magyaroké." (Gróf Károlyi 
Sándor gönci levele. 1901 aug.) 

Hogy pedig valóban a magyaroké legyen 
ezen szentelt föld, teljesíteni kell azokat a 
nagy, társadalmi, szociális föladatokat, melyek 
— mint már egy hatalmasan kialakult köz-
véleménynek evangéliuma — csakugyan egye-
dül képesek megtartani ezt a földet a magyarnak. 

„Kiki rakjon tehetsége és helyzete szerint 
egy-egy követ a társadalmi béke azon épüle-
téhez, melynél a felebaráti szeretet és a szo-
ciális érzék az egészet összetartó cement." 

Most pedig legyen szabad a szövetkezetek, 
a szociális kérdések századának elején így for-
mulázni koszorús költőnk neves és általános 
mondását : 

De most még egyszer meg kell hódítani — 
társadalmi munkával, szociális föladatok lelkes, 
kitartó megoldásával. És ennek a föladatnak, 
megoldásnak hatalmas ereje — Magyarország 
néptanítóiban van. 

Igen, e föladatot a magyar néptanítók két 
munkahelyen teljesíthetik, és pedig már : 

a) az iskolában; 
b) a társadalomban. 

I. A tanító szociális föladata az iskolában. 
Igen, a magyar néptanító szociális föladata 

itt kezdődik: az iskolában. A mi társadalmi 
munkánk szálai, gyökerei odanyúlnak a magyar 
népiskolába. Hogy az új társadalmi program 
különösen a falusi jólét megteremtésére célzó 
törekvéseinek gyümölcsét élvezhesse ez a nem-
zet, itt az iskolában kell már megkezdeni a 
munkát. 

Mi az állam célja ? Önmagának hosszú életet 
biztosítani. Tehát jövendőt. 

Ez a jövendő pedig csak jól nevelt gyerme-
keken épülhet föl. Akié az iskola, azé a jövendő. 

És mikor ezt a szót: nevelés, kimondom, 
eszembe jut egy híres neveléstan-írónak (Fel-
méri) mondása: Vájjon mikor érjük el azt az 
időt, mikor a nevelés és oktatás világában ez 
a két szó magában fogja foglalni nemzetünk 
történelmét, kötelességét és jövendő fönnmara-
dásának alap föltételeit. 
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Igen, Uraim, mert nincs mit tagadni, a mi 
népoktatásunk világában az oktatás, a nevelés, 
az általános művelődés fogalmát, igaz értelmét, 
szubstanciáját szem elől tévesztették. 

Ném pusztán a néptanítói kar hibája ez, 
mint azt látni fogjuk, de hiába, úgy vagyon, 
hogy a mi népiskoláinkban a jellem, a szív-
kérdés, a kedély, az erkölcs, az igazság és 
helyesirányú szabadságszeretet, a kötelesség-
érzés, a munkaszeretet, a tekintély iránt való 
tisztelettudás, az önsegélyzésre való erők kifej-
tése, egyszóval : a valláserkölcsi ember majdnem 
háttérbe szorul. 

A mi népiskoláinkban általában véve csak 
tanítanak. De még mennyit! És még mit! Csak 
azt nem tanítják, amire a gyermeknek az életben 
közvetlen szüksége van. Egyszer már mondot-
tam Szegeden, hogy a magyar gyermek sok 
mindent tud a vörös utánsról, meg a Himalája 
flórájáról, de nem ismeri a saját falujának ter-
ményeit. 

Épen a mult évben egy szakcikket olvastam 
a népiskola túlterheléséről. (Budapesti Hírlap, 
1905 ápr. 18. Túlterhelés a népiskolában. Kö-
rösi Henrik.) Csaknem a lelkemből vette ki 
amaz igazságot, hogy a 6—12 éves paraszt-
gyermeknek (mert ez a népiskola zöme), bár 
elemi színvonalon is, mi szüksége van mindazon 
tantárgyakra és rengeteg könyvekre, mikkel ma 
a tanítónak vesződnie kell? 

Nem akarok a kérdéssel bővebben foglalkozni, 
hiszen ez a pedagógusok dolga. Csak azért 
hozom föl most is, hogy tárgyamnál fogva 
biztosítsam magamnak azt, hogy igenis a nép-
iskolára nézve ütött a 12-ik óra, hogy gyúrjuk 
át s irányítsuk a társadalmi szükség felé. A 
társadalmi irány és égető szükség pedig ma a 
szociális föladatok megoldása. 

Önök, Uraim, akik a nép közt élnek, nagyon 
jól tudják, mik azok a szociális bajok, melyek 
alatt nyög ez a beteg magyar társadalom, de 
különösen a magyar falusi élet. 

Elveszett a hit a népben. Meggyöngült a 
tekintély iránt való tisztelet. Falvaink pusztul-
nak. A színmagyar nép széthullott csakugyan, 
mint az oldott kéve. Elvesztette a nép önbizal-
mát, önsegélyzés, összetartás, közös erő, közös 
érdek — mind, mind oda. 

Hát tudják meg végre, hogy a magyar nép-
iskola sarkpontja nem a sok tudásban, nem a 
könyvekben, hanem az ifjú természetében és a 
nemzet jellemében nyugszik. 

Tanuljon a magyar parasztgyermek annyit, 
amennyit neki az életben közvetlenül tudnia 
kell. Legyen az az iskola az ő életének leendő 
képe. 

Képesítsük azt a gyermeket például az olva-
sásban úgy, hogy önállóan sajátjává tehesse 

egy olvasmány tartalmát ; hogy mikor az életbe 
lép, kedve legyen az olvasáshoz, mely áldásos 
forrássá változzék. Képesítsük arra, hogy egy 
ügyirat tartalmát fölfogja, hogy vezetgesse 
kisgazdaságának számadásait, hogy gondolatát 
a maga módja szerint papírra tegye. Ismerje 
hazája múltját, hogy szeresse ezt a földet ; 
tanuljon meg számolni, hogy félre ne vezessék ; 
ismerje hazája terménjTeit, állatvilágát. 

Neveljük vallásosságra ; neveljük munkára. 
És különösen tudatosan ápoljuk bennük az 
összetartozandóság eszméjét. Helyezzük őket 
képzelt esetekbe gyakran, de igen gyakran, 
mikor esetről esetre minden leckében számítsuk 
azt a gondolatot, azt az érzést, hogy egy em-
ber sokszor tehetetlen, összeroskadó, míg össze-
állván, egymást megértve, segítve, hatalma-
sak leszünk. A sok nyelvtani kínlódás helyett 
így készítsük a gyermeket az ő életére. Fej-
lesszük bennük a szülőföld, az ő talajuknak 
szeretetét ; legyenek büszkék, ha szépül, fejlődik 
a község. Esetekkel mutassuk meg nekik, miért 
boldogul egyik gazda, s miért bukik el a másik. 
(Pálinkázás, korcsmázás áldozatai.) 

A felsőbb osztályokban, de különösen a gaz-
dasági ismétlő-iskolában ismertessük meg velük 
a gazdaköröket, a hitel- és fogyasztási szövet-
kezeteket, a gabonaraktári intézményeket, a 
gazdasági eszközöket, a helyes földmívelést 
stb. Egyszóval: ne mindenttudó, de élni, tár-
sulni tudó munkás, hitét s hazáját szerető 
magyar generációt neveljünk a magyar nép-
iskolában. 

Mert ilyen generációra van nekünk szüksé-
günk, kik az új társadalmi program megteste-
sítésén fáradozunk, kik a falusi jólét megterem-
tésében látjuk egyedüli mentsvárát annak a 
nagy eszmének, hogy Magyarország a magya-
roké legyen. 

Igen, t. tanítói kar, Önök így lesznek isko-
láinkban a mi leghatalmasabb munkatársaink, 
így fogják csakugyan meghódítani másodszor 
Árpád országát. 

II. A tanító szociális föladata a társadalomban. 
Minden igaz tanító két ember. (Néptanítók 

Lapja, 1903, 42. szám.) Egyik az iskolában 
végzi a tennivalókat, a másik az iskolán kívül. 

Valóban e szép név: „népnevelő", magában 
foglalja azt a fogalmat is, hogy a tanító nem-
csak a gyermekeké, de a nép és a gyermekek 
szülői, hozzátartozóié is legyen. 

Ezt kívánja az igazi nevelés eszméje, hiszen 
a nevelésnek melegágya a család, de virágos-
kertje a népiskola, gyümölcsöző-tere a társa-
dalom, egyház és a nemzet. Kertészei a szülők, 
tanítók, papok és az állam összes tényezői, 
kivétel nélkül. Ügy a családnak, mint az állam-
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nak megvannak saját céljai és tényező befo-
lyásai, követelményei és föladatai a népiskolá-
val szemben. 

A tanítóra nézve tehát maga a nép a leg-
szükségesebb nevelői tényező. Es megfordítva. 

De megvan ám annak lélektani titka, hogyan 
s miképen nyerheti meg a tanító a népet és 
a nép miként fogja megérteni, megbecsülni, 
szeretni és értékelni a tanítót. 

E tekintetben igen fölemelő, de másrészről 
elszomorító példákkal találkozhatunk az életben. 

Mindenekelőtt pedig tapasztalati igazság, hogy 
a nép az ő tanítóját csak az ő maga esse-
jár ása sserint és as ő nyelvén érti meg. 

Miért távolodik el sok községben a nép a 
tanítójától ? Miért panaszkodik sok tanító, hogy 
ő mitsem tehet községében ? 

Mert nem ismeri a nép eszejárását és nem 
tud a nép nyelvén beszélni ! 

Uraim! Mihelyt a nép érzi, hogy a tanító 
öt igazán szereti s észreveszi, hogy érte önzet-
lenül cselekszik, ha nem is azonnal, de csak-
hamar megnyitja szívét, egész lelkét. 

Hogy tehát a magyar néptanító a magyar 
társadalomban teljesíthesse szociális föladatait, 
múlhatatlanul preludiumként szükséges, hogy 
sseressük a népet, hogy cselekedjünk érte, és 
besséljünk as ô nyélvükön. 

Tapasztalták a tanító urak — tudom, gon-
dolatukban jár — hogy mint mindenben, úgy 
itt is á legnehezebb munka a kezdet. 

És az én tapasztalatom szerint is két esettel 
találkozunk leggyakrabban. 

Vannak, akik nagy lelkesedéssel nekifognak, 
de mert egyszerre sikert nem látnak, így kiál-
tanak föl : Romlott már ez a nép, nem lehet 
ezekkel semm t sem tenni ! 

Mások pedig tévesen azt hiszik, hogyha az 
iskolában eltöltik órájukat, teljesen megtelelnek 
néptanítói hivatásuknak. Jól mondják, hogy nép-
tanítói, mert a népnevelői hivatás egészen más. 

Mindkét eset téves vélekedésen alapszik. 
Nincs olyan elvetemült nép, amely néppel sze-
rével, módjával ne lehetne foglalkozni. Szerével, 
módjával, ismétlem, mert minden községben 
más-más módszert kell használni, illetőleg 
indulni, munkálkodni és eredményhez jutni. 
Egyik helyen például az énektanítással lehet 
indulni ; másikon sikerül ifjúsági kört alkotni ; 
a harmadik községben már sikerül gazdakört 
csinálni ; a negyedikben közös újsághozatal, 
vagy egyszerű esti beszélgetés segít. Fölolvasá-
sok, előadások. 

Azt se gondolja a tanító, hogy egymagában 
elég erős lesz terveinek, eszméinek keresztül-
vitelére. Okvetlenül meg kell nyernie a falu 
előkelőbbjeit, mondjuk vezetőit. 

Aztán bizony az anyagi kérdés sem utolsó 

kérdés. Azt hiszem, hogy sokan azzal rontják 
el a dolgot, hogy azonnal az anyagi áldozatot 
élesítik ki. Épen a mai nyomott viszonyok 
között bizony az anyagi áldozattól irtózik a 
nép. Annyi teherrel van megrakva, hogy áldo-
zatról még hallani sem akar. Csak pénzt ne 
kérj a néptől ! Mert inkább mindenről lemond, 
csak fizetni ne kelljen. Még az ingyenben kül-

! dött könyvekre is kérdezte a nép egy község-
ben, hogy csakugyan soha sem kell azokat 
megfizetni ? Mert sokszor rászedték már. Tehát 
csak csínján a pénzzel, áldozattal, megjön 
később magától is. 

Az előadásoknál is vigyázni kell, különösen 
kezdetben, hogy ne legyenek osto'osók, korho-
lók. Észrevétlenül menjünk a seb gyógyításá-
hoz. Mint az orvos tapintatos előkészülettel el-
éri, hogy csak akkor veszi észre betege a kést, 
mikor már metsz, úgy a tanító is stb. Elő-
adásunk ne legyen hosszú; a népélet köréből 
merítsük tárgyunkat és a nép nyelvén beszél-
jünk róla. 

Ami a másik kérdést illeti, hogy tudniillik 
a tanító azt hiszi, megtette kötelességét, ha 
óráit betartotta, csak azt mondom, egy peda-
gógussal, hogy az ilyen tanítók nem néptanítók, 
hanem „gyermekeket tanítók". 

Ne féljünk a néptől ! Ne tartsák a tanítók 
méltóságuk alattinak a nép közt való megjele-
nést, forgolódást. Ilogy nevelhet népet as a 
tanító, aki a népet nem ismeri? Ha a község 
hibáit, erényeit; a családok örömeit, baját, bú-
bánatait nem tapasztalja ? Az ilyen tapasztala-
tokra pedig a nevelőnek oly nagy szüksége 
van, mint a festőnek a festőanyagra. 

0, a nép megbecsüli a jó tanítót! És ha ő 
példás, munkás életet él, ha a nép érdekeit 
szívén viseli, hallgat is rá, mint hallgatott az 
a község, hol a tanító a korcsmától teljesen 
elvonta a népet; egy másik helyen pedig a 
falut teljesen újjászervezte: egy harmadikban 
meg gazdakört, hitelszövetkezetet, fogyasztási 

! szövetkezetet alapított és szorgalmassá, takaré-
kossá tette a népet. Persze ez nem egy év 
munkája. 

A tanító az ifjúsági körben az ú j társadalmi 
programnak igen hasznos támogatója. Mert 
alapoz. Mert a mi általunk lerajzolt iskolából 
átveszi az ifjúságot. 

Az ifjúsági kör újfent termő talaja a gazda-
körnek. Miért? Az ifjúsági könyvtárt fejleszti 
és áldásosán irányítja az olvasási késsséget. A 
korcsmáktól, léha cimboraságoktól elvonja őket. 
Ezek igen jó alanyok a gazdakör létesítésére. 

A gazdakör az a kialakuló középpont, mely-
ből kifejlődhetik a hitel- és fogyasztási szövet-
kezet s így a falusi jólét összes tényezőit ma-
gában rejtő tényező. 
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így lehet a magyar néptanító igazi nép-
tanítóvá, aki a gyermek 6-ik életévétől a 12-ig 
a rendes elemi iskolában, ettől kezdve a 15 
éves korig a gazdasági ismétlő-iskolában oktat-
hatja az ifjúságot, majd pedig az ifjúsági 
egyesületben, a gazdakörbea és a különféle szö-
vetkezetek, esetleges háziipari tanfolyamok, vagy 
más egyesületek révén, a felnőtteket pedig a gazda-
kör s hitelszövetkezet útján tovább nevelheti. 

így látom én a XX-ik század igazi nép-
nevelőjét, amint az, mint tanító és nevelő, nem-
csak tanítja, de neveli is az ifjúságot és vezeti, 
irányítja az egész községet, a pappal, a jegy-
zővel egyetemben, mint azt „A XX-ik század 
igazi népnevelői" című munkájában Sassi Nagy 
Lajos szegedi tanár kifejtette. 

Hogy azonban ez a kívánatos állapot mielőbb 
bekövetkezzék és népünk baján mielőbb segítsünk, 
a fönnt elmondottakon kívül két dolgot kellene 
szorgalmaznunk, amelyek nélkül a tanító nép-
mentő szociális föladatát teljesen ki nem fejtheti. 

Az egyik a Magyar Tanítók Országos Szö-
vetsége, . amelynek szociális ügyosztálya volna 
hivatva a tanítóság buzdítására és részben veze-
tésére. A másik pedig, hogy minden miniszté-
rium kebelében föl volna állítandó egy szociális 
ügyosztály, a központi irányítás, szervezés és 
az egyöntetű együttműködés szempontjából, és 
pedig úgy a belügy, mint a vallás- és köz-
oktatásügy, földmívelésügy és igazságügy részé-
ről. Ezek volnának azok a fórumok, amelyekhez 
kiki, tehát a tanító a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz fordulna irányításért, tanácsért. 
Ezt nem kellene nagy költséggel, nagy appa-
rátussal fölállítani, ez csak a minisztérium 
égisze alatt egy erős központ volna, amely a 
működését mielőbb elkezdené, hogy a már mos-
tan nemcsak országosan, de világszerte szerve-
zett destruktív és hazátlan szociálizmussal szem-
ben kész szervezetet találjon. Eleinte elég volna, 
ha minden minisztérium minden vidékről egy-
egy egyént berendelne, ez volna tagja a nagy, 
központi szociális bizottságnak. Nagy akciót, 
pozitív munkát, de védelmi munkát sem lehet 
szervezés nélkül teljesíteni. A legfőbb bajunk az, 
hogy szervezetlenek vagyunk és sokan, akik nem 
rokonszenveznek a szociálizmusnak fölforgató, 
destruktív, forradalmi, romboló irányával, szíve-
sen vennének részt a szociális munkában, ha tud-
nák, hogy hova csatlakozzanak, ha volna olyan 
központi szerv, amelyhez bizalommal és ered-
ménnyel fordulnának, ha szociális kérdésben 
tájékozásra, útmutatásra szorulnak. A legtöbb 
ember csak azért lesz szociálistává, mert más 
szervezet hiányában abba a szervezetbe lép be, 
melyet neki kínálnak és amelyben addig meg-
marad, míg arról nem győződik meg, hogy 
tehetne okosabbat is és jobbat is. 

Eötvös-alap. 
Az Eötvös-alap (orsz. tanítói segélyegyesület) 

f. hó 21., 23. és 25-én tartotta ezévi gyűléseit, 
a tagok élénk érdeklődése mellett. A magyar 
tanítók orsz. segélyegyesülete, mely két nagy 
főiskolai internátust tart fönn, ma már méltán 
féltett kincse a magyar tanítóságnak, mely 
büszke lehet az Eötvös-alapra és a belőle 
kisarjadzott intézményekre. A Tanítók Házai 
páratlanul állanak az egész világon, mert hoz-
zájuk hasonló főiskolai internátusokkal egyik 
európai ország tanítósága sem dicseked-
hetik. 

Az érdeklődés az Eötvös-alap iránt kartár-
saink közt, ismételjük, már örvendetesen nagy, 
de még mindig jóval többen vannak azok, akik 
az alap kötelékébe eddig nem léptek be, mint 
azok, akik — fölismerve az Eötvös-alap nagy 
fontosságát a tanítóságnak úgy erkölcsi, vala-
mint anyagi érdekeire nézve — részt vesznek a 
kartársi és emberbaráti szeretet munkájában. 
Pedig, hogy orsz. segély egyesületünk teljesen és 
minden irányban megfeleljen alapszabályi köte-
lességeinek: még vagy 10.000 kartársunk támo-
gatására volna szükségünk. Megvan ugyan a 
remény — erre vallottak ezévi jól látogatott 
gyűléseink is — hogy orsz. segélyegyesületünk 
most már mind rohamosabban fog fejlődni s 
annak a nagy akciónak, melyet az elnökség 
újabb időben kifejtett, kellő sikere lesz, de 
szükséges ehhez az, hogy a vidéki tanítóegye-
sületek buzgalma ne lankadjon s az alap minden 
egyes tagja egyúttal apostola is legyen az 
ügynek ! 

Az igazgató-tanács és felügyelő-bizottság ülése. 
Az igazgató-tanács és felügyelő-bizottság f. 

hó 21-én Tóth József kir. tanácsos és dr. Göőz 
József elnöklete alatt együttes ülést tartottak, 
melyben közel 5 órai tárgyalás után megálla-
pították a Tanítók Házaiba való fölvételekre 
vonatkozó javaslatokat. 

Választmányi ülés. 
F. hó 23-án a választmány tartotta jól láto-

gatott ülését Ujváry Béla, majd Trájtler Károly 
elnöklete alatt. 

Az elnöki előterjesztések sora Alex Albert 
választmányi és dr. Verédy Károly tiszteletbeli 
tag halálának bejelentésével kezdődött. Az 
előbbi 31 évig volt az Eötvös-alap budapest 
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tanítótestiileti pénzkezelője. A két haláleset 
fölött érzett fájdalmának a választmány jegyző-
könyvében adott kifejezést. Bejelentette az 
elnök, hogy a közoktatásügyi miniszter a Ta-
nítók Házai költségeinek részben való födözé-
sére 6000 K-t utalványozott ki s még 2000 
K-t most, az orsz. költségvetés szentesítése 
után fog utalványozni; az 1905-ről elmaradt 
2000 K-t azonban födözet hiányában nem 
teheti folyóvá. A vá'asztmány elhatározta, hogy 
kérni fogja a miniszter urat az 1905-ről el-
maradt 2000 K szíves kiutalványozására is, 
mivel az alap úgy sem tudja a Tanítók Házait 
deficit nélkül fönntartani. 

Jelentette az elnök, hogy az Eötvös-alapot 
ismertető 50.000 füzet jórészt már szétkülde-
tett ; e nagyszabású akció összes költsége 1110 
korona volt, ami 60 K híjával megtérült a 
Nemzeti Baleset biztosítótársaság, az Athenaeum, 
Beisner gyufagyáros, a Marx és Mérei, a Lo-
pos, Bigler és a Bérezi cégek adományából s 
födözetlen csak 60 K maradt, aminek ado-
mányból való födözésére szintén van kilátás s 
így az Eötvös-alapot ismertető 50.000 füzet és 
azok szétküldése az alap pénztárát egyáltalán 
nem terhelte meg. 27 kir. tanfelügyelő értesí-
tette az elnökséget, hogy a füzeteket a taní-
tóknak szétküldötte, s némi hatás a tagszapo-
rulatban máris észlelhető. 

Bejelentette az elnök, hogy a Beregmegyei 
ált. tanítóegyesület elnöke : Sárkány Gabor be-
küldte a Halász Ferenc szobaalapítvány teljes 
összegét : 4000 K-t s hogy Borsod vármegye 
alispánja 600 K tőkerészletet és 60 K kama-
tot küldött be. 

Tárgyalta a választmány ezután az ösztön-
díjak és segélyekre, valamint a Tanítók Házaiba 
való fölvételre vonatkozó javaslatokat, melye-
ket az Osztó-bizottság elé terjesztendőknek 
határozott. Bejelentette az elnök, hogy az Eöt-
vös-alap külső képviselete tárgyában csak 8 
tanítóegyesület jelölte meg ajánlottait. 

Végül tárgyalta a választmány a Zólyom-
vármegyei tanítóegyesület abbeli indítványát, 
hogy a jótétemények kiosztására vonatkozó 
javaslat egészen a tanítóegyesületekre bízassék. 
A választmány ezt az indítványt nem tette 
magáévá, de a közgyűlés elé terjesztendőnek 
határozta. 

Ezzel a választmányi ülés véget ért. 

Orsz. osztó bizottság. 
A közgyűlést megelőzőleg, f. hó 25-én reg-

gel 8 órakor tartotta meg az orsz. osztó-bizott-
ság jól látogatott ülését, melyen az ösztön-
díjak és segélyekre, valamint az internátusi föl-
vételekre vonatkozólag határozott. 

Az „Eötvös-alap" (Orsz. Tanítói Segély egye-
sület) által az 1906. évben kiosztandó ösztön-

díjakat és segélyeket a következők kapták : 
100—100 korona ösztöndíjat: 1. Ladányi 

Mór izr. vallású egyetemi hallgató, Buda-
pesten ; atyja Ladányi Miksa székesfővárosi 
tanító; a „Léderer Ábrahám" féle alapít-
vány kamatjából. 2. Bálint Mihály r. k. 
vallású gazdasági akadémiai hallgató, Magyar-
óvárott ; atyja czeglédi tanító ; a „ Majthényi-
féle alap" kamataiból. 3. Bánfi Dénes ág. ev. 
vallású kohászati hallgató, Selmeczbányán ; atyja 
B. János zayugróezi polg. isk. igazgató ; a 
„Majchényi-féie alap" kamataiból. 4. Moravesik 
József ág. ev. vallású theológiai hallgató, Eper-
jesen; atyja M. József szarvasi tanító volt; a 
„Wlassics árva-alap" kamataiból. 5. Bursics 
Zoltán r. k. vallású VI. oszt. gimn. tanuló, 
Budapesten; atyja B. Ernő székesfővárosi tanító. 
6. Cziriák Géza ev. ref. vallású V. oszt. gimn. 
tanuló, Mezőtúron; atyja Cz. Gyula kúnhegyesi 
tanító. 7. Demeter Gyula ev. ref. vallású, Hód-
mezővásárhelyen érettségizett tanuló ; atyja D. 
Lajos bátkai tanító volt ; a „Wiassics árva-alap" 
kamataiból. 8. Dévay Lajos ev. ref. vallású 
VII. oszt. gimn. tanuló, Beregszászon ; atyja 
D. Benő nagybégányi tanító ; a „Majthényi-féle 
alap" kamataiból. 9. Gyulai Zoltán un. vallású 
VIII. oszt. gimn. tanuló, Kolozsvárott; atyja 
Gy. Ferencz komját>zegi tanító; a „Majthényi-
féle alap" kamataiból. 10. Haiszer János 
ág. ev. vallású V. oszt. gimn. tanuló, Sopron-
ban; atyja H. Henrik paksi tanító. 11. Kárpáti 
János ág. ev. vallású érettségizett tanuló, 
Eperjesen ; atyja Nitsch Mátyás busóczi tanító ; 
a „Magyar Tanítók Naptára" alap kamatjából. 
12. Lőrinezy Zoltán un. vallású VI. oszt. gimn. 
tanuló, Kolozsvárott ; atyja L. Dezső polg. isk. 
tanító Kolozsvárott. 13. Márk László r. k. 
vallású V. oszt. gimn. tanuló, Budapesten ; atyja 
M. Árpád székesfővárosi tanító; a „Zichy 
Antal féle" alapítvány kamatából. 14. Nagy 
Zoltán ev. ref. vallású, Losonczon érettségizett 
tanuló; atyja N. Imre losonczi tanító; a „Nóg-
rád megye közönsége alapítványáénak kama-
taiból. 15. Pataki Gyula ev. ref. vallású VII. 
gimn. oszt. tanuló, Nagyenyeden ; atyja P. Lajos 
dedrádszéplaki tanító, 16. Biill Károly ág. 
ev. vallású V. oszt. gimn. tanuló, Sopronban ; 
atyja R. Károly kaposszekcsői tanító volt; a 
„Wlassics árva-alap" kamataiból. 17. Szutter 
László ág. ev. vallású IV. oszt. gimn. 
tanuló, Sopronban ; atyja Sz. Dániel pápai 
tanító; a „Papp Sándor" féle alapítvány kama-
tából. 18. Weisz József r. k. vallású Vi. oszt. 
gimn. tanuló, Szatmárnémetiben ; atyja W . 
Mihály gilvácsi tanító. 19. Bideskúty Sándor 
r. k. vallású és III. évfolyamú honvédhadapród» 
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Nagyváradon ; atyja B. Róbert kovásznai tanító. 
20.Rosinger Jenő izr. vallású, felsőkereskedelmi 
középső osztályát végezte, Lippán ; atyja mis-
kolczi tanító volt; a „Wlassics árva-alap" 
kamataiból. 21. Szalay Kálmán r. k. vallású, 
a székesfehérvári kereskedelmiben érettségizett ; 
atyja Sváb Kálmán székesfehérvári tanító. 22. 
Weiss Sándor izr. vallású I. felső ker. iskolai 
tanuló, Pozsonyban ; atyja W. Zsigmond nagy-
bittsei tanító. 23. Bencze Ida r. k. vallású III. 
oszt. tanítónőképző-intézeti növendék, Kolozs-
várott; atyja B. Károly széki tanító; az „Er-
zsébet-alapítvány" kamataiból. 24. Bertha Mária 
r. k. vallású I. éves tanítónőjelölt, Szabadkán ; 
atyja B. István széesényi tanító ; az „Erzsébet-
alapítvány" kamataiból. 25. Buró Kálmán ev. 
ref. vallású III. éves tanítójelölt, árva ; atyja 
D. János hódmezővásárhelyi tanító volt ; a 
„Wlassics árva-alap" kamataiból. 26. Egyed 
M. Lajos ág. ev. vallású II. éves tanítójelölt, 
Baján ; atyja E. Mór tápiószelei tanító. 27. 
Erdős Erzsébet ev. ref. vallású III. éves tanítónő-
jelölt, Szatmárnémetiben; atyja E. Endre 
komlódtótfalui tanító; az „Erzsébet-alapítvány" 
kamataiból. 28. Eördögh Mária r. k. vallású 
II. éves tanítónőjelölt, Veszprémben, árva ; atyja 
E. Mihály székesfehérvári vezető-tanító volt; 
a „Wlassics árva-alap" kamataiból. 29. Fejér 
Lenke izr. vallású II. éves tanítónőjelölt, Eper-
jesen ; atyja F. Lipót széesényi tanító. 30. Hajas 
Gyula ág. ev. vallású Hl. éves tanító-
jelölt; atyja H. Gyula nemeskéri tanító. 31. 
Hollós (Holczhammer) Mariska ág. ev. val-
lású II. éves tanítónőjelölt, Szatmárnémeti; 
atyja H. István győrszabadhegyi tanító ; az 
„Erzsébet-alapítvány" kamataiból. 32. Hrdina 
Irén r. k. vallású III. éves tanítónőjelölt, Győ-
rött; atyja H. Hannibál túrócz-szklenói tanító 
volt; a „WJassies árva-alap" kamataiból. 33. 
Kálmán Teréz r. k. vallású III. éves tanítónő-
jelölt, Szabadkán; atyja K. Károly szekszárdi 
tanító; az „Erzsébet-alapítvány" kamataiból. 
34. Kunos Margit r. k. vallású I. éves tanítónő-
jelölt, Nagyszombaton ; atyja K. Jenő polg. 
isk. tanító Galgóczon; az „Erzsébet-alapítvány" 
kamataiból. 35. Lukács Gabriella r. k. vallású 
II. éves tanítónőjelölt, Nagyszombaton ; atyja 
L. Ferenc románoravicsi tanító; az „Erzsébet-
alapítvány" kamataiból. 36. Markó Erzsébet 
r. k. vallású I. éves tanítónőjelölt, Nagyszom-
baton; atyja M. Pál deáki tanító; az „Erzsébet-
alapítvány" kamataiból. 37. Markovics Manó 
g. kath. vallású II. éves tanítójelölt, Ungvárott ; 
atyja M. Miklós oroszvégi tanító. 38. Miksz 
Irma r. k. vallású II. éves tanítónőjelölt, Nagy-
szombat, árva ; atyja Predméren volt tanító ; 
a „Wlassics árva-alap" kamataiból. 39. Molcsán 
László r. k. vallású II. éves tanítójelölt, Znió-

váralján ; atyja M. István orechói tanító 
40. Molnár Béla ág. hitv. ev. vallású III. éves 
tanítójelölt, Szarvason ; atyja M. János szarvasi 
tanító. 41. Móra József r. k. vallású III. éves 
tanítójelölt, Pápán ; atyja M. István székes-
fővárosi polg. isk. tanító; a „Vörösmarty-ala-
pítvány" kamatából. 42. Mudri Mária Valéria 
r. k. vallású I. éves tanítónőjelölt, Eperjesen; 
atyja kolcsónemessányi tanító. 43. Nagy Anna 
ev. ref. vallású III. éves tanítónőjelölt, Kolozs-
várott; atyja N. György szászludvégi tanító. 
44. Németh Olga r. k. vallású II. éves polg. 
isk. tanítónője]ölt ; atyja N. Márton tolna-
fáczánkerti tanító. 45. Ory Piroska ev. ref. 
vallású II. éves tanítónőjelölt, Debreczenben ; 
atyja Ö.Sándor felsőjózsai tanító; a „Szathmáry 
György alap" kamatjából. 46. Bagács Etelka 
r. k. vallású Hl. éves tanítónőjelölt, Budapesten; 
atyja P. János fővárosi tanító; a „ Luttenberger 
Ágost féle alapítvány" kamataiból. 47. Sebes-
tyén Irén ev. ref. vallású III. éves tanítónőjelölt, 
Kolozsvárott ; atyja S. Sándor nagyenyedi polg. 
isk. tanító. 48. Simon Julianm ev. ref. vallású 
III. éves tanítónőjelölt, Debreczenben ; atyja S. 
Károly hajdúhadházi tanító. 49. Schlichter Anna 
r. k. vallású III. éves tanítónőjelölt. Temes-
váron ; atyja Schuehter Károly trer.csén-tepliczi 
tanító. 50. Szabó Rozália ev. ref. vallású IV. 
éves tanítónőjelölt, Budapesten; anyja Hajdú 
Rozália, Varga Józsefné nagykőrösi óvónő. 51. 
Tompa Ilona ev. ref. vallású III. éves tanítónő-
jelölt, Eperjesen; atyja T. Menyhért munkácsi 
nyug. tanító. 52. Tóth Kornélia ev. ref. vallású 
III. éves tanítónőjelölt; atyja T. Kálmán 
tapolczafői tanító. 53. Pédery Árpád r. k. 
vallású IV. oszt. polg. isk. tanuló, árva; atyja 
P. Gyula székesfővárosi tanító volt. 54. Tarant 
Izabella r. k. vallású IV. oszt. polg. isk. tanuló ; 
atyja T. Kálmán köpcsényi tanító; a „Péterfy 
Sándor fele alapítvány" kamataiból. 55. Vén 
Árpád ev. ref. vallású IV. oszt. polg. isk. tanuló ; 
atyja V. Árpád bodolai tanító. 56. Pataki 
Eugénia 57. Seltenreich Margit. 58. Lenkey 
Gyula. 40 korona ösztöndíjban részesültek: Dr. 
Nagy József r. k. vallású középiskolai tanár-
jelölt, Budapesten ; atyja gyöngyöshalászi tanító. 

100—100 korona segélyben részesültek: 1. 
Aknai Elekné ev. ref. vallású, a volt magyar-
fodorházi tanító özvegye; a „Zirzen Janka 
alapítvány" kamataiból. 2. Antal Jánosné r. k. 
vallású, volt máramarosszigeti áll. tanító öz-
vegye. 3. Bdó .Tánosné r. k. vallású, volt 
felsőbányai tanító özvegye; a „Rökk Szilárd 
alapítvány" kamataiból 4. Benczédy Sándorné 
unit. vallású, volt dicsőszentmártoni tanító 
özvegye. 5. Borbás István — vallású, nyugal-
mazott rimóczi tanító. 6. Brauner Lajos r. k. 
vallású, csáktornyai áll.tanító; a betegsegélyből 
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7. Bunajets Dávidné izr. vallású, volt duna-
pataji tanító özvegye: a „br. Hirsch Mór féle 
alapítvány" kamataiból. 8. Forray Mihályné ág. 
ev. vallású, volt kölesdi tanító özvegye. 9. Freyler 
Sámuelné ág. ev. vallású, volt újpesti tanító 
özvegye. 10. Gáspári Henrik ág. ev. vallású, 
nyug. vadosfai tanító. 11. Geyer Adolf ág. ev. 
vallású, ecsényi tanító; a „Kossuth-alap" kama-
taiból. 12. Grosch Dénes ág. ev. vallású, a néhai 
meszleni tanítónak keresetképtelen utóda. 13. 
Gyurtsilc Irén r. k. vallású, a volt székesfehér-
vári tanító árvája. 14. Horváth Yitálisné r. k. 
vallású, volt sümegi tanító özvegye. 15. Jan-
kovics Sándor g. kel. vallású, nyug. bajai beteg 
tanító; a betegsegélyből. 16. Jójárt József — 
vallású, algyői áll. tanító ; a betegsegélyből. 
17. Király Berta ág. ev. vallású, volt kismartoni 
ny. óvónő. 18. Kolb Károlyné r. k. vallású, volt 
mélyúti tanító özvegye: a „Rökk Pál" féle 
alapítvány kamataiból. 19. Kolozsvári Izsó izr. 
vallású, volt somorjai ny. tanító. 20. Magyar 
Györgyné r. k. vallású, volt bakónaki tanító 
özvegye. 21. Marosfy Ferenc ny. győrrévfalusi 
vak tanító. 22. Mihályfálvi Károly kisborosnyói 
áll. tanító; a betegsegélyből. 23. Özv. Molnár 
Ráfaelné r. k. vallású, volt orbaitelki tanító 
özvegye. 24. Özv Nagy Jánosné ág. ev. val-
lású, iharosberényi volt tanítónak özvegye. 25. 
Özv. Nagy Gyuláné ág. ev. vallású, volt türkösi 
tanító özvegye; a „Szathmáry György" alap 
kamatjaiból. 26. Németh György r. k. vallású, 
diszeli tanító ; a betegsegélyből. 27. Pajor 
Mihály zajzoni ig.- tanító ; a betegsegélyből. 28. 
Özv. Pintér Rudolfné r. k. vallású, volt padra-
gosi .tanítónak özvegye. 29. Rosenfeld Bódog 
izr. vallású, világtalan tanító. 30. Somlyay 
Szabó Józsefné r. k. vallású, fővárosi igazgató-
tanító özvegye. 31. Somogyi Ferenc r. k. val-
lású, szombathelyi tanító ; a betegsegélyből. 
32. Stark Ármin izr. vallású, moholi tanító; 
a „br. Hirsch Mórné féle alapítványból". 33. 
Ábrányi Szilágyi Mária r k. vallású, székes-
fővárosi tanító nővére. 34. Színi Péter ev. ref. 
vallású, nyug. debreczeni tanító. 35. Özv. Szűr s 
Istvánné ev. ref. vallású, volt sárospataki fő-
iskolai rajztanítónak özvegye. 36. Terenta 
János r. k. vallású, muraszentkereszti tanító; 
a betegsegélyből. 37. Özv. Vajna Károlyné volt 
csombordi tanító özvegye; a „Jordán Ferenc 
féle alapítványból". 38. Vidor (Weisz) Fülöp 
izr. valláséi, nyug. gutái tanító; a „br. Hirsch 
Mórné féle alapítványból". 39. Vörös Anna 
r. k. vallású, Y. János volt keszthelyi tanító 
árvája. 40. Zsengeri L. Márk izr. vallású, nyug. 
görbői tanító. 4Î. Szidanics Ferenc volt fővárosi 
tanító árvái; az „Örley Jánosféle alapítvány" 
kamataiból. 42. Tóth Andrásné. Végül 50 K 
segélyt kapott Bohár Pálné. 

Az E. ilí. K. E. előterjesztésére jutalomdíj-
ban részesült: 1. Gyurka József székelyföldvári 
tanító; a „Gyertyánffy István féle alapítvány" 
kamatjából. 

A budapesti Tanítók Ferenc József Házába 
az 1906/7. tanévre fölvétettek: 

A) Ingyenes helyekre: 1. Bartsch Aurél ág. 
hit. ev. 4-ed éves bölcsészettanhallgató Kunó-
ról, a Nyitramegyei tanítótestület Libertiny-
t'éle alapítványára. 2. Blanár János róm. kath. 
4-ed éves bölcsészettanhallgató Nádudvarról. 
3. Dezső Dénes ev. ref. 3-ad éves technikus 
Sárospatakról. 4. Petrigalla Péter gör. kath. 
2-od éves orvostanhallgató Debreczenből. B) 
Alapítványi (havi 20 koronás) helyekre: 
1. Bárkányi Béla róm. kath. 2-od éves jog-
hallgató Szegedről, a Csongrádmegyei tanító-
testület alapítványára. 2. Császár Bertalan ev. 
ref. 3-ad éves rajztanárjelölt Bucsatelepről, a 
Kálnav-féle alapítványra. 3. Decsy Sándor 
róm. kath. 3-ad éves technikus Aradról, az 
Aradvidéki tanítótestület alapítványára. 4. 
Erdődi Elek róm. kath. 1 ső éves bölcsészet-
tanhallgató Kassáról, az Abaújtornamegyei 
tanítóegyesület alapítványára. 5. Fischer Gyula 
izr. 2-od éves orvostanhallgató Nagybecskerek-
ről, a Torontál megye közönsége alapítványára. 
6. Frank János róm. kath. 1-ső éves gyógy-
szerészettanhallgató Pécsről, a Pécs-Baranya-
megyei tanítótestület alapítványára. 7. Greschik 
Jenő róm. kath. 2-od éves bölcsészettanhallgató 
Lőcséről, az Arányi-féle alapítványra. 8. Kauf-
man Jenő izr. 1-ső éves joghallgató Sopron-
ból, a Sopronmegyei tanítótestület alapítványára 
9. Kerner Antal róm. kath. 1-ső éves peda-
gógiumi hallgató Szombathelyről, s. Szombat-
hely-egyházmegyei tanítóegyesület alapítvá-
nyára. 10. Klesitz Tódor róm. kath. 3-ad éves 
orvostanhallgató Tolmácsról, a Kálnay-féle 
alapítványra. 11. Kovássy Albert ev. ref. 3-ad 
éves joghallgató Máramarosszigetről, a Szilágyi 
István féle alapítványra. 12. Laidner János ág. 
hitv. ev. 1-ső éves bölcsészettanhallgató Gyo-
máról, a Békésmegyei tanítóegyesület alapít-
ványára. 13. 'ayer Márton róm. kath. 4-ed 
éves bölcsészettanhallgató Szegedről, a Csong-
rádmegyei tanítótestület alapítványára. 14. 
Mittl Ferenc róm. kath. 2-od éves pedagó-
giumi hallgató Pinkafőről, a Vasvármegyei 
ált. tanítóegyesület alapítványára. 15. Moser 
Jenő r. k. 2-od éves technikus Nemes völgyről, 
Mosonmegye közönsége alapítványára. 16. Paál 
Gyula ev. ref. 2-od éves orvostanhallgató 
Rimaszombatból, a Gömör-kishontmegyei ta-
nítótestület alapítványára. 17. Szabó Béla izr. 

3-ad éves joghallgató Csurgóról, a Somogy-
i megyei alapítványra. 18. Tar Zoltán ev. ref. 
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2-od éves orvostanhallgató Szatmárnémeti-
ből, a Szatmárnémeti tanítók alapítványára. 
C) Féldíjas (havi 20 koronásj helyekre: 1. 
Bánhidy Ödön róm. kath. 3-ad éves bölesészet-
tanhallgató Egerből. 2. Benedek Árpád ág. 
hitv. ev. 3-ad éves bölcsészettanhallgató Győr-
ből. 3. Biró István róm. kath. 3-ad éves ipar-
művészeti iskolai tanuló Munkácsról. 4. Biró 
(Böhm) Imre izr. 4-ed éves technikus Kisbér-
ről. 5. CsvJak Samu unitárius 4-ed éves orvos-
tanhallgató Brassóból. 6. Dánér István ev. ref. 
2-od éves joghallgató Brassóból. 7. Dávid 
Mihály ág. hitv. ev. 2-od éves orvostanhall-
gató Brassóból. 8. Erdélyi Géza róm. kath. 
5-öd éves orvostanhallgató Szatmárról. 9. 
Erdész (Löwy) Ernő izr. 4-ed éves bölcsészet-
tanhallgató Ácsról. 10. Forgács Ferenc róm. 
kath. 4-ed éves bölcsészettanhallgató Raka-
mázról. 11. Groó G. Lajos ág. hitv. ev. 4-ed 
éves joghallgató Beszterczebányáról. 12. Klein 
Gyula ág. hitv. ev. 4-ed éves bölcsészettan-
hallgató Lieblingről. 13. Kovács Zoltán ev. 
ref. 4-ed éves joghallgató Nagykőrösről. 14. 
Kulcsár Endre ev. ref. 4-ed éves bölcsészet-
tanhallgató Kastélv osdombóról. 15. Kupcsay 
Viktor róm. kath. 1-ső éves egyetemi hallgató 
Brassóból. 16. Liszer Emil izr. 4-ed éves 
joghallgató Nagykárolyból. 17. Littomericzky 
János róm. kath. 2-od éves bölcsészettanhall-
gató Győrből. 18. Makoldy Gedeon ev. ref. 
2-od éves joghallgató Brassóból. 19. Mánczos 
Zoltán róm. kath. 3-ad éves rajztanárjelölt 
Vashegyről. 20. Nyiri Ede róm. kath. 4-ed 
éves állatorvostanhallgató Várpalánkáról. 21. 
Párák József róm. kath. 4-ed éves bölcsészet-
tanhallgató Nagy-Lévárdról. 22. Pintér Ödön 
róm. kath. 4-ed éves bölcsészettanhallgató 
Zentáról. 23. Buhmann Jenő ág. hitv. ev. 
4-ed éves bölcsészettanhallgató Nyíregyházáról. 
24. Sárkány József róm. kath. 4-ed éves böl-
csészettanhallgató Izsnyétéről. 25. Serly Béla 
róm. kath. 1-ső éves joghallgató Beregszászról. 
26. Szalay Károly ev. ref. 4-ed éves bölcsé-
szettanhallgató Kiskunhalasról. 27. Székely 
Zoltán ev. ref. 1-ső éves technikus Héjasfal-
váról. 28. Zúgroczky Jenő róm. kath. 3-ad 
éves joghallgató Szombathelyről. D) Kedvez-
ményes (havi 30 koronás) helyekre: 1. Bieder-
mann Imre izr. 2-od éves orvostanhallgató 
Egerből. 2. Böhm K. Róbert ág. hitv. ev. 
2-od éves bölcsészettanhallgató Limbachról. 
3. Bruckner Róbert ág. hitv. ev. 2-od éves 
technikus Gálosról, Mosonmegye közönsége 
alapítványa. 4. Csizmadia Imre Gábor ág. hitv. 
ev. 2-od éves joghallgató csádról. 5. Barras 
Oszkár ág. hitv. ev. 2-od éves orvostanhall-
gató Gvanafáról. 6. Gattinger László róm. 
kath. 3-ad éves orvostanhallgató Szepes-Olaszi-

ból, a Szepesi tanítóegyesület alapítványa. 7. 
Gruy László ág. hitv. ev. 2-od éves technikus 
Körmöczbányárói. 8. Győrbiró Zoltán ev. ref. 
f-ső éves állatorvostanhallgató Kézdi-Szent-
lélekről. 9. Hajnóczi Sándor róm. kath. 3-ad 
éves bölcsészettanhallgató Lőcséről. 10. Halász 
Béla izr. 4-ed éves orvostanhallgató Szatmár-
ról. 11. Hévey Károly róm. kath. 1 ső éves jog-
hallgató Győrszigetről. 12. Kablay Dezső róm. 
kath. 2-od éyes joghallgató Ózdról, a Rima-
murány-Salgótarjánivasműr.-t. ózdi tanítótestület 
alapítványára. 13. Nagy Elek ev. ref. 3-ad éves 
technikus Hódmezővásárhelyről. 14.Pichler Pál 
róm. kath. 2-od éves rajztanárjelölt Bánszállásról. 
15. Behling Frigyes ág. hitv. ev. 1-ső éves böl-
csészettanhallgató Németszentmihályról. 16. 
Bosenfeld Miksa izr. 3-ad éves orvostanhallgató 
Németújvárról. 17. Bulimann Emil ág. hitv. ev. 
3-ad éves joghallgató Nyíregyházáról. 18. 
Szathmáry László róm. kath. 2-od éves böl-
csészettanhallgató Aradról. 19. Szántó (Freund) 
Valér izr. 3-ad éves joghallgató Nagybittséről. 
20. Székely (Singer) Imre izr. 2-od éves orvos-
tanhallgató Sátoraljaújhelyről. 21. Várady 
Kálmán róm. kath. 4-ed éves rajztanárjelölt 
Kolozsvárról, a Kozma Ferenc féle alapítványra. 
22. Wolf Mihály róm. kath. 2-od éves technikus 
Mecsekszabolcsról, a Baranyamegyei tanító-
testület alapítványára. 

E) Egész díjas (havi 40 koronás) helyekre: 
1. Alszeghy Zsolt róm. kath. 2-od éves böl-
csészettanhallgató Nagyszombatból. 2. Arányi 
Árpád róm. kath. 2-od éves joghallgató Igló-
ról. 3. B lassa István ág. hitv. ev. 2-od éves 
joghallgató Felsőbakáról. 4. Berentés Sándor 
ev. ref. posta- és távirda-tanfolyamot hallgató 
Zilahról. 5. Bíró Béla róm. kath. 2-od éves 
bölcsészettanhallgató Munkácsról. 6. Danninger 
József róm. kath. 4-ed éves bölcsészettanhall-
gató Pozsonyból. 7. __Erdész (Löwy) Dezső izr. 
1-ső éves technikus Ácsról. 8. Horváth Kálmán 
ev. ref. 3-ad éves orvostanhallgató Somogy-
jádról. 9. Kárpáti Ágost róm. kath. 3-ad éves 
technikus Fiúméból. 10. Kern Lajos róm. kath. 
3-ad éves bölcsészettanhallgató Ujfutakról. 11. 
Konsch Jenő róm. kath. 4-ed éves bölcsészet-
tanhallgató Nagyszombatból. 12. Kulcsár Béla 
ev. ref. 2-od éves joghallgató Kastélyosdombó-
ról. 13. Lovass Miklós ev. ref. 4-ed éves 
technikus Csurgóról. 14. Micsinay Dezső ág. 
hitv. ev. 1-ső éves joghallgató Szarvasról. 15. 
Morres Hermann ág. hitv. ev. 3-ad éves rajz-
tanárjelölt Brassóból. 16. Pásztor Kálmán ev. 
ref. 2-od éves állatorvostanhallgató Garam-
mikoláról. 17. Boszinszhy József ág. hitv. ev. 
3-ad éves joghallgató Kralovánról. 18. Sándor 
Oszkár gör. kath. 2 od éves bölcsészettanhall-
gató Beregszászról. 19. Scheitz Oszkár róm. 
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kath. 1-ső éves állatorvostanhallgató Magyar-
óvárról, Moson megye közönsége alapítványára. 
20. Szabó Sándor izr. 2-od éves joghallgató 
Csurgóról. 21. Ugrik Kálmán ev. ref. 3-ad éves 
joghallgató Kiskőrösről. 22. Uram József ág. 
hitv. ev. 4-ed éves orvostanhallgató Liptó-
szentmiklósról. 23. Visy Károly róm. kath. 
4-ed éves orvostanhallgató Sebesről. F) Emelt-
díjas (havi 50 koronás) helyekre: 1. Békássy 
Lajos ev. ref. 3-ad éves pedagógiumi hallgató 
Munkácsról. 2. Bihari János ev. ref. 1-sö éves 
gyógyszerésztanhallgató Berettyóújfaluról. 3. 
Dudoiits János róm. kath. 2 od éves jog-
hallgató Székesfehérvárról. 4. Fejes László ev. 
ref. 4-ed éves joghallgató Baranyaselyéről. 5. 
G agyi Dezső ev. ref. 2-od éves orvostanhallgató 
Olaszliszkáról. 6. Heppner Antal róm. kath. 
1-ső éves joghallgató Pozsonyból. 7. Jurin 
István ág. hitv. ev. 1-ső éves pedagógiumi 
hallgató Jolsváról. 8. Jüngling Kálmán róm. 
kath. 2-od éves orvostanhallgató Kaposvárról. 
9. Kmethy Gyula róm. kath. 1-ső éves rajz-
tanárjelölt Körmendről. 10. Koreck János róm. 
kath. 2-od éves joghallgató Oscsanádról. 11. 
Kiss Ödön ev. ref. 1-ső éves műegyetemi 
hallgató Fogarasból. 12. Oppenländer Dezső 
ág. hitv. ev. 1-ső éves rajztanárjelölt Apat n-
ból. 13. Pollaesek András róm. kath. 2-od éves 
pedagógiumi hallgat'. 14. Polgár Dezső ág. 
hitv. ev. 2 od éves bölcsészettanhallo-ató Kesző-

O 
hidegkútról. 15. Buttkay Jenő ág. hitv. ev. 
1-ső éves joghallgató Szakolczáról. 16. S:abó 
Miklós róm. kath. 3-ad éves joghallgató Kis-
mártonból. 17. Taschek Jenő róm. kath. 1-ső 
éves technikus Brassóból. 18. Tomor László 
róm. kath. 3-ad éves állatorvostanhallgató 
Sútírról. 19. Vajezik Vilmos róm. kath. 2-od 
éves bölcsészettanhallgató Dovalról. 20. Kova-
esics Géza ág. hitv. ev. 1-sö éves állatorvos-
tanhallgató Pórládonyból. 21. Péntek László 
ev. ref. 1-ső éves technikus Zilahról. 22. Va'en-
tényi Gáspár róm. kath. 2-od éves bölcsészet-
tanhallgató Szigetvárról. 23. Weyvara Vilmos 
róm. kath. 2 od éves rajztanárjelölt Német-
bolyról. 24. Wiesinger Alfonz ág. hitv. ev. 
1-ső éves technikus Dobsináról. G) Havi 60 
koronás helyekre: 1. Angyal Géza róm. kath. 
1-ső éves rajztanárjelölt Körmöczbányáról. 2. 
Bodnár Lajos róm. kath. 2-od éves bölcsészet-
tanhallgató Fehértemplomról. 3. Marcsek Tibor 
ág. hitv. ev. 1-ső éves bölcsészettanhallgató 
Iglóról. 4. Pintér Ferenc róm. kath. 1-ső éves 
bölcsészettanhallgató Kaposvárról. Sólyom 
Barnabás Zoltán ev. ref. 1-ső éves technikus 
Egerlövöről. 
A kolozsvári Tanítók „Hunyadi" Házába az 

1906 7-ik tanévre fölvétettek: 
A) Ingyenes helyekre : 1. Kerezsy Jenő gör. 

kath. szigorló joghallgató Nagykárolyból. 2. 
Mariányi Pál róm. kath. 2-od éves joghallgató 
Nagyrőczéről. B) Alapítványi (havi 20 koronás) 
helyekre: 1. Csathó Ernő róm. kath. 2-od éves 
tanárjelölt Keszthelyről, a zalamegyei Krób-
féle alapítványra. 2. Gebe Zoltán ág. hitv. ev. 
2-od éves tanárjelölt Miskolczról, Borsod megye 
közönsége alapítványára. 3. Koppányi Béla ev. 
ref. 2-od éves tanárjelölt Füzesgyarmatról, a 
Békés vár megyei testület alapítványára. 4 .Marczy 
Béla ág. hitv. ev. 2-od éves tanárjelölt Kis-
szebenből, a sárosmegyei alapítványra. 5. Put-
noky Miklós róm. kath. 4-ed éves joghallgató 
Temesvárról, a Temesvári tanárkör alapítvá-
nyára. 6. Sz'ibó Jenő ev. ref. 1-ső éves egye-
temi hallgató Désről, a szolnokdobokai Simó-
féle alapítványra. 7. Szitás Jenő ev. ref. 3-ad 
éves joghallgató Déváról, a hunyadmegyei 
Rét hi Lajos fele alapítványra. 8. Tóth Imre ev. 
ref. 1-ső éves egyetemi hallgató Kiskunhalas-
ról, a Kiskúnhalasi közs. tanítótestület alapít-
ványára. 9. Tőrös Béla ev. ref. 1-ső éves egye-
temi hallgató Beregszászról, a beregmegyei 
Halász Ferenc alapítványra. C) Féldíjas (havi 
20 koronás) helyekre : Balogh János ev. ref. 2-od 
éves gyógyszerésztanhallgató Kisvárdáról. 2. 
Berenkei Árpád ág. hitv ev. 2-od éves tanár-
jelölt Pancsováról. 3. Bodóla Gyula ev. ref. 
3-ad éves tanárjelölt Feldobolyból. 4. Bogár 
(Bracsok) I s t v á n ág. hitv. ev. 3-ad éves tanár-
jelölt. 5. Boráncs György gör. kei. 2-od éves 
tanárjelölt Kőhalomból. 6. Botka József ág. 
hitv. ev. 2 od éves tanárjelölt Tótkomlósról. 
7. Bratcsajkó Mihály gör. kath. 3 ad éves jog-
hallgató Husztközről. 8. Buday László gör. 
kath. 3 ad éves joghallgató Ungvárról. 9. Király 
Zoltán ev. ref. 4-ed éves joghallgató. 10. Király 
István róm. kath. 2-od éves tanárjelölt Kiskun-
halasról. 11. Kiss Jenő unitárius 4-ed éves 
joghallgató Homoródjánosfalváról. 12. Koleszár 
Jenő ág. hitv. ev 2 od éves joghallgató Bánfi-
hunyadról. 13. Marcsa Dénes ev. ref. 4 ed éves 
joghallgató Komárombol. 14. Orosz István ev. 
ref. 2-od éves theológus Munkácsról. 15. Papp 
Endre ág. hitv. ev. 2-od éves joghallgató 
Csernátfaluból. 16. Polgár Benő izr. 4-ed éves 
joghallgató Trencséntepliczről. 17. Volszter 
Béla ág. hitv. ev. 3-ad éves orvostanhallgató 
Hácsról. 18. Simk't Gyula ág. hitv. ev. 3-ad 
éves tanárjelölt Sopronból. 19. Szalay Zoltán 
ev. ref. 4-ed éves jogh Ugató Balatonfőkajárról. 
20. Szabó Zoltán ev. ref. 2-od éves gyógysze-
résztanhallgató Maros-Csúcsról. 21. Szakáll 
Zsigmond róm. kath. 3-ad éves tanárjelölt 
Nagykölkedről. 22. Tókos Izsák ev. ref. 2-od 
éves tanárjelölt. 23. Túlesik Ferenc róm. kath. 
1-ső éves egyetemi hallgató Munkácsról. 
24. Ibrányi László (Hidalmás). D) Kedvezmé-
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nyes (havi 30 koronás) helyekre: 1. Alexy 
Lajos ág. hitv. ev. 3-ad éves joghallgató 
Czeglédröl. 2. Ar gay Zsigmond róm. kath. 
1-ső éves egyetemi hallgató Zomborból. 3. 
Boczkó Lajos ág. hitv. ev. 2-od éves joghall-
gató Nyíregyházáról. 4. Cseh Mihály ev. ref. 
2-od éves joghallgató Eresztevényből. 5. Dániel 
Viktor ev. ref. 4-ed éves tanárjelölt Budapest-
ről. 6. Fülöp Kálmán ev. ref. 2-od éves tanár-
jelölt Marosvásárhelyről. 7. Gerlits Elek róm. 
kath. 4-ed éves joghallgató Szombathelyről. 
8. Glück Sándor izr. 2-od éves orvostanhall-
gató Szarvasról. 9. Hermann Károly izr. 2-od 
éves orvostanhallgató Mátészalkáról. 10. Ibrányi 
László ev. ref. 1-ső éves egyetemi hallgató 
Hídalmásról. 11. Jaulusz Lajos izr. 4-ed éves 
orvostanhallgató Balassagyarmatról. 12. Kiss 
Elemér róm. kath. 3-ad éves joghallgató Alsó-
lendváról. 13. Korács Gábor ev. ref. 1-ső éves 
egyetemi hallgató Parajdról. 14. Nagy Jenő 
izr. 2 od éves orvostanhallgató Bezdánból. 15. 
Papp Dezső ev. ref. 2 od éves joghallgató 
Szászsebesről. 16. Tissovszky Gyula ág. hitv. 
ev. 4-ed éves joghallgató Nagyszebenből. 17. 
Mockovcsák Zoltán Beszterczebányáról. 18. 
Fass Béla ev. ref. 3-ad éves tanárjelölt. 19. 
Erdős Gábor. 

E) Egészdíjas (havi 40 koronás) he'yekre: 
1. Andráskó Mihály gör. kath. 1 ső éves jog-
hallgató Irhóczról. 2.B jor János gör. kath. 
3-ad éves tanárjelölt Ardányból. 3. Deák István 
ev. ref. 3-ad éves orvostanhallgató Nagygéres-
ről. 4. Demeter Dezső ev. ref. 1-ső éves egye-
temi hallgató Mogyorósról. 5. Dvorszky Gusz-
táv róm. kath. 1-ső éves gyógyszerésztanhall-
gató Németlipcséről. 6. Gombos Bertalan izr. 
4-ed éves joghallgató Sátoraljaújhelyről. 7. 
Hach Jenő róm. kath. 2-od éves gyógy-
szerésztanhallgató Kiskúnhalasról. 8. Kabdebó 
Antal róm. kath. 2-od éves orvostanhallgató 
Erzsébetvárosról. 9. Kanyaró Gyula unitá-
rius 1-ső éves joghallgató Tordáról. 10. Ko-
reclc Antal róm. kath. 4-ed éves joghall-
gató Németcsanádról. 11. Lipeczky Ágoston 
gör. kath. végzett joghallgató Szatmárnémeti-
ből. 12. Nécsey Imre róm. kath. jogszigorló 
Léváról. 13. Nyárády György ev. ref. 1-ső 
éves egyetemi hallgató Beszterczéről. 14. So-
mogyi István ev. ref. 3-ad éves orvostanhallgató 
Álmosdról. 15. Steinmetz Károly ág. hitv. ev. 
1-ső éves joghallgató Zsablváról. 16. Schock 
Ottó ág. hitv. ev. 1-ső éves egyetemi hallgató 
Poprádrol. 17. Szabó József ev. ref. 1-ső éves 
joghallgató Nagyszőllősről. 18. Szalay István 
ág. hitv. ev. 1-ső éves egyetemi hallgató. 19. 
Vajda Jenő izr. 3-ad éves joghallgató Balassa-
gyarmatról. 20. Zsögön Géza róm. kath. 2-od 
éves joghallgató Erzsébetvárosról. F) Emeltdíjas 

(havi 50 koronás) helyekre: 1. Bulyovszky Pál 
róm. kath. 1-ső éves egyetemi hallgató Mun-
kácsról. 2. Dányi József róm. kath. 2-od éves 
joghallgató Dubniczról. 3. Gimes Miklós izr. 
1-ső éves orvostanhallgató Miskolczról. 4. Gömöri 
Vilmos róm. kath. 4-ed éves joghallgató. 5. 
Haláss János ev. ref. 1-ső éves egyetemi hall-
gató Szekszárdról. 6. Kárpáti Géza róm. kath. 
1-ső éves egyetemi hallgató Fiúméból. 7. Ker-
tész Zoltán izr. 1-ső éves tanárjelölt Nagy-
kanizsáról. 8. Kosztka Tibor róm. kath. 1-ső 
éves egyetemi hallgató Trencsénből. 9. Trom-
pler Ernő ág. hitv. ev. 3-ad éves egyetemi 
hallgató Beszterczebányáról. 10. Musnay László 
ev. ref. 1-ső éves joghallgató Hódmezővásár-
helyről. 11. Papp Simon gör. kath: 3-ad éves 
tanárjelölt Kapnikbáuyáról. 12. Pálffy Miklós 
róm. katb. 3-ad éves joghallgató Szombathely-
ről. 13. Petényi Gyula József róm. kath. 1-ső 
éves egyetemi hallgató Zomborból. 14. Schmidt 
János ág. hitv. ev. 1-ső éves orvostanhallgató 
Prázsmárról. 15. Szabó Gyula ev. ref. végzett 
orvostanhallgató Maroscsúcsról. 16. Székely Fe-
renc róm. kath. 1-ső éves egyetemi hallgató 
Örszállásról. 17. Tóth Kálmán róm. kath. 1-ső 
éves egyetemi hallgató Perlakról. 18. Varró 
Géza ev. ref. 1-ső éves egyetemi hallgató Uzdi-
szentpéterről. 19. Vattay Gyula róm. kath. 1-ső 
éves egyetemi hallgató Magyarpécskáról. 20. 
Zatyhó Kornél ág. hitv. ev. 1-ső éves egyetemi 
hallgató Beszterczebányáról. G) Havi 60 koro-
nás helyekre: 1. Kopcsay Ernő gör. kath. 2-od 
éves joghallgató Szakolczáról. 2. Téglás Géza 
róm. kath. joggyakorló Budapestről. 

A közgyűlés. 
A jól látogatott közgyűlést szintén Ujváry 

Béla elnök nyitotta meg s nyomban fölolvas-
tatta Péterfy Sándor örökös elnöknek a köz-
gyűléshez intézett következő iratát : 

„Mélyen tisztelt Közgyűlés! Őszinte szívből 
fakadó kartársi érzülettel üdvözlöm „Országos 
tanítói segélyegyesületünknek" a mai közgyű-
lésen jelenlévő tagjait. Végtelenül jól esik lel-
kemnek, hogy mint egyesületünk kezdeménye-
zője s évek hosszú során hűséges szolgája, 
kimerült és elgyengült állapotom dacára is e 
sorok útján hálás köszönetet mondhatok még 
nagyságos Elnök urunknak, lelkes munkatár-
sainak és buzgó ügyfeleinknek ama tevékeny-
ségért, amelynek köszönhető, hogy „Eötvös-
alapunk" fönnállásának 31. évében is áldásosán 
működhetett és gyarapodott. 

Szívem szerint kívánom, hogy Közgyűlésünk 
Isten segedelmével ezúttal is emlékezetre méltó 
üdvös munkát végezhessen. Örömmel várom, 
hogy fáradhatatlan Elnökünknek az egyesületi 
képviselőségek szervezésére vonatkozó javaslatai 
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megvalósulhassanak ; mert erősen hiszem, hogy 
a megválasztandó egyesületi képviselők föl fog-
ják az ügyeinktől még ma is távol álló kar-
társakban a nemzeti közérzületnek és a testvéri 
szent szeretetnek tettre kész lelkét ébreszthetni 
és bízva bízom abban, hogy egyesületünk hű-
séges munkásai már a közel jövőben kieszközöl-
hetik bölcs közoktatásügyi kormányunk kegyel-
mes pártfogása, a kir. tanfelügyelőségek hathatós 
közreműködése és a művelt magyar társadalom 
jóságos támogatása mellett azt is, hogy vár -
megyéink és városaink lelkes hatóságai kész-
ségesen segélyezzék a nemzet legszentebb érde-
keit is híven szolgáló jótékony tanító-társula-
tunkat s ettől még a kisebb községek nemesen 
érző elöljárói sem tagadják meg néhány koronányi 
rendes évi kegyes adományaikat. 

Minden szenvedésem mellett is szerencsésnek 
érzem magamat, hogy kartársaimmal, népnevelés-
ügyünk hűséges munkásainak nagy seregével, 
lélekben egyesülve, imáimban Istennek legjobb 
áldásait kérhetem naponként 0 Felségének, 
koronás királyunknak és Urunknak népeket 
boldogító életére, hazánkra és az egész nemzetre, 
hogy a törvényhozás a Mindenható jóvoltából 
minél előbb és minél teljesebb mértékben meg-
valósíthassa^ azt a királyi szent szándékot is, 
amelynek 0 Felsége e házunkban tett, örök 
emlékezetre méltó, következő, legkegyelmesebb 
kijelentéseiben is kifejezést adott volt : 

„Teljes elismeréssel vagy oh — mondá 0 
Felsége — a magyar tanítok ama humánus 
törekvése iránt, mély az állam támogatásával 
ezen jótékony intézetet létrehozta, és ezt jóindu-
latom- és pártfogásomról ezen alkalommal is 
biztosítom. Ismerem, a tanítók nehéz helyzetét 
és fontos, magasztos föladatát, és uralkodói 
gondjaim közé számítom ennek az állam anyagi 
erejéhez mért javí'ását, illetőleg föladatuk telje-
síthet ésének előmozdítását, azonban viszont el-
várom a tanítóktól, hogy az ifjúságot Isten, 
király és haza iránti hűség és kötelességteljesítés 
szellemében neveljék és magukat a kötelesség 
útján soha senki és semmiféle befolyás által 
éltántoríttatni ne hagyják." 

Vajha minél előbb örvendhetne hazánk tanítói 
kara 0 Felsége szent szándékát érvényre emelő 
törvénycikkünknek ! 

Fogadja Közgyűlésünk kegyesen ezen én 
üdvözlésemet, hálás köszönetemet és jókívána-
taimat s tartson meg ezentúl is szíves jóindula-
tában engem, ki mély tisztelettel maradtam 
„Országos tanítói segélyegyesületünknek" el-
gyengült, öreg, alázatos szolgája Pozsony, 1906 
augusztus 24. Péterfy Sándor." 

A közgyűlés Péterfy Sándor üdvözletét har-
sogó éljenzéssel fogadta s örökös elnökét táv-
iratilag üdvözölte. 

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez a közgyűlés a következő 
táviratot küldötte : 

„Az Eötvös alap orsz. tanítói segély egyesül et 
mai közgyűléséből tiszteletteljesen üdvözli Nagy-
méltóságodat, úgy is mint a nemzeti kultúra 
fennköltlelkü vezérét, úgy is mint alapunk 
tiszteletbeli tagját." 

Ezek után Ujváry Béla elnök rövid elnöki 
megnyitójában a közgyűlésnek örvendetes tudo-
mására hozta, hogy az Eötvös-alap a mult 
évben is gyarapodott ugyan, de tekintettel arra, 
hogy az alap iránt támasztott igények is meg-
növekedtek, kívánatos, hogy a gyarapodás még 
nagyobb mértékű legyen, mert különben orsz. 
segély egyesül etünk pénzügyi egyensúlyát már 
a közel jövőben komoly veszély fenyegeti. Ezért 
fölkéri a vidéki tanítóegyesületek jelenlévő elnö-
keit és tagjait, hogy kövessenek el minden 
tőlük telhetőt, hogy az Eötvös alap kötelékébe 
minden magyar tanító belépjen, legalább évi 
3 koronás tagsági díjjal. Örömmel jelenti be, 
hogy az Első Magyar Altalános Biztosító-Tár-
saság 8000 K-s alapítványt tett-, 4000 K-t a 
budapesti, 4000 K-t a kolozsvári Házban. 
Ez annyival is inkább örvendetes, amennyiben 
ezzel a nemtanító körök érdeklődése is kifeje-
zésre jutott Eötvös-alapunk iránt. 

Az elnöki megnyitó beszéd után következtek 
az elnöki bejelentések, melyeknek kapcsán a 
következő új szobaelnevezéseket határozta el a 
közgyűlés : 

Gróf Andrássy Dénes szoba. Alapította a 
Gömörkishontvármegyei tanítóegyesület. Apá-
cai Csere János szoba. Alapította a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium. Ózd-járási tanítok 
szobája. Alapította az Ózd-járási tanítótestület. 
Halász Ferenc szobája. Alapította a Bereg-
vármegyei tanítóegyesület. Az Első Majyar 
Ált. Bizt.--Társaság két szobája. 

Jelentette továbbá az elnök, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr 42.909. számú 
rendeletével 6000 korona államsegélyt utal-
ványozott. 2000 koronát még az 1906. évi 
költségvetés szentesítése után fog folyósítani. 
Az 1905. évről e lmandt 2000 korona állam-
segélyt újra meg fogjuk folyamodni. 

A vendéglős uraknak a miniszter az idén 
is kifejezte magas elismerését a tanítók fiaival 
szemben tanúsított jóindulatáért. A köszönő-
leveleket az elnökség személyesen adta át a 
vendéglősöknek, kik további támogatásukat 
megígérték. 

A temetkezőosztályba eddig 800 tag vétette 
fel magát. Ezek díjlefizetései után év alatt 
374 korona 07 fillér jutott az alapnak. A 
Tanítók Háza gyufája ez év első felében 
115 K 20 f-t, eddigelé összesen 6801K 37 f-t, 
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a Rigler-cég az irkák után ez évben 1463 K 
94 f-t fizetett, eddig összesen 9699 K 32 f-t. 
Báró tíötvös József művei az idei jövedelem-
mel együtt 37.167 K 55 f-t jövedelmeztek. 
Az Állatvédő-naptár, mely a mult tanévben 
először jelent meg az „Eötvös-alap" támoga-
tásával, 30.527 példányban fogyott el s 610 K 
54 f-t jövedelmezett. Ennek a bejelentésnek a 
kapcsán, tekintettel arra, bogy a tanügyi sajtó 
egy része ezen jövedelmi források miatt állandó 
támadásban részesíti az elnökséget, az elnök 
fölszólította a közgyűlést: nyilatkozzék, hogy 
helyesli-e az elnökség ilyetén működését? Sár-
kány Gábor indítványára a közgyűlés tagjai 
fölállással fejezték ki a vezetőség iránti bizal-
mukat és élismerésiiket. Percekig tartolt az ováció, 
melyet Ujváry Béla elnök köszönt meg, kije-
lentve, hogy a tanítóság bizalmának ily impo-
záns megnyilatkozása után, nem tör dve a 
támadásokkal, továbbra is rendületlenül az eddigi 
úton fog haladni, mint amely már eddig is az 
Eötvös-alap felvirágoztatását eredményezte. 

Ezt a kijelentést a közgyűlés újabb taps-
viharral fogadta s ezzel ez a dolog végleg le 
van tárgyalva. 

Az „Eötvös-alap" ismertetőfüzeteit 40 ezer, 
illetve 50 ezer példányban kinyomattuk és 
szétküldöttük a kir. tanfelügyelőségek útján 
és a tanítóegyesületek útján. Hatása máris 
észlelhető, mit a számtartó előterjesztése igazol. 
(Számtartó előterjesztést tesz.) 

Következett az orsz. Osztó-bizottság határo-
zatainak bemutatása. Minthogy az Osztó-
bizottság .lutonóm hatáskörében intézkedik a 
jótétemények kiosztása felől, a határozat csak 
tudomásul vétetett. Ezzel kapcsolatban a köz-
gyűlés felkéretett 750 K póthitel engedélye-
zésére, valamint a számtartó előadása alapján 
engedélyezte az általa megjelölendő bevételeket 
a Tanítók Házai költségvetésében mutatkozó 
hiánylatok pótlására. 

Az „Eötvös-alap1' vidéki képviselete tárgyában 
az elnökség felkérte a tanítóegyesületeket, hogy 
vármegyéjük területéről 8—10 alkalmas egyént 
ajánljanak képviselőktil, hogy minden vármegye 
területén, alkalmas gócpontokon, legyen 8—10 
olyan kartársunk, kik az „Eötvös-alap" ügyét 
kézbe véve, mint annak képviselői szerepelné-
nek, megbízva az „Eötvös-alap" közgyűlése 
által, kiknek feladata volna szorgalmazni, hogy 
a vármegyei testület kebelében megalakuljon 
az „Eötvös-alap" helyi gyűjtőbizottsága, fel-
hívni a tagokat évdíjaik lefizetésére, szorgal-
mazni a belépést azoknál, akik eddig elmulasz-
tották ; a környékbeli szövetkezeteket és pénz-
intézeteket évenként, amidőn költségvetéseiket 
készítik, szóbelileg figyelmeztetni az „Eötvös-
alap"-!^; ügyelni és gondoskodni arról, hogy 

az ,, Eötvös-alap "-ra jövedelmező iparcikkek, 
mint a gyufa, irkák, tinta a kereskedőknél 
bevezettessenek és vármegyéjük egész területén 
forgalomba kerüljenek; hogy az „Eötvös-alap" 
javára mindenütt iskolai vagy egyéb előadások 
rendeztessenek stb. 

Nyolc vármegyei tanítóegyesület tett a fel-
hívásnak eleget s 79 kartársat jelentettek be. 
A közgyűlés a bejelentetteket a képviselettel 
megbízta. 

Alex Albert és Somlyay József halálával 
a választmányban két hely megüresedett. Ezek 
egyikére a választmány Bákos István vezető-
tanítót, másikára pedig Kemény Gábort aján-
lotta, ki eddig az Osztó-bizottságnak volt 
vidéki megválasztott tagja, de mivel ő most 
már budapesti lakos, szerzett érdemeinél fogva 
a választmányba volna beválasztandó. így az 
Osztó-bizottságban megüresedő helyre ugyan-
csak Nógrád megyéből (Losonczról) Hábor Sán-
dor ajánltatik a választmány részéről beválasz-
tásra. A közgyűlés ily értelemben határozott. 
Az igazgató-tanácsban György Aladár elhuny-
tával megüresedett helyre a választmány 
Mosdóssy Imre budapesti tanfelügyelőt ajánlja. 
A közgyűlés Mosdóssy Imrét igazgató-tanácsi 
taggá választotta. 

A „Zólyomvármegyei Tanítóegyesület" indít-
ványát oly értelemben fogadta el a közgyűlés, 
hogy a pályázati hirdetményben közzé lesz téve, 
hogy jótéteményekért a tagok a vármegyei 
tanítóegyesületek útján folyamodjanak s a folya-
modványok a vidéki tanítóegyesületek vélemé-
nyével érkezzenek a központba. A vidéki egye-
sületek azonban fölszólítandók lesznek, hogy 
javaslataikat július 10-ig okvetetlenül fölter-
jesszék, mivel az elnökségnek 400 kérvény 
áttanulmányozásához és a javaslat elkészítéséhez 
legalább 4 hétre van szüksége. 

o O 
Ezzel a közgyűlés véget ért s a tagok nagy 

része társas ebédre gyűlt össze, melyen lelkes 
felköszöntőket mondottak Molnár Viktor állam-
titkárra, az Eötvös-alap tiszteletbeli elnökére, 
Halász Ferenc miniszteri tanácsosra, Pérerfy 
Sándorra és a vezetőségre. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte : Hintsné Ajtay Irén közs. óvó-
nőt a marosvásárhelyi áll. óvóhoz óvónővé; 
Füller Szilárd oki. tanítót a vajdahunyadi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szamosi György gyön-
gyöstarjáni közs. isk. ig.-tanítót a tömörkényi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy Tamás oki. 
rk. kántortanítót a sárosbogdányi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Tőry Győző oki. tanítót a 
pusztakaláni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Luttár 
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Amália és Zorzi Ilona oki. tanítónőket a fiumei 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; báró Fragstein 
András oki. tanítót a tegenyei újonnan szerve-
zett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Mihályi Ezsé-
bet állandó h. óvónőt a berzeviczei II. számú 
áll. óvóhoz óvónővé; Perr Gyula oki. tanítót a 
csókamaczunkai áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; 
Ferenc,ö József oki. tanítót a borszéki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Rácz András oki. tanítót 
a kesztegi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Szenlco-
vich Ilona oki. tanítónőt a szászmétei áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Patkó Imre oki. tanítót 
a talpasi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Bukova 
Andor és özv. dr. Váli Béláné szül. Matuska 
Irén oki. tanítót ill. tanítónőt az antalfalvi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ill. tanítónővé ; Weber 
János bóhai róm. kath. tanítót a szerbittebei 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Nemes 
Bona magyarpádéi áll. el. isk. tanítónőt a bereg-
szászi áll. el. isk.-hoz; Kovács József szászújfalusi 
áll. el. isk. tanítót a bönyrétalapi áll. el. isk.-hoz. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. Kiss Sándor volt baracskai 
ev. ref. tanító Margit nevű árvájának a debre-
czenibe; néh. Székely Kálmán volt nagyszecsei 
ev. ref. tanító Jolán és Kornélia nevű árváinak 
a debreczenibe ; néh. Varga László hiripi volt 
gör. kath. el. isk. tanító Mária nevű árvájának 
a debreczenibe; néh. Fejér Simon János volt 
nagybecskereki áll. polg. isk. tanító Irén nevű 
árvájának a kolozsváriba; néh. Ruszin István 
volt szeleslonkai gör. kath. tanító Mária nevű 
árvájának a debreczenibe; néh. özv. Tömő 
Lajosné szül. Poszert Jolán volt szigetbecsei 
orsz. m. isk. egyl. óvónő Lajos nevű árvájának 
a kecskemétibe; néh. Nagy Mózes volt boósi 
ev. ref. tanító Erzsébet nevű árvájának a 
kecskemétibe és Ilona nevű árvájának a hód-
mezővásárhelyibe ; néh. Urbán Ede volt serkei 
ev. ref. el. isk. tanító Dezső és Barnabás nevű 
árváinak a debreczenibe; néh. Csilci János volt 
korondi közs. isk. tanító László nevű árvájának 
a kecskemétibe ; Vajda István volt makói áll. 
el. isk. tanító Ferenc nevű árvájának a kecs-
kemétibe. 

Nyugdíjat utalványozott: Klemm Márton 
homokmégyi róm. kath. munkaképtelen tanító-
nak évi 984 K-t ; Simn Romulusné szül. Simonka 
Mária orláti közs. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 940 K-t ; Hidegh István kiskabai 
közs. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1120 K-t ; Gyura Elek százdi ág. hitv. ev. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 740 K-t; Kovács 
Ferenc bodrogsárai ev. ref. munkaképtelen tanító-
nak évi 880 K- t ; Pruna Sofron vajdarécsei 
közs. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 800 
K-t ; Borner Imre haracsonyi róm. kath. el. 

isk tanítónak évi 1160 K-t; Koncsek Géza 
makói róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1680 
K-t ; Puha János andrásházi gör. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 640 K-t ; Miklósi 
Pál korponai áll. s. közs. felső isk. munkakép-
telen tanítónak évi 1720 K- t ; Szakács Ferencné 
szül. Turbucz Eszter dési ev. ref. munkakép-
telen tanítónőnek évi 420 K-t ; Englswald Ede 
nagysuri izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 360 K-t ; Tommassek Ilona bp esti ág. hitv. 
ev. munkaképtelen tanítónőnek évi 1960 K-t; 
Kiss András recsenyédi közs. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 880 K-t; Nagy Lajos 
kőrösladányi ev. ref. munkaképtelen tanítónak 
évi 1380 K-t; Kovács Elekné szül. Nagy Irma 
magyarszováti áll. el. isk. tanítónak évi 600 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Tóth József volt mezőtelkesi (majomi) ev. 
ref. tanító özv., szül. Szabó Máriának évi 422 
K-t, Béla, József és Lajos nevű kisk. árváinak 
egyenként 70 K 33 f-t, együtt 210 K 99 f-t, 
mindössze 632 K 99 f - t ; néh. Barabás Béla 
gyergyóalfalvi áll. gazd. felső népisk. tanító 
özv., szül. Hajnód Juliannának évi 872 K-t, 
Béla, Julianna és Ferenc nevű kisk. árváinak 
egyenként 145 K 33 f-t, együtt 435 K 99 f-t, 
mindössze 1307 K 99 f - t ; néh. Hrabücsák 
János izsnyétei gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Vogel Annának évi 435 K- t ; néh. Graef 
János temesvári közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Kajetán Ludovikának évi 780 K-t, Jenő (Dénes, 
Lipót) nevű kkorú árvájának 130 K-t, összesen 
910 K-t; Putyerek János benedikói tanító özv., 
szül. Majdik Zsuzsannának évi 300 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
H. J. N. Ha ön olyan betegségben szenved, 

hogy bár még a harmadik korosztályban sem 
volt sor alatt, és tanítói állásából mégis végleg 
elmozdították végkielégítéssel, betegség cím 
alat t : akkor aligha tehet ön katonai szolgá-
latot. Mindenesetre jó volna magát katonai 
orvossal megvizsgáltatnia és a jövő sorozásnál 
kélje, hogy katonai szolgálatra véglegesen alkal-
matlannak nyilvánítsák. — B. J. B. Ha önnek 
még díjlevele sincsen, akkor az ön által mostan 
elfoglalt állás még nem lehet szervezett, azt 
kellene kérnie, hogy a hitközség szervezze ezt 
az állást rendessé és önt válassza meg, ha meg-
van vele elégedve. — K. M. K. Törvény nincs 
arra, hogy a róm. kath. tanítónő, ha férjhez 
megy más vallású emberhez, azzal oly súlyos 
dolgot követne el, hogy emiatt le kellene állá-
sáról mondania. —- P. Gy. O. A tanítói kert 
bekerítését a körülményekhez képest kell meg-
ítélni. Ha a kertilletmény olyan helyen fekszik, 
ahol tulajdonosa könnyen ki van téve kárszen-
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vedésnek, akkor méltányos dolog, hogy az 
iskolafönntartó a kertet bekeríttesse. — 
M. I. S. Ha már 1870 július 20-án kapott 
oklevelet, 22 éves korában s 1870-ben nyil-
vános iskolában működött és 1875-től számítva 
föl is vették az Országos Nyugdíjintézetbe, 
akkor minden szolgálati évét be kell számítani 
nyugdíjazás alkalmával. —- A. László. Tör-
vénytelen eljárás volna, ha az ön kántortanítói 
új díjlevelében a tanítóság és kántorság között 
levő részarányt nem a valóságnak megfelelően 
vennék föl. Ha az iskolafönntartónak tetszik, 
ám szervezze újra az állást és a tanítói fizetést 
emelje magasabbra. Ezt hagyassa jóvá és bizto-
sítsa állandóan minden tanító számára, aki 
ott fog működni. Eanek alapján lehetne 
aztán kérni nyugdíjigényének helyesbítését. — 
S. M. Az állami tanítóképző-intézetekbe a föl-
vételek már megtörténtek ; hogy a felekezetiek-
ben hol van még hely : nem tudhatjuk. — 
N. M. Sz. Ma már nem áll fönn a 20 éves 
korkülönbségre való tekintet az özvegyi segély 
kiszabásánál. — B. S. P. T. Már ennyi időre 
visszamenőleg nem szoktak kedvezményt adni.— 
B. E. H.-S. Ha a hitközség az iskola fönn-
tartására fordítja a kérdéses épületnek 120 K 
haszonbérét, akkor valószínűleg az a ház nem 
a hitközséget mint hitközséget, hanem az iskolát 
illeti tulajdonjogilag. Abban az esetben reá a meg-
felelő jövedelmi és egyéb adót jogosan vetik ki. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Űj államtitkárunk. Ö Felsége a vallás-

és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére f. hó 
17-én kelt legmagasabb elhatározásával Tóth 
János orsz. képviselőt, a magyar képviselőház 
háznagyát, vallás-és közoktatásügyi államtitkárrá 
nevezte ki. Az ú j államtitkár 1864-ben született 
Túrkevén s 1892 óta képviseli a mezőtúri 
kerületet. Államtitkári működésihez nagy remé-
nyeket fűznek. 

— Lapunk mai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt több közleményt, köztük a „Hogyan 
magyarosítsunk?" címűt is, jövő számunkra 
kellett halasztanunk. 

— Az Eötvös-alap választmányi ülésén 
az elnök bejelentette, hogy a Rigler-cêg a 
Tanítók Háza irkái és írószerei jövedelméből 
1463 K 94 f-t, a Nemzeti Baleset biztosító-
társaság m. é. október 1-től f. é. június 30-ig 
374 K 07 f-t, az Állatvédő-Egyesület a Gyermek-
naptár jövedelméből 610 K 54 f-t s Reisner 
Emánuel, gyáros, a Tanítók Háza gyufája 
jövedelméből (félévi részlet) 115 K 21 f-t 

fizettek be az alap pénztárába. Vannak, akik 
ezt a jövedelmet rossz szemmel nézik, de ha 
az Emke, a Fmke s a Drake élén álló főurak 
is szívesen látnak ily jövedelmeket a köz 
javára : mért kellene azokat a tanítóknak vissza-
utasítaniok ? A „szabad asztalokat" is megalázók-
nak (sic !) mondotta a választmányi ülésen Nagy 
László kartársunk, de az elnök fölvilágosította 
őt, hogy a vendéglős urak tanító kartársaink-
nak náluk étkező fiait kivétel nélkül család-
tagoknak tekintik : „megalázásról" tehát szó sem 
lehet. Jellemző, hogy akik ilyen büszke nyilat-
kozatokat tesznek, másrészről épp azok emle-
getik legsűrűbben a — „tanítói nyomort". 0, 
szent következetesség ! 

— A M. T. Orsz. Bizottságának közgyűlé-
séről és a többi tanítói gyűlésről szóló tudó-
sítást lapunk jövő, 36. számában közöljük. 

— A Magyar Tanítók Naptára, melynek 
jövedelméből az Eötvös-alap ez évi közgyűlé-
sén szavazta meg az első ösztöndíjat, az 1907. 
évre már kikerült a sajtó alól. Lapunk jövő 
számában behatóbban ismertetjük a tanítóság 
naptárát, ezúttal röviden csak azt jelezzük, 
hogy a Magyar Tanítók Naptárát kizárólag 
tanítók írták, mert a tanítók közé sorozhatjuk 
Körösi Henrik kir. tanfelügyelőt is, aki gróf 
Apponyi Albert miniszterről írt szép tanul-
mányt. A családos tanítók mind meg fogják 
venni ezt a naptárt, mely fiaik és leányaik 
iskoláztatására vonatkozólag gyakorlati útmuta-
tásokat ad. A tanítók naptára már most is 
megrendelhető az Athenaeum könyvkiadóhiva-
talában (VIL, Kerepesi-út 54. sz.), mely 80 
fillérért bérmentve küldi meg. 

— Működési bizonyítványok kiállítása. 
E lap f. évi 33. számában, fönti cím alatt, 
cikk jelent meg Süttő József ev. ref. lelkész úr 
tollából, melyben Nagy Bélának, e lap mult 
számában ugyancsak e cím alatt közölt cikkére 
felel. En cikkíró urak közül egyiket sem ismerem, 
s így nem mondhatják, hogy talán személyes-
kedés vezeti, irányítja tollamat, amidőn azt 
állítom, hogy cikkező urak nem a helyes irányban 
kereskednek, mert : 1. Hogyan állítsak én ki 
egy harangöntőnek bizonyítványt a harang-
öntésről, mikor én magam e mesterséghez nem 
is értek ? 2. Az iskolaszéki elnök urak — tisz-
telet a kivételeknek — hol tanulták a peda-
gógiát? melyikük működött a tanítói pályán 
gyakorlatilag? melyik tudja, hogy milyen és 
mennyi nehézségekkel kell a tanítónak még a 
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20-ik század hajnalán is megküzdenie ? Mutasson 
nékem cikkező úr a meglevő népiskolából csak 
73 rész fölszerelt iskolát; mutasson csak Va 
rész olyan osztályt, amely nincs túlzsúfolva ; 
mutasson csak 7s rész olyan osztályt, amely-
nek növendékei tanszerekkel vannak ellátva, 
s végül állítson csak 200 olyan iskolaszéki 
elnököt ez országban, aki a tanító és iskolával 
szemben való kötelességét teljesíti ! Azt mondja 
a szentírás: „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél" : En azt 
mondom: „Szüntessük meg az iskoláknál tapasz-
talható hiányokat, jóakaratukig vezessük a fiatal 
tanítókat, s mindenek előtt fizessük őket pon-
tosan és jobban, s akkor nem lesz panaszra ok." 
S addig is, míg az egész vonalon a szakfel-
ügyeletet behozzuk, elégedjü k meg azzal, hogy 
az iskolaszéki elnök urak a bizonyítványban 
csakis működés idejét jegyezzék be, a szak-
véleményt — mivel a tanfelügyelők minden 
évben látogatják az iskolákat —- a tanfelügyelők 
vezessék a bizonylatra. S ha majdan a járási 
tanfelügyelet is életbe lesz léptetve, akkor, tekintet 
nélkül az iskola jellegére, minden tanítóról minő-
sítési táblázat vezetendő, mely aztán igazán a 
szakvéleményt fogja magában foglalni. Mindaddig 
tehát, míg egy jobb kor hajnala virrad reánk, 
béke velünk, s különösen békesség a „működési 
bizonyítványoknak!" (Rákösd.) Hütter Adolf, 
állami tanító. — Erré a kérdésre vonat-
kozólag vettük és adjuk Süttö József evang. 
reform, lelkész úr következő nyilatkozatát : 
E cím alatt e becses lap hasábjain én is 
bátorkodtam idevonatkozó nézeteimet elmon-
dani, pusztán csak az igazság érdekében, 
minden harag és gyűlölet nélkül. — Úgy-
látszik, e cikk által valaki nagyon találva 
érezte magát s gyarlóságát, — kicsiny-
ségét kimutatandó, egy sértegető tartalmú, 
névtelen levelet intézett hozzám. A névtelennek, 
tehát az ismeretlenség ködébe rejtőzködőnek 
csak ennyit: névtelen levélben sértegetni csak 
hitvány, gyáva, alattomos, jellemtelen egyének 
tulajdonsága lehet. Ilyennek tartom „Egy 
mindent államosítani akaró"-t is. Csetfalva. 
Süttő József, ev. ref. lelkész. 

— Az Eötvös-alap mérlege f. é. június 
30-án a következő volt. Vagyon: M. kir. posta-
takarékpénztárnál 2442 K 49 f, Pesti hazai 
I. takarékpénztárnál 12.247 K, értékpapírok-
ban 517.182 Iv, Kozma Ferencnél (Paal-féle 
alap.) 3760 K, irodai berendezésben 722 K, 
Fiumei tanítóegyesületnél 400 K, Erdővidéki 
tanítóegyesületnél 595 K, Fogarasvármegyei 
hiv. tanítóegyesületnél 100 K, Br. Majthényi 
Ottó-féle alap 10.000 K, Háromszékmegyei 
tantestületnél 1000 K, Orsz. izr. tanító-egye-
sületnél 3000 K, Csanádmegyei ált. tanítóegye-
sületnél 2000 K, Nagyküküllőmegyei általános 

tanító-egyesületnél 200 K, Moson vármegye 
közönségénél 3600 K, Borsod vármegye közön-
ségénél 1800 K, Békésvármegyei ált. tanító-
egyesületnél. 1700 K, Győri egyházm. ág. ev. 
tanítóegyesületnél 200 K, M. kir. kincstárnál 
375 K 99 f, élelmiszerekben 2878 K 28 f, 
Szatmárnémeti tanítók szobaa'ap 1800 K, 
Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. ózdi isko-
lai kerületének tanítói testületénél 2000 K, 
Közoktatásügyi tárcánál 10.000 K, Iii gl er >. o 
papímemügyárnál 1463 K 94 f = 579.466 
K 70 f. Teher: 20 koronás részesjegyek 1177 
K, 50 koronás részesjegyek 56.064 K 18 f, 
tőkésítési alap 181.430 K 53 f, Tanítók 
Háza alapja 314.409 K 76 f. rendkívül tagok 
alapja 15.825 K 03 f, Tanítók szanatórium-
alapja 63 K, Ösztöndíjak és segélyek alapja 
10.497 K 20 f = 579.466 K 70 f. 

— Halálozások. Csapó József érdemes 
kartársunk, aki 52 évet töltött a tanítói pályán 
s 1895. év óta nyugdíjazva volt, elhunyt 
Solton, ahol nagy részvéttel temették el. A 
gyászoló közönség sorában voltak 60 éves 
tanítványai is. Csapó Kálmán, kir. s.-tanfelü-
gyelő atyját gyászolja az elhunytban. — 
Dudás Ferenc, csongrádi áll. el. isk. tanító, 
életének 37-ik, tanítói működésének 18-ik 
évében elhunyt. — Greese István, tiszaszeder-
kényi ev. ref. tanító, élete 65-ik, tanítói műkö-
dése 41-ik évében f. hó 21-én rövid szenvedés 
után elhunyt. — geszti Molnár Pál 1848/9-iki 
honvédtizedes és nyug. rektor, életének 77-ik 
évében, 54 évi rektori működés után f hó 
24- én A bony ban jobblétre szenderült. Áldás 
emlékükre ! 

Memento. 4 vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jelenleg, valószínűleg szeptember elejéig, nem fogad. 
Az ügyosztályfőnökök közül azok, akik nincsenek szabad-
ságon, naponként déli 12 órától kezdve fogadnak. 
(Minisztérium épülete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az 
országot tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár díjmen-
teser nyitva vau minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 
9—1 óráig, továbbá minden liétfőn, szerdán és szom-
bírton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., JBzondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők: 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyernetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tartalom : A néptanítók szociális fölad;.tai. — 
Eötvös-alap. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
T A D A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjeleni*. * '--» egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e !. '^arországi népoktatási 
intézet, tehát az össze., odák, f 'só nép- és polgári 
:skolák és tanítóképző 'zete példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elóljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhapábú sor . 1 koron.. Ezek . díjuk i l 
előre a kiadó hivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
Bl'IUrEST, U . KElt., OSTUOM-IJTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI KXOMDA, I. KEB., I8KOLA-TÉB ». 

Kéziríifolrn.t nem atlunlc vissza. 

A tanítók ítélete. 
Érdemes erről a helyről is rövid szem-

pillantást vetni a magyarországi tanítók 
országos bizottsága nagygyűlésének le-
folyására. Állítólag húszezer tanítót kép-
viselt a gyűlésen megjelent száz-száz-
ötven bizottsági tag s ugyanannyinak 
nevében beszélt az a néhány szónok, 
aki a szót elismerésre méltó ékesszólás-
sal, de nagyon hangosan vitte. 

A szónál is hatásosabb volt azonban 
a t e t t : az országos bizottság tisztújí-
tása. A mi derék tanítóink meghallgat-
ták a szép szót, melyet hozzájuk eddig 
vezetőkül ismert embereik intéztek. 
Mikor azonban szavazásra került a sor, 
leszavazták őket emberül. Az urnából azok-
nak a nevei kerültek ki, akiket a tanítóság 
mint a zajtalan munka híveit ismert. Elnö-
kül épen olyant választottak, ki a köz-
pontban sem lakik, s így némi nehéz-
séggel fog majd járni számára az ügyek 
vezetése. A tanítóság inkább hozzá 
ragaszkodott, mint fővárosi,ismert,szerep-
vivő embereihez. 

Ezek, az egyébként igen jeles és 
szeretetreméltó urak olyan beszédeket 
mondottak most is, melyeknek tartalma 
nemcsak a tanítóság, hanem a nagy-
közönség visszatetszését is kihívja. Sőt 
ezer ok van rá, hogy a kormány is 
figyelemmel tartsa a tanítóság meg-
mételyezésére alkalmas, általuk hirdetett 

tanokat. Ezek a tanok ugyanis a szociál-
demokratáknál készültek s különféle 
dilúcióban kerültek a tanítóság közé. 

Egyik szónok például a közgyűlésen 
ekkép különböztette meg a tanítóságot 
s a nemzetközi szociálistákat : a kü-
lönbség mindössze az, hogy ők már el-
veszítették a hitüket a nemzetben és 
a hazában, mi tanítók még nem. 

A másik szónok nem elégedett be a 
nemzetköziekkel való kacérkodással, de 
tisztán megmondta, hogy a nemzet nem 
kívánja a népoktatást, mert ha kívánná, 
meg is fizetné az árát. Az ár meg nem 
fizetése, clZclZ cL tanítók koplal tatása 
egyenes bizonyítéka annak, hogy a nép 
fölvilágosítására a nemzetnek nincs 
szüksége. Erre egyedül a szervezett 
munkásoknak van. Épen azért, a szó-
noki talentumokban nem bővelkedő 
szónok azt a határozati javaslatot ter-
jesztette a közgyűlés elé, hogy az Or-
szágos Bizottság, nem törődve többet 
képviselőházzal, kormánnyal, forduljon 
egyenesen a szervezett munkásokhoz s 
kérje föl őket a tanítóság anyagi érde-
kei támogatására. 

Ez a határozati javaslat, látta s meg 
is mondta indítványozója, egyetlenegy 
tanítónak sem tetszett. Mindamellett a zajos 
kisebbség, álig öt—tíz tag, mint ez egy 
szavazás alkalmával kitűnt, zajosan él-
jenezte a szociálistákat. 
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Ezt az aberrációt jó lesz tehát tudo-
másul venni. A tudomásvétel pedig 
abban nyilatkozzék meg, hogy meg kell 
magyarázni a tanítóknak, hogy a szociál-
demokraták egyáltalán mit tartanak az állam-
ról, a családról s a tulajdonról. Tanítóink 
ösztönszerűleg érzik a szociáldemokrá-
ciával járó veszedelmet. Ezúttal hsvesen 
tiltakoztak is ellene. Azonban többre van 
szükség, arra, hogy épen ők szálljanak 
szembe azzal a morbus hungaricussal, 
melynek tudományos neve: agrárszociá-
lizmus. 

Erre a célra azonban a tanítóságot 
csak úgy nyerhetjük meg, ha az ország 
vezető köreiben, névszerint a kormány-
ban, nem hanyagolják el tovább érde-
keik behatóbb istápolását. Az ígérgetés-
ből elég volt. Tenni kell. Mi is kifejez-
tük már hitünket, hogy a többségre 
jutott függetlenségi párt be fogja vál-
tani szavát, melyet még akkor tet t , 
mikor kisebbség volt. Hivatkoztunk is 
már a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter ama szavára, melyet két hónappal 
ezelőtt az állami tanítók gyűlésének 
küldöttségéhez, illetőleg e küldöttség 
elnökéhez intézett, ugyanahhoz a derék 
férfihoz, aki mától fogva az Országos 
Bizottságnak is elnöke, hogy a jövő évi 
költségvetésben fogja megkezdeni a ta-
nítóság sérelmes ügye gyógyítását. 

A hazai tanítók Országos Bizottságá-
nak azok a hangos vezetői, akik fölött 
most a scrutinium hozta meg ítéletét, 
ha idejekorán áttekintik a politikai 
helyzetet s észreveszik, hogy a mostani, 
alig pár hónapos kormány által kép-
viselt, de elődeitől örökségben kapott 
költségvetési javaslattól várni sem lehe-
tett valamely elvi alapon nyugvó gyö-
keres javítást s egyelőre függőben 
hagyják jogos követeléseiket, ezek a 
hangos vezetők ma is benne ülnének 
az Országos Bi zottság bizalmi tisztsé-
geiben. Elszámították magukat. Nem volt 
politikájuk. Sőt ami rosszabb, dicseked-
nek vele, hogy nekik nincs is politiká- : 

juk, mert ők a tanítóság érdekével 
nem politizálnak. S mi lett okoskodá-
suknak a vége 1 Maga a tanítóság tért 
napirendre fölöttük, maga pedig maradt 
régi elhagyatottságában, a munkában, 
a hazaszeretetben. 

Ennek a munkának s meleg érze-
lemnek — hitem szerint — meg is lesz 
az elismerése, és pedig nemsokára. 

(Egyetértés.) Dr. Bokor József. 

Hogyan magyarosítsunk? 
A Budapesti Hírlap egyik m. heti számában 

a föntebbi címmel egy minket is közelről 
érdeklő cikk jelent meg, mely Haláss Ferenc 
min. tanácsos válaszát is maga után vonta s 
melyből közöljük itt a következő részleteket: 

„Egész Európában azt a hírünket keltették, 
hogy tűzzel-vassal magyarrá tesszük ezt az 
országot, a tényállás pedig az, hogy semmivel 
sem törődünk oly kevéssé, mint a magyarosítással. 
A városok nagy része önként magyarosodik, 
innét származik az a nyereségünk, melyről a 
statisztikai kimutatások beszámolnak; egyebütt 
pedig fogyás és szaporodás aligha ki nem 
egyenlítik egymást. Hiszen még a főváros 
környékén lévő német falvakban is csak a leg-
újabb időben tudjuk némi sikerrel terjeszteni 
a magyar nyelvet ; oláh és tót vidéken pedig 
inkább vesztünk, mint nyerünk. A legcsodála-
tosabb az, hogy könnyüvérű politikusok bíznak 
benne, hogy végre mégis magyarrá tesszük ezt 
az országot. Minek alapján bíznak ? Mit tegyünk 
a cél érdekében ? Ki és mi támogat bennünket a 
másajkúak közt? A két leghatalmasabb tényező, 
az iskola (?) és az egyház nincs a mi oldalunkon; 
a közigazgatás sem ; a katonaság sem ; a társa-
dalom sem. 

De mit tegyünk? Igen okos, megfontolt 
akciót kell folytanunk az egész vonalon, mint-
egy zárt sorban előrenyomulnunk, hogy az 
ellenfél sehol rést ne találjon. Ennek az akciónak 
igen fontos mozzanata az iskola. A népiskolai 
törvénynek idevágó rendelkezései legkevésbé 
vannak végrehajtva. Vannak tanfelügyelők, kik 
egyenesen paktáltak a nemzetiségekkel, hallga-
tólag vagy kifejezetten, hogy kényelmesebben 
élhessenek, népszerűségre tehessenek szert, vagy 
pedig nembánomságból, értelmetlenségből. Az 
embernek a szégyen pírja égeti az arcát, ha 
látja, hogy némely nemzetiségi vidékeken milyen 
állami iskolák hirdetik a magyar állam erejét, 
akaratát, méltóságát ! Van olyan, mely istállónak 
is rossz volna. Milyen fogalma legyen az oláh 

: parasztnak a magyar államról, ha ezt látja ? ! És 
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hogy megnő a szarva az oláh intelligenciának, 
ha a magyar állam gyöngeségét ily kézzel fogható 
módon bizonyítják előtte! Az oláh felekezeti 
iskolák még rondábbak, az igaz; de mily 
szemléletesen demonstrálhatnék a magyar állam 
ielsőségét, ba külsőleg is méltó módon jelennék 
meg a lakosság előtt. A tanító minősége sok 
esetben megfelel az iskola külsejének. Mikor a 
németek az ötvenes években germanizálni akarták 
az országot, a legkitűnőbb tanárokat küldték 
az exponált helyekre. Az úgynevezett állami 
gimnázium Budapesten, mely a régi Redut-
épületben tanyázott, a legkitűnőbb professzorok 
gy ülőhelye volt, kik csak azért nem értek célt, mert 
mégis idegen földön érezték magukat és erkölcs-
telen föladatot szolgáltak. Nálunk a nemzeti-
ségi vidéken való szolgálatot büntetésnek nézik, 
nemcsak a tanügy terén, hanem a közigazgatás 
többi ágában is. Igaz, hogy ez a szolgálat nagyon 
terhes, lemondást, önfeláldozást kíván meg, de 
ha nem találunk jeles férfiakat, kik ezt az 
áldozatot meghozzák a hazának, kikben van 
kötelességérzet, de akiket kellően meg is tudunk 
jutalmazni, soha célt nem fogunk érni, ha még-
oly szép szónoklatokat mondanak is el a kép-
viselőházban. 

De ha már az állami iskolákkal sem lehetünk 
megelégedve, mit szóljunk a felekezetiekről, 
kiket az autonómia oly sáncokkal vesz körül, 
melyeken át a magyar állameszme leghalványabb 
sugara sem bír behatolni? A jó tanfelügyelők 
is alig merik betenni a lábukat ezekbe az isko-
lákba. Ezekben az iskolákban még mindig ezer-
számra vannak tanítók, akik nem tudnak magya-
rul. A törvény itt igen csekély ingereneiát biz-
tosít az államnak, de ezt sem vesszük sokhelyütt 
igénybe. Nem marad egyéb hátra, mint a tanító-
képesítés államosítása. A felekezetek képezhetik 
tudósaikat, de csak az állam képesítheti őket, 
hogy némi garanciát nyerjen, hogy halálos 
ellenséget nem fogad be állami életének szer-
vezetébe. Itt a törvény mellettünk van, mert 
megkívánja a magyar nyelv tudását a tanítótól 
és a fölvilágosodás, a kultúra érdekeinek is mi 
vagyunk a képviselői. Az embernek összefacsa-
rodik a szíve, ha, főleg a tót és oláh vidé-
ken, látja a felekezeti vagy községi iskolák 
állapotát. A Balkánon nem lehetnek ilyen álla-
potok ! Csodálkozva halljuk, hogy a megyei 
emberek azt mondják : ez nem állami iskola, 
erről mi nem tehetünk. Nem állami iskola, de 
uraim ! mégis magyarországi iskola ! Még ször-
nyűbb az, hogy ilyen helyen az intézők nem 
is akarják, hogy jó iskola legyen, mert a föl-
világosított népet nem lehetne oly kényelmesen 
— mondjuk — kormányozni, mondhatnánk 
súlyosabb szót is. A képviselők nagyon jól 
ismerik ezeket az állapotokat, mert hiszen vidéki 

emberek, de némelyek nem szívesen gondolnak 
tehetetlenségükre, másoknak pedig még érzékük 
sincsen e dolgok iránt. Mi is majdnem remény-
telennek látjuk a helyzetet. Nem látjuk az 
embereket, kiknek lelkesedése, kötelességtudása, 
munkaereje, önfeláldozása fölépíthetné azt a 
modern Magyarországot, mely meg tud küzdeni 
a rátámadó veszedelmekkel. Es sok, sok pénzre 
is volna szükség, mert pénz nélkül nem lehet 
kultúrát teremteni. Elszánt, erős emberekre 
volna szükség, fönt és lent, kik tudnak jól 
átgondolt, okos tervet készíteni és végrehajtani. 
Mindenekelőtt a perifériákat és a nyelvszigeteket 
kellene megvédeni, a nyelvhatárokat, mert most 
az a szégyen esik meg rajtunk, hogy a nemzeti-
ségek elhódítanak tőlünk területeket. Porosz-
ország jobban tud elbánni Pózennel, mint mi 
Hunyad megyével. Ylád Déván a megyeházában 
a legvéresebb inzultusokat vághatja a magyar-
ságnak szemébe, és a magyarság csak fölszisz-
szen, de tehetetlennek érzi magát, mert Yládék 
nagy vívmányokra hivatkozhatnak, mi pedig 
csak a magyarság pusztulását látjuk. 

Ki kell mondanunk: a mügyar embernek sok 
minden fényes képessége van, de ritka az, ki a 
magyar eszme és nyelv érdekében termékeny 
propagandát tud folytatni. Még mindig benne 
van az az úri tempó, hogy ő maga elég magának, 
és nem törődik az alsóbbak világával. A poli-
tikusok pedig az elvek világában érzik jól 
magukat. A fődolog az elv. De az elvnek, fáj-
dalom, nincs keze, lába, fegyvere ; az elv semmi, 
ha nem tudjuk foganatosítani. A nemzetiségek 
azt mondják, hogy az úgynevezett nemzetiségi 
törvény nincsen végrehajtva, mi meg azt feleljük, 
hogy a nemzetiségi törvényt meg kell változ-
tatni. Nincs kétség benne, hogy a nemzeti-
ségek kolomposai a nemzetiségi törvényt ellenünk 
forgatják és valószínű, hogy mi nem leszünk 
képesek ezt a törvényt rövid időn belül ki-
ragadni kezükből. De Apponyi megmutatta, 
hogy erre nincs is szükség. Meg tudnánk élni 
fönnálló törvényeink mellett is, csak tudnánk 
élni velük. A tanítóképesítés államosításával, 
mely csak törvény útján lehetséges és törvényeink 
végrehajtásával, a magyar állam tekintélyének 
megóvásával, a fenyegetett végvidékek és szi-
getek megerősítésével, a közönséges, minden-
napi aprólékos munkával csodákat tudnánk 
művelni. De mindez nagy anyagi áldozatokat 
követel az államtól, nagy erkölcsi erőt, köteles-
ségtudást mindazok részéről, kik a fenyegetett 
pontokon a magyar állam képviselői. A magyar 
állam problémái közt egyike a legfontosabbnak, 
hogy magyarosítsunk, azaz, a magyar nyelv 
tudását terjesszük az iskola s az adminisztráció 
vállvetett munkásságával. Iszonyú mulasztásokat 
kell helyreütnünk. " 

36* 
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Erre a cikkre Halász Ferenc min. tanácsos, 
a népiskolai ügyosztály vezetője, választ írt a 
Budapesti Hírlapnak, melyet az a következők-
ben ismertetett : 

„A Budapesti Hírlap egyik mult számában 
a fönnebbi cím alatt egy cikkely jelent meg, 
mely a magyar nyelv és a nemzeti szellem 
terjesztéséről, a magyarosításról igen figyelemre-
méltó dolgokat mond. Azonban a cikkelynek 
különösen két állítását nem hagyhatom szó 
nélkül. 

Azt mondja ugyanis, hogy vannak tanfel-
ügyelők, kik egyenesen paktálnak a nemzeti-
ségekkei, hallgatólag vagy kifejezetten, hogy 
kényelmesebben élhessenek, népszerűségre tehes-
senek szert, vagy pedig nembánomságból, értel-
metlenségből. A tanfelügyelői karnak tagad-
hatatlanul vannak személyi és szervezeti fogya-
tékosságai ; de a karnak hazafias megbízhatóságát 
eddig még, — tudtommal — soha, senki kétségbe 
nem vonta. Most történik először, hogy a tan-
felügyelői kar egyik,másik, meg nem nevezett 
tagja ellen a hazafiatlanság vádja van kidobva. 

Én nem hiszem, hogy volna e karnak csak 
egy olyan hitvány tagja, aki akár hallgatólag, 
akár kifejezetten, paktált volna a nemzetiségek-
kel; de ha mégis akadt volna ilyen hazaáruló, 
úgy a cikkírónak kötelessége az illetőt nyiltan 
megnevezni és üzelmeiről a leplet lerántani ; 
mert amint nem tűrhető el, hogy a legfonto-
sabb nemzeti érdekek gondozása megbízhatatlan 
tisztviselői karra legyen bízva, viszont az sem 
engedhető meg, hogy egy egész tisztviselői kai-
ellen általánosságban ilyen rettenetes vád ki-
dobassák. 

Azt mondja továbbá a cikkíró, hogy az 
embernek a szégyen pírja égeti az arcát, ha 
látja, hogy némely nemzetiségi vidékeken milyen 
állami iskolák hirdetik a magyar állam erejét, 
akaratát, méltóságát! Van olyan, mely istálló-
nak rossz volna ! 

Hát ez, kérem, ismét egy általánosságban 
tartott, nagyon erős és igazságtalan kritika, 
mely a talán itt-ott még fönnálló hiányok miatt 
egész állami népoktatásunkat állítja pellengérre. 

Az tagadhatatlan, hogy állami népiskoláink-
nak egy része hiányosan, sőt itt-ott a törvény 
kívánalmainak egyáltalán meg nem felelő módon 
volt elhelyezve. Azonban már Wlassics miniszter, 
fölismerve a bajt, nagy eréllyel fogott hozzá 
a rendezéshez. Két ízben, külön törvénnyel, 
hét millió, ezen kívül egy millió, összesen nyolc 
millió koronát fordított a rosszul elhelyezett 
állami iskolák karbahozatalára. Azóta is a köz-
oktatási kormány évről évre jelentékeny összeget 
fordít erre a célra. 

Ha mindamellett még itt-ott van is olyan 
állami iskola, amelynek elhelyezése kívánni-

valót hagy fönn, igazán nem méltányos és nem 
igazságos az általánosságban odadobott súlyos 
vád, mely egész állami népoktatásunkat ilyen 
ferde világításban tünteti föl. 

Pedig az is tagadhatatlan, hogy kultúrális 
életünk egyik tagozatában sem mutathat föl a 
közoktatási kormányzat olyan mértékű haladást, 
mint a minőt az állami népoktatás terén az 
utóbbi tíz év alatt elért. Ennek igazolásául 
csak azt említem föl, hogy míg tíz év előtt 
mindössze 1500 állami tanítónk volt és az 
állami népoktatás összes költsége alig haladta 
meg a két millió koronát, addig ma már 5500 
állami tanító működik és az állami népoktatás 
költsége megközelíti a tíz millió koronát. 

A közel jövő kétségtelenül igazolni fogja, 
hogy az állami népiskolák a magyar nyelv 
és hazafias szellem terjesztésének egyik leg-
fontosabb tényezői. Épen ezért e fontos kul-
túrális tényezők hiányait orvosolnunk kell 
ugyan, de óvakodjunk az általánosságban oda-
dobott olyan vádaktól, amelyek csak ellen-
ségeink kezébe adnak fegyvert, anélkül, hogy 
javítanák, vagy előbbre vinnék a magyarosítást." 

Tanítók gyűlései . 
A tanítóság „nagyhetéről" sok tudósítani-

valónk van. Az Eötvös-alap gyűléseiről, amelyek 
sorrendben az elsők voltak, már lapunk előző 
számában közöltünk kimerítő tudósítást; ki-
merítőt azért, mivel orsz. segélyegyesületünk 
az egész tanítóságot közelről érdekli s így arról 
minden magyar tanítónak tudomást kell sze-
reznie, ami csak a mi lapunk — a tanítóság 
egyetemes orgánuma — útján lehetséges. 

A többi tanítói gyűlésről alábbi tudósításaink 
szólanak. Általánosságban kiemeljük, mint örven-
detes jelenséget, hogy a M. T. Orsz. Bizott-
ságában a tisztújításnál nagy vereséget szen-
vedtek azok, akik Somlyay József halála óta 
fülsiketítő zajjal untalan azt hirdették, hogy 
velők van „Magyarország tanítósága" s hogy 
az Orsz. Bizottságból mindazokat ki kell buk-
tatni, akik eddig — több évtizeden át — a tanító-
ság hűséges szolgái voltak. Ez a törekvés csúfos 
kudarcot vallott, amennyiben jelöltjeik 131 
szavazat közül csak 32-t tudtak megszerezni 
s így ezúttal is győzedelmeskedett az az irány, 
mely egyedül alkalmas arra, hogy népoktatás-
ügyünk fejlődését és kartársaink érdekeit egy-
aránt biztosítsa. 

A M. T. Orsz. Bizottsága csak a fizetési 
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üggyel foglalkozott, ellenben úgy az ev. réf., j 
valamint a kath. tanítók az iskola belső életének j 
több kérdését is tárgyalták. A Pesti Hírlap 
erre vonatkozólag ezeket írja : „ Pompa, fény, 
egyetértés és szellem egyfelől, szürkeség, vesze-
kedés, a szellem hiánya másfelől : jellemzik a 
hétfői tanítóegyesületi gyűléseket. A katholikus 
tanítók kongresszusán jelentek meg az előkelő-
ségek, egyházfők, a kultuszminiszter képviselője, 
ott honolt az egyetértés, ott hallottunk az iskola j 
belső életéről is egyet-mást. Ellenben a M. T. J 
Orsz. Bizottságának ülése komor volt, mint j 
valami őszi viharos éjszaka." 

Ugyancsak a Pesti Hírlapból vesszük át a 
következő találó és igaz megjegyzést: „AM. T. 
Orsz. Bizottságában sok-sok fölháborodás talmi 
volt. Akik legjobban menydörögtek, azok nem 
érzik ám a fizetési minimum terhét, sőt inkább 
azoknak vannak a legszebb fizetéseik. Csak azért 
dörögnek, liogy melyik juthatna így vezérségre." 

Örömmel konstatáljuk, hogy nem sikerült a 
tanítóság félrevezetése. A tanítói fizetések rende-
zésével, illetőleg emelésével mi is rokonszenve-
zünk, a tanítók jogos és méltányos kívánságai-
nak teljesülését őszinte szívből óhajtjuk mi is, 
de amit egyesek ennék a kérdésnek a „kezelé-
sével" cselekesznek, azt nem tartjuk a tanítóság 
érdekében állónak. 

A magyar tanítóság józansága ezúttal is 
győzött, akár csak az Eötvös-alap 1904. évi 
februári közgyűlésén. 

Ezek után közöljük — sorrendben — az 
egyes gyűlésekről szóló rövid tudósításokat. 

Az ev. ref. tanítók nagygyűlése. 
Az ev. ref. tanítók orsz. egyesületének köz-

gyűlését Sinka Lajos elnök nyitotta meg, számot 
adván az egyesület tízévi működéséről, melynek 
eredményeképen immár a zsinat is elismerte a 
tanítók szövetségét alkotmányos tényezőnek. 
Következtek ezután a gyűlés rendes tárgyai. 
Elsőnek Kecskeméthy László (Mezőtúr) tartott 
előadást a fizetésügyről, sürgetvén, hogy az 
iskola jellegének tekintetbevétele nélkül egy-
forma legyen a tanítók fizetése. Ugyanő elő-
terjesztett egitacionális tervet, melyet általános 
helyesléssel fogadtak. Több sürgető hozzászólás 
után a közgyűlés Kecskeméthy határozati javas-
latát elfogadta. 

Következett a népiskolák tantervének kérdése, 
amit Csnrka István debreczeni tanító ismertetett. 
Kimondották, hogy minden tantervből kiküszö-

bölendő minden olyan tárgy, melynek a gya-
korlati életben — és pedig akár a kultúrális, 
akár az erkölcsi közösségben — az ifjúság 
hasznát nem veheti. Elvetendő minden tárgynál 
a fölvett tömegből mindaz, aminek kényszerült 
beemlézése a verbalizmus nyűgében tartaná 
továbbra is az iskolát, tehát szigorúan kerü-
lendő mindaz, ami az önálló gondolkodás útjá-
ban áll. A zsinattal szemben kívánja a tanítóság, 
hogy egységes oktatótervük legyen a református 
iskoláknak. Igyekeznek az állami tantervet 
átvenni és a hittani tananyagot abba úgy bele-
illeszteni, hogy abból túlterhelés ne származzék. 

Szalóky Dániel (Csokonya) adott elő ezután 
javaslatokat, amelyek a tíz éves szép múlttal 
dicsekvő egyesületet erősítenék. Dobó Sándor 
(Hajdúböszörmény) az egyesület közlönyéről 
tett jelentést. Az összes indítványokat a gyűlés 
elfogadta. Következett a tisztújítás. Tiszteletbeli 
elnök : Sinka Lajos, elnök : Simon Károly, 
alelnökök: Szalóky Dániel (Csokonya), Ritoók 
István (Kaba), t i tkár: Kecskeméthy László 
(Mezőtúr), főjegyző : Csnrka István (Debreczen). 
Választottak ezenkívül 30 választmányi tagot. 
Tiszteletbeli tagok lettek : Varga István (Nagy-
kőrös), Sólyom Antal (Hajdúböszörmény) és 
Józsa Pál (Kisújszállás). 

Orsz. Kath. Tanítói Segélyegyesület. 
A kath. tanítók segélyegyesületének közgyű-

lésén dr. Walter Gyula pápai prelátus, kanonok 
elnökölt, aki hazafias megnyitó beszédében első-
sorban a kivándorlásról emlékezett meg. Külö-
nösen azt tartja sajnálatosnak, hogy már a 
tanítók is kezdenek kivándorolni. Azután arról 
szól, hogy a tanítók legsikeresebben küzdhetnek 
meg a szociálizmussal, amelyet a nép közé 
akarnak bevinni. Végül köszönetet mondott 
Begovcsevich Róbert püspöknek, az alap keze-
léseért. Begovcsevich Róbert v. püspök pénztári 
jelentése szerint az alap vagyona 193.884 korona 
58 fillér. Az 1905. évi bevétel 8147 korona 
20 fillér volt. A jelen évre a közgyűlés 29 
ösztöndíjra 3000 koronát és 75 segélyre szintén 
3000 koronát szavazott meg. Időközi segítségre 
az elnök rendelkezésére 1594 koronát bocsátott. 
Folytatólagosan 200 korona ösztöndíjat kap : 
Bagi Imre (egri egyházmegye). 100 —100 ko-
ronát kapnak: Bartossik Bódog (kassai em.), 
Berta Teréz, Gyarmati Kálmán, Karsai Béla 
(esztergomi em.), Láng György, Erdélyi Géza 
(szatmári em.), Gazsó László (nyitrai em.), 
Grossmann Mária (szepesi em.), Harsányi László 
(veszprémi em.), Hegedűs László, Reuter Mária 
(győri em.), László József (szombathelyi em.), 
Lehoczky János, Plósz Adrienna (Eger), Raduly 
Árpád (erdélyi em.), Sterback Emilia (besz-
terczebányai em.), Szuvák József (eperjesi em.), 
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Tóth Róza (Kalocsa) ; a megüresedett helyeket 
a következőkkel töltötték be: László Dénes 
(erdélyi em.), Tóth József (beszterczebányai em.), 
Zsembery Ferenc (kassai em.), Kálosy' József 
(szombathelyi em.), Kuharik Ferenc (váci em), 
Stangl Sándor (veszprémi em.), Szabó József 
(egri em.), Janics E>nesztin (győri em.), Záni 
Gizella és Mudry Mária (szepesi em.). Ezután 
75 tanítónak, illetve özvegyének 40 korona 
segítséget ítélt meg a középponti bizottság. 

Ezután még hetvenöt 40—40 koronás segít-
séget szavaztak meg. Végül az elnök jelentést 
tett az árvaházi bizottság működéséről. A jelen-
tés beszámol az eddigi gyűjtés eredményéről. 
Az árvaházat Esztergomban akarják fölállítani 
s erre a célra a város iugyentelket ajánlott föl. 
A közgyűlés megállapította a további gyűjtés 
módozatait. Ezek közt legfontosabb, hogy minden 
katholikus tanköteles után öt fillért szedjenek 
az árvaház javára, ami 1,000.578 tanköteles 
után évi 74.000 koronát jelentene. Ennek enge-
délyezésére megkérik a püspöki kart. Az árva-
házi bizottságba m gválasztották még Machovich 
Izidor apátot és Fejes Jánost. Macliovich Izidor 
lelkes szavakkal mondott köszönetet Walter 
Gyula elnök odaadó, önzetlen fáradozásáért, 
mellyel a segítőalapot föl akarja virágoztatni, kéri 
továbbra is az ügy iránt való jóakaratát és sze-
retetét. Az ülés az elnök lelkes éltetésével ért véget. 

M. T. Orsz. Bizottsága. 
A M. T. Orsz. Bizottsága augusztus 26-án 

a Tanítóit Házában igazgató-tanácsi ülést tar-
tott, amelyen a közgyűlés napirendjét állapította 
meg, kimondván, hogy az összes tárgyakat 
leveszi a napirendről s csak a fizetésüggyel fog 
a közgyűlésen foglalkozni. Ez a gyűlés oly 
szenvedélyes, oly zajos volt s a „tanítóság" 
prezumtív vezérei annyira személyeskedtek egy-
mással, hogy a feledés (erős szövésű) fátylát 
borítjuk rá s áttérünk a közgyűlésre. 

A közgyűlésen, melyet Nagy László h. elnök 
nyitott meg, mintegy 200 kartársunk vett részt. 
Nagy László hosszabb elnöki megnyitót mon-
dott, fejtegetvén, hogy a nép műveltsége az 
első az általános népjogok kivívásához. E célból 
a nemzet legfőbb kötelessége a tanítók sorsán 
való könnyítés. Negyven esztendő óta, úgymond, 
minden téren haladás tapasztalható, csak a 
tanítói fizetés van ma is abban a nyomorúságos 
állapotban, amelyben negyven évvel ezelőtt volt. 
A tanítóság bízzék a maga erejében és nem 
kétli az elnök, hogy a mai kormány is ismerni 
fogja a tanítókkal szemben kötelességét. (Él-
jenzés.) Jelentette az elnök, hogy a tanszer-
kiállítás megnyilt a Tanítók Házában és hogy 
a kiállításról VoAigél Jenő igazgató és Miklós 
Gergely titkár tartanak előadást. 

Cavalloni Pál árvaházi tanító emlékbeszédet 
mondott Somlyay Józsefről, az Orsz. Bizottság 
elhunyt elnökéről. Jellemezte őt, mint a tanítók 
igaz ügyének bátor harcosát, aki harminc éven 
át az első sorban küzdött a tanítóságért. Az 
emlékbeszédet tetszéssel fogadták és az elnök 
megköszönte az előadó beszédét. Egyben föl-
hívta az elnök a tanítóság figyelmét arra, hogy 
Somlyay sí. emlékéről meg ne feledkezzék. 

A hivatalos jelentések meghallgassa után 
kiküldötte a közgyűlés a tisztújításra a szavazat-
szedő-bizottságot. Rátértek ezután a gyűlés 
tulajdonképen való tárgyára: a tanítóság fize-
tésének kérdésére. 

E tárgyban Földes Géza terjes tette elő a 
nemzethez intézendő proklamáció tervezetét. 
A proklamáció az iskola teljes reformját kéri 
tisztán nemzeti alapon. A régi szol.ásókat tisz-
teletben akarja tartani és az új eszm kel; nem-
zetiekké akarja átalakítani. Kiterjed a javaslat 
az iskolai élet minden mozzanatára : az iskolák 
zsúfoltságának megszüntetésére, a tanítóképzés 
reformálására, a házitanítás ellenőrzésére, a fizetés 
rendezésére és a becsületes fegyelmi eljárásra. 

Zajos tárgyalás és többek hozzászólása után 
a nemzethez intézendő proklamációt elfogadták. 

Következett a tisztújítás eredményének föl-
olvasása. Minthogy minden vidéki egyesületnek 
csak egy-két képviselője szavazhatott, összesen 
131 szavazatot adtak be. 

Elnök lett : Kozma László, ,97 szóval. Száva 
János 32 szavazatot kapott. Alelnök: Nagy 
László, 121 szóval. Koncsek Lajos, 59 szóval. 
Schneider István (Pécs), 77 szóval. Máthé József 
(Marosvásárhely), 79 szóval. Titkár: Hajós Mihály, 
91 szóval. Jegyzők: Benedek Sámuel, Gorzó 
Dénes, Józsa Dániel, Sófalvi György (Arad), 
Végh István (Vámosladány). Pénztáros: Dallos 
István. Ellenőr: Barca Albin. Levéltáros: Koncsek 
Lajos. Igazgató-tanácsi tagok: a) Budapestről : 
Almási János, Bursics Ernő, Gáti György, Göőz 
József dr., Józsa Mihály, Kapy Rezső, Kiss 
Béla, Léderer Ábrahám, Magdics Károly, Magyar-
József, Minké Béla, Móra István, Schön József, 
Sretvizer Lajos, Szentgyörgyi Lajos, Szőke 
István, Tanos Sándor, Tóth József, Trájtler 
Károly, Ujváry Béla. b) Vidékről: Benedek 
Vince, Győr. Bocsek György, Trencsén. Dobó 
Adolf, Igló. Dobó Sándor, H. Böszörmény. 
Ember János, Székelyudvarhely. Kovács Vince, 
Arad. Orsovszky Gyula, Nyíregyháza. Pallós 
Albert, Kolozsvár. Ritókh István, Kaba. Sárkány 
Gábor, Munkács. Schenk Jakab, Fehértemplom. 
Simon Károly, Hajdúhadház, Sólyom János, 
Kolozsvár. Sudy K. János, Kassa. Szirbek József, 
Székesfehérvár. 

Ezzel a túlságosan zajos ülés az új elnök 
éltetésével véget ért. 
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A katholikus tanítók kongresszusa. 
A kath. tanítók kongresszusán mintegy 300 

tanító és tanítónő jelent meg. A vallás- és 
közoktatásügyi minisztert dr. Kacskovics Mihály 
min. oszt.-tanáesos képviselte. Jelen volt Pro-
hászka Ottokár székesfehérvári püspök, több 
apátkanonok, több országgyűlési képviselő és 
számos egyházi és világi tanférfiú. 

A kongresszus védő-elnökét, gróf Zichy Gyula 
pécsi püspököt, többtagú küldöttség hívta meg 
a gyűlésre. Megjelenvén a gyűlésen, a jelen-
levők az „Isten áldd meg a magyart" énekelték 
el, majd megalakult a kongresszus. 

Elnök lett Szentgyörgyi • Jordán Károly és 
Ember Károly, alelnökök: Wajdits Gyula, 
Dreisiger Ferenc, B?lky Károly és Herder Ká-
roly. Szakosztályi elnökök lettek: Zundl Péter, 
Szőke Sándor, Walter Gyula és Fürth Béni. 

Gróf Zichy Gyula püspök, védő-elnök mondta 
el ezután megnyitó beszédét. Elsőben elődjének, 
a veszprémi püspöknek érdemeit méltatta, majd 
így szólott : 

A tiszta, őszinte szeretet hozott ma ide, hogy 
a magyar katholikus tanítók Hl. nagygyűlésén 
résztvegyek, hogy itt elnököljek, hogy szóval 
és tettel ama magasztos eszmék és célok szol-
gálatába álljak, melyekért a magyar kath. 
tanítók összessége küzd és lelkesedik s amelyek-
nek megvalósításán s előbbre vitelén ez a kon-
gresszus is munkálkodni akar. Igen ! Azért 
jöttünk össze édes hazánk minden tájékáról, 
hogy közös erővel, közös akarattal és fokozott 
munkakedvvel lépjünk ama nagy föladat meg-
oldása elé, melyet e kongresszus programjául 
fölvett s amelynek sikere úgy a magunk, mint 
hazánknak s nemzetünknek javára szolgáland. 
Vezérelvünk s munkásságunk alapja mindig 
egy, az, hogy hitvallásos, katholikus iskoláink 
jellegét megtartjuk, színvonalát mindjobban 
emeljük s a vallásos nevelést mélyítjük, hogy 
iskolánk — amiként eddig is volt — ezentúl 
is erőssége legyen egyházunknak s benne mind-
nyájunknak. Hangsúlyoznunk kell azt mindig 
újra, főleg napjainkban, mikor a hitközöny s 
a vallástalanság nem csupán a társadalmat kezdi 
ki mindjobban, hanem hullámai már-már az 
iskola falait is érik. Akut veszedelem talán nem 
fenyeget, ám azért az elő vigyázatot,. az éber 
figyelmet, a tudatos munkát iskoláink jellegének 
megóvása s mélyítése körül soha sem mellőz-
hetjük ügyünk kára nélkül. 

Az éljenzéssel fogadott elnöki beszéd után 
Jordán Károly egyházi elnök üdvözölte a kon-
gresszus védnökét. A többek közt így szólott : 
Hit és honszerelem. Valóban, ez a kettő össze-
tartozik. Es össze is van forrva minden igaz 
magyarnak a szívében ! A mi egyházunk legalább 
azt tanítja Szent Ambrussal, hogy a keresztény-

nek első kötelessége az Istenre, második köte-
lessége a hazára vonatkozik ! S történelmünk 
is azt hirdeti, hogy a magyar katholicizmus és 
a magyar hazafiság egymástól elválaszthatlan 
s e kettő egymást támogatva, mindig a nemzet 
boldogságán munkálkodik. 

Az éljenzéssel fogadott üdvözlést követte az 
üdvözlőtáviratok fölolvasása. Üdvözölték a 
pápát, a királyt, a hercegprímást és gróf Apponyi 
Albert vallás- és közoktatásügyi minisztert. 

Következett ezután az első tárgy: a nemzeti 
öntudat és fajszeretet fejlesztése. Előadó Ember 
Károly volt. Az első elv, amit az előadó han-
goztat, az, hogy a nemzeti öntudat és fajszeretet 
nevelése mint vezérlő eszme vonuljon végig 
köznevelésünk minden rendű és rangú iskoláiban, 
mert csak ezek biztosíthatnak a jövőnek oly 
nemzedéket, mely cselekvő nemzeti életet élni 
tud s mely egy szabad és függetl.n magyar 
hazát értelmi tudásának értékével, akaratának 
acélozott erejével fönntartani és fejleszteni tud. 
Hangoztatta, hogy a nemzeti életnek minden 
iskola egyformán hasznos és nélkülözhetetlen, 
er.ért egyforma szeretettel forduljunk minden 
rangú iskolánkhoz. Kívánja, hogy az iskolákat 
keresztényi szeretet hassa át, faji természetünk-
nek megfelelően. Kívánja a nemzeti törté-
nelemnek és a nemzeti irodalom ismertetésének 
nagyobb méltatását. 

Mildósy József esztergomi tanító a fölvetett 
eszmének a népoktatásra vonatkozó tételeit 
dolgozta ki. Óhajtása, hogy, mivel a népiskola 
legfelsőbb osztályait csak kevés tanuló jár ja 
végig, már a középső fokon tárgyalják a nemzet 
történelmét. Utalt Apponyi min:szternek ama 
beszédére, amely az állami tanítóknak a vallás-
erkölcsi nevelést ajánlotta figyelmébe. Kívánta 
hazafias ünnepek rendezését, a madarak és fák 
napjának megtartását. 

Pilinszky Lajos dr. tanítóképző-intézeti igaz-
gató a középiskolákban kívánatos nemzeti ön-
tudat fölébresztéséről szólott. Kívánja, hogy az 
összes studiumok középpontja legyen a hazai 
föld. Külsőségekben is meg kell nyilvánulni 
nemzeti öntudatunknak, fejezze ki ezt a közép-
iskola díszítése is. Nemzetiségi vidékekre a leg-
jobb tanárokat küldené ki. 

Dr. Acsay Antal az egyetemi oktatás kere-
tében szükséges tennivalókat, Dreisziger Ferenc 
pedig a tanítóképzők dolgát vázolta és a ter-
jeszkedő nemzetköziek ellen kívánt gátat emelni. 

Aznap délután a szakosztályok üléseztek. 
Ezekben a következők tartottak előadást: dr. 
Giesswein Sándor a katholikus tanító föladatairól 
a keresztény-szociális tevékenység terén ; Tóth 
Géza a katholikus népiskolai nevelés föladatáról 
a kivándorlás megszüntetésére; Wohlmuth Ernő 
a katholikus népiskolai, ifjúsági és népkönyv-
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tárak nevelő hatásáról; Szentiványi Károly a 
népszövetség nevelő hatásáról ; dr. Kováts Gyula 
a tanítók képesítéséről, vonatkozással a tanítók 
erkölcsi és anyagi helyzetére ; Barabás György 
a tanítók fizetésügyéről és Számborovszky Rezső 
a tanítók nyugdíjügyéről. 

Arra a panaszra, hogy a katholikus tanítókat 
nem vennék föl az állami képzők szociális 
kurzusaira, megfelelt Weszély István tanító, aki 
bizonyította, hogy igenis őt is, társait is nagyon 
szívesen látták ott. (Ideje volt már ennek 
a helyreigazításnak, mert bizonyos oldalon ezzel 
is sokat izgattak! Szerk.) ! 

* 

A kongresszus második napján, augusztus 
28-án, az első tárgy szintén a nemzeti öntudat 
és fajszeretet fejlesztéséről szólt, amit ezúttal 
Breisziger Ferenc kalocsai képzőintézeti tanár 
világított meg. A nemzeti öntudat és fajszeretet 
fejlesztésének módszeréhez számos hozzászólás 
történt. 

Guzsvenicz Vilmos esztergomi képzőintézeti 
igazgató a tanítóképzők szempontjából világí-
totta meg a kérdést. Szükséges, úgymond, hogy 
a nemzeti eszmétől áthatott legyen minden 
tanítóképzőnk. Ez a legelemibb követelmény, s 
ha van képzőnk, amely e tekintetben jogos 
kifogás alá esik, ott haladéktalanul kell a bajt 
orvosolni, vegy az intézetet állami hatalommal 
he kell csukatni. Kíván még erős keresztény 
hitet minden tanítójelöltbe, hogy a nemzeti 
eszme letéteményesének érezze magát. Szük-
séges, hogy a keresztényi hit az állami inté-
zetekbe is bevonulhasson. 

Gubieza Lajos veszprémi tanító javasolta, 
hogy iskolai fogadalmi zászlóünnepeket ren-
dezzenek ; erre legcélszerűbbnek tartja március 
15-ét. Szőke Sándor egri tanítóképző tanár 
Eger város példájára a hazafias szónoklatok 
jutalmazását kívánja szélesebb körre kiterjesz-
teni. Bertalan Vince esztergomi tanító kívánja, 
hogy a népoktatási törvény revíziója alkalmából 
az előkészítésben részt vehessenek, az ország 
katholikus híveinek számaránya szerint, a katho-
likus tanférfiak. Walter Gyula dr. a hazafias 
nevelés szempontjából kívánta, hogy a katholikus 
tanítóknak is adják meg a vasúti kedvezményt, 
így lehet csak tanításuk az ország szempont-
jából életteljes. 

A helyesléssel fogadott indítványok után a 
katholikus segítőalap készülő árvaházát ismer-
tette Walter Gyula pápai prelátus. Az árvaház 
építése nagyjából immár biztosítva lenne s e 
célra az előadó a magáéból 2000 koronát föl-
ajánlott, amit a gyűlés nagy éljenzéssel fogadott. 
Baj azonban, hogy a fönntartás még nagy gon-
dot okoz. Huszonkétezer katholikus tanító közül 

még mindig csak 2000 tagja van az alapnak. 
S kérelmet intéztek a püspöki karhoz, hogy a 
katholikus népiskolák tanulóit fejenként és 
évenként 5 fillérrel lehetne megadóztatni, ebből 
70.000 korona évi jövedelemre számíthatnának. 
A közgyűlés helyesléssel fogadta az indítványt 
és kívánatosnak mondotta Fejes János, Ember 
Károly és Fonyó Pál hozzászólása után, hogy 
a tanítóság a katholikus segítő alap kezelésében 
nagyobb tért nyerjen. 

Kórody Miklós pécsi tanítóképző-intézeti tanár 
kissé sötét színnel festette az iskolaállamosí-
tásnak a nemzeti népoktatásra irányuló káros 
oldalát. Szerinte az állam előbb kiéhezteti a 
katholikus iskolák embereit, hogy aztán az 
államosítás annál könnyebben menjen. Az álla-
mosítás legjobb ellenszere a katholikus tanító-
ság anyagi ellátásának emelése. Kívánja a gyűlés 
éljenzése között, hogy a katholikus tanítóság is a 
tisztviselői rangsorba állíttassék és fizetése a IX., 
X. és XI. fizetési osztály szerint szabassék meg. 

Keményfy K. Dániel az iskolai rendtartási 
tervezetnek az egyházmegyei iskolatanácsra 
vonatkozó részét kívánja úgy módosíttatni, hogy 
abba minden esperesség kerületéből egy-egy 
világi tanító is behívassék, hogy így az iskola-
reformok előkészítése ne nélkülözze a szakszerű-
séget. Ember Károly és Blaskóvits Ferenc apát 
fölszólalása után elismerését fejezte ki a kon-
gresszus, hogy ezt az indítványt egyházi férfiú 
tette meg. Barabás György a szakosztályok 
határozatait terjesztette elő. Walter Gyula hozzá-
szólása után a tanítók fizetésjavítására vonatko-
zólag Kórody Miklós javaslatát fogadták el. 

Erre megválasztotta a kongresszus a katho-
likus tanügyi tanács elnökeivé Szentgyörgyi 
Jordán Károlyt és Ember Károlyt, titkárokká 
Breisziger Ferencet és Dobos Jánost, könyv-
tárossá Györffy Jánost. Megválasztották még 
a százas bizottságot, amely a kongresszus hatá-
rozatait végrehajtja, valamint a katholikus 
iskolaügyi tanács tagjait. 

Végül Zichy Gyula gróf védő-elnök tartotta 
meg záróbeszédét, kifejezve, hogy testvéreinek 
tekinti a katholikus tanítóságot. Ha anyagi 
helyzetük miatt még tűrni is kell ma, azon lesz, 
hogy tűrhetővé tegyék nehéz helyzetüket. Ez-
irányú kérésüket teljes erővel fogja képviselni 
az illetékes helyen. 

A pápai himnusz és Vörösmarty Szózatának 
eléneklése után a kongresszus véget ért. 

A gyermeklélektan föladatairól. 
A g y e r m e k l é l e k t a n f ö l a d a t a e g y r é s z t t i s z t á n 

e l m é l e t i , m á s r é s z t g y a k Q r l a t i t e r m é s z e t ű . A z 
elsőt p s z i h o l ó g i a i elméletnek, a z u t ó b b i t g y a -
k o r l a t i p s z i h o l ó g i á n a k n e v e z h e t n ő k el . 
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Ami az elméleti részt illeti: a pszihológia 
föladata kutatásaival annyira előrenyomulni, 
amennyire lelki élet nyomai egyáltalában tapasz-
talhatók. Ezért fontos önmagáért is minden 
tapasztalat a gyermeklélektan kutitási terén, 
ha nem is alkalmas az eredmény a gyermek és 
felnőtt lelke közötti közös vonás vagy ellentét 
megmagyarázására, megvilágítására. Természe-
tes, hogy olyan tapasztalatok iránt, melyek a 
felnőtt lelki életétől különbséget tüntetnek föl, 
nagyobb figyelemmel leszünk, mint a rendesek 
iránt. 

Ebből kifolyólag a gyermekpszihológia bizo-
nyos összehasonlító tudomány részben. Ezen 
összehasonlítás nem a hasonlóságok kiemelését, 
keresését jelenti, hanem épen a hasonlók közt 
található különbségek kutatásában és fölismeré-
sében rejlik. A sok tekintetben különböző gyer-
meki lelki életből fejlődik a pszihológia tulajdon-
képeni anyaga: a felnőtt lelki élete. Másrészt 
tehát bizonyos származást tárgyaló tudománnyal 
állunk szemben. Ilyenformán célunk kettős lehet. 
A gyermeki lélek tanulmányozásával kitudhatjuk 
a mai kultúrember fejlődését egyrészt, meg-
ismerhetjük a fejlődést általánosságban, valamint 
egyes emberi típusoknak, individuálitásoknak 
létrejöttét. Tehát egyedfejlődést ismerünk meg. 
Tanulmányozásunk alapján azonban fölfedez-
hetünk másrészt összekötő kapcsokat az egyed 
és törzsfejlődés között. Föltételezve azt, hogy 
a törzs- és egyedfejlődés közt szoros kapcsolat, 
hasonlóság van, úgy ez a föltétel alapja a 
Herbart-féle „kultúrfok teóriá"-nak. Herbart és 
követői a nevelési rendszert kultúrtörténeti 
alapra építették föl. Mióta azonban elfogadtuk 
a Ilaeckel-féle biogenetikus alaptörvényt, mely 
szerint az egyedfejlődés a törzsfejlődés egy 
rövidebb ideig tartó alakja: azóta kultiválják 
mind jobban-jobban a gyermeki lélek tanul-
mányozását. A gyermeklélektan föladata fényt 
vetni a gyermeki lelki élet jelenségeire, bevilágí-
tani az emberiség szellemi fejlődésének titkaiba. 

Gyakorlati értékre nézve a gyermekpszihológia 
a pedagógiának nélkülözhetetlen segédtudo-
mánya. A pedagógia mint tudomány — mondja 
Herbart az „Umriss pädagogischer Vorlesun-
gen" című munkájában — a gyakorlati filozófia 
és pszihológiától függ. Amaz mutatja a nevelés 
célját, emez az útat, módot és a leküzdendő 
akadályokat. Ha már most a tudományos lélek-
tan föladata : a pedagógia fölépítésére való 
alappal szolgálni, úgy annál inkább fontos a 
gyermeklélektan e cél érdekében. S a modern 
lélektani tanulmányoknak a gyermeki lélekre 
való kiterjesztése hova-tovább megerősíti azt a 
föltevést, hogy a Herbart-féle nevelési rend-
szeren túl kiható alapot kell megteremtenünk. 
Ezen új nevelési tudománynak alapját a gyermek-
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tanulmányozásnak kell megadnia, a gyermek-
lélektannak kell leraknia. 

Észak-Amerikában terjedt el a gyermek-
tanulmányozás ügye leginkább. Eredményképen 
említik föl, hogy a különböző iskolák tanerőit 
e tudományág ápolása hozta össze. A gyermek-
tanulmányozás ügye az egyetemi tanárt a nép-
tanítóval unszolta összműködésre. Kölcsönösen 
megismervén egymást, egy egységes nevelési 
rendszert teremtettek meg. Amerika a gyakor-
latiasság hazája. 

A gyermeki lélek tanulmányozása megismer-
tette a tanítót tanítványaival. Megóvta a tanítót 
attól, hogy osztályát egy egységnek tekintse s 
munkáját csak gépszerűen végezze. S mivel 
ezáltal a tehetségeseket és kevésbé tehetsége-
seket megtalálták, megismerték, egyes egyéneket 
és tipusokat a nekik megfelelő életpályákra 
irányítottak. 

Egyben a gyermektanulmányozás művészete 
magyarázza meg azt, hogy az iskolákat a nő-
tanítók mindinkább a férfikézről elhódítják. 
(Amerikában több a tanítónő, mint a férfi. S 
vannak olyan fiútanulók, kik egész iskolai tanul-
mányukat tanítónő vezetése alatt végezték el.) 
A tanítónő nevelésre való természetadta ráter-
mettsége itt tapasztalható föltűnően. A női szív 
előbb képes szimpatikus kötelékkel a tanítványt 
magához kötni, munkássága e jegyben hatha-
tósabb. Míglen a férfitanító nem ritkán túl-
szigorú és erőltetett nevelési módjához a gyermek 
nem szívesen alkalmazkodik, vagy kénytelen 
alkalmazkodni. Szóval : a nő jobban nevel, akár-
hányszor kénytelenek vagyunk ezt beismerni. 

A gyermektanulmányozás fölfedezte, meg-
ismerte bzon fejlődési időszakokat, melyekben 
egyes tanítási tárgyakat sikeresebben tanítani 
s egyes módszereket hathatósabban alkalmazni 
lehet. Ez a kutatás még befejezve nincs, sőt 
most vagyunk a kezdet kezdetén. A gyermekek 
megismerése összébb hozta az iskolát a család-
dal. Már sok helyen tanító és szülő fontos 
egészségügyi, szociális stb. kérdésekben együtt 
tárgyal s tanácskozik. 

A gyermektanulmányozás fejlesztette a gyer-
mek iránti szeretetet, megismertette a felnőtteket 
a gyermek jogaival. Leszállította a meg nem 
értett gyermekegyéniségek számát s fokozta a 
gyermeklélek megismerésére való törekvést. S 
végre megtanította az embereket arra, hogy 
iskolaépület, pad, tanszer, tantárgy, módszer, 
órarend : mind a gyermeki lélek érdekeit szol-
gálja, hogy mindezek alkalmazkodjanak hozzá 
s ne fordítva. 

Vajha mi is megértenők e tudományág fon-
tosságát s szolgálatába minél többen szegődnénk! 

(Budapest ) Tas József. 
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A jelíein abiiormitásei. 
(Az abnormis hazudozók és szédelgők. — Az állhatat-
lanok. — A született bűntettesek. — Moral insanity. — 

Lángelme és abnormítás.) 
Az elmének, mint összességnek, közelebbi 

tanulmányozása elkerülhetlenül arra szorította a 
tanulmányozásával foglalkozókat, hogy a nor-
malitás és a betegelméjüség határai között bizo-
nyos átmeneti állapotokat különböztessenek 
meg. Ezek, ha nem is tekinthetők az elme 
megbetegedéseinek, — hiszen többnyire az 
egyén legelső életéveitől fogva élete végéig 
állandóan nyilvánuló jelenségekről van szó — 
különválasztásuk a normális elméjűségtől úgy 
tisztán tudományos, mint gyakorlati, pl. bün-
tetőjogi szempontokból szerfölött kívánatosnak 
mutatkozik. 

Ezeket az átmeneti állapotokat, melyekre 
nézve a tudomány a részletekben még meg nem 
egyezett, különböző^ szerzők különböző néven 
szokták elnevezni. Általában terheltek, elfajul-
tak, dégénéré-k, déséquilibré-k, psziehopathiások, 
abnormis jelleműek neve alatt szokták őket 
ismertetni. 

Találkozunk velük nem egyszer az életben, 
alantas és magas társadalmi állásokban, részben 
a büntetőtörvényszék előtt is, hol mint szédel-
gők, iparlovagok, betörők, rablók, gyilkosok, 
általában mint javíthatatlan gonosztevők jelen-
nek meg újból meg újból. 

Próbáljuk meg az emberi nem ezen elfajult 
hajtásainak tömegéből a legjellegzetesebb típu-
sokat kirágrdni s néhány vonással megrajzolni. 

Az egyik ilyen típus, mellyel az élet leg-
különbözőbb viszonylataiban, a társadalom min-
den rétegében összeakadunk s melyet rend-
szerint a lailus is elég hamar fölismer: a 
hazudozó abnormisok csoportja. Már gyermek-
korukban feltűnnek rendkívüli, céltalan s mér-
téktelen, de egyszersmind kritikátlan hazugsá-
gaik révén. Fölfogásuk nagyon megbízhatatlan, 
telve illúziókkal, melyeket helyre nem igazíta-
nak. Mindenbe belekevernek valamit, aminek 
reális alapja nincsen ; mozgékony fantáziájuk, 
mely azonban nagyobb alkotásokra képtelen, 
minden benyomáshoz, de minden visszaemléke-
zéshez is hozzátold valamit, ami talán való 
lehetne, de nem valóság. Az igazságtól való 
ezen eltéréseiket részben észreveszik, részben 
meg sem érzik, állandóan a mesélés, a tényle-
ges és költött dolgok többé-kevésbé otromba 

szövevényében élnek, melyből kievickélni még 
jóakarattal, sem tudnának. De ez a jóakarat 
hiányzik. Ok a hazudozást valósággal önmagá-
ért, kultuszként űzik. A legelemibb eseményeket 
kalandosan kiszínezik, mindig tudnak valami 
érdél eset., valami rendkívülit. Hencogéseikben 
azonban nem túlságosan óvatosak, könnyen 
durva ellentmondásokba keverednik. Ha ezeket 
szemükre hányjuk, ha megcáfoljuk őket, több-
nyire könnyedén átsiklanak az eseten s foly-
tatják ott, ahol elhagyták. Mások őszinte meg-
bánást színlel ek, javulást ígérnek, heves érzelmi 
kitörésekben tetszelegnek, anélkül, hogy lényük-
ben csakugyan, bár rövid időre is, változás 
állna be. 

Amennyiben a dolog érnél marad, elég ártat-
lanok. Legföljebb családjukat diffamálják, avagy 
mint esetleges vádlók vegy tanúk, a bíróságot 
hozhatják kellemetlen helyzetbe. Legtöbbször 

1 azonban oly felületesek, hogy hazudozásaik 
abnormitása iránt sokáig senkit sem hagyhat-
nak kétségben. 

Az ezekhez közelálló abnormis szédelgőknél 
a hazudozás már nem öncél, hanem egyszer-
smind megélhetési eszköz. Rendszerint igen jó 
svádájukkal, látszólagos intelligenciájukkal, a 
műveltség morzsái,al, melyeket mindenütt föl-
szednek s igen jól tudnak alkalmazni, meglepő 
biztos föllépésükkel a naivabb embert könnye-
dén körülhálózzák, kihasználják. Megjelennek 
mint rég nem látott, a családtól idegenbe sza-
kadt rokon, mint elűzött, bújdosó Rezső trón-
örökös, vagy Orth János, Kossuth Lajos vagy 
Petőfi Sándor, s mindig találnak hiszékeny, 
naiv lelkekre, kik készek utolsó falatjukat is 

; megosztani velük. Házassági ígéretekkel kipré-
selik szegény cselédek, nevelőnők megtakarított 
filléreit, esetleg hamis iratokkal többszörös 
házasságot is kötnek, s mindegyiknek csak-
hamar, amint a pénz elfogyott, istenhozzádot 
mondanak, szóval, nyughatatlanul vándorolnak 
helyről helyre, egyre nevet és szerepet cse-
rélve, egyre hazudozva, mások zsírján élve, 
élősködve, életük tekintélyes részét előbb javító-, 
majd letartóztatási, néha elmegyógyintézetek-
ben töltve. Csak komoly munkára, becsületes 
é!etfönntartásra nem kaphatók, nem kénysze-
ríthetők. 

Az állhatatlanok (instables) típusa magában 
véve külön csoportot alkot, bár számos az át-
meneti alak a normális, valamint az abnormi-
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sak egyéb típusai felé. Az igazi instableok igen 
gyakran teljesen jóindulatú, sőt esetleg némely 
irányban igen szép képességeket mutató egyé-
nek. Végigvonul azonban jellemükön, annak \ 
minden nyilvánulásán, a nyughatatlanság, mely j 
semmiféle irányban nem engedi őket igazi ered-
ményekhez jutni. Pályájukat egyre változtatják. 
A legjobb állást, a legszebb kilátásokat nyújtó 
foglalkozást hirtelen, csekély indokok alapján 
otthagyják. Hol fáradtak, hol levertek, hol az 
igazi hangulatuk hiányzik, hol betegn k érzik 
magukat, hol a külső körülményeket találják 
tűrhetetleneknek ; nincs hatáskör, melyben tar-
tósan helyüket találnák, nincs munka, mely 
nékik igazán megfelelne, ámbátor nem egy 
téren kezdetben hónapokig, egy-két évig igen 
ügyeseknek mutatkozhatnak is. Többnyire azon-
ban kezdettől fogva felületesek, pontatlanok, 
megbízhatlanok, amellett hiúk és követelők. 
Szeretik a kényelmet, szörnyen féltik az egész-
ségüket, iszonyodnak a nélkülözéstől, l.-hetőleg 
semmit meg nem vonnak maguktól, ellenben 
mások iránt kíméletlenek, környezetükön zsar-
nokoskodnak. 

Természetes, hogy az ily egyén csakhamar ! 
nyűg lesz a családra, melynek tagja. Hiába 
költenek reá, hiába juttatják jó állásokba, sehol 
meg nem marad, mindenütt talál ürügyet, 
mellyel a komoly teendők alól kivonja magát, 
minek folytán meg nem tartható. Ismerünk 
igen jó családbeli ily egyéneket, kiken hajó-
törést szenvedett a szeretet, a türelem minden 
igyekezete, de a fenyegetés, sőt a kényszerítés 
is. Ha hozzátartozóik, kifogyva a türelemből, 
megtagadják velük a közösséget, egészséges 
testtel, jó értelmiséggel inkább végigkoldulják 
családjuk összes ismerőseit, egyre változó sze-
repkörrel, inkább nyomorognak, semhogy ko-
moly foglalkozásban tartósan megmaradnának. 
Nyomorúságuk okát persze mindig magukon 
kívül keresik, elnyomottaknak, igazságtalanul 
megrövidítetteknek érzik magukat. 

Vagyonszerzés, pénz iránt nincs érzékük. 
E tekintetben határozottan nagy stílusúak, nem 
nézik a garast, mindig gavallérok, a mások ; 
pénzével is. Nem ritkán a nagyzási téveszmék-
ben szenvelők viselkedésével találkozunk náluk, i 
A csak „tucatemberek"-re szabott társadalmi j 
konvenienciákon mint ostobaságokon túlteszik j 
magukat, de az enyém és tiéd közötti határok ; 
pontos betartását sem érzik magukra kötelező-
nek. Ilyes érzésből kiindulva — teljesen becsü-
leteseknek tekintve magukat — gondtalanul 
költik másoknak esetleg reájuk bízott vagyonát, 
nem tagadva meg önmaguktól semmit. 

Emellett pillanatnyi'ag könnyen befolyásol-
hatók, mely tulajdonságukban a hisztériásokra 
emlékeztetnek. Bár jellemük dispozicióinál fogva 

a büntetőtörvényekkel könnyen összeütközésbe 
jönnek, nem nagyon emlékeztetnek a született 
gonosztevőkre, teljességgel hi nyózván belőlük 
amazoknak benső elégtétele, f.mivel őket a tör-
vények megsértése eltölti. 

A jellemükben legsúlyosabban elfajultaknak 
csoportját a született gonosztevők alkotják. Ez 
a Lombrosotól eredő eine rezés úgy értendő, 
hogy az egyént nem a külső életviszonyok, 
sem valamely megbetegedés, hanem világra-
hozott alkata jelöli o ki a bűntettes pályára. 
Prichard már 1835-ben fölállította a „morál 
insanity", az „erkölcsi elmezavar" fogalmát, 
melynél az értelmi r üködések szinte zavarta-
lanok, míg az érzelmi élet, a h m gúlátok, haj-
lamok, cselekvés terén érzéketlenséget, tompa-
ságot, illetve ferdeségeket, perverzitásokat talá-
lunk. Természetesen nincsen szó arról, hogy 
minden gonosztevő ilyen, alkatában rejlő pre-
desztináció áldozata volna. 

Hogy ilyen egyének léteznek, azt az elme-
orvosi és bírói tapasztalat azóta sokszorosan 
igazolta. Többnyire már gyermekkorban fel-
tűnnek, n mcsak mindenféle gálád csínyjeik, 
hanem azon érzéketlenség és cinizmus révén is, 
mellyel azok t elkövetik. Epen ez az érzéket-
lenség, a mások állapotai iránti teljofc közöny, 
sőt az öröm a mások fájdalmán az, ami reájuk 
jellemző. Értelmiségük különféle fokon ál lhat ; 
mindenesetre azonban különválaszthatók az 
olyan értelmileg gyengeelméjüektől, kiki él a 
rossz hajlamok a korlátolt belátá^, a rossz 
példa s a kedvezőtlen életviszonyok együttes 
termékei. A morál inszániásnál egyet em érv 
határoz : a mértéktelen önzés, mely előtt semmi-
sem szent, semmisem tiszteletreméltó. Kitűnően 
megtanulnak színlelni, embertársaik gjöngéit 
kihasználni, a törvények hézagait, az orvos-
tudomány és törvényhozás humanizmusát saját 
céljaikra kizsákmányolni. A jobb társadalmi 
osztályokba tartozóknál azt látjuk, hogy mái-
kora években a szédelgés magasabb fajtáit 
gyakorolják. Mindenféle adósságokat csinálnak, 
atyjuk nevére drága pénzen árút vásárolnak, 
melyet azután potom áron el vesztegelnek, uzso-
rások kezébe kerüli ek s nem ritkán azokat is 
megcsalják, váltókat írnak al , s ha máskép 
nem megy, hamisítanak is. Csínytevéseiket, 
bűntetteiket több kevesebb ravaszság mellett a 
hallatlan kÖT nyelmüscggel párosult vakmerő 
elszántság jellemzi. Szüleik intései, könyörgései, 
fenyítései egyáltalán nem érintik őket; nem 
ritkán mosolyogva dicsekesznek elkövetett gaz-
ságaikkal. Sorsuk rendszerint elsősorban a 
javítóintézet, melyben igen gy kran a többie-
ket is rontani, lázítani igyekeznek. Majd a fegy-
ház, melyben szintén a fékezhetetlen, bujtogató 
elemet képviselik. Néha azonban színlelnek, 
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adják a megtértet, hozzátartozóikat, őreiket 
fölötteseiket megtévesztik. Amellett hiúk és 
érzékenyek, gyakran a társadalmi rend mártír-
jainak tekintik magukat, kiknek jogukban áll 
magukat e hazug és ostoba társadalmon, ahol 
lehet, megbőszülni. 

Az alacsonyabb osztályokból származók, kik-
nek kihágásait nincs, aki egy ideig is pénzbeli 
áldozatokkal elsímítani, jóvátenni próbálná, 
koldulással, apró tolvajlásokkal kezdik, majd a 
hivatásszerű zsebmetszésen, betörőségen foly-
tatják, s nem ritkán a rabláson, emberölésen 
végzik. Javítóintézet, fegyház egyáltalán nem 
változtat rajtuk. Bünbeismerést, megbánást leg-
kevésbé sem tanúsítanak, még a színlelés fárad-
ságát is ritkán veszik maguknak, többnyire 
brutális módon kérkednek gazságukkal, kegyet-
len-.égükk el. 

Az ezen alacsonyabb osztályokból származó-
kat életviszonyaiknál fogva nehezebb az olyan 
gonosztevőktől megkülönböztetni, kiket a kora 
gyermekkoruktól reájuk ható rossz példa, az 
őket környező szeretetlenség, kapcsolatban a 
nyomorral, vitt a bűnbe. Mégis ez utóbbiakban 
az ép csírát a környezet romlottsága sem tudja 
véglegesen megmételyezni. Ha valamennyire 
idejekorán jobb viszonyok közé helyezzük, ta-
nítjuk, fegyelmezzük őket, ha felköltjük bennük 
a helyesnek, a jónak érzését s módot nyujtunk 
a munkájuk árán való tisztességes megélhetésre, 
mégis csak megváltoznak, megjavulnak, és 
— miként épen a javítóintézetekből kikerültek 
statisztikája mutatja — rendszerető, munkás 
polgárokká válnak. Ezzel ellentétben az igazi 
morál inszániás, a született, a hivatásszerű gonosz-
tevő bizalmatlanul fogadja az őt megtéríteni 
akarók közeledését, nyíltan kigúnyolja, vagy ha 
már képmutatáshoz nyúl, rászedi őket. 

Ennek ellenére egyes esetekben, hol az 
egyént sikerül hosszú éveken át megfelelő kör-
nyezetben tartani, vagy ahol a viszonyok kény-
szerűsége megismei tette az ily egyénnel a be-
csületes munkának nemcsak keserveit, de örö-
meit is, javulást is látunk beállani. Ez esetek-
ben inkább átmeneti f.lakokról van szó a nor-
mális felé. 

(Budapest.) Dr. Ranschburg Pál. 
(Befejező közlemény a jövő számban.) 

1 Ï I Y A T A L 0 S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kit i l totta; „Die Erde. Herausgegeben von 
J. Felkl in Prag. Entwurf und Zeichnung von 
Ottó Delitsch Litographie und Vordruck des 
geogr.-lith. Institutes von J. Felkl in Prag", 
valamint „Die Erdkugel nach den neuesten 

Quellen bearb. Geogr.-artist. Anst. v. Ernst 
Schotte in Berlin" föliratú földgömböket a 
28.420/1906. számú rendeletével részint a 
magyar közjogba ütköző hibái, részint pedig 
fogyatékos és elavult tartalmuk miatt a hazai 
összes elemi, polgári iskolákból, gimnáziumokból, 
reáliskolákból, tanító és tanítónőképző intéze-
tekből és egyéb közép- és felsőfokú tanintéze-
tekből. 

Köszönetét nyilvánította : dr. Óvári Ferenc 
országyűlési képviselőnek, aki a pápai áll. el. 
isk. tanítóképző intézet 12 szegény sorsú növen-
dékének segélyezésére összesen 720 K-t ado-
mányozott; a debreczeni „Polgári Asztaltársa-
ságának, mely az el. isk. tanulókat 1600 K 
összegű téli ruházattal látta el. 

Kinevezte: Aranyoisy Matild állandó h. 
óvónőt a verespataki I. sz. áll. óvóhoz óvónővé ; 
Ráhm Alfonz oki. tanítót a bártfamihálvói áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Germany Kamilla oki. 
óvónőt a pozsonyi áll. óvóhoz óvónővé ; Konyci-
vics Vladimir oki. tanítót a temesszigeti közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Szöllősy Berta oki. 
tanítónőt a mezőméhesi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Polacsek Mária oki. óvónőt a helpai áll. 
óvóhoz óvónővé; Winkler Margit oki. tanító-
nőt a szepesszombati áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; özv. Hidegi Béláné oki. óvónőt a jászó-
mindszenti áll. óvóhoz óvónővé ; Tiefbrurmer 
Erzsébet oki. tanítónőt a sajórédei áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Kimák Ilona oki. tanítónőt 
a bercsényifalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Czuksr Gizella oki. óvónőt a csetneki áll. óvó-
hoz óvónővé; Ágoston Hona közs. óvónőt a 
torontáljózseffalvai áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Radies 
Ferenc zsófiafalvai áll. el. isk. tanítót a galambosi 
áll. el. isk.-hoz; Csurgó László beregkomlósi 
áll. el. isk. tanítót a szatmárnémeti áll. el. 
isk.-hoz ; Herepey Erzsébet kaczkói áll. el. isk. 
tanítónőt az ózdi áll. el. isk.-hoz; Fischer 
Margit felsőmuzslai áll. el. isk. tanítónőt a kis-
pesti áll. el. isk.-hoz; Fritea Eugénia ózdi áll. 
el. isk. tanítónőt a kisjenői áll. el. isk.-hoz; 
Hamann Domonkos orehoviczai áll. el. isk. 
tanítót a daruvári áll. el. isk.-hoz; Bakó Anna 
szurdoki áll. el. isk. tanítónőt a misztótfalui áll. 
el. isk.-hoz ; Bartha Erzsébet petőszinyei áll. 
el. isk. tanítónőt a resiczabányai áll. el. isk.-
hoz; Gart Tivadar elcsi áll. el. isk. tanítót a 
bethleni áll. el. isk.-hoz ; Bapsi Béla nagy-
ecsedi áll. el. isk. tanítót a görcsöni áll. el. 
isk.-hoz ; Tóth Janka lupényi áll. el. isk. tanító-
nőt az abrudbányai áll. el. isk.-hoz; 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Meng József tomaseváczi közs. isk. r. tanítót; 
Barbulescu Gyula révaújfalvi közs. isk. tanítót; 
Popa Rémusz valisorai közs. isk. r. tanítót; 
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Petrovics Szilárd ferdinándfalvai közs. isk. r. 
tanítót; Fárkáné Sepetián Mária románpetrei 
közs. isk. tanítónőt ; Gáspár János révaújfalui 
közs. isk. tanítót. 

Végkielégítést engedélyezett : Zách Etelka 
felsőmotesiczi áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek 1100 K-t ; Kiss Etelka karánsebesi áll. 
el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 500 K- t ; 
Kis Bálint sósvertikei ev. ref. el. isk. tanítónak 
1000 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott : Zaharia György 
magyarbodzai gör. kel. el isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 680 K - t ; Honyák Lajos komá-
romi róm. kath. el. isk. ig.-tanítónak évi 
1660 K-t ; Horváth Mihály mersei közs. el. 
isk. tanítónak évi 1000 K- t ; Páscu János tür-
kösi gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 440 K-t ; Putanits János kiirthi róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1180 K-t ; Palocsay 
Ferenc kékesei róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 540 K-t ; Weiss Samu kishegyesi izr. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1120 K-t ; 
Streimelvöger Anna, férj. Medveczky Gézáné 
diósgyőri róm. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónőnek évi 400 K-t ; Forgács János raka-
mazi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 600 K-t ; 
Czéh Ferenc oraviczabányai áll. segélyezett közs. 
polg. isk. munkaképtelen segédtanítónak évi 
1700 K-t ; Nagy János haranglábi unit. munka-
képtelen tanítónak évi 700 K-t ; Bobonka 
András bökönyi gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 560 K- t ; Nikó József radafalvai róm. kath. 
tanítónak évi 1140 K-t ; Balogh János mező-
csáti ev. ref. munkaképtelen tanítónak évi 860 
K-t ; Králik (Minács) János videfalvai ág. h. ev. 
munkaképtelen tanítónak évi 660 K-t ; Schaff er 
Károly temesvári siketnéma-intézeti ig.-tanító-
nak évi 4040 K-t ; Predoniu Miklós tustyai 
gör. kath. munkaképtelen tanítónak évi 380 
K-t ; Nagy József sajókörömi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 820 K- t ; Stefán Mihály 
alsókőrösmezői gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
1120 K-t ; Bugyács Ignác naki róm. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 660 K-t; Kraja 
Antal rudáriai közs. el. isk. tanítónak évi 1020 
K-t ; Medriczky Ince úrvölgyi erdőkincstári 
róm. kath. tanítónak évi 1260 K-t ; Rahovean 
Vazul kelneki gör. kel. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 600 K- t ; Angeli József komá-
romi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1480 K-t ; 
Serbán János somróújfalui gör. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 460 K- t ; Pap 
Ferenc felsőnemeskeresztúri róm. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 640 K-t ; Pallagi 
Benjáminné szül. Galovits Emma elmebeteg 
gyöngyösi el. isk. tanítónőnek évi 720 K- t ; 
Gál János szadai közs. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1140 K- t ; Kodeusz László füzesi 

gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
620 K-t ; Batizi Ferenc békési ev. ref. elaggott 
tanítónak évi 1760 K- t ; Kabai Tani Ferenc 
medinai ev. ref. munkaképtelen tanítónak évi 
920 K-t ; Bábanics Mihály kokasd- pusztai róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 940 K-t ; Bancs 
Péter köődi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
780 K-t ; Matejecz János antalfalvai közs. el. 
isk. tanítónak évi 1746 K 50 f t ; Klesitz 
Mátyás tolmácsi róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 720 K-t; Busz Illés zsákfalvai gör. kel. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 440 K-t ; 
Neumann Károlyné szül. Holländer Amália 
kolozsvári magániskolatulajdonos és tanítónő-
nek évi 260 K-t; Berentés László zilahi áll. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1460 K- t ; 
Záhora András csongrádi áll. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1140 K-t; Varga Ilona 
nagykőrösi közs. polg. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 1040 K-t ; Árion István ruhaegresi 
gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
320 K- t ; Kákosy József bögötei róm. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 740 K-t ; Lukács 
Simon mezőnagycsáni gör kath. munkaképtelen 
tanítónak évi 560 K-t ; Mihutz Péter dióshalmi 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 640 K- t ; Kohn 
Salamon nagyszombati izr. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 1520 K- t ; Vostinár Pál 
belényesi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1780 
K- t ; Gorondi Gábor érkenézi gör. kath. taní-
tónak évi 660 K-t ; Karvajszky István inaszói 
bányatársulati munkaképtelen tanítónak évi 
1040 K-t ideiglenesen; Kyttler Alajos majtényi 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 820 K- t ; 
Szepessy József szécsényi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1120 K- t ; SzÖlősi Antal ivánczi 
róm. kath. el. isk. elaggott tanítónak évi 680 
K- t ; Botos János oláhkékesi gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 420 K-t ; Kovács Gizella zsigárdi 
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
évi 580 K- t ; Szilágyi (Erdélyi Ardeleán) János 
kaáki gör. kath. el. isk. tanítónak évi 700 K- t ; 
Szűcs Péter kisiklódi gör. kath. munkaképtelen 
tanítónak évi 360 K-t ; Ásványi Vendel bakai 
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 620 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: néh. 
Bertalan Gyula zsombolyai áll. segélyezett közs. 
polg. isk. tanító özv., szül. Kupka'j Klementiná-
nak évi 1100 K- t ; néh. Joaneszku János nyug. 
izgári tanító özv., szül. Ogerlács Ilonának évi 
300 K-t ; néh. Staudt Endre Gyula tiszaistván-
falvai nyug. ág. h. ev. el. isk. tanító özv., szül. 
Szikora Etelka Barbarának évi 608 K-t, 2 
kkorú árvájának pedig összesen 202 K 66 f - t ; 
néh. Varga Pál nyugdíjazott mezőkövesdi róm. 
kath. tanító özv., szül. Halász Erzsébetnek évi 
632 K 80 f - t ; néh. Csabai Imre és néh. Hol-
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lósy Zsigmond kecskeméti ev. ref. főgimn. nyug. 
tanár özv.-nek, egyenként évi 1008 K- t ; Dem-
jéndi Károly zsurki ev. ref. el. isk. tanító özv., 
szül. Csiszár Ilonának évi 484 K-t, Gusztáv 
nevű kkorú árvájának 80 K 67 f-t , mindössze 
564 K 67 f - t ; néh. Hardy Elek volt czegléd-
berczeli áll. el. isk. tanító Teréz, Rezső és Elek 
nevű kkorú árváinak egyenként 156 K 66 Ví 
f-t, együtt 470 K- t ; néh. Szilágyi Konstantin 
nyug. tatarosi gör. kel. tanító özv., szül. Korutza 
Annának évi 300 K-t. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. László Elek volt bétái közs. 
el. isk. tanító Erzsébet nevő árvájának a kecs-
kemétibe ; néh. Tátin György volt felsőremetei 
közs. el. isk. tanító József nevű árvájának a 
kecskemétibe ; néh. Gyarmathy Imre volt hizéri 
róm. kath. isk. tanító László nevű árvájának 
a kecskemétibe ; néh. Mátyás Mihály volt tisza-
adonyi gör. kath. el. isk. tanító László nevű 
árvájának a debreczenibe ; néh. Marosi Pál volt 
radvánczi áll. el. isk. tanító Malvin nevű árvá-
jának a kecskemétibe; néh. Márk László volt 
újnémeti gör. kath. el. isk. tanító László nevű 
árvájának a kecskemétibe ; néh. Csecskedi Károly 
volt lázári ev. ref. tanító Károly, Lajos és Emma 
nevű árváinak a debreczenibe ; néh. Leviczky 
Cirill dombostelki volt áll. el. isk. tanító István 
nevű árvájának a debreczenibe ; néh. Bocz 
Péter ny. volt nagybaczoni áll. el. isk. tanító 
Julianna nevü árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Besse Kálmán volt lakszakállosi ev. ref. el. isk. 
tanító Mária nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Scháffer Győző volt sárospataki róm. kath. 
tanító Lajos nevü árvájának a kecskemétibe; 
neh. Szanknlics László volt szécsudvari gör. kel. 
tanító Béla nevü árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Milla István volt balatonberényi róm. kath. 
el. isk. tanító Anna nevű árvájának a debrecze-
nibe ; néh. Kovács Dénes volt köszvényesi róm. 
kath. el. isk. tanító Andor és Irén nevü árvái-
nak a kecskemétibe; néh. Csonka János volt 
szinér váralj ai gör. kath. el. isk. tanító Mária 
nevű árvájának a debreczenibe; néh. Csicslw 
Imre volt beleznai róm. kath. tanító Anna és 
Karolina nevü árváinak a kecskemétibe; néh. 
Iváncsó András volt timsori gör. kath. el. isk. 
tanító Sándor (Emánuel) nevü árvájának a deb-
reczenibe ; néh. Bócz József volt szalónaküveg-
hutai áll. el. isk. tanító József nevű árvájának 
a debreczenibe ; néh. Barabás Béla volt gyergyó-
alfalvi áll. gazd. felső népisk. tanító Béia nevű 
árvájának a debreczenibe; néh. Józsa Károly 
volt szárazajtai ev. ref. tanító Mária nevü árvá-
jának a kolozsváriba; néh. Valló Sándor volt 
gyetvai áll. tanító Anna nevü árvájának a 
kolozsváriba; néh. Murgás József volt szász-
pelsőczi róm. kath. tanító Ludmilla nevű árvá-

jának a kecskemétibe ; néh. Borovics József 
volt hernádvécsei róm. kath. tanító Borbála 
nevü árvájának a kecskemétibe; néh. Vásár-
helyi István volt jászberényi ev. ref. tanító 
Vilma és Mária nevü árváinak a kecskemétibe ; 
néh. Ungur Lajos volt felsőkaznacsi gör. kath. 
el. isk. tanító Aurélia nevü árvájának a kecs-
kemétibe; néh. Hajdú István volt debreczeni 
ev. ref. tanító Anna nevü árvájának a debre-
czenibe; néh. Lehoczky József volt sárospataki 
róm. kath. el. isk. tanító Emma (Erzsébet) nevű 
árvájának a kecskemétibe ; néh. Kovács Ferenc 
magasfoki áll. el. isk. tanító Emilia nevü árvá-
jának a kecskemétibe ; néh. Iváncsó László volt 
vezérszállási gör. kath. el. isk. tanító Jolán és 
Eugénia nevü árváinak a debreczenibe ; néh. 
Éles Imre nagylétai ev. ref. tanító Imre nevü 
árvájának a debreczenibe; néh. Mezei László 
volt mezőnagycsáni áll. el. isk. tanító Erzsébet 
nevü árvájának a kolozsváriba ; néh. Ivanits 
Alajos gyöngyöspüspöki róm. kath. tanító Anna 
nevü árvájának a debreczenibe ; néh. Skultéti 
Sándor volt terpesi róm. kath. tanító Mária 
nevü árvájának a kecskemétibe ; néh. Bácz Imre 
volt damosi áll. el. isk. tanító Róza nevű árvá-
jának a kecskemétibe; néh. Kusstos József volt 
kibédi áll. el. isk. tanító Sámuel nevű árvájá-
nak a kecskemétibe ; néh. Kovács Sándor volt 
ordasi ev. ref. el. isk. tanító Erzsébet nevü 
árvájának a kecskemétibe; néh. Papp István 
volt derecskei róm. kath. el. isk. tanító Gizella 
nevü árvájának a debreczenibe; néh. Paál 
Lajos volt böhönyei róm. kath. tanító Géza 
nevü árvájának a kecskemétibe ; néh. Marcsányi 
István volt isaszegi róm. kath. el. isk. tanító 
Mária nevü árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Papp Ágoston volt beéli gör. kath. tanító 
György nevű árvájának a debreczenibe; néh. 
Szilágyi Mór volt orosházi izr. el. isk. tanító 
Imre nevű árvájának a kecskemétibe; néh. 
Mayer Aron volt nagylaki izr. tanító István 
nevű árvájának a debrecenibe ; néh. Harka 
Mihály volt zombai róm. kath. tanító Flóra 
nevü árvájának a kolozsváriba. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Z. Gy. Sárosfa és másoknak. Nagyon szép 

volt t. kartárs uraktól, hogy Barabás István 
fölszólítására annak a szegény özvegynek segít-
séget küldtek. Hogy a küldemény visszaérkezett 
azzal a megjegyzéssel, hogy „Zsuzsa néni" nem 
fogadta él : csak abban lelheti a magyarázatát, 
hogy az illető özvegy most már jobb viszonyok 
közt van, aminek velünk együtt bizonyára önök 
is örvendenek. — „K." Nagyon sajnáljuk, de 
közlendőkkél él lévén árasztva, cikkére ebben 
az évben nem keríthetünk sort. — B. L. 
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Henczid a. Az V4 hold kert törvény szerint 
megilletvén önt, ahhoz föltétlenül ragaszkodjék 
s fölebbezze meg. — R. K. 2. Tanítói érte-
kezleteket kellene tartaniok. Jelentse az egész 
esetet a kir. tanfelügyelő úrnak. — St. F. 
Szőké.l. 1. IIa nincs hely: nem köteles föl-
venni ; várjon még egy évig. 2. Ezt a helyi 
szokás dönti el, s ha megteheti : tegye meg. 
653. liázsz. Adjon be 1 K-s bélyegi! folya-
modványt az adóhivatal útján a közoktatásügyi 
minisztériumba, hogy adjanak részére xij tanítói 
nyugdíj fölvételéről befizetési könyvecskét, mivel 
elvesztette. Az új nyugdíjkönyvért 40 f-t fizet. — 
M. Oy. B. Próbálja meg előzetesen annál a 
fürdőintézetnél vagy szanatóriumnál, ahol gyó-
gyulást akar keresni, megtudni, hogy mily 
kedvezményes gyógyításban részesülhet. — 
B. K. ViímostíjfalUi Nem számítják be. — i 
J. G. B. Yolt már arra eset, hogy nyugdíja-
zott tanító két intézettől kapott nyugdíj .t. I 
Nevezetesen, tagja volt az Orsz. Nyugdíjinté-
zetnek, s mint bányatársulati tanító, kenyéradó 
hatóságának szabályai értelmében köteles tagja 
volt a kebelbeli nyugdíjintézetnek is. — 
S. I . N. Kántortanítói állomásnál is az a leg-
igazságosabb osztozkodás, hogy az egész jöve- j 
delem minden járulékát 12 hónapos részre ; 
beosztva állapítják meg s az előd és utód oly 
arányban osítozkodnok, mint amily arányban 
annál az iskolánál szolgáltak. — I). D. Y. 
Folyamodjék a pedagógiumba fölvételért, érett-
ségi bizonyítványa alapján. Fölemlítheti, hogy 
három évig orvosnövendék is volt. Nem hisszük, 
hogy ezért a pedagógium valamelyik évét elen-
gednék, mivel az orvosi kurzus nem parallel 
iskolafajtája a pedagógiumnak. — M. G. M. 
Egyházi lapokban szoktak az amerikai magyarok 
papi vagy tanítói állásaira vonatkozó híreket 
közrebocsátani. Nem ajánljuk, hogy biztosított 
állás nélkül kimenjen Amerikába, bármennyire 
óhajtaná az amerikai ifjak lelkébe a haza-
szeretet magvát ültetni. — K. A. N.-Atád. 
Alkalmasint nem tettek fölterjesztést. Szívesked-
jék a kir. tanfelügyelőségnél megtudni. — 
D. Gy. Kackó. Annyira el vagyunk árasztva 
közlendőkkel, hogy nem ígérhetjük meg a 
közlést. — Y. L. K.-Ballószög. Mi csak a 
közoktatásügyi minisztériummal állunk hivatalos 
összeköttetésben ; más minisztériumokban nincs 
módunkban valamit megsürgetni vagy ajánlani.— 
Sz. S. Nem kerülte el a figyelmünket, hogy 
az a „politikai tanügyi lap" ismét kirohaná-
sokat intéz a mi lapunk ellen. Erre mi csak 
azt mondjuk, hogy ez nem a tanítóság közvéle-
ménye. Sőt ellenkezőleg! A „tanítóság parla-
mentje" lesújtó ítéletet mondott azok fölött, 
akik azt hitték, hogy nagyon sokan vannak, 
mert — nagyon lármáztak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Gróf Apponyi Albert képviselői jubi-

leuma. Apponyi Albert gróf 1881 június 29-ike 
óta képviseli az országgyűlésen Jászberény 
városát ; ezt a huszonöt éves képviselői jubileu-
mot megünnepli most az egész Jászság népe. 
A jubileumi ünnep napját szeptember 8-ikára 
tűzték ki, amikor Apponyi nejével, a kormány 
több tagjával és számos képviselővel Jász-
berénybe érkezik, s ott egyszersmind képviselői 
beszámolót is mond. A jászberényiek, akik immár 
nyolcszor választották meg Apponyit, törhe-
tetlen hűségű s páratlanul lelkes hívei Apponyi-
nak s ánnak a politikai programnak, amelyet 
Apponyi mindenkor képviselt. Egy-egy jász-
berényi választás nevezetes esemény volt újabb 
politikai történetünkben, s Apponyi jászberényi 
beszédei politikai életünknek mindig kiemelkedő 
momentumai voltak. Erre büszkék is a jász-
berényiek, akik jubiláló képviselőjük fogadására 
már nagyban készülődnek. 

— Egy kir. tanfelügyelő ünneplése.Zólyom 
vármegye tanítósága, abból az alkalomból, hogy 
Alpáry Lajost, a megye kir. tanfelügyelőjét, a 
vallás- és közokt. miniszter Heves megyébe 
helyezte át, tívozó főnökének tiszteletére nagy-
szabású búcsúlakomát rendezett Besztercze-
bányán. A búcsúlakomán megjelent a megye 
főispánja és alispánja is, valamint a megyei 
vezető körök igen sok tagja. A felköszöntök 
sorát dr. Osstroluceky Miklós főispán nyitotta 
meg, majd dr. Bépási Mátyás alispán üdvözölte 
az ünnepeltet a megye közönsége nevében. A 
tanítóegyesület szónoka Obetkó Lajos egyesületi 
elnök volt. Ügy ezen beszédekben, mint az ezek 
után elhangzott számos felköszöntőben a távozó 
kir. tanfelügyelő iránt viseltetett n igyrabecsülés 
és mély tisztelet a legimpozánsabban nyilvánult 
meg. A megyei tanítóság a szakértelem tekin-
tetében is rátermett, méltányos és igazságos 
főnökének távozását annál is inkább mély 
sajnálattal vette tudomásul, mivel Alpáry Lajos-
nak e vármegyében kifejtett működése úgy a 
tanítók tekintélyének emelése, mint erkölcsi és 
anyagi érdekeik megóvása tekintetében is fölötte 
áldásos volt. A búcsúlakomán az üdvözlőtávira-
tok mellett fölolvasták a megyei közig, bizott-
ság azon határozatát is, mely szerint a bizottság 
a főispán javaslatára Alpáry Lajos kir. tanfel-
ügyelőnek itt kifejtett igen hasznos működéseért 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. A lakomán 
igen nagy számban egybegyűlt tanítók heves-
megyei kartársaiknak új főnökükhöz sürgönyileg 
gratuláltak. 



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 6 . SZÁM. 

— A Műveltség Könyvtára című nagy-
szabású irodalmi vállalat második kötetéből 
közöljük mutatványul mai számunk Szünóra 
rovatában azt a magvas tanulmányt, melyet dr. 
Eanschburg Pál írt a jellem abnormitásairól. 
Hisszük, bogy kartársaink haszonnal fogják 
olvasni ezt a tanulságos közleményt. A Művelt-
ség Könyvtárának eddig megjelent három kö-
tetéről mi annak idején már megemlékeztünk, 
de megragadjuk a kínálkozó alkalmat, hogy 
ezúttal is fölhívjuk erre a kitűnő vállalatra a 
figyelmet. Azoknak az iskoláknak, amelyeknél 
a beíratási pénzekből évi 21 K 60 f megtaka-
rítás van, a Műveltség Könyvtárát megrende-
lésre ajánljuk, amennyiben a kiadó Athenaeum 
hajlandó a 10 kötetet iskoláknak 216 K-ért 
(280 K helyett) tíz évi törlesztésre szállítani. 
Az ily módon való megrendelésre egy minisz-
teri rendelet is fölhívja az állami és községi 
iskolák tanítótestületeinek figyelmét. A Művelt-
ség Könyvtárának egy tanítói szakkönyvtárból 
sem volna szabad hiányoznia, azért azok az isko-
lák, amelyek megszerezhetik : szerezzék is meg. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
augusztus hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg nevü-
ket: Pallér Elemér Ferenc állami tanító, buda-
pesti lakos, Pataki-va,. Brusznyitzky Pál kecske-
méti községi tanító Sárkány-ra. Kurcz József 
kisszékelyi róm. kath. kántortanító Kurucz-ra, 
Valasek Kálmán szajáni tanító Váradi-ra. (T. S.) 

— A miniszter és az államtitkár arc-
képe. Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-

• oktatásügyi miniszter és Molnár Viktor állam-
titkár kitűnő hehogravür nyomású arcképe 
jelent meg az Athenaeum kiadásában. Ara egy-
egy arcképnek 2 K ; megrendelhető az Athe-
naeum, könyvkiadó-hivatalában: VII., Kere-
pesi-út 54. szám. 

— Magyarország összerakható térképét 
adta ki Neuzil Ferenc, nagyszebeni papírgyáros. 
A térképet a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
f. évi 26.761. szám alatt az elemi népiskolák 
és a középiskolák alsóbb osztályai részére enge-
délyezte. Az „Orsz. Középisk. Tanáregyesületi 
Közlöny" a következőket írja erről a térképről : 
„Általános tapasztalat a földrajzoktatás terén, 
hogy a tanulóknak — az idősebbeket sem 
véve ki — nincs tiszta és helyes képük az 
egyes államok alakjáról, nagyságáról, egymás-
hoz való helyzetéről, a határoló országokról, 
a folyókról, hegyekről, városokról stb. E bajnak 

okát dr. Schuller Frigyes, a nagyszebeni ág. ev. 
gimnázium tanára abban találja, hogy földrajz-
oktatásunk mai alakjában nem eléggé szemlél-
tető. Sürgős szükségét látja ennélfogva annak, 
hogy a földrajztanítás mindinkább szemléltetővé 
váljék s e célból — egyelőre csak Magyar-
országról — szétszedhető és összerakható tér-
képet készített a tanulók használatára." Az 
összerakható térkép ára 3 korona. 

— A Magyar Tanítók Naptára, mely mái-
kikerült a sajtó alól, nyomdatechnikai okokból 
csak a jövő héten fog megjelenni s így a 
kiadóhivatal azon t. kartársainkat, akik a naptárt 
már megrendelték, egy kis türelemre kéri. A 
Magyar Tanítók Naptárának eddigi jövedel-
méből az Eötvös-alap augusztusi közgyűlése 
már megszavazta az első ösztöndíjat, mely, ha 
t. kartársaink fölkarolják a tanítóknak tanítók 
által írt naptárát, a jövő években még növe-
kedhetik. Kérünk is azért minden magyar tanítót, 
hogy mivel naptár nélkül egy ház sem lehet 
el, tekintettel a jótékony célra, a Magyar 
Tanítók Naptárát rendeljék meg, melyet az 
Athenaeum könyvkiadó-hivatala (VII. ker., Kere-
pesi-út 54. sz.) 80 fillérért bérmentve küld meg. 

— Rövid hírek. Egy főtanító jubileuma. 
Szedenik Fülöp peresztegi főtanító a napokban 
ülte meg szerény családi körben tanítói műkö-
désének huszonötödik évfordulóját. A jubiláló 
főtanító helyét nemcsak az iskolában állta meg, 
hanem a tankönyvirodalom terén is. — Eöl-
avató-ünnep. Vágsellye községe új kisdedóvodát, 
elemi népiskolát, gazdasági ismétlő-iskolát emelt, 
mely épületeknek fölavató-ünnepe f. hó 2-án 
ment végbe. — Nemzeti Népművelés címmel 
új „nevelésügyi szaklap" indult meg Nagy-
bányán ; szerkesztője Pálinkás Béla, kiadója 
Kovács Gyula ; megjelenik minden hó 15-én és 
30-án ; előfizetési ára egy évre 6, fél évre 3 K. — 
Gyűlés. A „Beregvármegyei magyar közműve-
lődési egyesület" f. évi XXII. rendes közgyű-
lését szeptember hó 8-án d. e. 10 órakor Árdán-
házán tartja. 

— Halálozások. Filep József miskolczi ev. 
ref. tanító augusztus 29-én meghalt. Az elhunyt 
34 évig volt a miskolczi ref. egyház buzgó, 
lelkes munkása s a tanítótestület általánosan 
szeretett tagja. — Takács Péter méhesfalvai 
gör. kath. kántortanító életének 45-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tarta lom : A ta,nítók ítélete. Dr. Bokor József. — 
Hogyan magyarosítsunk ? — Tanítók gyűlései. •— 
A gyermeklélektan föladatairól. Tas József. — Szün-
óra : A jellem abnormitásai. Dr. Banschburg Pál. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Bovátvezető: K B O L O F F A L Í K É D . 

Selyemtenyésztésftnkrol. 
(K.) Hazai selyemtenyésztésünknek és selyem-

fonó-iparunknaklegutóbbi fellendülését leginkább 
annak köszönhetjük, hogy mindig éber figye-
lemmel kísértük azon tényezőket, amelyek 
Franciaországban és Olaszországban, a selyem-
tenyésztés európai bölcsőjében, virágzóvá tették 
a selyemtenyésztést és a selyemfonó-ipart, 
mert ezen tapasztalatok alapján felhasználtuk 
mindazt, amit szükségesnek tartottunk selyem-
tenyésztésünk további fejlődésének biztosítása 
céljából. 

Magyarországon 1905-ben egy selyemtenyésztő 
átlag 18 kg. 75 deka selyemgumót termelt, és 
ezért 31 K 44 f-t kapott. Ellenben Francia-
országban, ugyancsak 1905-ben, egy selyem-
tenyésztőnek átlagos termelése 62 kg. 50 dekát 
tett ki, keresete pedig 164 K 12 f-re rúgott. 

Minden kereseti ág fejlesztése tekintetében 
a leghathatósabb eszköz a kereset nagyságának 
fokozásában rejlik. Ez a legvonzóbb példa. 
Ez az eszköz gyakorlatilag nem pótolható 
semmivel. 

Selyemtenyésztésünknél is tehát a kereset 
nagysága az egyedüli reális eszköz arra nézve, 
hogy a nagyközönséget meggyőzzük arról, 
hogy ezen termelési ág meghonosítása kívá-
natos. 

Valóságos csodaszámba megy, hogy selyem-
tenyésztési intézményünk működésének első 
15 évében mégis képes volt 100.000-re emelni 
a selyemtermelő-családok számát és, hogy ezen 
szám mostanig már jelentékenyen fokozódott. 
Ám ebből viszont azt is látjuk, hogy ezen 
ipart még a kedvezőtlen viszonyok között is 
megkedvelte népünk, és hogy életigényeinek 
mennyire megfelel ez a foglalkozás, de viszont 
azt is következtethetjük, hogy mennyivel 
nagyobb számban jelentkeztek volna nálunk is 
tenyésztők, ha az egyes tenyésztők keresetét 
emelhettük volna. Hiszen még ily viszonyok 
között is az intézet fennállása óta 65,935.206 K 
keresethez jutott az ország legszegényebb nép-

osztálya, melyből magára Bács-Bodrog vár-
megyére 20,495.797 K jutott. 

Az 1905. évben pedig 109.790 család foglal-
kozott selyemtenyésztéssel, kik 1,959.214 kg. 
selyemgubót termeltek s kiknek 3,447.862 K 
86 f fizettetett ki. 

A termelt gubómennyiség ipari feldolgozá-
sához 11 olyan gombolyítógyár szükséges, 
amely átlag 120 orsóra van berendezve. A 11 
gombolyítógyár 3000 munkásnőt foglalkoztat-
hatna, akiknek évi keresete 861.300 K-t tenne' 
ki. Végül az ezen gubómennyiségből nyert 
selyem 163.000 kg.-ra tehető, melynek értéke 
7,350.200 K-t képvisel. 

De már most, ha ez a 109.790 selyem-
tenyésztő átlag nem 18, hanem 62 és fél kg. 
gubót termelhetett volna, akkor a gubó-
mennyiség 6,860.000 kg.-ot tenni ki, melyért 
tenyésztőink 12 millió korona keresethez jutot-
tak volna. 

Ezen gubómennyiségnek ipari feldolgozásá-
hoz pedig 38 fonoda lenne szükséges, 10.300 
munkással, kiknek évi keresete 2,975.400 K-t 
tenne ki. Végül 572.000 kg. selymet nyertünk 
volna 25,740.000 K értékben. 

íme, ebből látható, hogy mennyire szembe-
ötlő annak szüksége, hogy mindenáron az egyes 
tenyésztők keresetének emelésére törekedjünk. 

Kérdés azonban, lehet-e fokozni a termelést? 
Igen, ha a termelőknek elegendő szederfa-

levél áll rendelkezésükre Mert most a legfőbb 
baj az, hogy a szederfa-lombhiánnyal kell 
küzdenünk. Ezen bajon kétféle módon segít-
hetünk : 1. új ültetésekkel; 2. a már kiültetett 
szederfák gondos ápolásával. 

Emberileg pontosan összeállított statisztikai 
adatok szerint az országos selyemtenyésztési 
felügyelőség fennállása óta 4,469.225 darab 
szederfa ültettetett ki, viszont azonban szintén 
statisztikai adatok nyomán sajnálattal volt 
megállapítható az, hogy a kiültetett szederfák 
60%-a kellő ápolás és gondozás hiányában 
pusztult el. 
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Az állami útmeníi szederfaültetésekről veze-
tett központi nyilvántartás adatai szerint az 
1900. évtől kezdődőleg program szerint ki-
ültetett állománynak évenkinti pusztulási átlag-
száma 25%-ban volt megállapítható. 

A pusztulási arányszám jelentékenyebb vol-
tához különösen hozzájárult az 1904. és 1905. 
évi országos nagy szárazság, mert amíg az 
ezen időt megelőző évenkénti pusztulás arány-
száma 14% és 27% között váltakozott, addig 
a legutóbbi két évi pusztulás 35°/o-ra, illetve 
41%-ra emelkedett. 

A folyó évi gyümölcsfaültetésekre kiadott 
kereskedelemügyi miniszteri rendelet szerint 
ott, hol a közforgalom veszélyeztetése nélkül 
keresztülvihető, tehát ott, hol a facsemeték 
nem az útpadkán vannak elhelyezve, a pót-
lások gödrei még az ősz folyamán, ott pedig, 
ahol az a közforgalomra való tekintettel nem 
hajtható végre, a gödrök kora tavasszal, esetleg 
az ültetést engedélyező miniszteri rendelet 
bevárása nélkül ásattassanak ki. 
í" Ezáltal pedig egyrészt a talaj előkészítése, 
másrészt a napszámosmunkával mindig kellően 
kiegészített útkaparói munkaerő gazdaságosabb 
kihasználása válik lehetővé. 

A selyemtenyésztés mindenütt meghonosít-
ható, ahol díszlik a szederfa ; eredmény azon-
ban csak akkor mutatható fel, ha a tenyész-
tőknek elegendő szederfa áll rendelkezésükre. 
Kellő számú szederfa nélkül nem kezdeményez-
hető a selyemtenyésztés s így annak fontos-
sága sem igazolható be. 

Hogy tehát selyemtenyésztésünket kellő 
színvonalra emelhessük, előbb be kell telje-
sednie annak, amit a nagy Széchenyi István 
mondott, hogy: „Legyen csak elég szederfa-
levél, a többi bizonyosan el nem marad." 

A gazd. ism. i skola tanítója, mint 
a faiskola kezelője. 

Innen-onnan négy éve már, hogy a gazda-
sági ismétlő iskola szervezetét és tantervét 
szabályozó miniszteri utasítás megszületett. 
De különösen a gyakorlótelep kérdése az, 
amelynek kivitele egyes helyeken nem sikerült 
azon a módon és abban a szellemben, mint 
ahogy azt a szervező rendelet, vagy amint azt 

a gazd. ism. iskolai intézmény nemzetgazdasági 
fontossága és a tanítás gyakorlatibbá tétele 
megkívánja. 

A külön szaktanító» gazdasági ismétlő isko-
láknál, amelyekben a mezőgazdaság a főfog-
lalkozási ág, legalább 20 kat. hold területnek 
kell rendelkezésre állani ; a nem szaktanítós 
gazd. ism. iskoláknál azonban még az 1 hold, 
illetve a 600 Q-ö l minimális külön terület 
sincsen mindenütt kihasítva. Ennek folytán a 
szaktárgyak tanítója a községi faiskolára van 
utalva. De a hiba nem ebben van, mert hiszen 
a szervezési rendelet 14. §-a világosan intéz-
kedik afelől, hogy az 1894. évi XII. t.-c. 
43. §-ában megállapított minimális területet 
meghaladó többlet a faiskola üzemtervéből 
kihagyható és a gazdasági ism. iskola céljaira 
— tetszésszerinti művelési ágra — felhasznál-
ható ; de hiba az, hogy a faiskolának sok 
helyen nem a tanító a kezelője, hanem a 
község által felfogadott, legtöbbször avatatlan 
faiskolai munkás. így kerül azután két dudás 
egy csárdába ; így támad érdekösszeütközés 
tanító és faiskolakezelő között ; de a két 
intézménynek egymásra való kölcsönhatása sem 
érvényesülhet azon mértékben, mint ahogy azt 
a magasabb szempontok megkívánják. 

Ezen viszás állapot megszüntetését célozza 
földmívelésügyi miniszterünknek 53.957. IY/4. 
1902. szám alatt valamennyi vármegyei tör-
vényhatósághoz intézett ama körrendelete, mely 
a községi faiskolák és a gazdasági ism. iskolák 
egymásközötti viszonyát szabályozza. 

Ma már — hála Istennek — a tanítói kar 
gazdasági és kertészeti kiképzésére oly nagy 
súlyt fektetnek_ a képzőintézetekben, és oly 
sokat áldoznak a szünidei e szakbeli tan-
folyamokra is, hogy csak csodálni lehet, miért 
nem bízzák egyes községek a faiskola keze-
lését tanítói kezekre ? 

Nekünk, gazd. ism. isk. tanítóknak kell az 
első lépéseket megtennünk ; s ez némileg érde-
künkben is áll, mert a faiskolakezelésért járó 
szerény tiszteletdíj — a mai drágasági viszo-
nyok között — nagyon is reánkfér. Tehát 
nemcsak a gazd. ism. iskolai intézménynek és 
a faiskolák ügyének, hanem a saját anyagi 
érdekeinknek is szolgálatot vélek tenni, midőn 
közlöm a bácsbodrogvármegyei törvényható-
sági bizottságnak egy konkrét esetben hozott 
alábbi közérdekű véghatározatát: 

», A z a 1 főszolgabíró 
2229/906. sz. a. kelt jelentésével beterjeszti 
M . . . . . . község képviselő-testületének a fa-
iskola kezelése tárgyában hozott véghatározatát, 
úgy az az ellen G. K. ig.-tanító által beadott 
felebbezést. 
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V é g h a t á r o z a t : 
M község képviselőtestületének a 

törvényes alakiságok betartásával 1906. évi 
április hó 2-án 37. sz. a. hozott, kellőleg meg-
hirdetett s felebbezéssel megtámadott azon 
véghatározata, mellyel G. K. ig.-tanító, mint 
a gazd. ism. iskola szaktanítója, azon kérel-
mével, hogy a községi faiskola kezelésével 
megbízassák, elutasíttatott, a közbevetett feleb-
bezés folytán felülvizsgálat alá vétetvén, annak 
eredményéhez képest, tekintettel arra, hogy 
nevezett községben a gazd. ism. iskolának 
külön gyakorlótelepe nincsen s e célra a köz-
ségi faiskola szolgál ; tekintettel továbbá arra, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rimák 1902. évi 66.569. sz. a. kelt rendele-
tének 14. §-a értelmében ott, ahol a községi 
faiskola egyszersmind a gazd. ism. iskola 
gyakorlati területe is: ott a faiskola kezelé-
sével csakis a szaktanító bízható meg, — a 
határozat feloldása mellett, a községi faiskola 
kezelésével ezennel G. K. szaktanító bízatik 
meg s egyben utasíttatik a község, hogy neve-
zettnek méltányos díjazását az 1894. évi XII. t.-c. 
44. §-a és a faiskolákról alkotott 301/902. sz. 
vm. szabályrendelet 7. és 9. tj-ai, nemkülönben 
az 53.937/902. sz. földmívelésügyi miniszteri 
rendelet liatározmányai értelmében, ugyan-
azon szabályrendelet 4. §-ában foglalt követ-
kezmények terhe alatt állapítsa meg ; a 
főszolgabíró pedig fölhívatik, hogy ezen hatá-
rozat foganatosítását ellenőrizze." 

A fentemlített 53.937/902. sz. földmívelés-
ügyi miniszteri rendelet az 1894. évi XII. t.-c. 
44. §-ában jelzett „méltányos díjazás"-t a 
következőkben állapítja meg : 

„A kezelő tanítónak évi díja a faiskola 
nagyságához képest állapítandó meg. Leg-
helyesebbnek látszik e tekintetben azt az elvet 
elfogadni, hogy a kezelő tanító ezen műkö-
déséért évenként és kat. holdanként 40 korona 
díjat kap, s ezenfelül részére a terület eset-
leges tiszta jövedelmének 100/o-os osztaléka is 
biztosíttatik." 

(Monostorszeg.) Gubitza Kálmán. 

A szőlő karózásáról. 
A régi időkben a szőlők nagy részét, külö-

nösen pedig a homoki szőlőket, nem karózták, 
sőt nem ritkán láthatunk még mai nap is 
ilyen nem karózott szőlőket. Ennek okát leg-
inkább abban véljük megtalálni, hogy a szőlős-
gazdák a karózásra kiadott költséget mintegy 
szükséges rossznak ítélték s még mai nap is 
mindenki szeretne a karózáson takarékoskodni. 
Pedig nagyon is helytelen és téves e nézet, 
amennyiben a karózásra kiadott költség néhány 

év alatt már megtérül a szép és bő termés 
által. A karózott szőlő és a nem karózott, 
vagy másként nevezett „gyalogszőlő" vegetá-
lása s terméshozama között óriási különbségek 
vannak. A karózásnak számtalan előnyei közül 
a legfontosabbakat ezekben soroljuk elő: Min-
denekelőtt csakis a karózott szőlőnél lehet szó 
valamely mívelési mód helyes alkalmazásáról, 
karó nélkül szép alapalakot nevelni úgyszólván 
lehetetlen ; karók alkalmazása mellett a helyes, 
dongás kötözést, válogatást, kapálást, permete-
zést s szóval az összes időszaki munkákat a 
kellő módon és időben minden további nélkül 
elvégezhetjük; a helyes tőkealakot megadván 
a szőlőnek, a venyigéket megfelelően kikötvén, 
a fürtöket s a növényt minden oldalról érheti 
a napfény, a levegő szabadon áramlik körü-
löttük s így a fürtök és venyigék beéredése 
is tökéletes lesz ; a megkarózott szőlő védve 
van az északi széltől, mivel a karókat mindig 
a növények északi részére kell beverni ; végül 
a megkarózott szőlő sokkal inkább védve van 
a különféle növényi betegségek ellen is, mint 
pl. a peronoszpora ellen, másrészt pedig az 
ilyen szőlőben e betegségek elleni védekezés 
is minden nagyobb nehézség nélkül keresztül 
vihető. Mindezekből tehát az következik, hogy 
modern szőlőgazdálkodás karózás nélkül lehetetlen. 

Hogy azonban a karózás mindezen előnyökkel 
járjon, szükséges, hogy megfeleljen mindama 
követelményeknek is, melyek a karózást ille-
tőleg előírva vannak. 

Karókat készíthetünk különféle fákból, ame-
lyek azonban különböző tartósságú karókat is 
szolgáltatnak. A karók ára elsősorban a fa-
féleségtől függ, másodsorban a kidolgozástól 
s ennek körülményeitől. Sohase keressük az 
olcsó karót, hanem mindig a drágább, de tar-
tósabb, erősebb karót, mert amit egyrészről 
megtakarítunk, azt folytonos utánpótlás alkal-
mával kétszeresen kiadjuk, ha olcsó, de silány 
karót vásárolunk. Legjobb karót szolgáltat a 
kocsányos tölgy (Quercus pedunculata), utána 
a kocsánytálan tölgy (Quercus sessiliflora) követ-
kezik; nagyon jó karókat adnak a szelid gesz-
tenye (Castanea vesca) és az ákác (Robinia 
pseudoacacia). A fenyőfák közül legjobbak a 
vörösfenyő (Larix europaea) karói, a többi 
fenyőfélék karói keveset érnek. A hazai viszo-
nyok között nagy fontossága van az ákácnak. 
A színfából hasított ákáckarók igen jók és 
tartósak, hátrányuk azonban az, hogy, ha szá-
rításukra különös gondot nem fordítunk, össze-
vissza görbülnek, minek folytán nehezen ver-
hetők be, de meg a szőlőt is elcsúfítják. Ezt 
elkerülendő, az ákáckarókat keresztbe fektetett 
rétegezéssel máglyákba rakjuk és legfelül 
deszkákon nyugvó, súlyos kövekkel megnehe-

3C* 
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zítjük. így szárítjuk a karókat körülbelül 
egy évig. 

A karóknak jósága azonban nemcsak a fa-
féleségtől függ, hanem attól is, hogy a fának 
mely részéből hasíttattak ki. A fák belső 
része, az úgynevezett színfa, amelyik az idő-
sebb részlet, mindig jobb karókat szolgáltat 
a külső, fiatalabb résznél, az úgynevezett 
szíjacsnál. Ezenkívül egyéb tekintetek is figye-
lembe kerülnek. A fiatalabb fák karói keve-
sebbet érők az idősebbekéinél; az ágakból 
készültek kevésbbé jók, mint a törzsből 
hasítottak. A nyáron vágott fa kevesebbet ér, 
mint a télen vágott. A jól kiszáradt fából 
jobb karó készül, mint a nedvesből. Nagy be-
folyással van még ezeken kívül a karók .érté-
kére azok alakja is. A gömbölyű és hasított 
karók értéke mindig nagyobb, mint a füré-
szelteké, feltéve természetesen, hogy a kellő 
vastagsággal bírnak. A gömbölyű karón a 
héjat nem szabad rajtahagyni, mivel ez alatt 
a rovarok, szőlőellenségek igen jó tanyára 
akadnának. 

A karók méretei legyenek a mívelésmódnak 
megfelelők ; mert míg a rövid és hosszúcsapos, 
valamint a szálvesszős mívelésnél a karók hosz-
szúsága legalább 180 cm., szélessége pedig 
legalább 3'5—4 cm. legyen, addig a karikás 
s combmíveléseknél a karók hosszúsága a 
2'5—3 m.-t érje el. Az amerikai anyatelep 
karói néha az 5 m.-t is meghaladják, pl. ^ 
Riparia portalis részére. Természetes, hogy a 
hosszúsággal arányban kell lennie mindig a 
szélességnek is, különben egy erősebb szél 
a karókat kidöntené, vagy beverés közben 
eltörnének. 

Minthogy a karók ára a telepítés költségei-
nek egyik jelentékeny részét teszi ki s a szőlő-
telepnek a karók egyik fő leltári tárgyát 
képviselik, nagyon természetesen, mindegyik 
szőlősgazdának kiváló gondját kell képeznie, 
hogy azokat minél hosszabb időre tartósakká 
tegye, más szóval kellőképen konzerválja. A 
szőlőkarót többféleképen lehet konzerválni. 
Legegyszerűbb módja, hogyha a karónak földbe 
kerülő részét lassú tűz felett gyengén meg-
pörköljük, megszenesítjük. Biztosabb lesz ez 
eljárás akkor, hogyha a karó megpörkölendő 
részét előbb kátránnyal bekenjük. A szenesítést 
az újabbi időben kezdik lassanként elhagyni, 
mivel, főlég a nedves talajban, ha a szenesítés 
valamivel mélyebben hatolt a fába, a faszén 
magába szíván a nedvességet, a karó földalatti 
része gyorsabban korhad el, mint egyéb kon-
zerváló" eljárásnál. A szenesítésnél jobb a 
kőszénkátránnyal való kezelése a karóknak. 
E tekintetben kétféle eljárás dívik. Az egyik 
az, hogy a kőszénkátrányt egy hordóba tölt-

jük, amelynek felső széle belső oldaián szalma-
csóvák vannak megerősítve. A karókat mint-
egy felerészig a kátrányba mártjuk, azután 
kihúzva, a szalmán végigsimítjuk, hogy a 
fölösleges kátrány a kádba visszafolyhasson. 
Megjegyzendő, hogy a kátrányozandó karók 
teljesen kiszáradtak legyenek, tehát a kidol-
gozott karókat a kátrányozás előtt egy évig 
szárítsuk. Jobb azon eljárás, midőn a kátrány-
ban a karókat több órán át főzzük, azután 
egy három deszkából készült, kissé lejtős csa-
tornába állítjuk azokat, hogy a fölösleges kát-
rány ismét az üstbe visszacsuroghasson. A 
bekátrányozott karókat csakis teljesen száradt 
állapotban szabad a földbe vernünk. A kátrány 
helyett lehet a karbolineumot is használni, 
amely legnagyobb részében nehéz és közép-
nehéz kátrányolajokból áll. Szélcsendes időben 
a karbolineumot szabad helyen üstben fel-
forraljuk s a jól kiszáradt karókat 5—6 percnyi 
időre oly mélyen belehelyezzük, hogy az át-
itatott rész majd a szőlő talajából még mintegy 
8—10 cm.-re kiálljon. A bekarbolineumozott 
karókat jól szárítsuk ki a használat előtt, mivel 
ellenkező esetben esetleg a szőlő kellemetlen 
ízt kaphatna. Nagy elterjedettségnek örvend 
a szőlőkaróknak rézgáliccal történő impregná-
lása. Sikerrel ez eljárás csak akkor jár, hogyha 
az impregnálandó karók friss vágásúak, vagyis 
még ki nem száradtak. Az oldat 4—5%-os 
legyen. Az alól kihegyezett karók mintegy 
40 cm.-nyi mélyre beállíttatnak az oldatot 
tartalmazó kádba s itt 2—3 hétig állani hagy-
juk, időközönkint a karókat megforgatva (mert 
rendszerint kötegekben állíttatnak a kádba), 
hogy egyenletesen impregnálódjanak. Megjegy-
zendő, hogy ha erősebb oldatot használunk, 
a karók impregnálása rövidebb idő alatt megy 
végbe. Ha a karók már szárazak, akkor a réz-
gálicoldatot fel kell forralni s melegen alkal-
mazni, ami természetesen már körülményesebb 
eljárás. Mai nap már gyárilag is telítenek 
karókat hidraulikus nyomással. A rézgálic he-
lyett a vasgálicot is szokták használni, előbbi 
azonban általánosabb használásnak örvend. Az 
impregnált karók 2—3 hónapig szellős helyen 
száríttassanak a használat előtt. Elősorolt el-
járásokon kívül egyéb konzerváló módok is 
ismeretesek, amelyek alkalmazása már körül-
ményesebb. 

A helyesen keresztülvitt konzerválással a 
karók tartósságát tetemesen fokozhatjuk. A leg-
kisebb tartósság, amit a karótól megkövetelünk, 
legalább is 10—12 év legyen; a jó ákác- avagy 
tölgyfakarók vagy vörösfenyőkarók 25 — 30 
évig is eltartanak. Ezekből tehát önként az 
következik, hogy dacára drágább voltuknak, 
mégis azok a legolcsóbb karók, amelyek a 
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legtartósabbak, mivel az évi utánpótlás ezeknél 
alig számbavehető, ami nemcsak pénzbeli, ha-
nem munkában való megtakarítást is jelent. 

A karók beverésénél mindig arra ügyeljünk, 
hogy azok a tőke északi oldalára kerüljenek, 
mert ezáltal a szőlőnek az északi hideg szelek 
ellen védelmet nyújtanak. A karók távolsága 
a tőkéktől mintegy 8—10 cm. legyen. A köny-
nyebb strukturájú, laza talajokon a beverés 
egyszerűen fabunkóval vagy baltával történik, 
ellenben a nehéz s kavicsos talajokban a be-
veréshez az úgynevezett karózó-vasat kell hasz-
nálnunk, amely sipkaalakú s a karók felső 
végére tolatik, hogy az ütések e vasra essenek 
s ily módon megakadályozzuk azt, hogy a 
karók a súlyos ütések alatt esetleg megrepe-
dezzenek. Az egyszer bevert karót ott hagyjuk 
a helyén s hogyha a szél kidöntené, akkor a 
végét kihegyezzük, konzerváljuk és újra be-
verjük, feltéve, hogy még elegendő hosszúság-
gal bír a kihegyezés után ; ellenkező esetben 
újjal kell pótolnunk. Azért hagyjuk pedig a 
karókat állandóan helyükön s nem szedjük ki 
a télre, mivel épen a kiszedésnél és beverésnél 
törik el a legtöbb. Es mégis sok vidéken dívik 
a karók télre való kiszedése. Ez helytelen el-
járás, indokoltsága csakis faszegény vidéken 
van, ahol a karók télen át való ellopásától 
kell tartanunk. Hogyha a karókat a télre 
kiszedjük, mindig fedett helyiségbe, illetőleg 
tető alá rakjuk, mert a téli nedvesség árt a 
karóknak. Epen ez okból is kárhoztatandó a 
karók télre való kiszedése oly módon, hogy 
négy karóból a sorok között bakokat készí-
tenek (két-két karót X alakban verve le) s 
ezekre rakják le hosszában a karókat; egész 
télen át a hó fedi őket s tavasszal a fölolvadt 
hólé beszivárog a farészekbe, ami káros 
hatással van a tartósságra. Ilymódon kétszeres 
kár áll elő : a kiszedés és beverésnél elkerül-
hetetlen törések és a téli nedvesség, mely 
utóbbi alig árthat akkor, midőn a karók 
függélyesen beverve állanak, mert biszen nincs 
támfelületük, hová a hó lerakodhasson. 

Hogy mennyi karó szükséges egy kat. holdra, 
az mindig a tőkék számától, a tőkék száma 
pedig mindig a sor- és tőketávolságtól függ. 
Következőkben fölsorolunk néhány adatot. Egy 
katasztrális holdon elfér: 100 cm. sor- és 
60 cm. tőketávolságban 9700 tőke ; 100 cm. 
sor- és 80 cm. tőketávolságban 7250 tőke ; 
100 cm. sor- és 100 cm. tőketávolságban 
5800 tőke; 120 cm. sor- és 60 cm. tőke-
távolságban 8100 tőke; 120 cm. sor- és 
80 cm. tőketávolságban 6050 töke; 120 cm. 
sor- és 100 cm. tőketávolságban 4850 tőke; 
120 cm. sor- és 120 cm. tőketávolságban 
3958 tőke ; 130 cm. sor- és 80 cm. tőke-

távolságban 5350 tőke ; 130 cm. sor- és 
100 cm. tőketávolságban 4455 tőke; 130 cm. 
sor- és 130 cm. tőketávolságban 3450 tőke. 
Utóbbi távolságok már a fogatos mívelésnél 
jönnek figyelembe. Ahány tőke elfér egy kat. 
holdon, ugyanannyi szőlőkaró szükségeltetik 
egy kat. holdra. Az árakat illetőleg is szolgál-
hatunk néhány adattal. A m. kir. kincstári 
erdőhatóságok kerületeiből eladásra kerülő 
szőlőkarók 1000-e kerül: gömbölyű fenyő-
karó 1*6 m. hosszúsággal 35 kor., 1'8 m. 
hosszúsággal 38 kor., 2'0 m. hosszúsággal 
42 kor., 2"25 m. hossziísággal 49 kor. és 
2'50 m. hosszúsággal 56 koronába; hasított 
tölgyfakaró 1000-e kerül: 1'6 m. hosszúsággal 
56 kor., 1*8 m. hosszúsággal 63 kor., 2'0 m. 
hosszúsággal 73 kor., 2"25 m. hosszúsággal 
89"50 kor. és 2'50 m. hosszúsággal 111 koronába; 
vegyes minőségű hasított tölgyfakaró 1000-e 
kerül: 1"6 m. hosszúsággal 48 kor., 1'8 m. 
hosszúsággal 51 kor., 2'0 m. hosszúsággal 
56 kor., 2'25 m. hosszúsággal 68 kor. és 
2'50 m. hosszúsággal 81 koronába. Szőlő-
birtokosok és szőlészeti egyesületek a saját 
szükségletükre kedvezményes árban kapnak 
szőlőkarókat a kincstári erdőkből, ha eziránt 
az illetékes kerület szőlészeti és borászati fel-
ügyelője útján az előző év december l-ig a 
földmívelésügyi m. kir. miniszterhez folyamod-
nak. A szállítási költségek a vevőt terhelik, 
azonban vasúti szállítási kedvezmény is nyer-
hető, ha a fuvarlevélhez az illetékes gazdasági 
egyesület, szőlészeti felügyelőség vagy m. kir. 
erdőhatóság igazolványa csatoltatik arról, hogy 
a megrendelő a karókat saját szőlőjében fogja 
fölhasználni. Tehát üzleti spekuláció kizárva! 

A szálvesszős mívelésmódoknál a rendes 
karókon kívül még alkalmazunk kisebb karókat 
is, amelyekre a szálvesszők lesznek kikötve. 
Ezek az úgynevezett vendégkarók, amelyek 
hossza mintegy 50—60 cm. A vendégkarókat 
a tél idejére minden további nélkül kiszed-
hetjük, nehogy a szőlő fedésénél, illetőleg a 
nyitásánál akadályt képezzenek. 

Hogyha szőlőnket lugasra míveljük, termé-
szetesen a szőlőkarók helyett vastag oszlopo-
kat kell használnunk nagyobb távolságokban, 
amelyeken keresztül sodrony van húzva. A 
lugasoszlopok magassága legalább is 2 m., a 
vastagságuk pedig 15—20 cm. legyen, hogy 
a drótokon nyugvó tőkéket a viharok alkal-
mával is elbírják. Német- és Franciaország 
több vidékén a karózás helyett a sodrony-
mívelést alkalmazzák. Hazánkban ez még kevés 
helyen dívik. Az ilyen míveléshez igen célszerűen 
fölbasználhatók az elhasznált távírói sodronyok, 
melyek métermázsánként kerülnek eladás alá 
a magyar államvasútak üzletvezetőségi góc-
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pontjain. Két minőségű távírói huzal bocsát-
tatik árúba : a 3 mm.-es vastagságúnak mm.-ja 
20, míg az 5 mm.-es huzal mm.-ja 14 koronába 
kerül ; az előbbiből 1 métermázsa 2200 folyó-
métert, az utóbbiból pedig 800 folyómétert ad. 
A folyamodás a földmívelésügyi miniszterhez 
történik a szőlészeti felügyelőség útján, a 
kérvényhez igazolvány csatolandó arról, hogy 
kérvényező a saját céljára szükségli a sodronyt. 

Németországban újabban kísérleteket tesznek 
a vaskarőkkal, amelyeket vascementfestékek 
segélyével oltalmaznak a rozsda ellen. A lugas-
oszlopokat kezdik a külföldön cementből (beton) 
is készíteni s az ilyen oszlopok a vasnál is 
nagyobb tartósággal bírnak. Ezeket mint külön-
legességeket említjük csak föl, amelyek alkal-
mazása csakis nagy befektetések mellett vihető 
keresztül. Nálunk az ilyesmiknek ideje még 
nem érkezett el s azt hisszük, hogy fölös-
leges is volna mindaddig az ilyen nagy 
kiadással járó berendezéseket eszközölni, amíg 
elég méltányos áron juthatunk a takarókhoz 
s mikor a helyesen kiválasztott és kellőképen 
konzervált fakarók is ugyanazon szolgálatot 
teljesítik, emellett pedig a kezelésük sokkal 
könnyebb és egyszerűbb. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyida. 

Itaromli tenyésztés.* 
A baromfitenyésztés fontossága. 

A baromfitenyésztés a legutóbbi időkig a 
gazda szemében csak mint másod- vagy har-
madrendű termelési ág szerepelt, és ennélfogva 
tulajdonképen a gazda a baromfitenyésztéssel, 
a baromfiak gondozásával nem is foglalkozott, 
ez kizárólag a gazdasszonynak volt a dolga. 
A viszonyok azonban megváltoztak, a terhek 
megnőttek, minden ipari cikk megdrágult és 
ennélfogva a gazdának csakugyan körül kellett 
nézni, hogy olyan termelési ágakat is vonjon 
be gazdaságának üzemébe, melyekből eddig 
nem volt haszna s amelyek kellő fölkarolásuk 
esetén jövedelmét tekintélyes mértékben növel-
hetik. 

Ilyennek ígérkezik a baromfitenyésztés. 
A gazda látta azt, hogy némely esztendőben 

a gazdaasszony baromfiakból oly szép bevé-
telre tett szert, hogy nemcsak a kisebb házi-
kiadásokat tudta belőle fedezni, de adófizetés 
idején sokszor a baromfi árából telt ki az adó, 
a pótadó, de ezenkívül sok-sok más kiadás is. 

* Mutatvány Ilreblay Emil állattenyésztési m. 
kir. felügyelőnek : „A gazdasági baromfitenyésztésre 
vonatkozó általános tudnivalók" c. művéből. (III. át-
dolgozott és bővített kiadás. Lásd lapunk mai számá-
ban a Gazdasági irodalom c. rovatot ) 

De nemcsak a kisgazda, a birtokos vette 
észre a baromfitenyésztés hasznos voltát, de 
észrevették azt a vezető körök is. Egyebek 
közt különösen külkereskedelmünk forgalmi 
statisztikája tette figyelmessé a vezető köröket 
a baromfitenyésztés nagy jövedelmezőségére, 
mert e statisztikából látható volt, hogy mily 
tekintélyes pénzösszegek folynak be az országba 
azon baromfitermékekért, melyeket, mint hazai 
fölösleget, külföldi piacokon kereskedőink érté-
kesítettek. így elsősorban a megboldogult gróf 
Bethlen földmívelésügyi minisztert illeti meg 
az érdem, aki már 1894-ben gondolkodott 
azon, hogy a baromfitenyésztés közigazgatási 
úton is fölkaroltassék ; a kormány szakemberei 
kövessenek el- mindent arra nézve, hogy a 
baromfi-köztenyésztés hazánkban föllendüljön; 
a tenyésztés egy irányba tereitessék és a népies 
tenyésztés javítására szükséges nemes baromfi-
anyag itthon neveltessék és kedvező módon 
adassék ki a kisgazdák baromfiainak neme-
sítésére. 

Ezt a miniszter azért tette, azért rendelte 
el, mert látta a statisztikai adatokból, hogy 
1895-ben 43,352.646 korona folyt be az 
országba baromfitermékekért, amely összeg 
tulajdonképen az önmagától fejlődő ezen 
állattenyésztési ágazatnak volt a bevétele. 
A baromfitenyésztésre ugyanis, amint mái-
említettem, sem a kormány, sem a társadalmi 
tényezők nem gondoltak, soha senki nem 
adott útmutatást vagy fölvilágosítást a tenyész-
tőknek arra nézve, hogy hogyan kell a barom-
fiakat okszerűen tenyészteni és milyen fajtát 
alkalmazni, hogy az ezektől nyert baromfi-
termékek : a toll, a hús, a tojás oly minőségű 
legyen, amelyért külföldön a lehető legmaga-
sabb árakat lehet elérni. így tehát a baromfi-
tenyésztés önmagára volt hagyatva s ki-ki úgy 
kezelte, úgy tenyésztette baromfiait, amiként 
az neki tetszett, és dacára annak, hogy a keze-
lésben s a baromfiak tartásában senki tanácsot 
nem adott a népnek, mert a külkereskede-
lemben értékesített baromfitermékek jóformán 
kizárólag a kisgazdák udvarából származtak 
és származnak ma is, mégis végeredményben 
és a hazai szükséglet teljes födözése után, 
baromfitenyésztésünk után a fentebb említett 
nagy összegre tehettünk szert. 

Mit bizonyított ez a tény? Nemde föltét-
lenül azt, hogy hazánkban az éghajlat, talaj 
és a gazdasági viszonyok, a nagy magyar al-
földön és egyéb vidékeken levő tanyai rend-
szer, az ország legnagyobb részében űzött 
gabonatermelés, az olcsó takarmány, a háznál 
mindenkor föltalálható s talán másra nem 
is használható munkáskéz a baromfitenyész-
tésre nézve oly kedvező föltételek, amelyekkel 
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Európában más állam alig rendelkezhetik. 
Ezek a tényezők indokolttá tették azt, hogy 
úgy a kormány, mint a társadalmi tényezők 
a baromfitenyésztést fölkarolni és fejleszteni 
érdemesnek találták. 

Az állami baromfi-köztenyésztési működés 
hatása. 

Darányi Ignác földmívelésügyi magyar kir. 
miniszter a baromfitenyésztés fejlesztésére és 
előmozdítására rendkívüli nagy súlyt helyezett 
s e gondossága lehetővé tette azt, hogy 6 év 
alatt baromfitenyésztésünk észrevehetően fej-
lesztessék, tömegben gyarapodhassék és minő-
ségben javíttassák. Hogy ez így van, azt ismét 
a statisztikai adatok bizonyítják, mert hisz az 
1901. évi adatok szerint a külföldön értékesí-
tett baromfitermékekért 71,967.967 koronát 
vettünk be, ami tehát 6 év alatt 28,615.321 
korona bevételi többletet tesz ki. 

Nagy összeg ez, de nem olyan, amit fokozni 
tovább nem lehetne, fokozni kell azt, mert 
amennyire éu a 'hazai baromfitenyésztési viszo-
nyokat ismerem, még nagyon, de nagyon 
messze vagyunk attól, hogy azt mondhassuk, 
hogy hazai baromfitenyésztésünk úgy mennyi-
ségileg, mint minőségileg elérte azt a pontot, 
amelyen túl minden további törekvés hajó-
törést fog szenvedni. 

Hiszen eddig hiányoztak azok a föltételek, 
melyek a tenyésztés jövedelmezőségét legalább 
részben biztosították volna. Hiányzott úgy a 
termelés, mint az értékesítés megfelelő szer-
vezete. 

Az egész termelési ág tulajdonképen csupán 
a kereskedő kénye-kedvétől függött és ily viszo-
nyok közt lehetetlen a fejlesztés határát még 
csak meg is közelíteni. 

Mint már előbb említettem, ezekkel a fontos 
kérdésekkel senki sem gondolt, a baromfi-
tenyésztést jóformán mindenütt a háziasszony 
tartotta kezében s főcélja a legtöbbnek csak 
az volt, hogy annyit tenyésszen, amennyi a 
háztartásra szükséges és hogy valami módon 
azt, ami fölösleges, az ottani helybeli piacon, 
vagy pedig a szomszédoknál, úgy ahogy, érté-
kesíthesse. 

Ilyenek voltak a viszonyok. Ez állapot azon-
ban csakhamar megszűnt, mert a földmívelés-
ügyi kormány, bár szerény anyagi eszközökkel, 
de annál nagyobb buzgalommal s az ügy iránti 
lelkesedéssel kezdte meg e téren munkálko-
dását, s az eredmény az lett, hogy a népies 
baromfitenyésztés rövid idő alatt az ország több 
helyén nemesített, azaz a keverék-baromfi-
tenyésztéssé alakult át, amely tenyésztésnek 
termékei a vámkülföldi piacokon sokkal na-
gyobb keresletnek örvendenek. 

Folyik e téren a munka lassan, de követ-
kezetesen s remélhető, hogy a cél, melyért e 
céltudatos munkálkodás már évek óta folya-
matban van, el is éretik. 

A baromfi és tojás, mint népélelmezési cikk. 
A külföldön, de nálunk is a népélelmezésnél 

a baromfihús és tojás nagyobb szerepet kezdett 
játszani, az emberek a nagyvárosokban csak-
hamar arra a tapasztalatra jutottak, hogy a 
baromfihús nemcsak olcsóbb, de jobb is, egész-
ségesebb is a marhahúsnál, különösen a gyen-
gélkedők és a gyermekek könnyebben emészt-
hetik, a tojás pedig olyan táplálék, amely 
olcsóságánál és tápdús voltánál fogva feltét-
lenül az első helyet foglalja el az összes élelmi-
cikkek között. E körülmények folytán a kül-
földön, de nálunk is csakhamar a baromfihús 
és tojásfogyasztásra kezdett az alacsonyabb-
rangú nép, a polgárság is rákapni, és ennek 
az lett a következménye, hogy kivitelünk 
élénkülni kezdett. 

Ez az időpont körülbelül beleesik az 1896. 
évbe, midőn ugyancsak a földmívelési kormány 
elhatározta, hogy a baromfi-köztenyésztés fej-
lesztésére súlyt fog helyezni és mindent el 
fog követni, hogy a baromfiak számát hazánk-
ban a lehető legmagasabbra fölemelje, de ezzel 
kapcsolatban az egyed minőségét is javítsa. 

Elérkeztünk tehát ezen időpontban ahhoz a 
határidőhöz, midőn a minisztérium azt mond-
hatta, most már lesz kinek eladni baromfit, 
mert a külföld keresi, tehát gazdák tenyész-
szetek baromfiakat nagyobb számban, de ne 
oly módon, mint eddig tettétek azt, hanem 
hallgassátok meg az én tanácsomat és be fog-
játok látni egy-két év alatt, hogy ugyanazzal 
a fáradsággal, ugyanazzal a kiadással, ugyan-
azon a területen mégegyszerannyi baromfit 
fogtok tudni előállítani, aminek értéke azon-
ban a réginél sokkal nagyobb lesz, mert az a 
baromfi, amelyet e tanácsok folytán a meg-
felelő fajtákban fogtok tenyészteni egyedenként, 
nagyobb tömegű húst, jobb minőségű tojást, 
lényegesen finomabb és nagyobb tömegű tollat 
fog adni. Úgy is lett. 

A földmívelésügyi miniszternek ezen bölcs 
tanácsát az országban nagyon sokan szívesen 
fogadták és követik. 

Mit ajánl követésre a minisztérium? Mit kell 
érteni a köztenyésztési irány alatt? 

De hát mit is ajánlott tulajdonképen a 
minisztérium, mit is kell a gazdasszonynak 
szem előtt tartani, ha azt akarja, hogy baromfiai 
nagyobbak, jobb minőségűek és olyanok legye-
nek, amelyekért a hazai kereskedők is nagyobb 
árt adhatnak ? 
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Én ezt mind elmondom, de mielőtt ezt meg-
tenném, kell, hogy még arról is szóljak, tulaj-
donképen miért is tanácsos az országban 
mindenkinek, minden tenyésztőnek egy irány-
ban, egy minőségű, egy fajtájú baromfit te-
nyészteni, — mi haszna van abból az egyes 
embernek és mi lesz haszna a végeredmény-
ben, az összeségben az államnak ? Miért nevezik 
e céltudatos tenyésztési tervezetet baromfi-
köztenyésztési iránynak ? 

Ebből nemcsak az államnak és nemcsak az 
egyeseknek, de mindenkinek, aki nemcsak a 
tenyésztéssel, de a kereskedelemmel is foglal-
kozik és nemcsak a kereskedelemmel, de a 
végpontokon, a nagy világpiacokon az értéke-
sítéssel foglalkozó kereskedőknek és legutoljára 
pedig a fogyasztóknak, akik a mi általunk 
termelt baromfitermékeket elfogyasztják, haszna 
van és lesz. A cél az, hogy az országban 
tenyésztett baromfifajoknak húsa, tojása és tolla 
lehetőleg egyminöségű legyen. Ezt azért kell 
célul tűznünk, mert a kereskedelemben, a nagy 
tömegekben fogyasztásra kerülő árúnál föltét-
lenül megkívánják, hogy az árú : a hús, a tojás 
és a toll lehetőleg egyminöségű legyen. 

Ha ez nem egyminöségű, hanem vegyes, 
akkor azt osztályozni kell, csinálnak belőle 
2—3 osztályt, a sok kézen átmenő baromfi-
termékek ezzel nemcsak értékben, de minőség-
ben is szenvednek, mert a kezelés romlással, 
töréssel jár. De meg a külföldi fogyasztási 
piacoknak vannak bizonyos megszokott típusai 
úgy az élő, mint a vágott baromfi, valamint 
a tojásra és a tollra nézve. Ha mi azt akar-
juk, hogy a mi baromfitermékeink a külföldön 
jól értékesüljenek, akkor nekünk figyelembe 
kell vermi ezeket a külföldi megszokott típu-
sokat, ezekkel szemben ellentétes álláspontot 
elfoglalnunk nem szabad, de oda kell töreked-
nünk, hogy az országban mindenki olyan 
baromfit tenyésszen, mely egészen hasonló a 
külföldi típushoz, vagy legalább azt megköze-
líti. Ezt vette figyelembe a földmívelésügyi 
kormány, amidőn a köztenyésztésre alkalmas 
baromfifajtákat megállapította és amidőn elha-
tározta azt, hogy az egész országban csakis 
ezen fajtáknak a tenyésztését fogja pénzügyileg 
és erkölcsileg támogatni. 

Ezt az irányítást, támogatást és útbaigazí-
tást, amelynek a társadalomban a legszélesebb 
rétegekben való keresztülvitelére az állam 
részéről a kerületi állattenyésztési m. kir. fel-
ügyelőségek, a társadalmi mozgalom részéről a 
Baromfitenyésztők Országos Egyesülete és az 
összes Vármegyei Gazdasági Egyesületek őrköd-
nek, nevezzük baromfi-köztenyésztési iránynak. 

K. 

Az alma elférgesedéséről. 
A gyümölcstermelők nagyon gyakran érzé-

keny kárt szenvednek azáltal, hogy a körte, 
főkép pedig az alma elférgesedik s ennek 
következtében, mint teljesen használhatatlan 
termés, időelőtt lehull. 

Gondos megfigyeléseim eredményekép be-
igazoltnak látom azon állítást, hogy az alma 
elférgesedése május hó folyamán, mikor a 
gyümölcs még csak mogyoró nagyságú, mái-
kezdetét veszi. Ekkor és folytatólag június hó 
első felében, nem ritkán júliusban is, rajzik 
a férgesedést előidéző almamóly nevű lepke. 
Kártétele abban nyilvánul, hogy petéit nem 
mint pár szakmunka is említi, a levélre és 
almára, hanem legtöbb esetben a gyümölcs 
héjának átfúrása után az almába rakja. A már 
bepetézett kisebb-nagyobb gyümölcsökön kez-
detben barnásfekete, nedves fényű pontocskák 
tűnnek fel. Ha ezen pontszerű foltokat éles 
késsel a gyümölcs héjáról vékony szeletben 
levágjuk, látható lesz a fehérszínű, majdnem 
áttetsző apró pete. * 

A petékből nagyhamar kikelnek az álcák, 
amelyek anélkül, hogy agyümölcs továbbfejlő-
dését szemmelláthatóan akadályoznák, lassan 
megkezdik romboló munkájukat, mígnem később 

* T. cikkíró úr e pontnál tévedésben van. A moly 
nősténye a petéket nem rakja az almába, mert hiszen 
nincs is olyan szerve, amellyel az alma kemény 
héjában a petének helyet tudna csinálni. De lássuk 
csak, mit mond az almamolyról a M. kir. rovartani 
állomás, amelyet bizonyára authentikusnak kell elis-
mernünk : 

„Az almamóly (Carpocapsa pomonella). E rovar az 
alma, körte s olykor a kajszínbarack megférgesedését 
és időelőtti lehullását okozza. Az almamóly pilléje 
esti állat és akkortájban rajzik, amikor az alma- és 
körtefa elvirágzott és a gyümölcsük megkötődött. 
A rajzó moly tojását az almára vagy mellette, a levélre 
tojja. A tojásból kikelő kukac azután leggyakrabban 
a kehely táján, de olykor az oldalán is befurakodik 
a kis gyümölcsbe, hogy magjából és húsából éljen. 
Minthogy azonban az ilyen gyümölcs időelőtt rot-
hadhat és lehull, vagy olyan kicsi, hogy a befurako-
dott hernyó táplálására nem elég : azért a hernyó 
akár a rothadó, akár a kicsi gyümölcsből idővel 
menekülni kénytelen. Ha az ilyen férges gyümölcs 
földre esett, a kukac kivándorol belőle s a fa derekán 
haladva, új almát keres, hogy azt kikezdje ; ha a 
férges alma a fán rothadt el, akkor a féreg egysze-
rűen átvándorol egy más, egészséges almába. Ha 
azonban ez a második alma sem volna elég, hogy 
az almakukac teljesen kifejlődjék benne, akkor meg-
támad még egy harmadik, negyedik almát is. 

Ha végre öt-hat hét múlva az almakukac teljesen 
megnőtt, akkor elhagyja az almát, heverjen az bár 
a földön, vagy csüngjön az még a fán és felkeresi a 
fa repedezett kérgű derekát vagy vén ágát, ott meg-
húzódik és részint a megrágott kéregrészekből, részint 
a szájából eregetett szálból készített üregjében be-
gubózódik, majd nemsokára reá bebábozódik, hogy 
azután egy hétre rá kikeljen, mint pille." S. í. t. 
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a gyümölcs magházát is szétdúlva, annak 
rothadását, majd pedig lehullását idézik elő. 

A védekezés az almamoly ellen többféle-
képen eszközölhető. Leghelyesebb védekezési 
eljárásnak bizonyult az, ha a férges gyümöl-
csöket leszedjük és megsemmisítjük. A lesze-
désnek először akkor kell történni, midőn az 
alma még legfeljebb csak diónagyságú, ezután 
pedig még négyszer, négy-öt heti időközönként. 
Ugyanis, ha megvárjuk, míg a férges gyümölcs 
magától lehull, az almamoly álcája másik, sőt 
ezután még egy harmadik gyümölcsöt is tönkre-
tehet bábbá alakulása idejéig. 

A férges gyümölcsök eltávolítása tehát, mint 
fentebb is említém, leszedéssel történjék, mert 
az itt-ott gyakorlatban lévő rázogatás vajmi 
kevés eredményre vezet. Ugyanis akkor, midőn 
a férges gyümölcsök még aprók, rázva csak 
nagyon nehezen és sok egészséges gyümölccsel 
együtt hullanak le, később pedig, ha már 
a továbbfejlődött férges gyümölcs, az álca 
pusztítása és saját súlya következtében gyenge 
rázás mellett is könnyen lehull, legtöbb 
gyümölcsben hiába keressük az álcát, mert 
ekkor már egy másik gyümölcsbe vagy pedig, 
bábbá alakulás végett, a fa kéregrepedéseibe 
vonult. 

A leszedéssel járó leggondosabb védekezés 
mellett is megesik, hogy néhány férges gyümölcs 
kikerüli figyelmünket s a benne rejtőző álca 
teljesen kifejlődik. 

Tudva azt, hogy a kifejlődött álcák bábbá 
alakulása a törzs s a vastagabb ágak kéreg-
repedéseiben történik, nagyon ajánlatos úgy a 
törzsre, mint a vastagabb ágakra fagyapot-
vagy gyaluforgácsból sodrott vastag kötelet, 
ú. n. „csalogatókat" kötni, úgy, hogy az ágat 
vagy törzset egészen körülöleljék. 

A csalogatókat minden kifejlődött álca 
szívesen fölkeresi s ennek következtében bábbá 
alakulása is ott történik. 

Ahányszor a férges gyümölcsöket leszedjük, 
a csalogatókat is mindig újakkal kell föl-
cserélni, a régi csalogatók pedig a bábokkal 
együtt elégetendők. 

Sikeres, könnyű és kényelmes védekezési 
eljárásmódnak tartják sokan a schweinfurti 
zöld oldatával (6 deka arzénsavas réz, 100 liter 
víz, G deka oltatlan mészpor) való permetezést. 
Először akkor permeteznek, midőn az almák 
még csak mogyorónagyságot értek el, azután 
még kétszer, hatheti időközönként. Ezen eljárás-
mód könnyű és kényelmes ugyan, de sikerre 
nem igen vezet, mert a peték és álcák leg-
nagyobbrészt már kezdettől fogva a levelek 
alján vagy az éretlen gyümölcsön vannak, oda 
pedig nehezen jut el a permetező anyag. 

Alacsony és félmagas törzsű fákról a férges 
gyümölcsöknek kézzel való eltávolítása gyors 
és könnyű munka. Idősebb, magastörzsű, 
nagykoronájú fáknál azonban a leszedés már 
nehezebben megy, de azért nem szabad a 
nehézségektől visszariadnunk, ha azt akarjuk, 
hogy védekezésünk eredménye a folyó, vala-
mint a következő esztendőre is számottevően 
kihasson. 

(Hódmezővásárhely.) Németh Dénes. 

A magtárban. 
— Párbeszéd. — 

Hajnal hasad, harmat esik, 
Munkálkodjunk sötét estig ! 
Gyűl a marok, hosszabb a sor, 
Majd alhatunk karácsonykor. 

A magtárból kihallatszott ez a nóta, mikor 
Hajnal Istvánhoz betért Dülő András. 

— Hát nálad mit csinálnak a magtárban 
— kérdezte Dülő András sógorától. 

— Forgatják a gabonát. 
— Talán nincs egyéb dolgotok? 
— Már hogyne volna ! De a forgatás annyi-

ból sürgős, mert gabonám egy része nem egé-
szen szárazon került a magtárba. 

— Majd kiszáradhat a télen át. 
— Igen, de csak úgy, ha olykor megfor-

gatjuk^ átlapátoljuk. 
— En nem forgatom — jegyezte meg Dülő 

András büszkén — azzal nem tölthetem az 
időt és gabonám mégis jó. 

— Jó ? ! — szólt közbe mosolyogva Hajnal. 
— Mit nevetsz ? Talán nem igaz ? ! 
— En csak annyit tudok, hogy épen tavaly 

panaszkodtál, hogy rosszul kelt a vetésed. 
— S mi köze a kelésnek a forgatáshoz? 

kérdezte bámészkodva Dülő, mint aki nem 
érti a dolgot. 

— Öregebb vagyok náladnál, elfogadhatod 
tőlem a jó tanácsot. Ha a gabona halomban 
fekszik, megizzad, átmelegszik. Amely gabona 
egy kis izzadáson átment, az jobban csírázik ; 
de ha túlságosan fölmelegszik, akkor épen az 
ellenkezője történik, rosszul kel ha elvetjük, 
mert a nagy melegség megsemmisítette, meg-
ölte benne a csírát. 

E i re Dülő András kimeresztette a szemeit 
és tátott szájjal hallgatta Hajnal beszédét, 
melyet ez így folytatott : 

•— Amint tudom, te a gabonát a padláson 
tartod, de épen a legrosszabb helyen, az istállók 
fölött; az ilyen helyen a legszárazabban be-
takarított gabona is megnvirkosodik és ha 
gyakran nem forgatjuk, megpenészedik. 

Látod, sógor, mikor én a magtáramat épí-
tettem, sokszor megforgattam a fejemben, hogy 
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hová tegyem ; mert a magtárnak száraz, hűvös, 
világos és szellős helyen kell lennie, hogy 
benne a gabona sokáig jó állapotban megma-
radhasson. 

— Megmarad az a zsákban is ! szólalt meg 
nevetve Dűlő, mintha valami okosat mon-
dott volna. 

— Meg ám — vágott vissza Hajnal — de 
csak annak, aki alig hogy bezsákolta, máris viszi 
a piacra ; a gabonának nincs ideje a zsákban 
átmelegedni. De különben is, a gondos gazda 
gabonáját a cséplés után nem hagyja zsákok-
ban még egy-két napig sem. 
• Ugy-e, mielőtt a kereskedő megvenné gabo-
nánkat, jó mélyen belemarkol abba, nemcsak 
azért, hogy a gabona tükre, teteje olyan-e, 
mint a belseje, hanem elég száraz-e. 

A gabona forgatására fordított munka nem 
időpocsékolás, sőt hasznos és szükséges, mert 
a jó kezelés mellett a gabona lisztje is különb, 
azért fizetik a kereskedők is drágábban. 

Aztán ne higyje senki sem, hogy a forgatás 
olyan munka, amihez értelem sem kell. így 
oktalanul cselekszik, aki gabonáját esős időben 
forgatja, mert sok nedvességet vesz föl magába. 
Ellenkezőleg, száraz időben kell ezt a munkát 
végezni, de nem úgy ám, hogy a gabonát 
egyik halomról a másikba tolatjuk, hanem 
lapátonként fölvetjük, hogy szellőzzék. 

Kezdetben, kivált ha a gabona a cséplés 
után nem került elég szárazon a magtárba, 
gyakrabban, hetenként meg kell forgatni és 
nagy halomba nem is szabad összerakni. Ké-
sőbben elégséges havonként átlapátolni, csak 
tavasz felé, mikor a csírák a szemekben mint-
egy fölébrednek és a gabona fölmelegszik, 
tanácsos havonként kétszer. Különben, hogy 
hányszor forgassuk át gabonánkat, azt ponto-
san megmondani nem lehet, mert az attól függ, 
hogy milyen állapotban került a gabona a 
magtárba és milyen a magtár. Ha a gabonát 
gyakrabban megvizsgáljuk, tudni fogjuk, szük-
séges-e átlapátolni, vagy nem. 

Most már sógor, gyerünk, nézze meg az én 
magtáramat, amelyért némelyek meg is róttak, 
azt mondták, hogy nem tudom, mit csináljak 
pénzemmel, hát a magtár építésébe vertem 
bele. Nem törődöm az ilyen üres beszéddel és 
pénzemet nem sajnálom, mert azáltal, hogy 
gabonámat sokáig, ameddig szükséges eltart-
hatom a jobb árban szép kamatját élvezem. 

It t a magtár, nézd meg jól sógor, hátha 
kedved kerekedik szintén egyet csinálni! 

Dülő András ugyancsak megvizsgálta tőről 
hegyre. 

— Biz ez olyan, mint egy szoba ! — 
jegyezte meg. 

— Hja sógor! a magtárban a tisztaságra 
nagyon ügyelni kell, mert különben egy nagy 
ellenséggel gyűlik meg a bajunk. 

— Kivel ? — kérdezte csudálkozva Dülő. 
— Nem is kivel, hanem mivel, egy apró 

bogárral, a zsuzsokkal. 
— Nem zsizsik a neve ? 
— Nem ; a borsóban élő zsizsik megint 

más bogár, mint a gabonát pusztító zsuzsok. 
A zsuzsok többnyire csak a búzát, árpát, 

rozsot, kukoricát kedveli. A nőstény megszúrja 
a gabonaszemeket és minden szembe egy picike 
tojást (petét) rak, melyből a kikelt nyű (pondró) 
kieszi a mag belét, azután más szemekbe is 
befurakodik, azokat is kirágja, míg csak elégre 
meg nem nőtt, amikor bebábozódik, vagyis 
begubósodik és rövid idő alatt a gubóban 
ismét bogárrá változik át ; kirágja a gubót, 
kibúvik belőle, újra párzik és folytatja a pusz-
títást. Miután egy évben kétszer párzik és 
egy-egy nőstény körülbelül 150 petét rak, 
már egy pár zsuzsok is ezerekre szaporodik el. 

—• Akkor — jegyezte meg Dülő András — 
a zsuzsok ellen jobb a gabonát zsákokban 
tartani.^ 

— Épen nem, mert, amint már mondtam, 
a gabonának a szellőzésre, friss levegőre szük-
sége van, hogy meg ne dohosodjék. Sőt 
gyakran a zsákokkal hozzuk be gabonánkba 
a zsuzsokot. 

— Hogyan? 
— Úgy, hogy ha például zsákjaink őrléskor 

több napig a malomban hevernek, mert ugyan-
csak ritka az olyan malom, amelyben zsuzsok 
nem volna. De behozhatjuk a zsuzsokot idegen 
zsákokkal is. Ennélfogva akár a malomból, 
akár az idegen zsákokat, csak gondos kirázás 
után engedjük bevinni magtárunkba. 

Ha figyelmesen megvizsgáltad magtáramat, 
látod, hogy minden hézag, repedés be van 
tömve, mert a zsuzsok a telet azokban tölti. 
Nem hever itt sem söpredék, sem gabona-
hulladék, mert a zsuzsok nagyon szeret ezekben 
fészkelni. Szóval a zsuzsoknak a tisztaság, 
a rend a legnagyobb üldözője, pusztítója, 
írtója. S ha mégis észrevesszük, hogy gabonánk 
közt zsuzsok van, gyakran forgassuk meg, 
lapátoljuk át, mert a zsuzsok nem szereti, ha 
nyugtalanítják. Ha a zsuzsok csak kisebb 
gabonarakást lepett el, a kenyérsütés után 
szórjuk azt a kemencébe, ott elpusztul. Még 
úgy is szokták a zsuzsokot a gabonából ki-
fogni, hogy a rakás aljához birkabőrt, szőrével 
lefordítva, vagy nagyszőrü pokrócot terítnek 
ki. A zsuzsok kedveli a meleget és szárazságot, 
szívesen odabújik. Reggelenként gondosan föl-
vesszük a bőrt vagy pokrócot és a kéznél 
levő forró vízbe rázzuk ki. 
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Amellett szükséges, hogy a magtárt éven-
ként egyszer, a cséplés előtt, egészen ürítsük 
ki és gondosan takarítsuk ki. 

— De ez a sok szellőztető nyílás csak 
fölösleges és miért vannak szemközt ? 

— Nem fölöslegesek, mert minél szellősebb 
a magtár, annál jobb a gabonára és a szemközt , 
álló szellőzők még jobban elősegítik a levegő 
változását. 

— Csakhogy a sok szellőztetés mellett 
ugyancsak beszárad a gabona — jegyezte meg 
fontoskodva Dűlő András. 

— A gabonának, kedves sógorom, be kell 
száradni, meg kell apadni ; ezt akkor sem 
akadályozhatjuk meg egészen, ha a magtáron 
nem volnának szellőző nyílások, de helyette 
nagy kárt zúdítanánk fejünkre, mert gabonánk 
elromolna, nem volna az se vetőre, se lisztnek 
való, sőt még eletetésre sem kifogástalan. 

— Köszönöm, sógorom, hogy olyan jól 
kioktattál, és ha Isten segítségével megérjük 
a tavaszt, magam is építek olyan magtárt, 
hogy nem lesz ellene kifogásod. 

— Adja Isten! Pénzednek te is megkapod 
kamatját, mint én. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gyógynövények termelése.* 
Citromfű, méhfü, citromszagú méhfű . 

(Melissa officinalis.) 

Déli és Középeurópa hegy- és domboldalain, 
köves talajon, vadon termő növény, melyet 
illóolajtartalmú leveleiért sokfelé termesztenek. 

A növény szára V2 — 1 méter magas, elágzó. 
Virágai kinyílás előtt sárgásak, azután meg-
fehérednek. Virágzik júliustól szeptemberig. 
Levelei nyelesek, tojás- v. szívalakúak, csipké-
sen fürészelt szélekkel. Többé-kevésbé szélesek, 
fölül sötétebb, alul halványabb zöldek, miri-
gyesek. A jól szárított leveleknek tartós, kelle-
mes citromszaguk van, fűszeresen kesernyés, 
kissé fanyar ízzel. 

A mívelés által termett citromfű-levelek, 
melyek mint citromszagú méhfü (herb, melissae 
citata) jönnek kereskedelembe, nagyobb illó-
olajtartalmúak, s így ' nagyobb értékűek is, 
mii.t a vadon termők. A citromfű levele össze-
téveszthető volna a hozzá nagyban hasonló 
Nepeta catartica leveleivel, de ezek alul fehér 
pelyhesek. 

A méhfű szereti a napos fekvésű helyet, a 
száraz, középkötöttségű, jól termő talajt. Ren-

* Termelési előírás a „Praxisból", Laib Rezső és 
dr. Marschall szerint. (Böős, Pozsony m.) 

desen trágyás kapásnövények után termelik, 
egy helyben 4—5 évig marad. Közvetve ter-
melik az apró magot, késő tavasszal vagy 
nyáron kerti ágyba vetve az ott kikelt palán-
tákat, míg kellően megerősödtek, gondozzák 
őszig, amikor az előre elkészített, apróra meg-
munkált állandó helyére kiültetik 50 cm. 
sortávolban 30 centiméternyire egymástól, s a 
megeredésig esetleg öntözéssel gondozzák. A 
további ápolás az esetenként és szükség szerint 
foganatosítandó kapálásból, gyomlálásból áll. 

3—4 év múlva a gyökereket kiszedve, azo-
kat megtisztítjuk, szétosztjuk, s hogy a szét-
szedett gyökerekből a mentánál ismertetett 
módon új telepeket készítsünk, időnként új 
palántákkal frissítve fel telepítvényeinket. 

Közvetlen a virágzás előtt a jó, száraz 
időben lesarlózzuk a növényt, kosarakba szed-
jük s árnyas helyen kiterítve, a leveleket és 
hajtásokat lecsípdessük a szárról, melyet, mint 
hasznavehetetlent, elvetünk. Évente 2—3-szor 
arathatunk, ha az időjárás kedvez. A citrom-
füvet gyorsan — de nem napon — megszárítva, 
hogy színe egyenletesen szép zöld maradjon, 
ha kell, ismert módon csomagoljuk. A csoma-
golást, miután a száraz méhfűlevél meglehető-
sen törékeny, reggel vagy este végezzük. Ára 
a jó minőségű, szép zöld árúnak 70—90 K 
métermázsánként. 

Édeskömény . (Ánizskapor, közönséges 
harmatkása.) 

(Foeniculum, vulgare L., Foeniculum officinale, 
Anethum foeniculum.) 

Napos, sík vagy kissé lejtős fekvést szeret. 
A fagy iránt kissé kényes. Jó erőben levő 
agyagos talajt szeret, meszes vályogot, vagy 
márgás homokot, de homok és köves talajban 
is elég jól terem, így a galiciai ilynemű tala-
jon is termelt édes kömény illóolajtartalma 
nagyobb (5—6%), mint az indiaié (2'2°/o). 

Tűri a friss trágyázást is, de legalább előző 
őszön kell kihordani, hogy vetésig kellően el-
korhadjon. 

Legjobban díszlik kapás növények, lóhere 
után, kiültetni gabonafélék után szokás. Csak 
nagyobb időközökben forgassuk vissza egy 
szántóra. 

Leginkább a fagyos idők elmultával, már-
cius végén, április elején vetik (Franciaország-
ban augusztus-szeptemberben is) szórva, vagy 
30—50 cm.-nyi sorokba, mely esetben 2—3 
éven át terem egy helyen, szórvavetésnél 8—10 
kiló, sorvetésnél 18—20 kiló hektáronként. 

Közvetve is termelhetjük, palántákról, úgy, 
mint a konyhaköményt, amikor a 15 cm. 
magas rázsákat, rendszerint júliusban, 45 cm. 

JVC könyvtári 
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növény-, 50 cm. sortávolságra kiültetjük a jól 
előkészített, mélyen megszántott földbe, melyet 
tartós szárazság esetén öntözünk. 

Szászországban, miután ott a telet ki nem 
bírja, kerti ágyakban nevelik az édesköményt ; 
az első évben ősszel kiszedve a földből gyö-
kerestől, fagymentes belyen elrakják, bogy 
következő tavasszal gondos tisztogatás után 
az ősszel előkészített földbe kiültessék. 

Vethetjük ősszel takarmányrozs alá, vagy 
tavaszi zöldtakarmány alá is. 

Szükség szerint ritkítjuk, kapáljuk, kézzel 
vagy lóekével. 

Aratni akkor kell, mikor az ernyők zöldes-
szürkésekké lesznek, vagyis mikor a gyümölcs 
megbarnult, ami augusztus-szeptemberben szo-
kott beállani. Az aratást csak úgy végezzük, 
mint a konyhaköményét. Szárítani szellős, 
napos helyen szokás, hogy a mag szép zöldes 
színű maradjon, mert ha megfeketedik, érté-
kében s így árában is csökken. 

Jól záró hordókban szokták kereskedelembe 
hozni. 

Hozama 7—12 mm. mag hektáronként, mely-
nek ára 40—60 korona mm.-ként. Szalmát ad 
20—30 mm.-t hektáronként. K, 

A szövetkezetekről. 
A tanítók továbbképző tanfolyamán Kolozsvárt dr. Gidó-
fálvy István kolozsvári kir. közjegyző által tartott elő-

adások vezérfonala. 

(II. közlemény.) 

Hl. 
Az így előkészített növendékek már a má-

sok bajával való törődés gondolatától áthatva 
kerülnek a tanárok, tanítók kezelése és neve-
lése alá. Minden tanodának megvan a segítő-
egyesülete. En ezen egyesületeket a mai alak-
jukban nem tartom helyeseknek. Akárhánynak 
nagy tőkéje van és mégsem tud eredményt 
elérni. Azt sem tartom helyesnek, hogy ezeknek 
az egyesületeknek nagy része minden viszont-
szolgáltatás kikötése nélkül, mintegy kegyelem-
kenyeret ad. Igen sok szegény, önérzetes tanuló 
e segítséget épen e minőségeért nem veszi 
igénybe. 

E segítő-egyesületek átalakítandók lennének 
iskolai filléres szövetkezetekké. Ügy képzelem, 
hogy megfelelő alapszabály mellett minden 
tanuló, gazdag és szegény egyaránt, hetenkint 
legalább egy fillért tartozna befizetni, amíg 
egy minimális üzletrészt, mondjuk öt év alatt 
250 fillért befizetne. 

Ha folytatni akarná és úgy esne, hogy egy 
ötéves ciklus tanulmányai befejeztével befeje-
zést nem nyerne, úgy legyen joga ezt hasonló 
feltételek mellett még akkor is, mikor az az 
intézetnek nem növendéke, folytatni. A szövet-
kezet igazgató-tanácsát képeznék mindig a 
legmagasabb osztály növendékei. Igazgatóságát 
és felügyelő-bizottságát meg a tanintézetben 
levő növendékek közül szabadon választanák. 
Könyvvivőit, pénztárnokát és más hivatalno-

kait ugyancsak az intézeti növendékek közül 
választanák. 

Azzal, hogy az iskolából már kikerült egyén 
még mindig tagja lehet e szövetkezetnek, mint 
üzletrészes, elérnék azt, hogy az iskolából ki-
kerültek egy kedves intézmény kapcsán össze-
köttetésben állanának azzal az intézettel, mely 
nekik az előmenetelre a nevelést, oktatást 
megadta. 

Tudom és hiszem, hogy igen kevesen lép-
nének ki. Hisz a felelősség nem lenne maga-
sabb, mint a jegyzett üzletrész, vagy üzlet-
részek nagysága. 

A segítés sem lenne kegyadomány. Becsület-
szóra adott olyan értelmű kölcsönt gondolok, 
melyben a javadalmazott által kiállított köt-
vényben kötelezné magát arra, hogy a köl-
csönvett tőkét és annak évi l°/o kamatját 
akkor, amikor vagyoni viszonyai megengedik, 
meg fogja fizetni. Lesz mindenütt egy pár 
olyan is, aki nem fogja tudni visszafizetni a 
kapott segélykölcsönt, de ma jó része nem is 
gondol vele. 

A segítő-szövetkezet adósainak többsége 
azonban meg fogja téríteni, mihelyt csak lehet, 
és pedig megtoldva, mert raj ta is segítettek, 
segítsen ö is másokon. 

A nem magasabb, mint 1% kamat jöve-
delemből az önképzőkörök, dalkörök, zene-
egyletek és minden más egyletek az intézet 
kebelén belül segélyezendők volnának. 

Az első években erre kevés jutna, mert a 
tagoknak könyvvásárlásra, internátusi és egyéb 
szükségletekre az üzletrészek is alig lennének 
elegendők, de már egy évtized múlva igen 
nagy segélyt nyújthatna egy ilyen szövetkezet. 

A magyar ember kötelességtudó, pontos 
fizető, erről csak a nem jól alkalmazott segítés 
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munkájával szoktattatott le. Ha már most, 
mint gyermek, a kapott segélyért viszontszol-
gáltatással tartozik, meg fog erősödni benne 
a kötelességérzet és a hazának pontos, köte-
lességtudó polgárává lesz. 

Örök hálával fog emlékezni arra az intézetre, 
mely benne ezt kifejlesztette. Majd ha tanul-
mányai után munkája gyümölcsét élvezi, nem 
fog megfeledkezni arról a filléres önsegélyző-
szövetkezetről sem, melynek vezetésében, mint 
gyermek, tevékeny részt vett, örömmel fog 
visszaemlékezni azokra a küzdelmes gyűlésekre, 
melyeken szabad választási jogát éveken át 
gyakorolta, annak áldásaiban részesült. 

IV. 
Látom sokak arcáról a kérdést, hogy miért 

kellett ezt végighallgatniok ? Azért, mert ha-
zánkban már több százezer ember lobogtatja 
a szövetkezeti zászlót, de még igen kevés a 
vezető, a tanító, hogy mely úton-módon lehes-
sen a legegyszerűbb szövetkezetről : a hitel-
szövetkezetről áttérni a magasabb, komplikál-
tabb, de áldásosabb többi szövetkezetre: a 
termelő-, fogyasztási-, raktár-, közmagtár- és 
más szakszövetkezetekre. 

Igen sok emberre van szükség, aki ebben 
az irányban vezessen, tanítson. 

Az iskolában kell ezt megtanulni, játszva, 
könnyen, szeretetteljes vezetés mellett, mert 
ha ott ezt elmulasztják, a gyermekeket önzők-
nek nevelik, ok nélkül kiáltják: „Szabadság, 
egyenlőség, testvériség ! " Önző emberek ajakán 
ez csak pusztába kiáltó szó lesz, csakis ön-
zetlen emberek tehetik termékennyé ember-
társaikat, hogy e szavak necsak jelszavakat, 
hanem igazságot is hirdessenek. 

y . 
Ezek után — mert már a gyermekek szociális 

irányú nevelésével jórészt végeztünk — áttérek 
a felnőtteket érdeklő szociális munkára. Ismer-
tetem a szövetkezeti eszmét magát és mind-
azokat a szövetkezeteket, amelyek a falukban 
megvalósíthatók, és ha Magyarországot nagy-
gyá, szabaddá és függetlenné akarjuk tenni, 
rövid időn belül okvetetlenül meg is valósí-
tandók. Ezt a kérdést sem úgy fogom tár-
gyalni, amint hallgatóim intelligenciája meg-
érdemelné, mert a dolgok lényegét rövid két 
óra alatt nem lehet úgy kifejteni, hogy annak 
alapján teljes készültséggel munkába állhatná-
nak, hanem előadásaim eredményessége végett 
majd szétosztok 1000 füzetet ajándékképen, 
melyeket részint az alább megnevezett szövet-
kezetek bocsátottak rendelkezésemre, részint 
az én tanulmányaim kiadványai, hogy azokból 
a további tudnivalókat megtanulják. Ingyen 

azonban semmit sem szoktam adni. Ezt a 
könyvajándékot sem adom ingyen. Viszont-
szolgáltatásul azt kérem, hogy elolvassák. 

Most úgy fogom a dolgot tárgyalni, amint 
egy falu népe előtt tenném, ha tanító volnék, 
hogy azok a dolgok velejét megismerhessék. 

A szövetkezés óriási erejét a legrégibb 
időkbe visszanyúlólag egy kis mese jellemzi 
legjobban. Egy elbetegesedett öreg apa. aki 
gyermekeit tisztességes polgárokká nevelte s 
házatáját, gazdaságát gyermekeivel közösen 
munkálta, halálát érezte és aggódott, hogy, ha 
behunyja szemeit, gyermekei a szépen kezelt 
közös vagyon megosztásakor hajbakapnak és 
versengésük alatt örökrészüket elpusztítják. 
Gondolt egyet. Összeszedett annyi fűzfavesszőt, 
ahány gyermeke volt, csomóba kötötte a vesz-
szőket és odaadta fiainak, hogy törjék el a 
vesszőcsomót. Ez azonban egyiküknek sem 
sikerült. Ekkor az öreg szétoldotta a köteget, 
egyenként eltörte a vesszőket és azt mondá : 
„Látjátok fiaim, azt akartam veletek megér-
tetni, hogy amíg összetartotok egymással, baj 
nélkül kiálltok minden veszedelmet, de ha 
széthúztok még egy beteges öreg ember is 
tönkretehet benneteket. Vigyázzatok, az össze-
tartást el ne feledjétek." S ezzel örökre lehunyta 
szemeit. 

így vagyunk mindnyájan az életben is. Egy-
magunkban gyengék vagyunk, összetartva 
azonban erősek. A leghatalmasabb is, ha 
magára marad, csak olyan tehetetlen, mint a 
leggyengébb. Az összetartás azonban nemcsak 
egyeseken segít, hanem a községet is gazdaggá 
teheti. Ha pedig az egyesek és a községek 
gazdagok, akkor az állam is gazdag és hatal-
mas lesz. 

A nemzetek életében a főkérdés, vájjon 
emelkednek, nemesednek-e a nemzet polgárai 
szívben és lélekben. Növekedik-e munkaerejük 
és fokozódik-e náluk az az öröm, amit akkor 
éreznek, midőn a munkához láthatnak. Tud-
nak-e, akarnak-e együttessen működni és belát-
ják-e, hogy míg az egyes vesszőket könnyen 
töri szét a gyenge kéz is, addig az összekötött 
nyalábbal hiába birkózunk. Az egyesülésben 
nagy erő rejlik. A nemzeti emelkedés alapja 
pedig az egyes polgárok társadalmi, erkölcsi 
és politikai értékének öregbedése. — Nincs 
oly intézmény, mely e célt jobban szolgálná, 
mint épen a szövetkezés. 

A szövetkezés megváltoztatja, megnemesíti 
az emberek erkölcsi fölfogását s nemcsak pon-
tos fizetésre szoktatja a tagokat, hanem arra 
is, hogy a szövetkezet pénzét a falu szegé-
nyebb lakóinak fölsegélyezésére használják föl. 
A zsíros osztaléknál sokkal értékesebb az a 
hála, amellyel a fölsegítettek a szövetkezetek-
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nek és így az egész falunak adóznak. Aki 
tudja, hogy szorgalma és takarékossága nincs 
hiába, aki tudja, hogy munkája eredményét 
nem viszik el szívtelen uzsorások, aki remél-
heti, hogyha rászorul, lesznek támogatói, aki 
ily módon érzi, hogy a boldogulás alapja és 
pedig a szövetkezés segélyével biztos alapja ö 
saját maga, csak az emelheti fejét férfiasan 
magasra és nem kénytelen görnyedt gerinccel 
kopogtatni a különböző uzsorások ajtaján. 

Nem én mondom, de egy 85 éves öreg 
angol: Hollyoke, hogy „a szövetkezőket meg-
ismerni könnyű, mert azok arcán kevesebb a 
ránc, szemükben több a nyugalom s több 
bizalommal néznek a jövőbe. Maguk jobban 
vannak táplálva, feleségeik tisztességesebben 
öltözködnek, a gyermekek arca kicsattan az 
egészségtől." 

Ez azon igazi osztalék, amit a szövetkezetek 
azoknak fizetnek, kik a szövetkezetek tagjainak 
sorába állanak. 

A szövetkezetek elterj edése és meggyökere-
sedése, reánk magyarokra nézve politikai tekin-
tetekből talán még a legbecsesebb, és az, aki 
ez ellen harcol, ellensége a nemzet független-
ségének és igazi szabadságának. Aki egy jó 
szövetkezetet alapít vagy egyet, melyet más jól 
vezet, támogat, talán többet tett politikai 
függetlenségünkért, mint az, aki szónoklatok-
kal vagy cikkekkel kábítja el polgártársait. 

Ki látta valaha valahol, hogy szavakkal 
csak egy kunyhót is fölépítettek vagy csak 
egy kivándorlót is visszatartottak volna ? A 
kunyhót csak munkával lehet fölépíteni és a 
kivándorolni készülőt csak munkaadással lehet 
visszatartani. 

A valódi nagyság nem a beszéden, hanem 
a becsületes, önfeláldozó munkán és milliók 
férfias törekvésén épül föl. Aki az ellenkezőt 
állítja, az hazudik. 

Ha a szövetkezetek az egész ország terüle-
tén megvalósulnak, az egész nemzetre nézve 
ú j világ nyílik, mely szebb lesz a mainál, mert 
kevesebb lesz az önzés, több lesz az idealizmus 
és a becsületes munkást sűrűbben jutalmazza 
a siker. Maga lábán fog járni a magyar. El 
fogja tudni intézni a dolgot mindenki, és 
büszke lesz mindenki, hogy maga a saját 
szerencséjének a kovácsa. 

A világon a legelső szövetkezők egyike 
Reiffeisen volt, Németország egy kis városá-
nak polgármestere. A kenyér úgy megdrágult 
városában, hogy a szegény ember hozzá sem 
juthatott. 0 maga úgy kezdette meg szövet-
kezeti működését, hogy városkájának összes 
lakosságát, szegényét és gazdagját egyaránt, 
rábeszélte arra, hogy az egész község jótállása 

mellett vegyenek kölcsön kenyérnek való gabo-
nát és burgonyát, osszanak ki belőle kinek-
kinek vetőmagot, állítsanak föl sütőműhelyt 
és abból osszon kenyeret az éhező lakósoknak. 

E nyomorba sülyedt városka lakosai hozzá-
járultak a kezdeményezéshez ; szűkölködve bár, 
de kihúzták a telet és határukat vetőmaggal y OO 
bevetették. Áldás volt a vetőmagon, mert a 
termés gazdagon fizetett, ki-ki visszaadta a 
kapott kölcsönt és a városka jóléte biztosítva 
lett. Az Ínséges esztendő nem mult el nyom-
talanul, mert fölismerte a lakosság azt az erőt, 
mely az összetartásban van és továbbra is 
fönntartotta a szövetkezetet, de azután mái-
nem vetőmagot, hanem pénzt vettek kölcsön 
és adtak ki jóravaló gazdáknak, kik jó tehe-
net vásároltak, és a mai napon Németország 
egyik leggazdagabb városkája Reiffeisen szülő-
városa. 

Az erdélyi részekben a Németországban 
tanult, intelligens szászok majdnem 50 eszten-
deje honosították meg a szász vidékeken a 
Reiffeisen-féle szövetkezeteket, melyek ma, 
egyetemleges felelősség mellett, a papok és 
tanítók vezetése alatt működnek. S hogy a 
szász lakosság szebb házakban lakik, mint az 
erdélyrészi többi lakosság, hogy jobban gazdál-
kodik, mint a többi erdélyrésziek, hogy taka-
rékosabb a többieknél, az a Reiffeisen-féle 
szövetkezeteknek eredménye, mert mindenki 
érzi magában, hogy csak az első korona félre-
tétele nehéz, mert ha van valakinek egy kis 
tőkéje, azt gyarapítani törekszik. 

De nekünk, magyaroknak sem kell szégyen-
keznünk a szászok mellett. Már több mint 20 
esztendeje, hogy megindult a szövetkezeti moz-
galom, mély tudással és nagy áldozatkészséggel. 
Egészen társadalmi alapon, mert belátták, hogy 
először a kis társadalmaknak kell megtalálni 
az útat és csak azután fordulhatnak kérő szóval 
az államhoz támogatás végett, ha erejükkel 
kitűzött céljukat nem érhetik el. 

(III. közlemény következik.) 

Gazdasági Tanácsadó. 
Többeknek. Borbély József tordaszentlászlói 

igazgató-tanító „Gazdasági Káté" c. művének 
első kiadásából még 100 dbbal rendelkezik. 
60 fillér beküldése mellett a művet az érdek-
lődő kartársaknak portómentesen küldi meg. 
Nagyobb megrendelésnél a mű árát 50 fillérben 
állapította meg. — G. K. Monostorszeg. 
1. A lapban megjelent közlemények írói 
tiszteletdíjának kiutalványozásáért méltóztassék 
a „Néptanítók Lapja" főszerkesztőségéhez 
fordulni és pedig mindig még azon hónapban, 
amelyben cikke napvilágot látott. 2. Gazdasági 
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tartalmú cikket szívesen közlünk. Kérjük a 
kéziratot! — K. B. Szakáiháza. Azt méltóz-
tatik kérdezni, hogy a szarvasmarha-trágyát 
nem lehetne-e jobban értékesíteni, mint tüzelő-
anyagnak felhasználni ? ! A legjobb értékesítés, 
ha a trágyát okszerűen kezeli a gazda s 
azt kiviszi a szántóföldekre. A bő termés 
nagyon is megfizeti a trágyázás költségeit, s a 
nagyobb termés árából könnyen vehet magának 
tüzelőanyagot a gazda. Ha nem adja vissza 
trágya alakjában a földnek a belőle elvont 
növényi tápanyagokat, akkor rablógazdálkodást 
űz, amely egyhamar megbosszulja magát. Önre, 
mint tanítóra s a falu intelligens elemére, 
szép feladat vár Szakáiháza községben. Felel-
jen meg e feladatának s oktassa, tanítsa a falu 
népét a helyes gazdálkodásra ; mindenekelőtt 
pedig szoktassa le arról, hogy az istáljótrágyát 
eltüzelje. Ez vétek, — sőt több : ez bűn ! 
Ilyet tűrnie nem szabad. — Sz. L. Cz. Cikke 
nem közölhető. — St. M. Benesháza. A méz 
értékesítése végett forduljon közvetlenül (levél-
ben) az „Orsz. Méhészeti Egyesülethez, Buda-
pest, IX. ker., Imre-utca." A méz ára ma 
Budapesten, kereskedésekben, kilónként 1"80— 
2 korona között váltakozik. A tiszta lépes 
méz jóval drágább s alig kapható. — F . I. 
Somogy-Boglár. A talajok vizsgálatával az 
Orsz. chémiai intézet (Budapest, II., Oszlop-
utca) és a vegykísérleti állomások (pl. Keszt-
helyen) foglalkoznak. Egy-egy talaj vegy-
vizsgálata, ha annak csak egy alkatrészét 
óhajtja tudni (leginkább a foszforra van 
szükség) 4 koronába kerül. Egy teljes vizs-
gálat ára 24—30 koronába is belekerülhet. — 
B. Sz. K. Fa j nyulak beszerzése végett fordul-
jon Andrássovich Géza úrhoz (Budapest, földmív. 
minisztérium), ki szívesen szolgál felvilágosítás-
sal és megnevezi a megbízható beszerzési forrá-
sokat. — M. M. Szerb-Pozsersena. Kőszenet 
küldhet megvizsgálás végett a magyar királyi 
földtani intézet igazgatóságához (Budapest, 
VII. kerület Stefánia-út) vagy a selmecz-
bányai bányászati akadémiához. — L. 0. 
Vajszka. Beszerezhető a „Pátria" irodalmi 
részvénytársaságnál, Budapest, IX., Üllői-út. 
Ára 2 kor. 20 fill, bél-mentes megküldés mel-
lett. — M. J. Csimhova. 1. Már annyiszor 
ismételtük azt, hogy hogyan és miképen kérel-
mezendők a méhészeti eszközök stb., hogy azt 
minden tanítónak tudnia kellene. Tessék elő-
venni lapunk bármely számát, ott a Gazdasági 
Tanácsadó rovatban megtalálja a választ kér-
désére. A lapot min. rendelet értelmében be-
kötve kell tartani az iskola könyvtárában, tehát 
önöknél is biztosan meglesz a lap minden száma. 
2. Tessék egy egyszerű levelezőlapon a földmív. 
minisztérium könyvtárához fordulni és az 

összes ingyen-kiadványokat kérni. Ezt is már 
ezerszer elmondottuk, de úgy látszik kevesen 
olvassák a lapot. — P. F. Horpács. 1. A 
csalamádét lehet, de nem szokták zöld-ugar-
nak vetni, kivéve, ha azt lekaszálás után le-
szántják (zöld trágya). A szokásos zöld ugar 
a zabos bükköny, amelynek azonban szintén 
trágyázott földbe kell kerülnie. 2. Az ottani 
intézőnek igaza van, megbízhatik benne. — 
K. M. F. Almás. 1. Mindkét táblába ajánlatos 
jövő tavasszal egy-egy métermázsa superfos-
fátot elszórni s utána elfogasolni a földet. 
A műtrágyát beszerezheti pl. a „Hungária" 
műtrágya-gyárnál. (Budapest, V., Fürdő-utca 
8. szám.) A műtrágyát célszerű még télen 
megrendelni, s tavaszig, amíg a szántóföldre 
mehet, azt száraz helyen (pl. padláson) tar-
tani. Legjobb a vetés előtt kézzel elszórni a 
földön a műtrágyát, persze szélcsendes időben. 
Ha földjei jó erőben vannak, úgy esetleg 
még egy évig várhat a műtrágyázással. — 
P. J. Beled. Önnek fogalma sincs a baromfi-
tenyésztésről, s mindjárt egy fajbaromfi-minta-
telepet akar létesíteni, keltetőgépekkel. Ön 
nemcsak laikusnak látszik, — mint ahogy 
levelében írja — hanem tényleg laikus is, 
akinek a baromfitenyésztést előbb behatóan 
kell tanulmányoznia. Rómát sem építették fel 
egy nap alatt. Egyebekben pedig szívesen 
válaszolunk föladott kérdéseire a következők-
ben: 1. A baromfitenyésztés hozzáértő ember 
kezében nagyon is kifizeti magát, azaz nagyon 
is jövedelmező. 2. A befektetett tőke magas 
kamatot hoz, ha ért a tenyésztéshez s ha tud 
magának piacot teremteni (fogyasztóközön-
séget !) 3. Sopronban ; még jobban értékesít-
hető Bécsben. 4. Nézze meg a gödöllői 
állami baromfitenyésztő-telepet. 5. Keltetőgépet 
például a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 
(Budapest, V., Alkotmány-utca 31. sz.) is be-
szerezhet. Egy-egy jó gép ára circa 200 kor. 
kerül. 6. Forduljon a „Baromfitenyésztés" c. 
szaklaphoz, Rákosliget (Budapest mellett) Y. 
ker., 3. sz. 7. Hogy van-e a baromfitenyész-
tésről írt szakkönyv ? ! Bizony van, még pedig 
sok ! — B. J. Magánlevél ment. 

Gazdasági irodalom. 
— Milyen baromfit tenyésszünk? Erre a 

kérdésre, mely nap-nap mellett felmerül, a 
legjobban felel meg és tanácsait szép ábrákkal 
illusztrálja a Ilreblay Emil állattenyésztési m. 
kir. felügyelő által írt s ma már IH-ik kiadás-
ban megjelent füzet, melynek címe : „A gazda-
sági baromfitenyésztésre vonatkozó általános 
tudnivalók." Tekintettel arra, hogy e füzet 
átolvasása minden baromfitartónak ajánlható, 
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mert nemcsak a tenyésztendő fajtákat ismer-
teti, de útmutatást ad arra is, mily intézke-
déseket tett a földmívelésügyi kormány a 
baromfitenyésztés föllendítése érdekében s mily 
kedvezményeket nyújt a tenyésztőknek ; több 
oldalról jött fölkérés folytán a szerző elhatá-
rozta, hogy e füzetet, melynek bolti ára 1 kor., 
mindenkinek, aki 20 fillért (bélyegben) beküld, 
ingyen és díjtalanul azonnal megküldi. Levelek 
a irBaromfitenyésztés" heti szaklap szerkesztő-
ségéhez: Nagyvárad, Péter-utca 1. sz. alá 
intézendők. 

V e g y e s e k . 
— Megjutalmazott tanítók. A magyar 

földhitelintézet által községi faiskolakezelő 
tanítók és gyümölcsfatenyésztést oktató köz-
ségi kertészek részére a gyümölcsfatenyésztés, 
terjesztés és oktatás körül szerzett érdemeik 
jutalmazása céljából az 1906. évre kitűzött 25 
jutalomdíjat az e célra alakult bíráló-bizottság 
kiadhatónak találta és így a 600 koronás I. 
(első) dí jat : 1. Mákay István békéscsabai gazd. 
ism. iskolai tanító (Békés vm.). A 400 koronás 
díjat: 2. Pager András mezőhegyesi közs. és 
isk. kertész (Csanád vm.), 3. Sümeg József 
selmeczbányai vár. kertész (Hont vm.), A 200 
koronás díjakat : 4. Rád Bazil mikolapataki áll. 
tanító (Máramaros vm.), 5. Szabó Elek püspök-
ladányi áll. tanító (Hajdú vm.), 6. Kocsán 
Károly keczeli áll. tanító (Pest vm.), 7. Melczer 
Frigyes nagydemeteri közs. tanító (Besztercze-
naszód vm.), 8. Stoja János orláthi közs. tanító 
(Szeben vm.), 9. Kormos János málnapataki 
áll. tanító (Nógrád vm.), 10. Szabó Sámuel 
vasadi áll. tanító (Bihar vm.), 11. Dunka Ger-
gely jódi áll. tanító (Máramaros vm.), 12. 
Ferencz József csíkkarczfalvai községi tanító 
(Csík vm.), 13. Neda Avrám románresiczai áll. 
tanító (Krassó-Szörény vm.), 14. Kovács Mihály 
paraj di közs. tanító (Udvarhely vm.), 15. Jako 
Dénes halmágyi áll. tanító (Nagyküküllő vm.), 
16. Balogh Albert zabolai áll. tanító (Három-
szék vm.), 17. Beer János rábakovácsii tanító 
(Vas vm.), 18. Popovics János aldoboji állami 
tanító (Háromszék vm.), 19. Vogl Ferenc 
morvaőri állami igazg.-tanító (Nyitra vm.), 
20. Tőrös Sándor beregszászi áll. igazg.-tanitó 
(Bereg vm.), 21. Borbély János nagybaráti 
tanító (Győr vm.), 22. Gönczy Bertalan tokaji 
áll. tanító (Zemplén vm.), 23. Kastély Miklós 
erdőbányai tanító (Zemplén vm.), 24. Zsoldos 
Antal fóti közs. tanító (Pest vm.), 25. Sáringer 
Károly szerdahelyi állami igazg.-tanítónak (Zala 
vm.) ítélte oda a bizottság. 

— Gyümölcshulláskor a fák alját föl kell 
seperni s a hulladékot elvinni; mert minden 

leszakadt gyümölcsöt valami állati ellenség 
tépett le ágáról s így kívánatos, hogy ne 
maradjon a ta alatt — tovább szaporodni. 

— Tarlóhántás alatt értendő a kalászosok 
talajának aratás utáni csekély felkarcolása. 
Ezzel a gyommagvakat mind, egyszerre földbe 
fordítjuk úgy, hogy a közeli őszi szántásig 
mind kikelnek s akkor végleg elpusztíttatnak. 
Másik célja: a tarlót elkorhadásában segíteni 
s ezzel a földet gazdagítani. Jaj , be kevés 
helyen látni még nálunk tarlóhántást ! Elő 
bizonysága ez annak, milyen impraktikus a 
mi népnevelésünk ; mert ha a paraszt tudná, 
mi haszna s kára van ebből a mulasztásból: 
a nyers önzés rászorítaná az egyik felét e 
munka gondos elvégzésére, a másik fele meg 
menne a jó példa után. »M." 

— A* széna sűlyvesztesége. A kazalbeli 
érésen átment széna szabályszerű víztartalma 
14—15%; ha tehát pl. 20% víztartalma volt 
a takarmánynak abban az időben, midőn 
kazalba rakták, 5—6%-nyi vízveszteséget szen-
ved a széna. Azonkívül még némi erjedési 
veszteségek is támadnak, melyeknek nagysága 
igen függ attól, hogy mily víztartalommal 
kazalozzuk a szénát, mert a szárazon kazalozott 
takarmánynál jelentéktelenek az erjedési vesz-
teségek, míg ellenben a nyirkosán kazalozottnál 
több százalékra mehetnek azok. 

— A pulyka. Az összes baromfiak közül 
legkevesebb takarmányt igényel, mert élelme 
nagyját maga megkeresi, ha van jó bogarászó 
területe. Evenként 30—40 tojást rak a kotlója, 
melyet szeret titokban lerakni, sőt ha nem 
vigyázunk reá, önkészítette fészekben kikölteni. 
A költés 26—28 napig tart. A pulyka föl-
nevelése kissé nehéz ; ezt úgy könnyítjük meg, 
hogy keltőfészkébe egy héttel későbben néhány 
tyúktojást lopunk bele ; ezek a csirkék világra-
jövetelük után rögtön tudnak táplálkozni és 
megtanítják erre a kis pulykákat is. Ezek 
legjobban szeretik a légyálcát, hangyatojást, 
reszelt száraz kenyeret, később a felaprózott 
csalánt, füvet és salátát. Kis korokban a 
nedvesság iránt rendkívül érzékenyek, ezért 
megázástól óvandók. 

Tartalom: Selyemtenyésztésünkről. (K.) — A gazd. 
ism. iskola tanítója, mint a faiskola kezelője. Gubitza 
Kálmán. — A szőlő karózásáról. Kadocsa Gyula. — 
Baromfitenyésztés. (K.) — Az alma elférgesedéséről. 
Németh Dénes. — A magtárban (Párbeszéd.) Zádor 
Gyula. — Gyógynövények termelése. (K.) — A 
szövetkezetekről (Tárca, II. közlemény.) Dr. Gídó-
falvy. — Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. 
— Vegyesek. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (estei. 

M e g k a p h a t j a e lapo t m i n d e n magyarországi népokta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, e lemi , fe lső nép- é s polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek e g y pé ldányban i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló é s az i l le tékes kir. tanfe lügye lő által l á t tamozot t 
községi clőljárósági b izonyí tvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez küldendők. A helység (a m e g y e meg-
je lö lésével ) éa az uto lsó pósta v i lágosan kiírandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10. k-píóna, ' " fé íévré ő ókoron a, 
n e g y e d é v r e 2 korona 50 fillér. — Egy negyed. é v n é V ^ é f e s e h b 
időre e lő f i ze tés t n e m fogadunk el . — Az előfizetési ^föz&k a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. ; . 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A pályázat i h]jc<leté«e{ptj^''jnin-
den egyes szóért , minden k ö z l é s u tán 6 filléR*"fí^gtendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i által k i számí tható hirdetési díj e lőre ' k ü l d e n d ő 
be. E g y é b h i r d e t é s e k n e k az e g é s z oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú sora 1 korona. Ezek a dí jak i s 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓ HIY AT AL: 
BUDAPEST, 11. h.EU., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. 3IA(iY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR S. 

lvéicira-tolcat nem adunk vissza.. 

Az ál lami iskolák elhelyezése. 
A közoktatásügyi kormány a nép-

oktatásügyi törvény 80. §-ában foglalt 
azon fölhatalmazással, amely szerint a 
közoktatásügyi miniszternek jogában és 
tisztében áll bárhol, ahol szükségesnek 
látja, állami népoktatási tanintézeteket 
fölállítani, a hetvenes és a nyolcvanas 
években igen szórványosan élt, úgy, hogy 
még 1890. évben is csak 728 iskolánk 
volt, 1941 tanítóval, akik mindössze 
72.869 növendéket oktattak. 

Ennek okát részint abban találjuk, 
hogy alkotmányos életünk első idősza-
kában az állami népoktatás kultúrpoli-
tikai jelentősége még nem volt eléggé 
méltányolva, részint abban, hogy azon 
időben a közoktatásügyi minisztérium 
költségvetése igen szűk keretben moz-
gott, és különösen az állami népoktatás 
szerfölött mostoha javadalmazásban ré-
szesült. Föl is panaszolja az 1877. évről 
kiadott miniszteri jelentés, hogy: „ha az 
országgyűlés ez irányban a népnevelési 
szükségletekre időnként több-több költ-
séget nem rendel, nemcsak új iskolák 
fölállítása válik lehetetlenné, hanem a 
már fölállítottak fönntartása is kétessé 
tétetik." í f : 

Alkotmányos életünk első időszaká-
ban a kevés számú állami népiskola 
elhelyezésénél túlnyomó részben a nem-
zetiségi vidékekre voltak tekintettel. 

Az állami népoktatás nagyobb arányú 
kifejlesztését első ízben Csáky gróf mi-
niszter vette célba, aki az ezredéves 
ünnepély alkalmából 400 új állami nép-
iskola fölállítása iránt indított tárgya-
lást, még pedig különös tekintettel a 
Királyhágón túl fekvő azon községekre, 
amelyben a magyarság kisebbségben és 
magyar iskola hiányában veszélyben van. 

Az így gondosan előkészített ú. n. 
millenniumi iskolák fölállítását 1895—96 
években Wlassics miniszter vitte ke-
resztül. 

Az állami népoktatás nagyarányú 
kiterjesztése Wlassics miniszter érdeme, 
aki a képviselőház 1897. évi február 
hó 26-iki ülésén a közoktatásügyi költ-
ségvetés tárgyalása alkalmából az állami 
népiskolák elhelyezése felől ekként nyi-
latkozott: „Néhány kiváló publicista az 
állami elemi népiskolák elhelyezése te-
kintetében azt fejtegette, melyik irány 
a helyes; az-e, ha túlsúlyba jönne az 
új irány, hogy a magyarság erősíttessék 
az iskolákkal ott, ahol az egy tömegben 
lakik, tehát bizonyos vonzóerővel bír; 
vagy az-e, ha a nemzetiségi helyeken 
védjük, óvjuk a szétfoszlástól a kisebb-
ségben levő magyar elemet az állami 
népiskolákkal? Azt gondolom, hogy itt 
az igazság a középen van. Egyik irányt 
sem kell hagyni túlsúlyra vergődni, de 
párhuzamosan kell eljárnunk. Ott, ahol 
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a magyar elem nagy vonzóerőt kép-
visel, ott a magyar elemnek a hóna alá 
kell nyúlni és támogatni azt; viszont a 
magyar kisebbséget is védeni kell mind-
azon helyeken, ahol a nemzetiségek 
közé került." 

A millenniumi állami népiskolák szer-
vezése befejeztével Wlassics miniszter 
ezer új állami népiskolának öt év alatt 
leendő fölállítását vette tervbe, és az 
első sorozat költségeit az 1899. évi 
állami költségvetésbe föl is vette, a követ-
kező indokolással: „Aképviselőház 1898. 
évi február hó 15-iki ülésén kifejtettem, 
hogy a közel jövőben, lehetőleg öt év 
alatt, egyezer új állami népiskola fölállítá-
sát tartom szükségesnek. Erre vonatko-
zólag az adatokat egybegyűjtöttem, s a 
tervbe vett ezer új iskola elhelyezésé-
nél elsősorban figyelemmel leszek azon 
községekre, amelyekben a magyar elem 
kisebbségben van s ezek számára nincs 
a községben magyar tannyelvű jó nép-
iskola ; azután azon községekre, amelyek-
ben a más nyelvűekkel szemben a 
magyar elem van többségben és ezen 
magyar többségnek nincs jó népiskolája; 
ezen rendezéssel párhuzamosan a leg-
gondosabb figyelembe veszem azon tiszta 
magyar lakosságú községeket, amelyek 
önerejükből, kedvezőtlen anyagi helyze-
tük miatt nem képesek virágzó nép-
iskolákat biztosítani; végre figyelemmel 
vagyok az állami elemi iskolák elhelyezé-
sénél azon tisztán nemzetiségi községekre 
is, amelyek maguk kérik az állami 
iskolát." 

Ilyen elvek kitűzése mellett, miután 
az egész tervezetet a kormány jóvá-
hagyta, Wlassics miniszter 1898. évi 
1. számú körrendeletével fölhívta a fő-
ispánokat, hogy a kir. tanfelügyelőkkel 
egyetértőleg vegyék gondos tanulmá-
nyozás alá a vármegye népoktatásügyét, 
és jelöljék meg mindazon községeket, 
amelyekben az állami népiskola szerve-
zése állami és népoktatási szempontból 
múlhatatlanul szükséges. 

A főispánoktól igen becses javaslatok 
érkeztek föl, amelyekből alaposan meg 
lehetett állapítani a miniszter által ki-
tűzött párhuzamos államosítás egész 
tervezetét. Egyelőre ezer ú j állami nép-
iskola szervezése összesen 3000 tanítói 
állással vétetett célba, amelyeknek összes 
költségei 2,400.000 koronában irányoz-
tat tak elő. 

Ilyen tervszerű előkészítés és előirány-
zat alapján indította meg a miniszter 
Lukács pénzügyminiszterrel a tárgyalást, 
aki az egész tervezet iránt a legmelegebb 
érdeklődést mutatta s hozzájárult ahhoz, 
hogy az ezer új állami népiskola öt év 
alatt fölállíttassék és az ehhez szükséges 
költségek az állami költségvetésbe föl-
vétessenek. 

A nemzeti és kultúrális érdekeket 
szem előtt tar tó gondos előkészítés alap-
ján létesült az ezer új állami népiskola, 
„mint ezer bástya, mely véd, ahol szük-
ség; vonz, ahol kell; és beolvaszt, ahol 
lehet". 

Nagy gondot fordít a közoktatásügyi 
kormány a városok, általában a nagyobb 
forgalmi pontok népoktatásügyének nem-
zeti irányban való fejlesztésére. Ennek 
következménye, hogy a tiszajobbparti 
vármegyékben : Beregszászban, Munká-
cson, Rimaszombatban, Rozsnyón, Bárt-
fán, Sátoraljaújhelyben, Nagymihályban ; 
a Tisza balpartján: Békéscsabán, Mára-
marosszigeten, Hnszton, Szatmárnémeti-
ben, Zilahon, Szilágysomlyón, Nagyszőllő-
sön; a Tisza-Maros-szögében: Borosjenőn, 
Magyarpécskán, Világoson, Makón, Lúgo-
son, Karánsebesen, Orsován, Fehértemp-
lomban, Nagy becskerek en, Pan csóván, 
Zsombolyán; a Királyhágón túl: Gyula-
fehérvárott, Marosújváron, Nagyenyeden, 
Naszódon, Brassóban, Hosszúfaluban, 
Fogarason, Sepsiszentgyörgyön, Kézdi-
vásárhelyen, Déván, Szászvároson, Dicső-
szentmártonban, Erzsébetvárosban, Ko-
lozsvárott, Bánffyhunyadon, Marosvásár-
helyen, Segesvárott, Medgyesen, Nagy-
szebenben, Tordán, Székelykeresztúron ; 
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a Duna balpartján: Alsókubinban, Ara-
nyosmarótban, Újbányán, Liptószent-
miklóson, Balassagyarmaton, Losonczon, 
Szakolczán,Vágsellyén,Trencsénben,Rutt-
kán, Túróczszentmártonban, Zólyomban, 
Breznóbányán ; a Duna jobbpartján : 
Győrött, Tóvároson, Magyaróváron, Mo-
sonban, Kaposváron, Szigetváron, Lajta-
újfaluban, Dombováron, Zalaegerszegen, 
Csáktornyán, Nagykanizsán ; a Duna-
Tisza közében: Titelen, Csongrádon, 
Kiskúndorozsmán, Mindszenten, Szeg-
váron, hódmezővásárhelyi tanyákon (28 
állami iskola), Egerben, Gyöngyösön, 
Hatvanban, Szolnokon, Budapest székes-
főváros környékén majd minden község-
ben virágzó olyan állami elemi népiskolák 
létesültek, amelyek igazán mintaiskolák 
és amelyek úgy nemzeti, mint általános 
népművelődési tekintetben rendkívül 
becses eredményeket mutatnak föl. 

A közoktatásügyi kormány 1905. 
évben közzétette az állami elemi nép-
iskolák teljes sorozatát, föltüntetve min-
den egyes állami népiskolánál az illető 
község lakosságának nemzetiségi viszo-
nyait, az állami iskola szervezésének 
évét, a tanítók és tanulók számát, to-
vábbá, hogy van-e az állami iskolával 
szerves kapcsolatban kisdedóvoda, gazda-
sági ismétlő-iskola és ifjúsági egyesület. 

Ezen kimutatás szerint az 1904/5. 
tanévben összesen 2145 állami nép-
iskolánk volt 5100 tanítóval és 336.811 
tanulóval, akik között magyar 180.017, 
nem-magyar 156.794. 

A kimutatásból azt is megállapíthat-
juk, hogy összesen 535 nemzetiségi 
községben van állami népiskola, amelyek 
közül 231 iskola 1895. év előtt szervez-
tetett. Kitűnik, hogy 298 tiszta magyar 
lakosságú község bír állami népiskolával, 
ebből 68 iskola 1895. év előtt szervez-
tetett. Az állami népiskoláknak túl-
nyomóan nagy része vegyes lakosságú, 
főleg magyar kisebbséggel bíró közsé-
gekben van fölállítva. 

A közoktatásügyi kormány az állami 

népiskolák elhelyezésénél a föntebbi elvek 
szerint jár el. Ezek nagyjában meg-
egyeznek azon kultúrpolitikai iránnyal, 
melyet Ajtay József dr. „A magyar nyelv 
terjesztése" című cikkelyében a Budapesti 
Hirlap augusztus 17-iki számában fejte-
get, csak az a föltűnő, hogy ámbár a 
közoktatásügyi kormánynak idevágó 
kultúrpolitikai iránya és az évenként 
szervezett állami népiskolák sorozata a 
kormány évi jelentésében évről évre 
közölve van; s hogy „Állami népok-
tatás" című könyvemben az egész kér-
dést a sajtó nagymérvű érdeklődésével 
kimerítően tárgyaltam, cikkíró mégis 
egyfelől olyan állításokat közöl, amelyek 
a valósággal ellenkeznek, másfelől a köz-
oktatásügyi kormányzatot olyan színben 
tünteti föl, mintha az állami népiskolák 
elhelyezésénél minden elv és terv nélkül, 
ötletszerűen járna el, végre egyes ked-
vezőtlen jelenségekből az egész állami 
népoktatás eredményének kétes érté-
kére utal.Eönuebb már kimutattam, hogy 
helytelen cikkírónak az az állítása, 
mintha a csekély (?) számú állami nép-
iskolák túlnyomó részben erősen nemzeti-
ségi jellegű helyeken állíttattak volna 
föl. Ellenkezőleg, a tekintélyes számú 
(2145) állami népiskoláinknak több mint 
fele vegyes lakosságú községekben van 
elhelyezve. Nézze át gondosan cikkíró 
az „Állami népiskolák 1904/5. évi hiva-
talos kimutatását" s bizonyára meg-
nyugvással fog arról meggyőződni, hogy 
főleg a Királyhágón túl, továbbá a Tisza 
balpartján és a Tisza-Maros szögében, 
tehát hazánk keleti felében sok száz 
állami népiskola védi a magyar kisebbsé-
get és terjeszti a magyar népművelődést. 

Meg kell azonban világítanunk a köz-
oktatásügyi kormánynak azt az eljárását, 
hogy a nemzetiségi községekben is állít 
állami iskolákat s hogy újabb időben (az 
utóbbi tíz év alatt) tiszta magyar lakosságú 
községek is nyernek állami iskolákat. 

Erről legközelebb. 
(Befejező közlemény a jövő számban.) 

(Budapest.) Halász Ferenc. 
37» 
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— Gróf Apponyi Albert vallás- és közok-
tatásügyi miniszter a jászberényi, országra szóló, 
fényes jubiláris ünnepen röviden bár, de nép-
oktatásügyi kérdésekről is nyilatkozott, ekképen : 
„Gyorsabb ütemben terjesztjük a népművelődést, 
nemcsak az iskolában, banem az iskolán kívül is, 
szilárdabbá tesszük annak erkölcsi alapjait és 
nemzeti jellegét. Folytonosan előbbre visszük a 
tanítók anyagi helyzetének javítását: legyenek 
ők meggyőződve, bogy soha kormány és — 
talán szabad hozzátennem — soha közoktatás-
ügyi miniszter nem volt, aki ezt az ügyet inkább 
szívén hordta, mint én, de higyjék el nekem 
azt is, bogy azok a vezetők, akik nagy hangon 
lehetetlenségeket kívánnak, akik a válság által 
nehéz helyzetbe jutott állampénztárból a föl-
merült — nem mondom, hogy jogosulatlan — 
igényeknek rögtöni és egészben való teljesítését 
követelik, akarva, nem akarva, nem a tanítóság 
érdekeit szolgálják, hanem eszközül engedik azt 
fölhasználni a nemzeti ügy ellenségeinek sötét 
munkájában. Az oktatásügyi politika egyéb kér-
déseiről és egyáltalán annak részleteiről majd 
a képviselőházban lesz alkalmam nyilatkozni. Itt 
csak azt akarom kiemelni, ami a legközvetetle-
nebb összefüggésben áll kormányzatunk vezér-
szempontjával : a nemzeti megerősödés és tömö-
rítés föladatával. Megemlítem tehát még, hogy 
a szociálpolitikai munka mellett legközvetetle-
nebbül munkába veendő föladatunknak tekint-
jük az alkotmány és közszabadság biztosíté-
kainak kiépítését, valamint a gazdasági meg-
erősödés eszközlését és az ország közgazdasági 
függetlenségének nyugodt és biztos kézzel való 
előkészítését,kizárva a gazdasági kérdések minden 
olyan megoldását, amelyekben nem ez a gon-
dolat nyer kifejezést." A küldöttségek fogadása 
során gróf Apponyi miniszter a néptanítók 
küldöttségét is fogadta, melyet Eötvös Károly L. 
kir. tanfelügyelő vezetett, valamint fogadta a 
földmíves-iskola küldöttségét is. 

1 tanító és a Magyar Gazda-
szövetség. 

Lapunk Bé.számában megjelent 53.201. 
sz. rendeletében miniszterünk — rámu-
tatva a Magyar Gazdaszövetségnek a 
magyar nép értelmi, erkölcsi és anyagi 

javait szolgáló törekvéseire s arra, hogy a 
hazai tanítóság műveltségénél s állásából 
folyó nemes kötelességénél fogva hivatva 
van az alsóbb néprétegek vezetésére ---
kijelenti, hogy a Szövetség törekvéseit 
hathatós támogatásban kívánja részesí-
teni. Ebből a célból 50 községi iskolá-
nak és mindazon áll. óvodáknak, melyek 
költségvetése jövedelmi fölösleget tüntet 
föl, továbbá a külön szaktanítóval bíró 
gazdasági iskoláknak, végre azon áll. el. 
népiskoláknak, melyek évi 200 koronát 
meghaladó helyi jövedelmi fölösleggel 
bírnak, a Szövetségbe rendes tagul való 
belépését elrendeli; a kir. tanfelügyelő-
ket fölkéri, hogy igyekezzenek a Szö-
vetség támogatására a községeket is 
megnyerni, hogy a tanítókkal, óvónőkkel 
ismertessék meg a Szövetség föladatát, 
célját, eszközeit, a nyújtott előnyöket s 
azokat annak támogatására, különösen 
pedig tagokul leendő belépésre, szövet-
kezetek alapítására, gazdakörök szerve-
zésére s ezekkel kapcsolatosan népkönyv-
tárak létesítésére buzdítsák, kijelentvén, 
hogy a népnevelők ily irányé tevékeny-
ségét alkalomadtán erkölcsi elismerésben 
készséggel részesíti s annak megfelelő 
jutalmazását is igyekszik lehetővé tenni; 
végül, hogy az intézkedésnek minél na-
gyobb nyomatéka és gyakorlati ered-
ménye legyen, fölhívja a tanfelügyelőket, 
hogy ebbeli eljárásuk ós intézkedéseik 
eredményéről évenként — az elismerésre, 
esetleg anyagi jutalomra érdemes taní-
tók és óvónők fölsorolása mellett — 
tájékoztató jelentést tegyenek. 

Általában élénken kifejezésre jut a 
rendeletben, hogy mily nagy súlyt he-
lyez a miniszter ez ügy minél szélesebb-
körű és eredményesebb fölkarolására. 

Mikor e rendeletet legelőször elolvas-
tam, önkénytelenül e szóra fakadtam: 
Valahára ! 

Mi, kik ismerjük s figyelemmel kísér-
jük köznépünk szellemi hátramaradott-
ságát, rohamosan terjedő erkölcsi és 
anyagi hanyatlását, züllését, ezek foly-
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tán a szociálizmus s a kivándorlás ro-
hamos terjedését s általában az ország 
túlnyomó többségét képező alsó nép-
osztály körében uralkodó szomorú és 
napról napra az államrendre is hátrá-
nyosabbá és veszélyesebbé váló állapo-
tokat : régóta vártuk, hogy az intéző 
körök ez állapotok szanálása érdekében 
végre az eszmék puszta hangoztatásának 
teréről lelépve, hathatós gyakorlati in-
tézkedésekhez nyúlnak, hogy reájönnek, 
miszerint minden ilyes irányú eredmé-
nyes akciónak első és mellőzhetetlen 
föltétele a nép egyetemének helyes 
irányú fölvilágosítása és vezetése s hogy 
erre a föladatra elsősorban a néptanító 
hivatott. 

Ismét: a néptanító. 
íme, a kor szelleme meghozta magá-

val, — ami előrelátható volt — hogy 
a néptanítót, a helyzet kényszere foly-
tán, maga az államkormány állítja az 
iskolán kívüli nagyfontosságú föladatra: 
„az alsóbb rétegek vezetésére". 

így jut a tanító fokozatosan arra a 
magaslatra, melyről községének anyagi 
és szellemi téren vezére és irányítója 
lehet. 

S habár e fölfogást a társadalom kö-
rében általánossá majd csak e téren 
kifejtendő sikeres munkásságunk teheti, 
mindamellett kétségtelen, hogy e nagy-
fontosságú társadalmi föladatnak az 
államkormány részéről való ilyetén föl-
vetése és előtérbe állítása nagy mérték-
ben alkalmas arra, hogy a társadalom 
szemében a tanítóság fajsúlyát s a tanítói 
állás értékét és tekintélyét emelje. 

íme, az eddig sokak által méltatlanul 
lekicsinyelt s értékelésként gúnyosan 
„ ABC-lovagok'í-nak nevezett tanítói osz-
tályt maga az államkormány a társada-
lom egyik vezérlő tényezőjévé avatja. 

Ez a körülmény pedig ma, mikor a 
tanítóság anyagi helyzete tekintetében 
végre a jobb jövő bekövetkezését várja, 
lehetetlen, hogy kellő súllyal ne essék 
a döntő elhatározások mérlegébe. 

Ebből a szempontból ez intézkedés 
tehát épen idejében jött. 

Most már raj tunk — tanítókon — 
áll, hogy miniszterünk belénk helyezett 
bizalmának — s bízvást mondhatjuk: 
a társadalom várakozásának is — igye-
kezzünk tőlünk telhetőleg megfelelni s 
ezáltal a fölötte megtisztelő bizalmat 
és várakozást igazolni is. 

Szentül hiszem, hogy a magyar taní-
tóság meg fogja tenni hazafias készség-
gel s az ügy iránti lelkesedéssel e 
tekintetben is kötelességét. Megtette 
eddig is, — szép példák igazolják ezt — 
ahol a helyi viszonyok lehetővé tették. 

Hogy e téren eddig nagyobb és 
figyelemreméltóbb eredményt nem ért 
el, annak főbb okai: a legtöbb község-
ben a vezetésre hivatott intelligencia 
nemtörődömsége, széthúzása ; a tanító 
vagy nem részesült kellő támogatásban, 
vagy kicsinyes rosszakarat s osztály-
ellentétek bénították meg ebbeli törek-
véseit, vagy pedig maga sem volt elég 
tájékozott és megfelelő ezen sok tanul-
mányt, fáradságot és gyakorlati ügyes-
séget, rátermettséget igénylő föladat 
tekintetében. 

A köznép értelmi, erkölcsi és anyagi 
érdekeinek oly mérvű fölkarolása, hogy 
az ne pusztán hatástalan kísérletezés 
vagy tehetetlen szárnypróbálgatás, hanem 
egy község életére nézve valóban üdvös 
és jótékony, sőt átalakító hatású legyen, 
rendkívül nagy és nehéz föladat. Ennek 
megoldására egy ember buzgólkodása 
nem elégséges. Ehhez szükséges először 
is az, hogy a község intelligens elemei 
a tagadhatatlanul közös érdekek alapján 
mielőbb szervezkedjenek, nem egy szo-
ciálellenes szövetséggé, hanem a helyi 
társadalmi viszonyok megjavítására, kü-
lönösen pedig a köznép szellemi, erkölcsi 
és anyagi érdekeinek előmozdítására és 
munkálására, természetesen a nép be-
vonásával s így azzal mintegy érdek-
társi viszonyba lépve. 

A legnagyobb nehézség azonban — és 
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itt szenvedett a tanító eddig is legtöbb 
kudarcot — az intelligencia megnyerése 
és bevonása. Most már azonban hatal-
masan meg van a tanító föladata e 
tekintetben könnyebbítve azzal, hogy 
biztosítva van egyrészt az államkormány, 
másrészt a Magyar Gazdaszövetség tá-
mogatásáról. Ez a támogatás — ha 
megfelelő ható erőben és eszközökben 
fog gyakorlatilag is megnyilatkozni — 
oly súlyt és bizalmat fog a tanító kezde-
ményezéseinek kölcsönözni, hogy annak 
hatása alatt legalább a helyi intelligen-
cia túlnyomó részének megnyerése biz-
ton remélhető. 

Ami már most az e téren való gyakor-
lati munkálkodás megkezdését illeti, igen 
fontos dolog, hogy csak az fogjon bele 
e téren bármely kezdeményezésbe, aki 
erre kedvvel és megfelelő képességgel 
rendelkezik ; mert ide hozzáértő s egész 
ember kell, ki szívvel, lélekkel s önzetlen 
lelkesedéssel áll az ügy szolgálatában; 
továbbá ott kezdeményezzen bármit, 
hol a talaj erre alkalmas, illetve meg-
felelően elő van készítve; s végül csak 
oly dologba fogjon, mely a helyi viszo-
nyok közt legindokoltabb és sikere 
ennélfogva is legbiztosabbra vehető. 

Sokkal többet árthat egy fölszínes és 
céltalan vállalkozás e téren, mintha 
semmit sem tenne az illető. 

Hogy a tanító e tekintetben a kellő 
tájékozottságot és támogatást megsze-
rezhesse s annak alapján a megfelelő 
elhatározásra juthasson, mindenekelőtt 
— a min. rendeletnek megfelelőleg — 
a Gazdaszövetséghez kell fordulnia, hon-
nan mindazokat az ismertető és tájé-
koztató füzeteket megkapja, melyekre 
elsősorban szüksége van. A továbbiak-
ban pedig becses, sőt nélkülözhetetlen 
támogatásra talál — a mm. rendelet 
szerint -— a kir. tanfelügyelőségben s 
ezen a réven a gondnokságban, illetve 
iskolaszékben. 

Lehetetlen azonban e helyen a min. 
rendeletnek egv kifogásolható pontjára 

reá nem mutatnom. Eszerint mindazon 
áll. óvodák, melyek költségvetése jöve-
delmi fölösleget — tehát bármekkora 
nagyságút — tüntet föl, a Gazdaszö-
vetségbe rendes tagul belépni kötelesek, 
az áll. el. népiskolák közül azonban csak 
azok, amelyek évi 200 koronát meg-
haladó helyi jövedelmi fölösleggel bírnak. 
Tekintve azt, hogy az óvónőknek e té-
ren munkaképessége összehasonlításba 
sem hozható a tanítókéval, e föltételek, 
szerény véleményem szerint, az ügy 
érdekében föl lennének cserélendők; 
mivel ellenkező esetben az áll. iskolák-
nak legnagyobb része — és pedig épen 
a kisközségek (hol a legtöbb lenne az 
építeni való és leghálásabb a munkatér), 
a kívánt nagyságú fölösleg híján — az 
ügy kárára kimaradnának. 

Az ügy érdekében különben kívána-
tos lenne, ha az összes áll. el. iskolák 
részére lehetővé tétetnék a Gazdaszö-
vetségbe való belépés. 

Egyébiránt erősen meg vagyok győ-
ződve afelől, hogy a magyar tanítóság 
a kor szellemét és követelményét meg-
értve s a föladat magasztosságát tekintve, 
odaadó buzgalommal és lelkesedéssel 
fog az egész vonalon az új munkatérre 
sietni. 

Akkor, amikor ezt teszi, nemcsak 
édes hazánknak és sokféle sorscsapáson, 
szenvedésen átment s nehéz viszonyok 
közt élő népünknek tesz nagy, meg-
becsülhetetlen szolgálatot, hanem egyút-
tal a legméltóbb módon fogja a nemzet 
erkölcsi és anyagi elismerését is a saját 
részére kivívni. 

(Szatmárnémeti.) Károlyi Sándor. 

= Tóth János államtitkár hivatalba-
lépése. Tóth János vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumi államtitkárt f. hó 5-én mutatta 
be Apponyi Albert gróf miniszter a kultusz-
minisztérium tisztikarának. A minisztérium tiszt-
viselői a nagyteremben gyülekeztek össze. Tíz 
órakor megjelent Apponyi Albert, Molnár 
Viktorral és az ú j államtitkárral a tisitviselői 
kar előtt. Apponyi a következő beszéddel 
mutatta be Tói A Jánost. „Tisztelt maim! Munka-
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társaira ! Az a tapasztalás, hogy ennek a mi-
nisztériumnak mindenkor nagyobbodó ügyköre 
alig látható el egy államtitkárral, még akkor 
sem, hogyha az az államtitkár olyan kipróbált 
munkaerő, mint az én t. barátom, Molnár 
Viktor (Lelkes éljenzés.) arra indított engem, 
hogy a költségvetésben először kérjek még egy 
államtitkári állásnak létesítésére alapot és hogy 
ő Felségének e tekintetben fölterjesztést tegyek. 
Az én fölterjesztésemre ő Felsége méltóztatott 
Tóth János barátomat ebbe a minisztériumba 
államtitkárnak kinevezni. (Elénk éljenzés.) Én 
Tóth János államtitkár urat, mondhatom, hosszú 
évek óta ismerem és ebből fejlődött bennem 
iránta nemcsak az a szoros barátság, amely 
minket összekapcsol, hanem az a bizalom is, 
hogy ebben a nehéz, nagy felelősséggel járó 
munkában, ebben a hazánk és nemzetünk jövő-
jére nézve döntő munkakörben, amelynek élére 
állíttattam, őt kívántam magamnak munka-
társul. Van szerencsém őt bemutatni és neki 
bemutatni ennek a minisztériumnak tisztviselői 
karát és kérni önöktől is, uraim, az ő számára 
ugyanazt a bizalmat, amelyet nekem előlegezni 
és irántam tanúsítani mindenkor szívesek voltak; 
és neked is, kedves barátom, jóindulatodba és 
bizalmadba ajánlom ennek a minisztériumnak 
kiváló hivatalnoki karát, amelyet itten egybe-
gyűlve láthatsz." (Éljenzés.) — A kultuszminisz-
ter beszédére Tóth János államtitkár ezeket 
mondotta: „Nagyméltóságú miniszter ú r ! Mél-
tóságos és nagyságos urak ! Hálásan köszönöm 
excellenciádnak kegyes szavait, melyekben en-
gem — egyéni értékemen fölül — részesíteni 
méltóztatott, s azon rámnézve kitüntető, mind-
nyájunkra nézve pedig megtisztelő tettet, hogy 
személyesen kegveskedett engem minisztériumunk 
mélyen tisztelt tisztikarának bemutatni. Méltó-
ságos és nagyságos urak ! A legmélyebb tiszte-
letet érezve önök iránt, a legtisztább szándék-
kal, és törhetetlen kötelességérzettel eltelve a 
rám váró tol dattal szemben: lépek be munka-
társul önök közé, mélyen tisztelt uraim! Jól 
tudom, hogy állami igazgatásunknak e kiváló fon-
tosságú helyén nemzetünknek legféltettebb lelki, 
erkölcsi, szellemi kincsei őriztetnek és gondoz-
tatnak. E legfontosabb nemzeti érdekeink ellá-
tásának miként való vezetése, irányítása, ma 
a magyar nemzeti politika egyik leghivatottabb 
vezérének kezében van, kinek a nemzet egye-
temét és egyetemes érdekeit átkaroló céltudatos 
kultúra ápolásában, megerősítésében, magasra j 
emelésében osztályosa, szolidáris munkatársa j 
lehetni, úgy érzem, nemcsak fölemelő az egyénre, j 
hanem öröm és büszkeség a hazafira. Meg va- j 
gyok győződve arról, mélyen tisztelt uraim, j 
hogy itt, ezen a téren, a hazafias munka terén, ! 
hazánk szolgálatában, az egységes magyar nem-

zeti kultúra fölvirágoztatásában : egyek és 
ugyanazok érzéseink. Ebből a közös forrásból 
merítem én e pillanatban a jogcímet ahhoz a 
kérelemhez, hogy amikor ma istenadta erőmet, 
akaratomat, odaadásomat teljes bizodalommal 
hozom önökhöz, közös nagy munkánk: a ma-
gyar állami és nemzeti lét leghatalmasabb 
biztosítékának szolgálatára: legyenek kegyesek 
gyönge erőmet fényes tehetségükkel, gyakorlati 
tapasztalatukkal támogatni és megajándékozni 
engem előttem igen becses, őszinte, kollegiális 
bizalmukkal. Fogadják őszinte köszönetemet 
megtisztelő megjelenésükért, ajánlom magamat 
szíves jóindulatukba." Az államtitkár beszédét 
a tisztviselők nagy éljenzéssel fogadták. Ezután 
bemutatták a tisztviselőket az ú j államtitkárnak, 
mire a tisztelgés véget ért. 

A néptanítók szociális föladatai. 
Egy-egy fölolvasás, szakközlemény alig kötötte 

még úgy le figyelmemet, érdeklődésemet s köl-
tötte föl munkakedvemet, mint b. lapunk f. évi 
35. számában gróf Majláth Józsefé a fönti cím 
alatt. 

Igen, mert nagyon sok aranyigazságot tar-
talmaz és főként, mert: aktuális. Ma már u. i. 
egyesek, társadalmak, kormányok nem zárkóz-
hatnak el — és nem zárkózhatunk el mi, nép-
tanítók — azon szociális föladatok teljesítése 
elől, mely míg egyrészt avatatlan vezetők kezei-
ben társadalmunk s hazánk szerencsétlenségévé, 
másrészt terv- és szakszerű vezetés mellett a 
nép milliói boldogulásának melegágyaivá fej-
leszthetők. 

Amit hazánk jövőjének biztosítására e cikk-
ben a nemesen érző s tisztán gondolkozó gróf 
elmond : kell, hogy áthassa nemcsak hazánk 
tanítóságát, — mert azt, habár más címen, 
más alakban a magyar néptanítóság, mint szíve 
érzelmeit, mint sarkalatos népnevelési elveket 
számtalanszor hangoztatott gyűlésein, szaklapjai-
ban, de szava mindannyiszor pusztában elhang-
zott kiáltás volt —- hanem főként népoktatásunk 
intéző köreit, magát népoktatási kormányunkat. 

Kell, hogy e fölvetett eszmék, igazságok : 
„a magyar néptanítóság a nemzet élesztője volt" ; 
„valóságos hadsereg, melyre nagyobb szükség 
van, mint a szuronyok erejére" ; „tegyük a nép-
tanítók munkáját társadalmibbá, gyakorlatilag 
eredményesebbé" ; „nem szabad feledni azt, ami 
minden igaz magyar evangéliuma : Magyarország 
legyen a magyaroké" ; „azt még egyszer meg 
kell hódítani társadalmi munkával, szociális 
föladatok lelkes, kitartó megoldásával, és ennek 
a föladatnak hatalmas ereje Magyarország nép-
tanítóiban van" ; „a mi népiskoláinkban általán 
véve csak tanítanak" ; „a sok nyelvtani kínló-
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dás helyett készítsük a gyermeket az ő életére" ; 
„tudják meg végre, hogy a magyar népiskola 
sarkpontja nem a sok tudásban, nem a köny-
vekben, hanem az ifjú természetében és a nemzet 
jellemében nyugszik" ; „ne mindenttudó, de élni, 
társulni tudó, munkás, hitét s hazáját szerető 
magyar generációt neveljünk a magyar nép-
iskolában" — áthassák és gondolkozásra, cselek-
vésre bírják népoktatásunk intézőit. És ez 
aranyigazságok, melyeknek összességét hiába 
keresnők, kutatnók legnevesebb pedagógusunk 
utasításai, vezérelvei között, de amelyeket a 
gyakorlat a magyar pedagógia gerincévé növelt, 
kell, hogy mielőbb minden igaz magyar esz-
ményeivé válva : társadalmunk s édes hazánk 
javára mielőbb boldogító gyümölcsöket terem-
jenek. 

De amidőn e szebb s jobb jövőjén gondol-
kozunk népünknek, hazánknak, mind vészter-
hesebb felhőként tolul képzeletünk egére — amit 
többi szép elveivel kapcsolatban szintén gróf 
Majláth József úr részéről szeretett volna hallani 
hazai tanítóságunk — a magyar néptanítóság 
immár tarthatatlan, válságos anyagi helyzete. 
Mert, m e r t . . . nemcsak Isten igéjével él a ma-
gyar néptanító, hanem kenyérrel is! Hazánk 
néptanítóságának nagy része nem vesztette el 
hitét, reménységét egy jobb jövőben. Meg 
vagyunk arról győződve, hogy kedves hazánk 
jól fölfogott érdekéből mindent meg fog tenni 
népnevelésünket vezető nemzeti kormányunk, 
hogy e legsürgősebb s legelső föltételét is meg-
adja magyar hazánk naggyá, hatalmassá tételé-
nek. És amidőn ez a közel jövőben bekövetkezik : 
30.000 néptanító fog szívvel-lélekkel, törhetlen 
munkakedvvel s erővel nagy Széchényink jel-
mondatának mielőbbi megvalósításához é s . . . 
Magyarország lesz ! 

(Füzesgyarmat.) Lázár István. 

A tantestületi ülésekről. 
A tantestületi pezsgő szellem és élet egyenlő 

az iskola fejlődésével. Ahol igazságszerető, mun-
kás, az iskola fejlesztésének minden mellék-
tekintetet alárendelő igazgató van, aki folyton 
kutat és búvárol a pedagógiai irodalomban, aki 
a gondnoksági, illetve községi iskolaszéki Uta-
sítást minden szavában, vonatkozásában, szelle-
mében helyesen átérti s nemcsak, hanem a rideg 
paragrafusokba az érző lélek melegével hatol 
be : az a vezetésére bízott testületet is mintegy 
átformálja, ha azokban akár egyenként, akár 
összességben más talajon mozgó gondolkodást 
találna is. 

Ritka iskola azonban, hol a tantestületi 
ülések tökéletesek volnának, sőt igen-igen sok-
helyütt nem érnek egy ütet taplót, egy hajító-

fát, a szónak pedagógiai értelmében. A testület 
tagjai összejönnek s néznek egymás szemébe, 
lemorzsolják az osztályban elvégzett és el nem 
végzett kiszabott tananyag referálását s eloszol-
nak, mint a szappanbúborék ; fölolvasnak néhány 
iskolai hatóságtól vagy más helyről érkezett 
hivatalos iratot, mire fölhangzik az obligat : 
„Elfogadja vagy tudomásul veszi a tantestület?" 
— s megszűnt minden. Akad olyan igazgató is, 
aki előre kijelenti, hogy az ülés 5 percnél 
tovább nem fog tartani. 

Vannak helyek, hol a tantestületi ülés nem 
egyéb, mint kicsinyes torzsalkodások tanyája. 
Ennek sok oka lehet. Nem célom azonban, hogy 
ezt fejtegessem. De ha előfordulna, úgy kell 
irtani, mint a szerbtövist. Mindenesetre e tekin-
tetben legtöbb függ az igazgatótól és annak 
egyéniségétől, sokszor jellemétől. 

S ha már erről van szó, idézem Körösi 
Henrik tanfelügyelő szavait, melynél tökélete-
sebben nem lehet jellemezni azt, hogy mennyi 
függ az igazgatóktól. így ír : „Az iskolaigaz-
gató mindenekelőtt jó pedagógus legyen. Igye-
kezzék iskolájában egységes tanítói tradíciót 
meghonosítani. Legyen tapintatos a kollégákkal, 
a tanulókkal, a szülőkkel való érintkezésben. 
Ne zárkózzék el, mint valami büróséf az irodá-
jában, hanem tartózkodjék tanítótársai körében. 
Ha valami közlenivalója van tanítótársaival, 
keresse föl a tanácskozószobában és beszélje 
meg velők szóbelileg az ügyet. Kerülje kollé-
gáival szemben a merev, hivatalos írásbeli érint-
kezést, amely teljesen ellenkezik az iskola eleven 
szellemével. Az igazán képzett és humánus 
igazgató tanítótársaival való érintkezés alkal-
mával sohasem felejti el, hogy hasonló képzett-
ségű és hasonló törekvésű emberrel van dolga." 

Ne gondolja senki, hogy most el akarok 
tárgyamtól csapongani. Nem. Célom csak az 
volt, hogy rámutassak, hogy ahol az igazgató 
ilyen, ott a tantestület a belőle kisugárzó helyes-
ségeket és igazságokat belátja, megszokja, követi, 
azért lelkesül s ezzel az intenzív, életteljes tan-
testületi élet nélkülözhetetlen alapföltétele már 
megvan. 

Az állami iskolai Gondnoksági Utasítás is 
igen szépen kifejti a tantestület, az egyes tanítók, 
az igazgató munkakörét és magatartását. Fáj-
dalom, ezt nagyon sokhelyütt tévesen értelmezik, 
de ha nem, akkor nem tartják be. 

„Ahány ház, annyi szokás", mondja a köz-
mondás. Az Utasítás rideg és rövid paragrafusait 
is különféleképén fogják föl és valósítják meg. 
Ez óriási hiba az iskolaügy érdekéből. Szerintem 
a tantesületi ülés és benne, vele kapcsolatban 
az igazgató igazán helyes működése az iskolák 
életének, fejlődésének, teljes tökéletességének 
legfontosabb tényezője. 
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A miniszteri új Tanterv és Utasítás mindenre 
kiterjed, esak erre nem. Monumentális, hatalmas 
egy munka, de szerintem ene'lkül hiányos. 
Függelékül oda lehetett volna csatolni. 

De ez nem pótolhatatlan. A közoktatási 
minisztérium igen helyesen cselekednék és az 
iskolák fejlődésének hatalmas lökést adna, ha 
az igazgatók és tantestületek működésének 
irányelveit nem szűkkeretű paragrafusokba fog-
laltan, hanem életteljesen megíratná, olyan 
lélektartalommal és filozófiai és intellektuális 
tudással ellátott férfiakkal, mint akik a Tan-
tervhez az Utasítást írták. Ezt egy rendelettel 
kiadná s minden tanítónak hivatalból megkül-
denék. Vannak nekünk, igaz. e tárgyban jó 
pedagógiai könyveink (ilyen a Körösi Henriké is), 
de ezeknek hatása mégsem általános s nem is 
speciálisan erre és ennek a célnak vannak írva. | 
A tanügy i lapok is számtalanszor foglalkoznak j 
e kérdés fejtegetésével, de erre is ugyanazt 
lehet mondani, hogy hatásuk nem általános. 

Most azonban reá akarok mutatni a tantes-
tületi ülések hiányaira s egy javaslatot ter-
jesztek még elő, amelyet olyannyira fontos-
nak tartok, hogy ettől az iskolák rohamos 
fejlődését várom. Kérem tanítótársaimat egy-
úttal, hogy szíveskedjenek e kérdéshez hozzá-
szólni. Fölötte kívánatos, sőt szükséges, hogy 
gondolkodjunk, nézeteinket tisztázzuk erről, 
hogy az ú j tanévben, az új Tanterv és Utasítás ! 

életbeléptetése megtestesítésekor, iskolai életünk 1 

koronáját, a testületi üléseket is új szellem i 
hassa át, az eleven és pezsgő munkálkodás 
éltető, friss szelleme. 

A Gondnoksági Utasítás szabatosan körülírja, 
hogy kell az igazgatónak és milyen mérvben 
iskolalátogatásait (osztálylátogatásait) eszközölni, 
hogy kell az ezen alkalmakkor tapasztalt taní-
tási és nevelési előnyöket és hátrányokat az 
ülésekben értékesíteni, illetve kiküszöbölni. Az 
iskolákban csakis ezen az úton lehet egységes 
tanítási és nevelési tradíciót meghonosítanunk. 
Ezt azonban igen kevéshelyütt valósítják meg, 
amint én tapasztaltam. A tantestület tagjai, 
mint már említettem, sablonosan elreferálják, 
mit végeztek, esetleg mit nem végezhettek a 
tananyagból, s vége. Az igazgató iskolalátogatá-
sait illetőleg mélységesen hallgat. 

Működésem első éveiben (5 éven keresztül) 
17 tagból álló testületben működtem. Az iskolák 
igazgatásával azon város polgári leányiskolájának 
igazgatója volt megbízva. Tettereje, pedagógiai 
és didaktikai gyakorlati tudása előtt minden 
ismerője kalapot emel. Sohasem láttam és hal-
lottam tantestületi ülést úgy vezetni s az egye-
seknél eszközölt iskolalátogatások tapasztalatait 
úgy értékesíteni a közcél javára, előnyére. Az 
ülésen sem az iskolát, sem a tanítót egyetlen-

egyszer sem nevezte meg, pusztán a tényekkel 
és adatokkal számolt be, hozzáfűzve észrevételeit, 
amelyekről azok természetéhez képest alapos 
vitát tartottak. Ez bír igazi képzőerővel s nem 
az ülésen kívül történő — legtöbb helyütt így 
van — privát beszélgetés jellegű össze-vissza 
és zagyva vitatkozások, sokszor szőrszálhaso-
gatások. 

Nagy hiánya a tantestületi életnek, hogy 
annak tagjai egymásnak tanítási és nevelési 
eljárását nem ismerik, mert erre mód nincs 
adva. Az igazgatónak nemcsak joga, sőt köte-
lessége az osztályokat látogatni, de másnak nem 
nyílik alkalma erre. Ismerek olyan iskolákat, 
hol különösen fiatal, kezdő tanítók a pedagógiai 
elvekkel homlokegyenest ellenkező útakat követ-
nek, sokszor óriási nevelési baklövéseket, bal-
fogásokat tesznek, de nem törődik vele senki. 
Az igazgató valahogy fölemlíti, de a testületi 
élet lagymatag lévén, marad minden úgy, mint 
a szólás-mondás tart ja: „Ahogy esik, úgy 
puffan." Rendkívül baj ez, mert egész gene-
rációk megrontását idézheti elő. 

Vannak iskolák, hol a helyes cél megközelí-
tésére az egyes tanerők a testület és igazgatók 
jelenlétében osztályaikban tanításokat tartanak 
vagy a rendes órák keretében, vagy azon kívül. 
Ez valami, de semmiesetre sem elég s nem az 
igazi út. Nem pedig azért, mert önként vállal-
kozásról lévén szó, az ilyen tanítások nem ter-
mészetesek, hanem mesterkéltek. Tudjuk, főként 
a tanítóegyesületi ülésekről, az ilyen tanítások 
mit érnek. Semmit ; alig valamit. Nem egyebek 
brillírozásnál, tanult anyag elrecitálásanál, ki-
kérdezésénél, de semmiesetre sem új tananyag 
tanítása. Fél ilyenkor mindenki a kritikától, a 
lámpaláztól, meg azután keresi, őszintén mondva, 
az olcsó dicsőséget s a gyűlésen eltanítandó 
anyagot már hetekkel előbb begyúrja, gyömö-
szöli. így lesz a tanításnak nevezett tanítói 
eljárás puszta porhintés, szemfényvesztés, miket 
laikusok gyönyörrel hallgatnak, de szakembe-
rekre nézve semmi néven nevezendő belterjes 
értékkel nem bírnak. Innen van, hogy alig 
várjuk, hogy az úgynevezett gyakorlati tanításon 
túlessünk s hallhassuk fokozott boldogsággal a 
megszokott boldogító jegyzőkönyvi köszönetet. 

Röviden elmondom nézetemet és javaslatomat, 
hogy a tantestületekben miként tartom teljes 
eredménnyel keresztülvihetőnek egymás tanítói 
egyéniségének, tanítási módszerének, egész tanítói 
és nevelői eljárásának megismerését, szemlélését 
s a tantestületi üléseken a tapasztalatok érté-
kesítését. 

Szükséges erre a tanácskozóteremben ki-
függeszteni az összes osztályok egyesített óra-
rendjét, szükséges a tanácskozóterem asztalán 
hagyni másodpéldányban az összes osztályok 
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egyesített tanmenetét. Ez utóbbiból jó a havon-
kénti tananyag fölosztás mellett legalább a 
hetenkénti. 

A tantestület valakinek az indítványára 
elhatározza, hogy havonként (vagy bizonyos 
időközönként), de sohasem előre tudott idő-
pontban, meglátogatja egy-egy társának osz-
tályát, valamelyik rendes tanítási óra keretén 
belül. Az ilyen látogatásokat az igazgató szer-
vezi, természetesen az illetőnek tudta nélkül s 
úgy, hogy az órarend és tanmenet alapján az 
erre legalkalmasabb órát választják ki. Meg-
bíznak azután egy valakit, aki az igazgató 
osztályában teendő látogatást illetőleg hason-
lóan jár el. Ezt az ügy érdeke, de a viszonosság 
is föltétlenül megköveteli. Az így tapasztaltakat 
azután a tantestületi ülésben értékesítik az 
egész iskola, sőt mondhatni az egész tanügy 
szempontjából. 

A tanítói önképzésnek, mely bizony sokhelyütt 
és sok tekintetben szánalmas, melegágya legyen 
a tantestületi ülés. Evégből szükséges minden 
ülésen módszeres értekezéseket, fölolvasásokat, 
szabad előadásokat tartani. Nem mindig kell 
ezeknek önállóaknak lenni. Oly tekintélyes 
tanügyirodalmunk van, oly kiváló nagyobb és 
kisebb tanügyi íróink vannak, hogy azok mü-
veinek ismertetése rendkívül nagy haszonnal jár. 

Az elmondottakat röviden összegezem, pon-
tokba foglaltan : 

1. Az iskola életének koronája, az igazán 
képzett igazg tó és tantestület működésének 
gerince, éltetője, önképzésének frissítő forrása : 
a tantestületi ülés legyen. 

2. Az új Tanterv életbeléptetése elengedhet-
lenül megkívánja az új szellemet és irányt, 
irányítást a tantestületi ülésekre nézve. 

3. Az ú j Tanterv Utasítása e tekintetben 
hiányos. A Gondnoksági Utasítás paragrafusai 
nem térnek ki ennek szabályozásától, de meg-
közelítőleg sem érik el azt a célt, amit a 
nagym. közoktatásügyi minisztérium egy olyan 
irányú műnek kiadásával elérne, mit jelen 
cikkemben jeleztem. 

4. A. tantestület tagjai egymás tanítási és 
nevelési ténykedéseit az előadott módon ismer-
jék meg és értékesítsék a tantestületi ülésben, 
mely azonban az igazgató ellenőrzési jogkörét 
semmiesetre se csorbítsa az iskolalátogatások 
körül. 

5. A pangó tanítói önképzés mükonyhája a 
tantestületi ülés legyen. 

6. Ezeknek szelleméből kifolyólag a tan-
testületi ülés kiindulópontja legyen minden 
fejlődésnek és haladásnak. 

(Solymár J Sipos Andor. 

Adjuk fiainkat katonai pályára. 
Nemrég egy hasonló hangzású fölhívást 

olvastam a napilapokban, de nem igen reagált 
reá senki. Nem is csodáltam, hisz' minden igaz 
hazafi attól tartott, hogy a katonai pályán 
elidegenedik a gyermek hazájának hangzatos, 
szép nyelvétől, hogy nem ismeri meg a katonai 
intézetekben hazánk történetében megörökített, 
kimagasló alakokat, a nagy vezéreket, bátor 
vitézeket, a hazáért vérüket, életüket föláldozó 
honfiakat. S íme, mily óriási tévedésben leled-
zünk s mily örömmel konstatálhatjuk e balhitünk 
ellenkezőjét. Megható s megörökítésre méltó 
példa reá a Kismartonban levő katonai alreál-
iskolának ünnepélyes évnyitója. 

Vasárnap, szeptember 2-án reggel félkilenckor 
az alreáliskola díszruhás növendékserege s tanári 
kara egybegyülekezett az intézet gyönyörű 
kápolnájába, hol az intézet lelkésztanára ünnepies 

! Veni sanctét mondott. A növendékek kara egy-
! házi énekeket énekelt az egész ájtatosság alatt. 
: Az istentisztelet végeztével a növendékek le-
; vonultak az intézet északi homlokzata előtt 
j elterül'"^ dísztérre, négyszögbe állottak s várták 
: a parancsnok lejövetelét. A tanári kar kíséreté-
; ben megjelenő parancsnok, melenczei Zsiván 
j Sándor őrnagy, előbb németül buzdította az 
; ifjakat a komoly munkára. A magyar gyermekek 
j ezalatt feszes tartással ugyan, de nem igen 
; nagy érdeklődéssel figyeltek a szavakra. Egyik-

másik értett ugyan németül, de az újonnan 
jöttek közül alig egynehány. De íme, egyszerre 
csak fölhangzik a magyar szó. Az eddig leg-
inkább szomorúságot visszatükröző arca az 
újaknak fölvidul, a szemek ragyogni kezdenek, 
arcuk kiváló nagy érdeklődést fejez ki, mely 
a beszéd befejeztével lelkesedéssé változik. S a 
hallgatóság, a szülők gyermekeikkel éreznek, 
szeretnének hangos ovációkba kitörni, ha nem 
vetne nekik gátat a szigorú katonai rend s 
fegyelem. Bizony ez mentette meg csak a parancs-
nokot attól, hogy a növendékek apaként körül-
vegyék őt s szeretetük kifejezésével elhalmozzák. 
De valóban szépen s szívrehatóan beszélt az 
őrnagy. Beszédjének tartalma körülbelül ez : 
„A fönséges ének elhangzott. Isten áldását 
lekönyörögtük reátok s a Mindenható segít-
ségével hozzáfogunk egy egész esztendő komoly 
s felelősségteljes munkájához. Nem tehetem azt 
anélkül, hogy hozzátok néhány szívből jövő 
szót ne intéznék. Messze, az indiai tengerben 
naponként számos ember élete kockáztatásával 
ereszkedik le a hullámok mélyébe, hogy a tenger 
fenekén rejlő gyöngyöt fölszínre hozza Nem 
retten vissza az életét fenyegető cápától, a 
mellét összesajtoló víznyomástól, a tüdejét meg-
mérgező, visszatartott rossz lehelletétől, mert 
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tudja, hogy igazgyöngyöt hoz föl az iszapból, 
mely hivatva van a nemesek homlokát díszíteni." 
Ekkor az őrnagy összehasonlítja a tanári kart 
e halásszal, a gyermekeket a mélységes ten-
gerrel. Valamint amaz az igazgyöngyért életét, 
egészségét kockáztatja, ügy a tanári kar sem 
kíméli egészségét s fáradhatlan iparkodással, 
lankadatlan szorgalommal azon lesz, hogy a 
gyermek lelkületében rejlő igazgyöngyöket, 
jó tulajdonságokat, tehetségeket napfényre hozza. 
„Ti vagytok a haza drágagyöngyei", kiált 
föl, „a trón jövő reményei". „Ezrek közül ti 
vagytok hivatva a nemes katonai pályán tündö-
kölni, véreteket a haza, az ország javáért ontani. 
Belőletek kell, hogy támadjon egy új Hunyadi 
János, ki győzelmeiben nem bizakodott el, de 
veszteségei fölött sem esett kétségbe, kit az ily 
szerencsétlenségek csak fokozottabb erőfeszítésre 
sarkantyúztak. Belőletek származzék egy új 
Zrínyi Miklós, ki csak holttestén keresztül 
engedé az ellenséget édes hazája szent földjén 
tipródni. Legyen belőletek egy Dugonics Titusz, 
ki kész meghalni, de a dicsőséges zászlót, mely-
hez fölesküdött, nem engedi meggyalázni." A 
parancsnok e szavai a lelkesedés pírját vará-
zsolták a kis katonák orcáira s fogadni mernék, 
hogy minden kis honpolgár szent esküvel fo-
gadta önmagának, hogy hü lesz fölesküdött 
zászlójához, a mi édes, szeretett hazánkhoz. 
További beszédében a parancsnok bíztatta még 
a gyermekeket, hogy eszményi szeretettel ragasz-
kodjanak azon hazához, melyet egy szent István 
koronája ragyog be s melyet annak méltó utóda 
kormányoz. Figyelmezteti a gyermekeket szívhez 
szóló szavakban, hogy jövőjükért, egészségükért 
s jólétükért aggódó szüleiknek csak örömet 
okozzanak, sohasem bánatot. Hogy vallják azok 
is büszkén, hogy gyermekeik azon alreáliskola 
növendékei, melyből már sok tábornok, ezredes 
s más hős került a csapatok élére. 

Valóban, e beszéd hallatára eloszlott minden 
aggodalmam s nyugodtan merem bárkinek is 
ajánlani, hogy, ha kedve van gyermekének a 
katonai pályára, tegyen eleget vágyának. 

A katonai intézetekben nagy gondot fordí-
tanak a növendékekre. Hálószobájuk nagy, 
szellős. A hálóterem melletti nagy szobában az 
inspekciós tiszt alszik s az amellett levő szobá-
ban a felügyelő-orvos, ki éjjelenként kétszer 
végigjár a hálótermeken s meggyőződik arról, 
nincs-e baj, jó-e a hőmérséklet. Két altiszt pedig 
fölváltva állandóan cirkál a hálótermekben, 
fölveszik a lerugdalt paplanokat s újra betakar-
ják a növendékeket, szóval, állandóan meg-
figyelik, óvják a gyermekeket. 

A tanteremben óra előtt egy főtanító át-
ismétli a gyermekekkel az aznapi leckét, majd 
a tanár tartja meg előadását. Utána ismét bejön 

a főtanító s újra átveszi azt, mit a tanár el-
magyarázott, különösen a gyengébb tehetségüek 
előtt egyre ismételgetve a hallottakat. A lecke 
elkészítésénél is a főtanító szíves fölvilágosí-
tással, útbaigazítással szolgál a gyermekeknek, 
szóval, aki ott nem tanul, az már nem tanul 
sehol sem. Nagy gond fordíttatik az étkezésre, 
a testmozgásra s a testedző-sportokra, mint az 
úszás, korcsolyázás stb.-re is. 

Ne idegenkedjünk tehát attól, hogy gyerme-
keinket katonai pályára adjuk. 

(Kispest.) Vörösváry Béla. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Irgalmas nővérek, Regöly és másoknak. 

Lapunkat az iskolák ingyen csak a kir. tan-
felügyelőség által láttamozott községi bizonyít-
ványra kaphatják meg, mint ahogy az lapunk 
homlokán állandóan olvasható. — Többeknek. 
Hirdetési szövegeket nem mihozzánk kell kül-
deni, elmaradt lappéldányokat nem mitőlünk 
kell kérni, hanem a kiadóhivataltól (I., Vár, 
Iskola tér 3. sz.), mint ahogy a lap homlokán 
állandóan olvasható. — „Omega." Levelére 
néni emlékszünk. — T. I . Sz. (i. 1. Ingyenes 
taneszközök engedélyezése iránt a minisztérium-
hoz címzendő folyamodványt legcélszerűbb az 
év végén a tanfelügyelőséghez benyújtani. A 
taneszközöket az iskolaszék kérje bélyegtelen 
folyamodvánnyal; az iskola fönntartó szegény-
ségét igazolniok kell. 2. A nyugdíjintézetbe való 
fölvételét a jövő év elején kérje. A csatolandó 
mellékleteket számtalanszor ismertettük ; nézzen 
ezeknek utána. 3. Csak nemrégiben közöltük az 
ingyenes tankönyvek ügyében követendő eljá-
rásra vonatkozólag kiadott körrendeletet ; lapunk 
szűk tere miatt nem térhetünk vissza mind-
untalan az abban foglaltak ismertetésére. 
4. Az ^államsegélyt ön nem veheti föl. — 
K. M. űjszentiván. A tanfelügyelő úrnak igaza 
van ; az állam nem fog önnek kertpótlékot adni. 
Tegyen kísérletet a községnél, mely a szervezés 
alkalmával köteles lett volna megfelelő terü-
letet is biztosítani. — Sz. Oy. R. Kérdésére 
határozott választ csak akkor adhatnánk, ha 
illetményeit díjlevele szerint fölsorolná. Állam-
nál a kezdőfizetés 800 K, 200 K személyi pót-
lék és lakpénz, vagy természetben való lakás. — 
T. G. Nyugdíjügy helyesbítésére beadott folya-
modványhoz olyan mellékletek kellenek, amelyek 
alapján a helyesbítést kéri és jogosan bizonyít-
hatja. Pl. : ha kimaradt volna nyugdíjigénye meg-
állapításánál fizetésének valami lényeges része, 
amely nyiltan ki volt tüntetve a díjlevélben, 
esetleg a választásról szóló jegyzőkönyvben. 

oOfKBe 
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A jel lem abnormitásai. 
(Befejező közlemény.) 

A jellem ezen fölsorolt abnormitásait, me-
lyek csak kiragadott típusok az idetartozó 
rendellenességek gazdag sorozatából, sem tisz-
tán lélektanilag, sem boncélettanilag kielégítően 
magyarázni nem tudjuk. De megkönnyíti ez 
állapotok megértését egyrészt családfájuknak 
tanulmányozása, másrészt testi alkatuknak pon-
tosabb vizsgálata. Azt látjuk egyrészt, hogy az 
esetek igen nagy számában találkozunk a szü-
lők alkoholizmusával, elmezavarával vagy ab-
normis elméjűségével. Ha ezek magukban a 
csirát csak az esetek korlátoltabb számában 
mételyezték is meg annyira, hogy az utód ab-
normitása egyenes következményüknek legyen 
tekinthető, legalább is föltehető, hogy a csirá-
ban megteremtettek bizonyos diszpozíciókat, 
melyek folytán az egyén az élet harcait, kísér-
téseit normális módon megállni kevésbé tudja. 
De másrészt az ilyen, az élet küzdelmébe szü-
letésüktől fogva megterhelten bevonuló egyének 
szerfölött gyakran magukon hordják ezen meg-
terheltségnek külső, hogy úgy mondjuk, anthro-
pológiai jeleit, az ú. n. elfajulási jeléket, vagy 
stigmákat. Ilyen jelek pl. a koponyán, a fül-
cimpákon, a szemen, a fogakon, végtagokon s 
egyéb szerveken mutatkozó feltűnőbb fejlődési 
hibák, rendellenességek, formátlanságok, rész-
aránytalanságok és eltorzulások, születéstől 
fogva hiányzó vagy fölösszámú testrészek stb. 

Igaz ugyan, hogy a született bűntettesekről 
szóló tan megalapítója ezen jeleknek túlzott 
jelentőséget tulajdonított. Mégis, ha el is kell 
ismernünk, hogy nem egy született bűntettes jár 
közöttünk minden stigma nélkül s viszont számos 
stigmás egyén él normális és példás életet, tagad-
hatatlan, hogy a hivatásszerű gonosztevőkön ezen 
jelek különösen gyakran és feltűnően halmo-
zódva fordulnak elő. E jeleket különben álta-
lában az idegesen elfajultak nagy százalékánál 
megtaláljuk, s jelentőségük nem is egyéb, mint 
hogy az egyén különféle külső szervei nincse-
nek kifogástalanul kifejlődve, s így föltehető, 
hogy belső szerveiben, többek között idegrend-
szerében ií vannak bizonyos fejlődési zavarok, 
abnorm itások. 

Bizonyos azonban, hogy magából az ilyen 
elfajulási jeleknek jelenlétéből nem szabad az 
egyén jellembeli, illetve lelki elfajultságára kö-

vetkeztetni. Ellenben azon esetekben, midőn a 
lelki abnormitás tünetei mellett halmozódva 
találjuk ezen degenerációs jeleket, miként az 
Lombroso szerint a bűntettesek kb. 25 százalé-
kánál észlelhető, okunk van föltenni, hogy 
csirájában elfajult egyénnel állunk szemben. 

A társadalomra az ily abnormis jellemek 
sokkal veszedelmesebbek, mint a tényleges 
elmebetegek, vagy az értelmileg elmegyöngék. 

! Az ellenük való védekezés mindmáig nem is 
jutott még a helyes mederbe, 

i Ez a védekezés egyrészt az idegzeti elfajulás 
I okainak megszüntetésében: az áldottállapotú 
; anyának s a fejlődő gyermeknek védelmében, 

az alkoholizmus, a tuberkulózis, a nemi bajok 
i elleni küzdelemben, másrészt a törvénnyel össze-
: ütköző abnormisoknak külön, elmeorvosilag 
; vezetett letartóztatási és foglalkoztatási intéze-
! tekben való minél állandóbb elhelyezésében 

állhat. 
A társadalommal meg nem férő abnormisok 

sem a rendes javítóintézetekbe, sem a fegy-
házba, sem elmegyógyintézetekbe, hol csak 
betegeknek van helye, nem valók. Bizonyára 
legkevésbé helyes azonban őket azon ürüggyel, 
hogy nem normálisak, a törvény alul kibújni 
hagyni, s újból meg újból az emberiségre rá-
szabadítani. 

A fölsorolt típusokon kívül még nagyon sok 
ártatlanabb természetű abnormis típust isme-
rünk. Ide sorolhatók a fölfedezők, kik a lehe-
tetlen problémák megfejtésének, a perpetuum 
mobilé-nak, vagy megfelelő tudás és készültség 

; nélkül pl. a repülő léghajó föltalálásának szen-
telik minden idejüket és pénzüket, elhanyagolva 

i eközben tényleges hivatásukat ; vagy új gyógy-
módot véltek fölfedezni, mellyel minden beteg-

; ség egyszerű módon egyformán gyógyítható 
' (pl. a Földvári Jakab izzasztó ágya), ide sorol-

hatók bizonyos vallásos rajongók, kik a leg-
badarabb jelszavak alapján ú j szektákat alapí-
tanak, pl. néhány év előtt Oroszországban az 
öngyilkosok szektáját ; ide az értéktelen tárgyak 
szenvedélyes gyűjtői, kiknél e gyűjtés nem 
passzió, hanem fő életprogram; ide az állat-
imádók, kik magukat kutyákkal, macskákkal, 
madarakkal veszik körül s minden idejüket, 
erejüket szinte kizárólag ez állatoknak szente-
lik, sőt vagyonukat is azok ápolására hagyo-
mányozzák, s a mindenféle bogarasságoknak 
élő különcök sok egyéb válfaja. 
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Igaz azonban az is, bogy az olyan egyének-
nek, kiket a nép „különcök"-nek szokott elne-
vezni, abnormisokká bélyegzésében még a szak-
ember sem lehet eléggé óvatos. Nem egy, 
korának gondolatvilágán, tudásán felülemelkedő 
elmét bélyegeztek meg „bolond" elnevezéssel 
a századok folyamán, s nem egy nagy eszme 
kallódott el elnémítva a hivatalos középszerű-
ségek tiltakozó kórusától. Valamikor abnormis 
állítás volt, hogy a föld a nap körül forog, s 
Hanvay-t, ki Angliában mint első használta az 
esernyőt, emiatt különcnek gúnyolta a föld 
legpraktikusabb érzékű népe. 

Az abnormitások tanának egyik sajátszerű 
terméke végül az a tan, mely a zsenit, a láng-
észt is kapcsolatba hozta a szellemi elfajultság-
gal, sőt az őrültséggel. Egyébként e gondolat 
épenséggel nem űj. Már Plátó ifsícc yiavia-vó\ 
beszélt, a költők isteni őrületéről. Arisztotelész 
szerint : nullum magnum ingenium sine mixtúra 
dementiae fuit, azaz nem volt még nagy elme, 
melyben ne lett volna bolondosság. Mégis, 
Moreau de Tours (1859.) állította először tudo-
mányos alapon, hogy a lángelme az agy túl-
izgatottságából eredő beteges állapot. E tant 
azután széles alapon, a bizonyítékok erejével 
fölfegyverkezve, Lombroso igyekezett győze-
lemre vinni. Okoskodásukban sok a tetszetős 
érv. így elsősorban fölhozzák, hogy nagy fér-
fiak, mint Napoleon, Luther, Benvenuto Cellini, 
Byron, Cromwell, Goethe stb. hallucinációkban 
szenvedtek. Ezzel szemben tény azonban, hogy 
a nekik tulajdonított hallucinációk csak olyas 
káprázatok voltak, milyenek — miként azt 
épen a hallucinációkról szólva fölemlítettük — 
kivételes alkalmakkor a normális emberek 
10% ánál önbevallottan előfordulnak. Fölhozzák 
érvként azt is, hogy az ismert nagy elmék 
közül igen sokan vagy időszakos elmezavarok-
ban szenvedtek, vagy gyógyíthatatlan elmebajba 
esve haltak el. Ilyenek voltak Lucretius, Tasso, 
Lenau, Swift, Hölderlin, Molière, Rousseau, 
Gutzkow, Cooper, Baudelaire, Bataille, Gogol, 
Maupassant írók; a tudósok közül Svammer-
dam — ki vallásos tébolyban szenvedett s azon 
hitben, hogy Istent megsértette, iratait el-
égette — és Haller Albrecht természetbúvárok, 
Bolyai Farkas, Cardanus, Zimmermann mathe-
matikusok, Johannes Müller a fiziológus, Comte 
Ágost, Engel, Schopenhauer, Nietzsche filozó-
fusok, Schumann, Donizetti, Gounod zeneköltők, 
Carlo Dolce, Leyden, Munkácsy festőművészek, 
továbbá Széchenyi István és más lángelmék. 

Ámbátor e sorozat elég tekintélyes, mégis 
elenyésző azon nagy elmék száma mellett, kik-
kel a századok az emberiséget megajándékozták. 
A mennykő is mindig szívesebben csap a leg-
magasabban kiemelkedő fatörzsbe, s ha az 

elmebajok általánosságban igen nagy százalék-
ban válogatják ki áldozatul az intenzív szellemi 
munkával foglalkozókat, csak természetes, hogy 
épen nem kímélik meg azokat sem, kik képzelő-
erejük, invenciójuk megfeszítésében önmagukat 
sohasem kímélték, kiknek élete, épen mert a 
tömegből kiemelkedtek, igen gyakran szakadat-
lan harc volt az őket meg nem értők ellen. 
Ha az abnormitást a rendkívüliség értelmében 
vesszük, akkor a lángelme igenis nem normális 
ember, amennyiben gondolkodásának mikéntjé-
vel, annak eredetiségével és teremtő erejével 
föltétlenül felülemelkedik a közepeseken, sőt a 
tehetségeseken is. De az abnormitáshoz, mint 
az ember csökkent értékű válfajához, ahogy 
pedig e kifejezést értelmezni szoktuk, csak annyi 
köze van, mint bármely embernek. Illetőleg, 
minthogy a lángelménél minden vonás erősebb 
világításban tűnik föl, a kontrasztok, mikbe a 
tökéletes vonások szemben a hibásságokkal 
kerülnek, szintén élesebbek S ha a hétköznapi 
ember életét annyira tanulmányozzuk mint a 
lángelméét, ki felé ezerek szeme fordul, úgy 
a tucatembernél is fölfedezhetők volnának azok 
a különböző apró félszegségek, tökéletlenségek, 
miket a zseni jellemző sajátosságaiként fölso-
rolni próbáltak. Igaz csak az, hogy a láng-
elménél néha e hibákban is megayilvánul az 
egyéniségnek az átlagosnál nagyobb stílusa. 

Igen szépen mondja Hirsch William a láng-
elméről írott munkájában: „A lángelme csak-
ugyan sokban emlékeztet az elmezavarra, de 
csak úgy, mint ahogy körülbelül a sárgaréz 
az aranyra. A hasonlatosság csak a külszínre 
áll meg." Tény, hogy a lángelmét kora gyak-
ran nem érti meg s hogy a zseni, miként 
Goethe mondja, „századával csak tökéletlen-
ségei révén áll kapcsolatban". 

S így nem csoda, ha kortársai meg nem 
értik, s néha nem látnak belőle mást, mint 
hibásságait és tökéletlenségeit. 

* 

Bár oda konkludáltunk, hogy a lángelme 
nem abnormitás, mégis vele zártuk le a lelki 
élet abnormitásairól szóló fejezetet. De a mon-
dottakon kívül a lángelmének más, nemcsak 
negatív kapcsolata is van az emberi nem töké-
letlenségeivel. Akár vallásalapító, akár törvény-
hozó, akár fölfedező, akár elméleti tudós, a 
lángelme az, aki az emberiséget hullámszerű 
fejlődési mozgásirányzatából kilódítva előbbre 
viszi, egyre előbbre, a tökéletesedés felé. A láng-
elme az az erő, mely új, egyre magasabb föl-
adatokat, magasabb eszményeket tűz ki az 
emberi elme elé. S az eszmények felé való 
ezen többé-kevésbé tudatos vágyódás és törek-
vés az, ami az embert az állattól leginkább 
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megkülönbözteti. Ez a törekvés az, ami erősíti, 
tökéletesbíti az elme szervét, mint ahogy min-
den szerv igyekszik hozzánőni, hozzáizmosodni 
az elészabott föladatokhoz. Az ember látja 
maga előtt a mintákat, a szépnek, jónak és 
igaznak nagy elmék által egyre magasabb stíl-
ben megalkotott mintáit. Harcban áll a saját 
tökéletlenségeivel, az önmagában rejlő ellentétes 
irányzatokkal, de előtte a cél, a tökéletesedés 
célja, mely felé törve küzd, hol elcsügged, hol 
bízva-bízifc s küzdelmében, bár folytonos bot-
lások árán, de tökéletesedik. 

Ep ezért tévedés volna szervezetünk, elménk 
erőit megismerve, föladatainkat, kötelességein-
ket pusztán ezen reális ismereteinkhez, azaz 
erőink tökéletlenségéhez mérni. A vallások és 
a társadalom alkotta törvények csak a fokoza-
tos fejlődés érdekében cselekedtek, midőn 
— az egyes egyénre nézve nem egyszer az 
igazságtalanság látszatával — az illető kor 
átlagos emberének erkölcsi erejénél magasabbra 
tűzték a „helyes" és „helytelen", a „szabad" 
és a „tilos" határait. így van ez mind mai 
napig. S a küzdelembe a létért belevegyül a 
küzdelem a helyesért, az igazért, az egyre job-
ban tisztuló eszményekért. S eközben fejlődünk, 
haladunk, nemesedünk. Ha közben, hol a har-
coló egyén, hol a kitűzött eszme el-elbukik i s : 
c'est la guerre, a fejlődés harcvonala egyre 
előbbre nyomni. 

Ezzel az optimistának tetsző fölfogással 
ellentmondani látszik az az egyre hangosabb 
panasz, hogy az emberiség fejlődésével egyide-
jűleg egyre szélesebb körben elfajul, napról 
napra nő az idegesek, az elmebajosok, az ab-
normisok száma. Bár van igazság ebben az 
állításban is, szembeállítható vele az a másik 
valóság, hogy ennek az elfajulásnak a meg-
indításában sokkal nagyobb része volt a mult 
tudatlanságának, mint a jelen sokat tudni aka-
rásának. 

Alapos a remény, hogy az abnormitások igazi 
okainak napjainkban megindult megismerése s 
az annak nyomában járó társadalmi akciók 
virradatát jelzik egy új kornak, melyben a 
mainál normálisabb normális ember több ered-
ménnyel fog tovább fejlődni újabb lángelmék 
által kitűzött, az átlagos ember erőit meghaladó 
eszményekért való küzdelmében. 

(Budapest.) Dr. Ranscliburg Pál. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: a zólyombrezói 
m. kir. vasgyár igazgatóságának, amely az ot-
tani áll. el. isk. részére 300 K értékű könyve-
ket adományozott. 

Jóváhagyta: a Felsőbaranyai Fvang. Ref. 
Egyházmegyei Tanítóegyesület alapszabályait, 
49.896/906. sz. a. 

Kinevezte: Flank Ilona oki. tanítónőt a 
szurdoki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Iszkru-
lyev Tivadar oki. tanítót a palánki közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Tmreh Zsigmond abafájai 
ev. ref. fel. isk. tanítót a kibédi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Horváth Etelka oki tanítónőt 
a nagybecskereki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Cseresnyés Kornélia oki. tanítónőt a hatvani 
áll. el. isk.-val kapcsolatos önálló szaktanítós 
gazd. ism.-isk.-hoz r. szaktanítónővé; Czirják 
Gabriella oki. tanítónőt a beresztelkei áll. el. 
isk.-hoz ív tanítónővé; Papp János kabola-
pataki gör. kath. el. isk. tanítót az oroszkői 
újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Osztrovszky József oki. tanítót a hrádeczi áll. 
el. isk.- hoz r. tanítóvá ; JBodó Mária oki. tanító-
nőt a palotailvai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Dévay József técsői ev. ref. felek. isk. tanítót 
a beregsomi újonnan szervezett, áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Piroska Irma oki. tanítónőt a 
németécskai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Piffkó Margit oki. tanítónőt a bocsári áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Boér Antal oki. tanítót 
a csongrádbokrosparti áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá; Tillschneider Vilmos oki. tanítót a kis-
zombori áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Sámson 
Angela oki. tanítónőt a martonvásári áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Váradi Boldizsár oki. 
tanítót a kőrösrévi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kiss Gyula, Csete Etelka, Miskolczy Szigyártó 
Gizella és Kutassy Erzsébet oki. tanítót, ill. 
tanítónőket a dunavecsei áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónőkké ; Barna Rezső oki. 
tanítót a büttösi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Bállásch Konstancia oki. tanítónőt a jánoki áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Simon Emilia oki. 
tanítónőt a borbátvizi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Outi István oki. tanítót a hosdáti áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Buti Vince oki. tanítót a szinyér 
váraljai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Schillinger 
József lébényszentmiklósi róm. kath. isk. tanítót 
a németpárdányi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Csékán József oki. tanítót az abaújrákosi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Weisz Adrienné oki. 
tanítónőt a csíkgyimesbükki áll. el. isk.-hoz r . 
tanítónővé. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Szakosán Péter révaújfalvi közs. isk. tanítót; 
Andrei Sándor révaújfalvi közs. isk. taní tó t ; 
Legetity Szilárd torontálszigeti közs. isk. tanítót ; 
Günicsné Radák Miiéva jarkováczi közs. isk. r. 
tanítónőt. 

Jelen minőségében áthelyezte : Kis Anna 
beresztelkei áll. el. isk. tanítónőt a kibédi áll. 
el. isk.-hoz; Lovrics Antal firigyházai, Okányi 
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József felsőmuzslyai áll. el. isk. tanítókat és 
Kiss Mária erzsébetlaki áll. el. isk. tanítónőt 
a nagybecskereki áll. el. isk.-hoz; Tas Ferenc 
fiumei állami polgári iskolai tanítót a mező-
berényi áll. polg. isk.-hoz ; Belle Róza várfalvi 
áll. el. isk. tanítónőt a györgyfalvi áll. el. isk.-
hoz; Dzurillay Gizella mátészalkai áll. óvónőt 
az ungvári áll. óvóhoz ; Király Gergely esong-
rádbokrosparti áll. el. isk. tanítót a csányteleki 
áll. el. isk.-hoz ; Polonyi József és Markup 
Malvin kisgarami, továbbá Inderszt Károly és 
Indersstné Petrovszky Antónia zólyomi áll. el. 
isk. tanítókat, ill. tanítónőket kölcsönösen ; 
Mangu Erzsébet szolyvai áll. óvónőt a máté-
szalkai áll. óvóhoz ; Bán Hugó eszterházi áll. el. 
isk. tanítót a győri áll. el. isk.-hoz ; Bohuczkyné 
Juhay Margit ungvári áll. óvónőt a szolyvai 
áll. óvóhoz ; Wagner Ferenc hrádeczkislehotkai 
áll. el. isk. tanítót a szentistvánfalui áll. el. 
isk.-hoz; Mayherr Rezső kisdorozsmai áll. el. 
isk. tanítót a zólyomi áll. el. isk.-hoz ; Silló 
Julia borbátvizi áll. el. isk. tanítónőt a bács-
falusi áll. el. isk.-hoz; Begedy Béla aranykúti 
áll. el. isk. tanítót az egyedútai áll. el. isk.-hoz ; 
Skonyár Gusztáv liptós zentmiklósi áll. polg. 
isk. igazgató-tanítót az abonyi, Krompaszkyné 
Gerencsér Róza liptószentmiklósi áll. polg. isk. 
tanítónőt a túróczszentmártoni, Beöthy Wladi-
mir túróczszentmártoni áll. polg. isk. tanítót 
Béőthyné Lehótzky Ella tanítónőt a liptószent-
miklósi áll. polg. isk. hoz és Beöthy Wladimirt 
az igazgatói teendők végzésével is megbízta ; 
Barak Julia metzenzéfi áll. óvónőt a széplaki 
áll. óvóhoz; Becker Irén szepesremetei áll. óvó-
nőt a krompachi áll. óvóhoz a 2-ik sz. óvónői 
állásra. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Gróf Apponyi miniszter és az Eötvös-

alap. Az Eötvös-alap (orsz. tanítói segélyegye-
sület) aug. 25-iki közgyűléséből tudvalevőleg 
tiszteletteljesen üdvözölte gróf Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi minisztert. A miniszter 
úr az egyesület elnökéhez intézett, sajátkezűleg 
írt levélben mondott köszönetet az üdvözlésért. 

— Tisztelgés Tóth János államtitkárnál. 
F. hó 5-én d. e. 10 órakor vezette Halász 
Ferenc miniszteri tanácsos a népoktatási ügy-
osztály teljes tisztikarát az ú j államtitkár elé. 
Szép, tartalmas beszédben jóindulatába aján-
lotta a népoktatás magasztos ügyét, annál is 
inkább, mert nem pusztán a véletlen hozta az 
államtitkárt ez ügykörbe, hiszen meleg érdeklő-
désének és ez állásra való reátermettségének 
úgyszólván fényes tanújelét adta az 1893-iki 

népoktatási törvényjavaslat alkalmával általános 
helyesléssel kísért fölszólalásával. Halász Ferenc 
miniszteri tanácsos szíve egész melegével, a taní-
tóság iránt érzett forró szeretetével domborí-
totta ki a népoktatási ügynek hazánk jövőjére 
kiható, fontos kultúrális misszióját, hangoztatta 
halhatatlan Eötvösiink által alkotott törvény azon 
intézkedését, hogy ott, ahol szükségét látja, a 
közoktatási kormány állami iskolát állíthat föl, 
mindig azon körültekintéssel azonban, hogy 
sem a felekezetek vallásérdekeit sérteni, sem 
a községek szerzett autonóm jogát csorbítani 
az államosításnak nem föladata. Végül aján-
lotta az egész népoktatásügyet s az azt ellátó 
munkás tisztikart az államtitkár jóakaratába s 
éltette az új államtitkárt. Tóth János állam-
titkár megható szavakban mondott köszönetet 
e nem várt tisztelgésért. Hangsúlyozta, hogy 
az egységes magyar állameszme fogja vezérelni 
őt minden időben, s ha tehetsége, lelkesedése 
és ügyszeretete a tisztikar támogatásával fog 
találkozni, úgy azt az időt, melyet a közokta-
tásügy szolgálatában fog eltölteni, hasznosan 
töltheti el. 

— Fizetésügy. Illetékes forrásból nyert 
értesülésünk szerint írhatjuk, hogy az állami 
tanítók és a kir. tanfelügyelőségek fizetésren-
dezése az 1907. évi költségvetésben kielégítő 
módon fog kifejezésre jutni. Gróf Apponyi 
miniszter tudvalevőleg már az állami tanítók 
küldöttségének és a kir. tanfelügyelőknek tisz-
telgése alkalmával kilátásba helyezte, hogy az 
1907. évi költségvetésben ily irányú intézkedést 
fog tenni. Gróf Apponyi miniszter ígéretét most 
beváltja, reméljük, az állami tanítók és a kir. 
tanfelügyelőségek általános megelégedésére. Az 
1907. évi költségvetés lesz az első, amelyet 
gróf Apponyi miniszter állapít meg ; az 1906i 
évit — amelyért pedig némelyek a jelenleg, 
kormányt támadták — még az ügyvivők ké-
szítették. 

— Tanszerkiállítás. Az Orsz. Paed. Könyv-
tár és Tanszermúzeum elnöksége által a Tanítók 
Országos Bizottságának ülése alkalmából az új 
normál fölszerelési jegyzék alapján rendezett 
kiállítást ezideig körülbelül 1100-an, közöttük 
külföldiek is látogatták s naponként többen és 
többen keresik föl, különösen tanítóink köré-
ből, kiket ügyük-bajuk a fővárosba fölhozott 
s akik szívesen szentelnek egy pár órát a tanul-
ságos kiállítás megszemlélésére. A kiállítás 
egyébként, melyben a hazai tanszerkészítők és 
gyárosok különösen a természetrajzi, vegytani 

I és természettani, továbbá földrajzi és végül 
' slöjd és rajzszerek és padok kiállításával jeles-
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kedtek, bemutatja azt, hogy igenis van tan-
szeriparunk, melynek termékei úgy kivitel, mint 
ár tekintetében a versenyt a külföldi gyártmá-
nyokkal és készítményekkel szemben nemcsak 
bogy fölveszik, hanem ki is állják. A kiállítás 
egyébként e hó 15-ig lesz m itva s megtekint-
hető naponként 9—12-ig és d. u. 3—6-ig, kivéve 
az ünnepnapokat, amikor d. u. a múzeum 
helyiségei zárva vannak. 

— Ötven évig tanító. A felvidéki Nyitra 
vármegye Felső-Botfalu ág. ev. hitközségének 
érdemekben megőszült tanítója : Rizncr Károly 5 

f. évi szeptember hó 8-án tartotta 50 éves 
szolgálati jubileumát. Nevezett egyház ezelőtt 
50 esztendővel választotta meg kántortanítójának 
s azóta ugyanazon helyen, minden megszakítás 
nélkül, önzetlenül teljesíti azt a nehéz missziót, 
amely a nemzetiséglakta vidékeken minden 
tanítónak kötelessége. Rizner ezen kötelessé-
gének — dacolva a pánszlávok személyes üldö-
zésével is — fényesen meg is felelt. 

— A polgári leányiskolák ágy alapítványa. 
Nemessányi Adél, az újvidéki polg. leányiskola 
igazgatónője kezdésére az újvidéki polgári 
leánviskolai tantestület fölhívta a polgári leány-
iskolákat, hogy a József Kir. Herceg Szanató-
rium-Egyesületnél az összes polg. leányiskolák 
tanítókarának, valamint azok családjainak ágy-
alapítványt létesítsenek. Erre a fölhívásra az 
alább jelzett tanintézetek rendeztek iskolai 
ünnepélyeket s ennek eredményeül következő 
összeget küldték be nevezett egyesületnek : Az 
Orsz. polg. isk. egyesület Brassó, Háromszék, 
Csík vármegyei köre 119 K 04 f, Újpesti áll. 
polg. leányiskola 202 K, Szombathelyi áll. polg. 
leányiskola 122 K 35 f, Alsókubini polg. és 
felső kereskedelmi iskola 276 K 53 f, Nagy-
ényedi áll. polg. leányiskola 100 K, Dobsinai 
közs. polg. leányiskola 20 K, Fogarasi áll. 
polg. leányiskola 150 K, Koiráromi. áll. polg. 
leányiskola 30 K 48 f, Újvidéki áll. polg. 
leányiskola 600 K, Aszódi ág. hitv. ev. polg. 
leányiskola 200 K, Hosszúfalui polg. iskola 
119' K 04 f, Dévai polg. leányiskola 10 K, 
Nagyszebeni polg. leányiskola 8 K, Dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerület polg. leány-
nevelő-intézet Mod'or 20 K, Pancsovai áll. 
polg. leányiskola 100 K, Kecskeméti áll. polg. 
leányiskola 20 K. Eszerint a József Kir. 
Herceg Szanatórium - Egyesület ezidoszerint 
2097 K 44 f alapítványi tökét gyümölcsöz-
tet a polgári leányiskolák javára. Tudva-
levő, hogy a József-Szanatórium jövő év 
tavaszán megnyílik, és amennyiben az egye-
sület a felköltött érdeklődésből azt látná, 

hogy alapszabályszerüleg az ágyalapítvány 
(10.000 K) egy-két évi gyűjtésből befolyik, 
már a megnyitástól kezdve felajánlja az ágyat 
a beteg tanítónők, esetleg családjaiknak. Egy-
ben a nevezett egyesület elnöke felkért 
bennünket, hogy közöljük hálás köszönetét a 
kezdeményezésért és a szép eszme felkarolá-
sáért. Úgy tudjuk, hogy az egyesület újabban 
ismét felkereste az iskolai tantestületeket ágy-
alapítványok létesítésére. Yajha a tanár- és 
tanítóvilág a társadalmi téren megindult 
lelkes buzgalmat minden erővel, lelkesedéssel 
támogatná. Hány beteg tagtársainkon tudnánk 
segíteni és őket visszaadni az életnek ? 

— Rövid hírek. Tanulmányi kirándulás. A 
sepsiszentgyörgyi m. kir. állami tanítónőképző-
intézet növendékeivel egy heti székelyföldi 
kirándulást tett. Megnézték Marosújvárt, Maros-
vásárhelyt, Dédát, Topliczát, Borszéket, Ditrót, 
Gyergyószentmiklóst, Mádéfalvát és Tusnádot. — 
Gyűlés. A „Nyitra m egyei általános tanító-
testület" 1906. évi október hó 16-án d. e. 9 
órakor Yágsellyén, az állami elemi népiskolában, 
rendes közgyűlést tart. 

— Halálozás. Lázárits János nyug. tanító-
képző-intézeti tanár Déván, f. hó 1-én, életének 
67-ik évében elhunyt. Áldás emlékére! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor, Molnár Viktor 
államtitkár ugyanakkor, Tóth János államtitkár pedig 
minden kedden 12-től 2-ig s minden csütörtökön d. u. 
4 órakor fogad. — Az ügyosztályfőnökök naponként 
déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium épü-
lete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országot tanszer-
múzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen nyitva 
van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 9—1 
óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3 —5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tarta lom : Az állami iskolák elhelyezése. Halász 
Ferenc. — Gróf Apponyi miniszter nyilatkozata. — 
A tanító és a Magyar Gazdaszövetség. Károlyi Sán-
dor. — Tóth J ' nos államtitkár hivatalbalépése. — A 
néptanítók szociális föladatai. Lázár István. — A tan-
testületi ülésekről. Sípos Andor. — Adjuk fiainkat 
katonai pályára. Vörösváry Béla. — Tanítók tanács-
adója. — Szünóra: A jellem abnormitásai. Ransch-
burg Pál. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj ár ósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI MOM DA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Az állami iskolák elhelyezése. 
Az utóbbi tíz év alatt majdnem 300 

nemzetiségi községben szerveztetett állami 
iskola, még pedig túlnyomó részben ha-
zánk északnyugati vármegyéiben a tótok 
között, az északkeleti vármegyékben a 
ruthén községekben, a székesfővárost 
környező német és tót községekben, 
Vas és Zala vármegyék vend, illetőleg 
horvát községeiben, végre a Tisza-Maros 
szögében a német, szerb és oláh közsé-
gekben. A Királyhágontúl levő 557 állami 
népiskola közül mindössze 46 van tiszta 
nemzetiségi községben elhelyezve. Ezen 
állami iskolák kivétel nélkül úgy léte-
sültek, liogy az illető nemzetiségi köz-
ségek maguk kérték a magyar állami 
iskolát, sőt e célra nem egy község 
jelentékeny hozzájárulást is biztosított. 
Már most kérdem: helyes lett volna-e, 
ha a közoktatásügyi kormány eme köz-
ségek kérelmét megtagadta volna ? Ugy-e 
nem 1 Föl kellett ezen nemzetiségi köz-
ségekben a kért állami iskolát állíta-
nunk. Nem azért, hogy azokat megma-
gyarosítsuk, mert hiszen ez a szóban 
forgó legtöbb községben, hacsak nem 
fekszik a magyarság forgalmi körében, 
legalább hosszú időre lehetetlen ; hanem 
igenis azért kellett azokban állami isko-
lákat szerveznünk, hogy az állami nép-
iskola terjesztője és védője legyen a 
hazafias érzületnek és az állam hivata-

los nyelvének. Hogy ezen célt az így 
fölállított állami iskolák túlnyomó része 
el is éri, azt majd alább hiteles ada-
tokkal kimutatom. 

Nem áll tehát az, amit dr. Ajtay 
idézett cikkelyében állít, hogy t. i. az 
állami iskolák túlnyomóan nemzetiségi 
községekben állíttatnának, amelyekben 
— szerinte — általános jelenség a 
hunyadvármegyei néhány állami iskola 
meddő eredménye. Nem áll, hogy a köz-
oktatásügyi kormány „a havasok elzárt 
apró falvait akarná magyarrá tenni", 
mert efféle dőreség senkinek eszeágába 
sem jut. Végre a legnagyobb mérték-
ben igazságtalan azon vád, mintha a 
közoktatásügyi kormány az állami nép-
iskolák elhelyezésénél terv nélkül, ötlet-
szerűen járna el, és hogy főleg a ma-
gyar kisebbséggel bíró községek védelmét 
elhanyagolná. 

Azt mondja továbbá dr. Ajtay, hogy 
a magyar kultúrpolitika most új jelszót 
hirdet a régi helyett; az egyik helyte-
len végletből (t. i. a nemzetiségi közsé-
gek államosításától) a másikba csap. 
Helyteleníti, hogy most már a színtiszta 
magyar községek kezdenek állami isko-
lákat kapni, hogy ezzel a magyarság 
kultúrális fajsúlya emeltessék. Nyilván-
való azonban, hogy ez az új irányzat 
époly keveset fog használni a magya-
rosodásnak, mint az első. 
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Minthogy dr. Ajtay nem egyedül áll 
ezzel a véleménnyel, szükségesnek tar-
tom kissé bővebben megokolni, mi indí-
totta a közoktatásügyi kormányt arra, 
hogy az utóbbi tíz év alatt tiszta ma-
gyar lakosságú községekben is állít 
állami iskolát. 

Wlassics miniszter hangoztatta első-
ízben, hogy az eddigi népoktatási irány-
zattal, amely főleg a nemzetiségi vidé-
kekre vetette a fősúlyt, szakítanunk 
kell; mert hazánk sajátlagos viszonyai 
között csak az a helyes közoktatásügyi 
politika, ha az állam, míg egyfelől okos, 
erélyes és tapintatos eljárással munkálja 
a nemzetiségek magyar nemzeti műve-
lését, tehát a nemzetiségek között a 
magyar nyelvet és érzületet minél haté-
konyabban terjeszti, addig másfelől, az 
előbbi törekvéssel párhuzamosan, a leg-
szívósabb kitartással törekszik a magyar, 
mint államfönntartó elem műveltségét 
emelni, ezáltal anyagi gyarapodását is 
előmozdítani, szóval a magyar elem 
szupremaciáját minden körülmények kö-
zött biztosítani. 

Rá kellett térni erre az új irányra, 
mert a magyar faj kultúrális életében 
három évtizeden át teljesen magára volt 
hagyatva. Minden erőnket a perifériákra, 
a nemzetiségi területekre fordítottuk. 
Ennek a kultúrpolitikának az volt az 
eredménye, hogy az államfönntartó ma-
gyar elem iskolázás tekintetében a har-
madik helyen állt; megelőzi őt a német 
és a tót. Az Alföld népes színmagyar 
községeiben százakra ment a nem-
iskolázó tankötelesek száma. A községek 
túlnyomó része közvagyon hiányában és 
túlmagas községi terheik mellett isko-
láikat nem fejleszthették. Az írni, olvasni 
tudás a színmagyar községekben meg-
döbbentően alacsony fokon állott. Az 
Alföldön épen a színmagyar községek 
széles rétegeiben terjedt a szociálizmus, 
amely egyes elfajulásában kiöli a magyar 
népből még a hazaszeretetet is. 

A tiszta magyar községek népoktatás-

ügyének állami kezelésbe való vétele 
különösen Csongrád vármegyében és 
a székelységen : Háromszék és Udvarhely 
vármegyékben történt nagyobb ará-
nyokban. 

Meg kell jegyeznem, hogy mindhárom 
törvényhatóság területén az államosított 
iskolák előbb községi jellegűek voltak, 
és mint ilyenek, kivétel nélkül jelenté-
keny állami segélyben részesültek. Az 
államosítás tehát tulajdonképen az állami 
támogatásnak egy helyesebb és több 
sikert biztosító formája; mert az isko-
lák községi jellege mellett lehetetlen 
lett volna ezen magyar községek nép-
oktatásügyét arra a színvonalra emelni, 
amelyen az ma áll. 

Lássuk már most az állami népokta-
tás eredményét a magyar nyelv terjesz-
tése és az írni, olvasni tudás tekinte-
tében. 

Az orsz. statisztikai hivatal egy rend-
kívül értékes kimutatást készített arról, 
hogy a magyar anyanyelvűek, a nem-
magyar anyanyelvűek, a magyarul be-
szélni tudók, továbbá az írni és olvasni 
tudók az egyes törvényhatóságokban 
1890-től 1900-ig terjedő tíz év alatt 
milyen mérvben szaporodtak vagy fogy-
tak, külön az állami iskolákkal bíró és 
ismét külön az állami iskola nélkül való 
községekben. 

A részletes és tanulságos kimutatás-
ból térszűke miatt csak a végeredményt 
közlöm : 

A magyar anyanyelvű lakosság sza-
porodott az egész országban az állami 
iskolával bíró községekben tíz év alatt 
40'77%-kal, az állami iskolával nem 
bíró községekben 12'87%-kal. A ma-
gyarul beszélni tudók száma emelkedett 
az állami iskolával bíró községekben 
42'14°/o-kal, az azzal nem bíró közsé-
gekben 15'12%-kai. Az írni, olvasni 
tudók száma emelkedettt tíz év alatt 
az állami iskolával bíró községekben 
4r29°/o-kal, az állami iskolával nem 
bíró községekben 26'87°/o-kal. 
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Ez a múltban követett népoktatás-
ügyi kultúrpolitika eredménye. Hogy ez 
az eredmény a jövőben még inkább fog 
fokozódni, azt bizton remélhetjük azon 
meleg érdeklődéstől, amelyet Apponyi 
gróf kultuszminiszter a nemzeti irányú 
népoktatás iránt tanúsít. A képviselő-
házban az 1906. évi állami költségvetés 
tárgyalása alkalmával a miniszter nagy 
vonásokban ismertette népoktatási kul-
túrpolitikáját. Kijelentette, hogy min-
denütt, ahol a hitfelekezetek vagy köz-
ségek önerejükből képesek a nemzeti 
és a népművelődési érdekeknek meg-
felelő népoktatást létesíteni és fönn-
tartani, ezen jogában »nemcsak korlátozni 
nem fogja, sőt ahol szükséges és állami 
szempontból indokolt, még anyagilag is 
hajlandó a hitfelekezeteket, illetőleg a 
községeket támogatni. 

De ahol ezek akár az anyagi erő 
hiányában, akár más ok miatt nem ké-
pesek, vagy nem akarnak az állam ér-
dekeinek megfelelő népoktatást létesí-
teni, mindazon helyekre a miniszter a 
népoktatásügyi törvény 80. §-ában gyö-
kerező jogánál fogva, esetleg tisztán 
államköltségen is, állami iskolákat fog 
fölállítani. 

A m. kir. középponti statisztikai hi-
vatal, a közoktatásügyi kormány föl-
hívása folytán, ezen elvek szem előtt 
tartásával gondos tanulmány alapján 
elkészítette immár 32 vármegye nép-
oktatásügyének rendezésére vonatkozó 
kimerítő tervezetét. Apponyi gróf kul-
tuszminiszter ezen tervezeteket az illető 
kir. tanfelügyelőknek megküldötte, azzal 
az utasítással, hogy azt a helyi viszo-
nyokkal egybevetve, készítsék el az 
állami népiskolák fokozatos szervezésére 
vonatkozó javaslataikat, amelyek alapul 
fognak szolgálni az állami népoktatás 
további tervszerű kifejlesztésére. 

Apponyi gróf kultuszminiszter az új 
állami népiskolák fölállításánál első sorban 
figyelemmel van hazánk északnyugati 
és délkeleti vármegyéire, ezzel párhuza-

mosan a szegény magyar községek nép-
nevelésének rendezésére. Méltányolva 
azon fontosságot, amellyel a nemzeti 
népoktatás, különösen a jövőben, válasz-
tási rendszerünk gyökeres átalakítása 
folytán bír, a miniszter már a f. évi 
állami költségvetésben az eddiginél jóval 
nagyobb összeget irányzott elő állami 
népiskolák céljaira. 

A fönnebbiekben azt hiszem sikerült 
kimutatnom, hogy a közoktatásügyi 
kormány az állami népiskolák elhelye-
zésénél jól átgondolt és megfontolt terv 
szerint jár t és jár el ; és hogy az állami 
népoktatás eddigi eredménye nagyban 
és egészben igazolja a hozzáfűzött vára-
kozásokat. 

Minthogy folyton szemmel tartom egész 
állami népoktatásunk minden részletét, 
és mert az egész szervezet szemem előtt 
fejlődött mai nagy arányaira, meg va-
gyok győződve, hogy a legközelebbi nép-
számlálás eredménye a közoktatásügyi 
kormányzatnak az állami népoktatás 
fejlesztése körül követett kultúrpolitiká-
já t fényesen igazolni fogja. 

(Budapest ) Halász Ferenc. 

Tanév kezdetén. 
Régen volt az az idő, mikor úgy várta a 

magyar tanítóság a tanévet, mint most. És az 
sem csoda, hogy nem várta így, sem az, hogy 
örömmel várja most. 

A körülbelül 30 éves mult alatt azért nem 
várta, mert dacára annak, hogy mindig sür-
gette a tanítóság a z j í j iskolai Tanterv kiadá-
sát, mely részint intenzívebbé teheti a tanítást, 
részint megszüntetheti a túlterhelést, részint 
mert azáltal inkább megvalósíthatók az élet 
céljai az. iskolában, — nem jött. 

Es íme, most, kielégítésére ama nagy vára-
kozásnak, megjelent. Megjelent úgy, hogy annak 
intenciói, annak szelleme, annak nemzeti esz-
ménye mintegy forrongásba hozta a tanítóság 
lelkesedését és most ezzel az ú j erővel, ezzel 
az új, bátorító hévvel vártuk szeptember elsejét. 

Azután az egészen természetes, hogy az 
ú j Tanterv ú j szemléleti képeket, új tanköny-
veket hoz, melyekben a modem fölfogás ju t 
érvényre abban, hogy a képek természetes hű-
séggel ábrázolják a valóságot, a könyvek pedig 
a gyermeki léleknek megfelelő tartalmat vilá-

38* 
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gos, egyszerű nyelven, körmondatok nélkül fog-
ják bemutatni, illetve tárgyalni. 

így is van. Alig jelent meg az új Tanterv, 
megtelt új könyvekkel a könyvpiac, jelentkez-
nek az új taneszközök, gépek, találmányok ; 
tele van a sajtó, tele a tanítói gyűlések ú j 
eszmékkel, a tanítók forrongó várakozással és 
— semmi kétség — mindenik sokat, sokat ígér. 

Szinte azt lehetne mondani : puskaporos a 
levegő. Vájjon jó-e ez? Szükséges-e ez? Üd-
vözölhető-e ez ? Gondolkozzunk fölötte ! 

A magyar tanítóság réges-régen tudja, érzi, 
hogy nincs szomorúbb jelenség a tanügyben és 
a tanításban a pangásnál, az egykedvűségnél, 
más szóval, a napszámosmunkánál. 

Igen, mert az iskolában a lelki rúgók ébren-
tartására van szükség, hiszen vezetni kell a 
gyermek lelkületét, bírni kell és kielégíteni. 
Már pedig miként teheti ezt a fáradt, pety-
hüdt tanító? Sehogy. 

E vezetéshez föltétlenül szükséges az, hogy 
a tanító vérében, lelkében is jelen legyen az 
a villanyáram, mely ragyog a jó kedélyben, 
mely fölmelegít a szeretet által és mely magá-
val , ragad a tárgy kezelésében. 

És vájjon miből nyeri, miből nyerheti a ta-
nító is e villanyáramot ? Felelet : környezetéből. 
Abból a környezetből, mely őt befolyásolja 
munkájában. Ez a környezet pedig nem más, 
mint a tanterv, a tanítói gyűlések szelleme, 
azok a fölvetett eszmék, melyek őt lelkesítik 
és viszik magukkal. 

Ügy gondolom, e sorokban részben megfeleltem 
arra, vájjon szükséges-e, jó-e és üdvös-e, hogy 
megjelentek ezek az új dolgok? 

De tovább megyek. Az emberi természet egy 
bizonyos időn túl, illetve egy bizonyos koron 
túl nem áll állandóan sem a lelkesedés szolgá-
latában, sem a haladás fárasztó útján. Ellen-
kezőleg, azt tapasztaljuk, hogy a tanulói pálya 
bevégzése után, különösen az eldugottabb he-
lyekre kerülő tanult emberek nagy részén bizo-
nyos idő múlva az elparlagiasodás tünetei 
jelentkeznek. A városokba kerülők közül igen 
sokan túlsúlyra engedik jutni ama érzelmet és 
annak a szolgálatában fejtenek ki nagy tevé-
kenységet, mely mennél több, mennél jobb 
kenyeret kíván. Ismét mások a társadalmi élet 
kellemességeit kedvelik. Néhányan belemele-
gesznek valamelyes üzletbe — és ez legszomo-
rúbb jelenség tanítóknál ! — s így csak keve-
sen maradnak, kik a saját szellemi tőkéjük 
gyarapítására és értékesítésére adják magukat 
és kik ebben az erkölcsi körülményben találják 
örömüket, boldogságukat. Ez a tapasztalati 
tény szintén bizonyíték arra, hogy az új Tan-
terv megjelenése, az új könyvek, az új eszme-
cserék fölötte szükségesek. 

Ám szinte igaz az is, hogy egyik a másik 
nélkül keveset érne a legtöbb helyen. Azaz, a 
tantervet jó tárgyalni a gyűléseken. Miért ? 
Tekintsünk el most ettől a felelettől. Mondjuk 
el minden vád nélkül csak azt, hogy ezen új 
jelenségek meggátolják azt, hogy elzsibbadhas-
son a lélek. És kétségkívül még azoknak a 
tanítóknak is jók, kik különben a tanításban 
is már egész emberek, kik talán látnak részint 
némi tévedéseket, némi túlhaladott álláspontot 
és látják azt, hogy soknak a megvalósítása egy 
jobb korszaknak való. Értem alatta azt, hogy 
sok helyt az iskola viszonyainak kell átalakul-
niok térben, módban és erőkben. Igen ; jók, 
mert ú j korszakot képviselnek és ez átalakító 
erő, illetve igény újr munkaösztönt éleszt. Hogy 
jó-e abból a szempontból, hogy ú j könyvek 
jelentek meg ? 

Erre két részben ac^iatjuk meg a feleletet. 
Az első egyenes feleletünk az, hogy örven-

detes. 
Örvendetes azért, mert, mint alkalmunk volt 

látni, ú j rendszerű, ú j fölfogású és hivatott 
emberek által írott könyvek jelentek meg, me-
lyek, ha talán nem is az első évben, de min-
den bizonnyal nyitott ajtókra fognak találni 
mindenütt. Más szóval, melyek hódítani fognak. 
És ez a körülmény jó az íróra, hasznos az 
intézményre és az életre is. 

Azonban nem zárkózhatunk el annak a ki-
jelentése elől sem, hogy úgy a népiskolai tan-
ügy terén, valamint a tanítói gyűléseken és a 
tanítóság élete piacán is szomorú jelenségként 
feltűnt valami. Tért akar foglalni. Tolakodik, 
hízeleg, csábít és erőszakol is. Ez a valami, 
az üzlet kigyófeje. Megjelent és harcol ; a taní-
tóság öröklött, hagyományos szellemével áll 
szemközt : ideálizmusával, eszményiségével. Tet-
teit nem nevezem meg, sem szervezetét, csak 
fölhívom k. tanítótársaimat, ne engedjenek egy 
hajszálnyit sem a szent eszményiségből ! Nekünk 
ideálok kellenek, nekünk lelkesedés kell és ne 
vegyen erőt senkin sem a könyveken ígért per-
centek nyomorult pergése, sem az, hogy vala-
melyik tanítói takarék olcsóbb kölcsönt ígér 
eszményi meggyőződésének az eladására. 

Előttünk egy szent fogadalom áll, egy eskü, 
melyet a felnőtt nemzedékek fognak számon-
kérni tőlünk, nem ők, azok boldogsága és a 
népjólét, a haza. Ezt tartsuk meg ! Ez az eskü 
arra kötelez : veze se a tanítót a szeretet, célja 
legyen a népjólét, ideálja a gyermek- és nép-
lélek és a haza becsülete. Ezek vezessenek, 
ezek tartsanak meg minket azon az úton, mely 
emberi méltóságunk diadalához vezet, mert mi 
igazságot hirdetünk és világosságot. 

Ne tántorítson el más érdekáradat sem. 
Nekünk van bölcsőnk, mi érezzük az édesanyai 
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tej emlékét, az anyai ház meleg szeretetét, 
féltő gondját, mely elkísért minket intézmé-
nyekbe, hol nyertük a tudást és kenyeret. Ez 
az anya : a haza is. 

Mi tudjuk azt is, hogy egy dal kell, hogy 
egy érzelembe foglalja szíveinket, mert ebben 
találkozik a testvériség és a szeretet. Mi tud-
juk, hogy egy nyelven kell megértenünk egy-
mást. Ha nem értjük mindnyájan azt, bábeli 
zavar támad, viszály dúl és az összetartás he-
lyett széthúznak a testvérek, az egy anya, a 
magyar föld gyermekei. Ezeket az érzelmeket 
plántáljátok tanítótestvéreim ! testvéreink gyer-
mekeibe : tanítványaitokba, és mellé a munka 
szeretetét. 

Kiket ezek a gondolatok és érzelmek indí-
tanak új korszakunkban új kezdetre, munkára, 
tettre, és e téren sikereket mutatnak föl, azok-
ban testvéreimre ismerek és azok ezen apos-
tolkodással hirdetvén a világosságot és szere-
tetet: egyúttal kivívni is segítenek mindnyá-
junknak a kiérdemelt tanítói sorsot. 

Kartársaim ! Kötelességünk így tenni és 
jogunk van a legjobbat remélni. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

A szexuál i s fölvi lágosítás 
kérdéséhez. 

Azzal akarom kezdeni, hogy a kérdés nem 
új, már a filantropisták foglalkoztak vele a 
XVIII. században s nem a feministák a külföldön 
s legújabban nálunk is az elsők, akik a szexuá-
lis fölvilágosítás pedagógiai szükségét hangoz-
tatják s szentül meg vannak győződve róla, 
hogy mihelyt a fiúkat és a leányokat a szexuá-
lis élet egyes fázisairól fölvilágosítják, egészen 
megváltozik a társadalmi erkölcs képe, s vége 
lesz annak a nagy nyomorúságnak, mely korunk-
ban a szexuális élet elfajulása következtében 
támad. Azt hiszik, hogy mihelyt fölvilágosítják 
az ifjúságot a nemzőrészek föladatáról, a nemi 
ösztön visszatér természetes határai közé s az 
ifjúság nemi fejlődése kevesebb veszedelemmel 
fog járni, mint így, amikor a véletlennek van 
fönntartva a szemérmet követelő titokzatosság-
nak leleplezése. Az újítók rendszeres sajátossága 
az, hogy a végletekben keresik valamely kér-
dés megoldását, pedig sem a fizikai, sem a 
szellemi és erkölcsi életben nincs ugrás. Mielőtt 
e kérdés tárgyilagos fejtegetésébe bocsátkoz-
nám — e problémának Németországban mái-
egész irodalma van — röviden akarom érinteni, 
mi volt a filantropisták célja és mi volt 
nevelésük alapelve : „Az ifjúságot a kor és 
környezet szükségleteihez mérve kell nevelni. 
Ami gonosz van az emberben, annak csak az 

értelmetlenség, a tudatlanság lehet az oka. A 
fölvilágosítás a javításnak egyetlen eszköze. 
A szívhez való út csak az elmén keresztül 
vezet : azért míveljétek az ifjúságot, tanítsátok 
gondolkozni, s akkor minden jó lesz." Előttem 
van az egyik filantropistának, Campe J. Hen-
riknek pedagógiai folyóirata: IDraunschweigisches 
Journal, II. kötet, 1788-ból. Ennek a folyóirat-
nak 95. lapján van egy bírálat, mely egy ily 
című könyvről szól : Az ifjúkori fajtalanságról 
s a titkos bűnről. A könyv 1787-ben jelent 
meg és 422 oldal terjedelmű. Minden után-
járásomdacára sem tudtam megkapni a könyvet, 
de hogy micsoda eredményre jut a szerző a 
szexuális fölvilágosítást illetőleg, melyet a könyv 
4. fejezete foglal magában, az kitűnik a bírá-
latnak erre vonatkozó s a könyv 184. lapja 
után közölt idézetéből. Arra a kérdésre ugyanis, 
hogy fölvilágosítsák-e a gyermeket a nemzésről 
s a gyermek születéséről, a szerző bizonyos 
föltételek mellett igennel felel. Miután 14 érvet 
hoz föl mellette, a 184. oldalon mégis ezeket 
mondja: „Sok kétségeskedés s meggyőződésem-
nek többszöri megváltoztatása után végre mégis 
azt kell mondanom, hogy ennek a dolognak a 
spekulációban s az elméletben való minden 
egysége mellett a gyakorlati kivitel tekintetében 
sokkal több oldala van, semhogy itt minden 
szülőre nézve hasonló kötelességek támadnának, 
semhogy minden gyermekkel bármily helyzetben, 
bármily rendű és rangú legyen az vagy bár-
melyik nemhez tartozzék, ugyanazon szabályok 
szerint lehetne bánni." A bíráló pedig hozzá-
teszi, hogy nincsen természetesebb, mint ez, s 
nagyon csodálkozik, hogy a szerző oly későn s 
annyi ingadozás után jutott ennek beismeréséhez. 
A szerző tehát igennel felel a fölvetett kérdésre, 
de a végeredménye mégis csak az, hogy — 
nem mond semmit. Ez a százhúsz év előtti 
eredmény ennek a kérdésnek nemcsak óriási 
nehézségeit világítja meg, de egyúttal megoldá-
sának lehetetlénségét is oly alakban, amint azt 
a feministák s a szexuális pedagógia radikális 
követői kívánják. 

Amint mondottuk, Németországban egész 
irodalom keletkezett már e kérdésről. Akinek 
valami mondanivalója van a dologról (7 oldalas 
füzetek is vannak) tollat fog s a nyilvánosság 
elé viszi bölcseségét, aminthogy a németek 
mindent a legalaposabban szoktak végezni, akár 
a borsajtóról, akár a lélek halhatatlanságáról 
van szó. A szexuális fölvilágosítás kérdésében 
azonban egynémelyike az íróknak (különösen 
két tanítónő, kiknek egyike a szexuális élet 
egyes fázisainak tanítására egész tanmenetet 
állított föl) elvetette a sulykot s oly horribilis 
követeléseket támaszt az iskola iránt, melyekre 
semmiféle pedagógia sem vállalkozhatik. Remél-
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jük, még egyhamar nem jön el az az idő, mely-
ben — nem lehet a dolgot másként nevezni 
— a nemzőszervek valóságos kultusz tárgyát 
fogják képezni. Vannak, akik a görögökre hivat-
koznak s azt hajtogatják, hogy a két nem 
együtt tornászott a gimnáziumokban. Csakhogy 
mi nem vagyunk görögök, egészen más föltételek 
között élünk s a görög élet is talán esak az 
idők néhány ezer éves távolából oly szép. Tessék 
visszavarázsolni a görögök naivitását. A gim-
nasztikai kor görög életét mi jóformán föl sem 
tudjuk fogni. Télen-nyáron egy darab négy-
szögletes posztót hordott, hajadon fővel és 
mezítláb járt, szemérmét nem födte el, mert a 
szeméremérzetet abban a korban még nem ismerte, 
„mert — amint a görög életnek egy nagy 
magasztalója mondja — a művészet erkölcsi 
ereje, szabadsága és szépsége ömlött el testén". 
A történetíró Herodot említi, hogy a barbárok 
(nem görögök) szégyennek tartották meztelenül 
járni és Plinins hellén szokásnak mondja, 
semmit be nem födni. A dórok voltak az elsők, 
kik a nemzeti ünnepélyek alkalmával a gim-
nasztikai versenyekben levetették öltözetüket s 
ezt a szokást a női nemnél is általánosították. 
Chionban és Kyrenében az ifjúságnak nemre 
való különbség nélkül' voltak gimnasztikai gya-
korlatai és Spártában ünnepélyes fölvonulások 
alkalmával leányok és itjak meztelenül vettek 
részt. Azt mondja a görög élet említett magasz-
talója, hogy a leányok meztelensége iskolája volt 
a fegyelmezettségnek és erkölcsnek, versenyre 
buzdította őket az irányban, hogy testük egészsé-
géről és szépségéről gondoskodjanak, lelkűknek 
pedig az emberiség tiszta méltóságát kölcsönözte. 
Ez a szabadság megszűnt, mikor a spártai nő 
házasságra lépett. 

Vájjon ezek az állapotok visszaidézhetők-e a 
sok tekintetben túlfinomult, fölvilágosodott, érzé-
kileg túlizgatott, de ismét sok tekintetben bru-
tális, erőszakos korunkba ? Ezt minden ép-
érzékű és érzésű ember lehetetlennek fogja 
tartani. Vissza kellene térni a görögök töhb, 
mint harmadfélezer év előtti egyszerű viszo-
nyaira, meg kellene teremteni mindazokat a 
föltételeket, melyek között a régi spártaiak 
éltek, ami teljesen lehetetlen. A feministák 
túlzott kívánalmai minden etikának ellene 
vannak, s meg vagyunk győződve róla, hogy 
épen az ellenkezőt érnék el, mint amit elérni 
akarunk. Ha korunk nemileg túlságosan izgatott, 
mert a nyilvános élet, a gazdasági és társa-
dalmi állapotok ezt magukkal hozzák s bizonyos 
tekintetben kultúrális hanyatlásra vallanak, akkor 
ezeket az állapotokat kell megváltoztatni, egész-
ségesebb fizikai és etikai alapokra kell fektetni 
a nevelést, de remélni sem lehet azt, hogy a 
puszta fölvilágosítás és tanítás, mikor az a 

tömeghez fordul, a nemi ösztön féktelenségének 
gátat fog vetni. Ellenkezőleg! A családi élet 
itt-ott ugyan sokat vesztett már egyszerű 
tisztaságából, de annyira nem sülyedt még, 
hogy kivihetőnek tartsa azt, amit a szexuális 
fölvilágosítás némely pedagógiai szószólója kö-
vetel. Sőt inkább azt hiszik a szülők, s azt 
hiszi minden józan és épeszű ember, hogy az 
iskolai fölvilágosítás megölné még azoknak a 
szeméremérzését is, akik erkölesi tisztaságukat 
megőrizték, azokon pedig, akiknek képzelete 
már meg van mételyezve a szennyes képektől, 
amúgy sem segítene. A fölvilágosításnuk csak 
egyetlen módja van, amely szükséges és amit 
ennek mérsékelt szószólói Németországban is 
szükségesnek tartanak. Az anya világosítsa föl 
serdülő leányát, ki ennek nemi érettségét meg-
tudja ítélni s ki érzésével legközelebb áll hozzá, 
ő talán megóvhatja őt sok bajtól és szeren-
csétlenségtől. A leányt kell óvni a férfiútól. 
Mert mindazok, kik a nemi élet kinövéseiről 
írnak, megegyeznek abban, hogy száz eset 
közül kilencvenkilencben a férfi brutális, önző, 
erőszakos természete okozza a szerencsétlenséget. 
Fiút és leányt egyaránt foglalkoztatni kell, 
gondolkodásának, érzésének egész-éges irányt 
kell adni, egyaránt meg kell edzeni testét és 
lelkét, hogy ne fecsérelje el idejét és erejét 
haszontalan, léha és semmi jóra sem vezető 
ostobaságokra. Nehéz munka az úton-útfélen 
kísértő, a becsületes érzést megbotránkoztató 
pornografikus szennyirodalom testet rontó és 
lelket mételyező termékei mellett. Annál nehe-
zebb korunkban, mert a leányok nagy része 
férjhez nem mehet s a férjhezmenők között 
több mint felének házassága boldogtalan. Ezt 
is gazdasági állapotunk okozza, .amelyből ki-
folyólag a megélhetés lehetősége mind nehezebb 
és nehezebb lesz. 

A modern kor közgazdasági és társadalmi 
élete ugyan teljesen más föltételeket szabott a 
nő neveltetésének is, de azért a nő tulajdon-
képeni lényegét meg nem változtathatta. Az ő 
legszentebb missziója még mindig a család 
körébe utalja őt, melyben a társadalom áldása 
gyökerezik, s a nők legnagyobb része, sőt azt 
lehetne mondani, hogy minden nő, a család-
alapítást áhítja, mint a nemének legjobban, 
mert természetszerűleg megfelelő hivatást. 

Azért minden erővél reagálni hell minden 
oly törekvés ellen, mély a társadalom erkölcsi 
életét gyökerében akarja megtámadni. 

Az a nő, aki viszonyaink következtében, 
melyeknek megváltoztatása nem áll tehetségében, 
egyedül áll a világban, férjhez nem mehet, 
találjon alkalmat arra, hogy egyéniségének leg-
jobban megfelelő hivatásban érvényesíthesse 
erejét és tehetségét. 
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Ezt a századot a gyermek századának nevezik, 
nemi joggal, hiszen mindent elkövetnek a gyer-
mekvédelem, a gyermek megmentése érdekében, 
mert azt nem lehet kétségbe vonni, hogy a 
nagy gyermekhalandóságnak majdnem felét — 
amint azt kiváló orvosok kétségbevonhatatlanul 
bebizonyították — az üveggel való ápolás, a 
sok haszontalan pép okozza, amellyel a gyer-
mek gyomrát, beleit már csecsemő korában 
tönkreteszik. Egy kiváló külföldi orvos a tüdő-
vész számos esetét is ennek tulajdonítja. 

S nem csodálatos-e, hogy épen ebben a 
században oly törekvéseket látunk, melyek a 
családot akarják rendeltetésükből kiforgatni ? 
Ki nevelje föl azt a zsenge embercsemetét, épen 
azokban az években, amikor leginkább rászorul 
az ápolásra, a nevelésre ? Talán az az asszony, 
aki a szabad szerelem modern szent eszméje 
nevében áll a férfi mellé, szerződésszerüleg 
bizonyos évekre, vagy tetszés szerinti föl-
mondásra ? 

Azt a viszonyt, mely apa, anya és gyermek 
között fönnáll, semmiféle szociális probléma nem 
fogja megszüntetni, s azok a német feministák, 
akik a gyermekre való jog érdekében fölszólal-
nak és nagyon természetesnek tartják, hogy a 
nőnek házasságon kívül is gyermeke lehessen, 
minden emberszerető érveik mellett is egyről 
megfeledkeznek: a gyermekről, annak ápolásá-
ról és neveléséről. A büntetőtörvénykönyv a 
legtöbb európai államban még igen enyhén 
bánik a csábító férfiúval s a szerencsétlen leányt 
úgyszólván kiszolgáltatja a nyomornak, a meg-
vetésnek és — a bűnnek. A feministák kívá-
nalmainak teljesítése aligha segítene a bajon, 
a társadalom a bukott nőt ezután is elítélné. 
Csak a lassú, következetes nevelés segíthet 
azokon az erkölcsi bajokon, melyek a társadal-
ma1, oly beteggé teszik. A szexuális fölvilágo-
sítás csak annyiban tartozhatik a nevelés esz-
közei közé, amennyiben ezt az anya teljesíti, 
de még ő is a szűzies szemérem megóvásával. 
(S még ezt sem minden esetben! Szerk.) Sem 
a tanítónő, sem a tanító erre nem képesek, 
különösen szemben egy egész tömeg serdülő 
gyermekkel. Nem érzik ők azt a veszedelmet, 
melyet már ez az egy körülmény is magá-
ban rejt. 

Meg kell azonban említeni, hogy Német-
országban is vannak, akik a szexuális fölvilá-
gosítást ellenzik, nők és férfiak egyaránt. így 
az egyik írónő, Blum Anna, erre a kérdésre: 
föladata-e az iskolának az, hogy a szexuális 
viszonyokról fölvilágosítást adjon? — azt mondja, 
hogy nem! Byen föladata az iskolának nincs. 
Először azért, mert a reábízott gyermekeket 
erkölcsileg meg kell óvni, másodszor azért, 
mert nagy nehézségekkel van egybekötve, és 

harmadszor a tanítók iránti tekintetből. Hozzá-
tehette volna még, hogy tiszta szeméremérzetből. 

Ezzel a kérdéssel némileg összefügg a koedu-
káció kérdése is. Ezzel azonban majd külön 
cikkben foglalkozom a mi viszonyainkra való 
tekintettel. 

(Budapest.) Hevesi Mór. 

Működési bizonyítványok kiál l í -
tás». 

(Hozzászólás.) 

Lapunk 31. számában Nagy Bék tolnamegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnok fönti cím alatt 
cikkezik. Ezen cikkére Süttő József ev. ref. 
lelkész és községi iskolaszéki elnök válaszolt e 
becses lapok 33. számában. 

Igen tisztelt szerkesztő úr engedelmével én 
is hozzászólok e témához. 

Úgy látszik, hogy Nagy Béla urat az kész-
tette cikke megírására, hogy a szolgálati, illetve 
„működési" bizonyítványok hiányos kiállítása 
sok dolgot adott és ád neki hivatalos (admi-
nisztratív) teendőiben. 

Azon kifogását, hogy sok helyen úgy állítják 
ki a szolgálati bizonyítványokat, hogy X. Y. 
tanító X. tanévtől Y. tanévig működött, magam 
is helyeslem. Amikor a szolgálat idejéről van 
szó, okvetlenül föl kell tüntetni a bizonyítvány-
ban, hogy mikortól (év, hó, nap) meddig (ugyan-
csak év, hó s nap) szolgált az illető valahol. 
Ez azért szükséges, hogy a szolgálat folytonos-
sága megállapítható, esetleg a szolgálat meg-
szakítása kideríthető legyen. 

Azon törekvését azonban, hogy a szolgálati 
bizonyítványokban a nem szakemberekből álló 
iskolaszékek iskolai érdemjegyek szerint minő-
sítsék a tanítót, nem helyeselhetem. De külön-
ben is, amióta a közoktatásügyi kormány a 
tanítás fölötti szakfelügyeletet kivette az iskola-
székek hatásköréből, nincs is értelme és az 
iskolaszéknek nincsen is joga hozzá, hogy a 
tanítót klasszifikálja. Nemcsak azért, mert mint 
Süttő úr mondja, hogy „vannak ám olyan tanítók 
is, akiknek működése (érts : szakszerűséget. Cikk-
író) nem minden tekintetben kifogástalan", 
hanem inkább azért, mert még az iskolaszéki 
elnökök között is alig akad egy-egy, aki a 
tanítói és népnevelés dolgához szakszerűen ért-
sen. Már pedig aki nem tud arabusul, miféle 
jogon beszél arabusul. Az ily iskolaszék klaszi-
fikálja a tanítót kitűnőre, jelesre, vagy elég-
ségesre, amint Nagy Béla úr kívánja. 

Azt még elfogadhatónak és megengedhetőnek 
tartom, hogy az iskolaszék általánosságban meg-
emlékszik az illető tanító példás vagy jó maga-
viseletéről, szorgalmáról, ügybuzgóságáról és 
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arról, hogy az illető teljes megelégedésre szolgált, 
de hogy a laikus iskolaszék klasszifikálja a í 
szakember tanítót, nem tartom megengedhető 
dolognak. 

De aztán nem tudja-e N. B. úr azt, hogy 
sok laikus iskolaszék már csak azért is adna 
kitűnő ̂  bizonyítványt, hogy megszabaduljanak ] 
tőle. En tudok reá esetet, amikor egy róm. j 
kath. tanító községi iskolához pályázott. Fele- \ 
kezeti iskolájának iskolaszéki elnöke (a pap) ; 
nemcsak hogy kitűnő szolgálati bizonyítványt 
adott az illető tanítónak (aki különben meg is 
érdemelte), hanem még személyesen is eljárt [ 
abba a községbe, ahová az illető pályázott, ' 
mellette korteskedni és a tanfelügyelőnek is | 
ajánlani, csakhogy ő megszabaduljon tőle, mert i 
hát „nem éltek vala valami nagy békeségben". ; 

Amikor a hazai tanítóság egyetértőleg és j 
egyértelműen arra törekszik, hogy a tanítókat 
a szakemberek bírálják fölül és ne a laikus 
iskolaszék, amikor a tanítóságnak eme törek-
vését a közoktatásügyi kormány is támogatja 
(bizonyság reá a Gondnoksági és Iskolaszéki 
Utasítás), akkor az, hogy Nagy Béla úr, aki 
maga is tanítóember és kir. tanfelügyelőségi 
tollnok, az ellenkező irányba igyekszik, nem 
valami örvendetes jelenség ! 

De tekintsük a dolog lényegét, érdemét ! 
A tanítónak két célból van szüksége szol-

gálati és működési bizonyítványra. Először azért, 
hogy a szolgálat folytonosságát igazolja; másod-
szor azért, ha máshová pályázik. 

Nyugdíjaztatása vagy fizetéskiegészítés címén, 
vagy öt-öt éves korpótléka engedélyezése címén 
való államsegélyezése esetén közömbös ám az 
illető előadókra, hogy a tanító kitűnően vagy 
jelesen vagy jól tanított, a fő az, hogy a szol-
gálati idő és annak folytonossága vagy meg-
csonkítása megállapítható legyen. Tehát az ily 
szolgálati bizonyítványokban nem kellene egye-
bet föltüntetni, minthogy X. évi Y. hó N. nap-
jától kezdve X. évi Y. hó N. napjáig szolgált. 
Ezen, a szó szoros értelmében szolgálati bizo-
nyítványokat maga az iskola helyi hatósága 
állíthatja ki. 

Ha azonban a tanító máshová pályázik, akkor 
szüksége van működési bizonyítványra. Ezeknek 
kiállítására leghivatottabbaknak tartom a szak-
embert, a kir. tanfelügyelőt. Mert most, hála 
Istennek, elmultak azok az idők, amikor eleven 
tanfelügyelőket nem láttak. Sőt ha a miniszter 
elrendelné, hogy a kir. tanfelügyelő akkor, ami-
kor iskolalátogatását befejezte, azon tanítónak, 
aki különös elismerésre rászolgált, küldjön hiva-
talból elismerő-levelet, meg volna oldva a műkö-
dési bizonylat kérdése. 

Akinek van ilyen elismerő-okmánya, az föl- j 

használja, aki nem kap ilyent, nem szolgált 
reá, tehát nincs valami kiváló érdeme. Rossz 
működési bizonyítványt hiába adnánk ki, az 
illető tanítónak van annyi esze, hogy azt nem 
használja föl. De az iskolalátogatás eredményé-
ről értesítheti a tanfelügyelő a közepes tanítókat 
is, és így csak azok nem tudnak működéséről 
bizonyítványt előmutatni, akiknek működése 
még sok kívánnivalót hagy hátra. 

Szóval, miniszteri rendelettel kellene ezt a 
dolgot akként szabályozni, hogy az iskolai helyi 
hatósága a tanítónak csakis szolgálati bizonyít-
ványt adhat a szolgálat időtartamáról; műkö-
dési bizonyítványt ped'g akár a kir. tanfelügyelő, 
akár az egyházmegyei tanfelügy elő vagy tanügy-
bizottsági elnök, de semmi esetre a laikus 
iskolaszék. 

Viszont szükséges, hogy a tan felügyelőknek 
lehetővé tétessék, hogy „szekéren lakjanak" és 
tényleg minden iskolát minden évben legalább 
egyszer meglátogassanak. Ehhez pénz és ember 
kell. Meg kell lenni mind a kettőnek. És tudva 
azt, hogy ki vezeti a közoktatásügyi minisz-
térium illető szakosztályát, bátran remélhetjük, 
hogy meg is lesz. Hisz' az utóbbi időkben igen 
szépen haladtunk előre e tekintetben. 

Mi pedig, tanítóemberek, ha a tanítóság 
érdekében írunk és szólunk, tartsuk szem előtt 
mindig a tanító nemes hivatását és a tanítóság 
tekintélyét, valamint és különösen azt, hogy 
akiknek kevés jut az anyagiakból, adjunk bő-
ségesen az erkölcsiekből. Mert édes magyar 
hazánk érdemes tanítósága tényleg rászolgált 
és azért meg is érdemli a jóakaratunkat. Egyes 
egyének hibáiért ne bántsuk az össztanító-
ságot ! 

Mert én is azt mondom: „fájdalom, vannak 
ám olyan pl. lelkészek és iskolaszéki elnökök 
is, akiknek működése nem minden tekintetben 
kifogástalan", de azért még sem jutna eszembe 
azt mondani, hogy az egész kar kifogás alá 
esik és épp azért bizonyos tisztelettel emlékezem 
az egészről. 

Én tehát tanító-munkatársaimnak azt aján-
lom: jogaiknak érvényesíthetése céljából kér-
jenek szolgálati bizonyítványokat helyi ható-
ságaiktól; előmeneteli célokra pedig működési 
bizonyítványokat szakfelügyelő hatóságaiktól. 
Ezen utóbbiak azonban annál értékesebbek, ha 
nem kérik, hanem kapják. És én hiszem, hogy 
a felügyelő hatóságok szívesen is adják, ha az 
illetők megérdemlik.* 

(Kaposvár.) Gramma Döme. 

* Ehhez a kérdéshez még csak egy hozzászólást 
közlünk s így újabb hozzászólásokat nem kérünk. Szerlc. 

s>E>-jk3e 
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A regruta. 
Azt a februáriusi reggelt életemben sem 

fogom elfelejteni. Előrelátható volt és mégis 
nagyon meglepett bennünket. 

Alig multam húsz éves; habár büszkén szá-
míthattam magam a fiatalemberek sorába és 
igyekeztem is ifjúhoz méltóan viselkedni, mégis, 
még mindig gyermeknek tartottam magam, 
mert szüleim úgy bántak velem és némi tekin-
tetben a tanítóm sem becsült többre. Már meg 
kellett hajolnom, ha beléptem a házba, nehogy 
az ajtófélfába üssem a fejem, és ha a szobában 
az asztal sarkán álltam, elértem a fejemmel 
a falon függő szentháromságot, amelynek, 
hogy kipuhatolhassam titkait, gyermekkorom-
ban bizony székre, meg onnan az asztalra 
kellett másznom. De az emberek még mindig 
a becéző nevemen szólítottak és én még min-
dig szívesen hallgattam e névre — s így szinte 
titokban surrant el az idő fölöttem és köszön-
tött rám ama februáriusi reggel. 

Épen vasárnap volt, amely napon egy heti 
nehéz munka fáradalmait akartam kényelmesen 
kipihenni. Amint fölébredtem, édesatyám állt 
az ágyam előtt, mondván, hogy már itt az 
ideje, hogy fölkeljek, mert valami mondani-
valója van. 

Én nem addig nyújtózkodtam, ameddig a 
takaróm ért, hanem végigterpeszkedtem minden 
irányban és majd kilöktem a lábammal az ágy 
elejét. Ráadásul egy nagyot ásítottam, és mi 
vei már a szám nyitva volt, megkérdeztem 
édesapámat, hogy nem mondhatná-e el mondani-
valóját fekvőhelyemben is? 

— Nem tartozol valamivel a korcsmárosnak ? 
— kérdezte tőlem édesapám és türelmetlenül 
várta â  feleletet. 

— Én bizony nem, — szóltam röviden, — 
mert amit én költök, azt meg szoktam fizetni. 

— Magam is mindjárt azt gondoltam, édes 
fiam. De mert a korcsmáros egy cédulát 
küldött, hát azt hittem, hogy az neked szól. 

Aztán ideadta apám a cédulát ; ez szürke 
volt, én meg vörös lettem. Észrevette ezt édes-
apám és így szólt: 

— Úgy látom, hogy mégis valami szégyen-
letes dolog van benne. 

— Szégyen bizony nincs benne, — mondám 
és le nem vettem szemem a papirosról, amelyen 
részint nyomtatott, részint írott betűk voltak, — 

inkább megbecsülést olvasok ki a sorokból. 
Katonasor alá kell mennem. 

A cédulán ez áll : 
I. korosztály. Idézés. Rosegger Péter, aki 

1843-ban született, köteles március 14-én reg-
gel 8 órakor tisztára mosakodva és tiszta 
fehérneműben katonasor elé állani, ellenkező 
esetben katonaszökevénynek tekintetik és a 
törvényszerű büntetés alá esik 1864 
febr. 15. Az elöljáróság. 

Erre ott termett már az édesanyám is. Nem 
akarta elhinni. 

— Hisz még nemrég hátulgombolós gyerek 
volt és most már katona ! 

— No, még nem „az", — szólt az apám. 
— Dehogy nem az ! Csak nézz rá. Ezt ugyan 

már nem küldik haza. Jézus Mária! Hogy meg-
szélesedett a melle. Egyetlen reménységem a 
keskeny mellecskéje volt. Sok' sem hitiem, hogy 
ily hamarosan megszélesedik a melle. 

Hirtelen kiugrottam az ágyból, de nem tudtam, 
hogy védekezzem édesanyám szemrehányására. 

Édesapám felelt helyettem. 
— Örülj, hogy egészséges. Talán jobb sze-

retnéd, ha nyomorék lenne, mint a császár 
katonája ? 

— Igazad van, apjuk; csak ha legalább 
itthon szolgálhatna, nálunk! Tán bizony még 
háborúba is viszik! Nem is merek arra még 
csak gondolni sem — és elkezdett sírni. 

— Miért nem maradtál még az ágyban 
— mondta édesapám — hiszen még ráérsz 
fölkelni, ha jól esik a fekvés. 

Nekem azonban már nem ízlett a fekvés. 
Egész testemet valami forróság járta át. Ezt 
az idézést titokban már szorongva vártam; és 
hogy már a kezemben volt, valami végtelen 
kellemes, üde érzés vett rajtam erőt. Boldog 
és büszke voltam. A király hí engem katoná-
jának. Kiszaladtam a ház elé, hogy kikiabáljam 
házról házra: „regruta vagyok". 

Eltelt még pár hét március 14-ig. Édes-
anyám most már nem eresztett el munkába. 
Azt kívánta, hogy e rövid ideig mindig együtt 
legyek vele. Tele volt tervekkel, hogy ezt a 
pár hetet hogyan, mi módon édesítse meg. 
Kedves ételeimen törte a fejét. Majd minden-
nap paprikáscsirkét, töltött káposztát, mákos-
csíkot meg befőtt cseresznyét adott. A tyúkokat 
jól tartotta kukoricával meg zabbal, csakhogy 
mennél szívesebben tojjanak, mert sok tojásra 
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volt most szükség. Nem hinné az ember, hogy 
ily kamaszodó fiú, aki épen katonasorban van, 
mennyit tud enni. 

Drága anyai szív! Mennyire telve volt sze-
retettel és hűséggel ! Mily forrón dobogott 
egykor e szív _ és mily hideg darab kis föld 
lett belőle ! Oh, mennyire vágyódom utánad ! 
Mennyire könyörgök hozzád, hogy engedd, 
hogy úgy szerethesselek, mint te egykor engem 
kértél, hogy szeresselek. De te most talán 
hidegebb vagy hozzám, mint én akkor tehozzád. 
Nem gondoltam arra, hogy mily végtelen sok 
jóakarat, mennyi szeretet, áldozatkészség volt 
azokban a kedveskedésekben és örömökben el-
rejtőzve, amelyeket nekem szereztél. Anyai 
szíved megnyilatkozásait olybá vettem, mint a 
reggeli harmatot, mint a napfényt, melyért 
— azt hívém — nem jár köszönet. 

Édesanyám jóságát ily közönyösen vettem 
én is, és ahelyett, hogy a sorozásig otthon-
maradtam volna nála, a szomszédoknál csava-
rogtam és elmentem mulatni azokkal a legé-
nyekkel, akik szintén idézést kaptak a sorozásra. 
Yoltak köztük olyanok, akiket azelőtt alig 
láttam, — nem igen barátkoztam a szomszéd 
legényekkel, természetünk és fölfogásunk na-
gyon különböztek egymástól, — de a közös 
sors együvé terelt bennünket, együt járkálgat-
tunk, együtt korcsmáztunk, és mert egészen 
átadtam magam az együttélésnek, épen olyan 
kicsapongó lettem, mint a többiek. 

Mindenki dohányzott, de többé egyik sem 
pipázott, hanem szivart szítt ; mindegyik igye-
kezett egyenesen és feszesen járni, úgy, hogy 
— amint később megtudtam — kissé furcsán, 
nagyon is peckesen lépkedtünk. Hogy volt-e 
mindegyiknek kedvese, azt biztosan nem tudom ; 
de annyi bizonyos, hogy mindegyik a kedvesé-
ről énekelgetett Hiszen válogathatott a szebb-
nél szebb népdalok közül. Én is mindig egész 
hetykén velük énekelgettem, mintha nekem is 
lett volna valakim, akit itt hagyok. Pedig úgy 
titokban aggódtam a regruta-bokréta miatt. 

Tudnivaló dolog ugyanis, hogy minden 
katonasor alá kerülő legény tarka szalagokkal 
díszített bokrétát kap a babájától. A szalagok 
többnyire vörösek, és ha szél fú, úgy lobognak 
ide-oda, mint a zászló. A rózsák és a bimbók 
többnyire színes vászonból vagy papirosból 
készültek, az az előnyük van, bogy mindig 
üdéknek látszanak és nem konyítják le a fejü-
ket, mint az eleven virágok. 

Csak egy zöld rozmaring van a bobrétában, 
amely a bokréta lelke, és ebben suttognak egy-
máshoz a szerelmesek. 

Honnan veszek én ilyen bokrétát? Nekem 
nincs rózsám ; nem is gondoltam arra, hogy 
regruta nem is képzelhető kedves nélkül. 

Hát az én kalapom mellett ne legyen bok-
réta ? Bokréta nélkül ténferegjek közöttük ? És 
mit ér az egész katonaélet, ha nem sirat ott-
hon egy kislány? 

Végre eljött a nagy nap. 
Édesanyám úgy tett, mintha vidám lenne, 

pedig mindig vörösek voltak a szemei. A leg-
szebb fehérneműt vásárolta össze és mindegyikbe 
egy kis keresztet varrt. A legutolsó óráig egy 
szóval sem említette a katonasort, csak épen 
akkor, mikor már elmenőben voltam, mondta, 
hogy elkísér. 

— Isten ments, még csak az kéne ! — kiál-
tottam, — mit szólnak majd, ha anyámmal 
megyek, mikor a többi legények előttünk min-
denféle gúnydalt énekelnek. Ejnye, de furcsa 
színe lett volna ennek ; — néha annyira az 
ördögé az ifjúság, hogy a leggyöngédebb ifjú 
is szégyenli szülőjét. 

— No, no, öreg, — szólt az apám, — nem 
mehetsz vele; nem való az, mert a legények 
gúnyt űznének belőle. 

Nem szólt többet egy szót sem az édesanyám. 
Nehogy a legények gúnyolódjanak, még a 
kapuig sem kísért ki. Mielőtt elmentem, be-
mártotta az ujját a szenteltvíztartóba és keresz-
tet vetett az arcomra ; azután besietett a másik 
szobába és zokogott. Olyan különös valamit 
éreztem, mintha fojtogatott volna valaki, de 
uralkodtam magamon! De azért nem állok jót, 
hogy a sötét ambituson, amint kezemmel hir-
telen egyet törültem a szememen, a még ned-
ves kereszthelyet is nem törültem le. 

Mindannyian, akik sor alá jutottunk, a „makk-
het.es" korcsmában találkoztunk. Minden legény-
nek — amit már előre gondoltam — ott 
pompázott a kalapján a tarka-barka bokréta; 
csak az én kalapom volt dísztelen és úgy hason-
lított a nyomorult kis kecskéhez, amelynek 
még nem nőttek ki a szarvai, és meg kell 
elégednie a hosszú, lecsüngő fülekkel. Bizony, 
végtelen boldogtalannak éreztem magam. 

Voltak közöttünk derék, markos legények; 
de bizony voltak göthösek is, akiknek a kalap-
jukról lelógó hatalmas pántlikájuk eltakarta 
görbe hátukat sőt ha egy kicsit túloznom 
szabad, még pipaszár lábukat is ! Honnan szed-
ték ezek a mátkájukat ; hogyan jutottak a 
díszes, büszke bokrétához ? A világért sem 
vette volna le egyik sem a kalapját ; csak az 
enyém hevert valahol a sarokban, hogy ne 
halljam minduntalan a csúfolódást, mert a ka-
lapom üres. 

De mikor végre fölkerekedtünk és a kala-
pom után nyúltam, hát hirtelen elkaptam a 
kezem, mert nem ismertem rá Pompás bok-
réta díszelgett rajta ; két szalag lengett rajta : 
egy vörös meg egy fehér. De hát mégis az én 
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kalapom yolt az ! Talán bizony nekem is van 
babám, mint a többinek? Törtem egy darabig 
az eszem rajta, de hiába ! 

Mindegy, — gondoltam — a fő az, hogy 
most már nekem is van bokrétám a kalapom 
mellett, és bizony jobban áll és üdébb is, mint 
a többié. De mennyit törtem én ezen a fejem! 
Azonban úgy színleltem, mintha nagyon jól 
tudnám, kitől való, és végtére magam is elhit-
tem, hogy tudom, ki adta a bokrétát. Ezután 
az úton én voltam a legények között a leg-
hangosabb, annyira, hogy fejcsóválva mondo-
gatták : „Sohase hittük volna, hogy ilyen fene-
gyerek ez a Péter." Erre kissé büszke is voltam; 
úgy, hogy kicsapongó kedvemben elébe álltam 
az épen arra robogó vonatnak és rákiáltottam, 
hogy álljon meg. A fiúk is mellém állottak és 
kiabáltak és bizony, megállott a vonat. Erre 
aztán jót nevettünk. 

Bezzeg aztán, mikor bennünket tuszkoltak 
be vasútra, hogy a sorozás helyére vigyenek, 
kissé lelohadt a vitézkedésünk. Hát még mikor 
a káplár, mint a gulyát, behajtott bennünket 
egy nagy terembe és ott megszámoztak ben-
nünket, és vártunk, míg ránk került a sor. Én 
voltam a 67-es ! Csak úgy zsongott-bongott a 
nagy terem a sok legénytől. 

Furcsa kép tárult elém. Némelyek ugráltak, 
táncoltak, ki mezítláb, ki harisnyában; mások 
meg halotthalványan ültek levetett ruhájuk 
halmán és ismét mások, mint a faragott szen-
tek, támaszkodtak az oszlophoz és izzadság, 
verejték gyöngyözött a homlokukon. Épen a 
törpék, meg a nyomorékok voltak azok, akik-
nek leginkább szállott a bátorság a nadrág-
jukba, ha ugyan még lett volna rajtuk 
nadrág. 

Valahányszor kinyílt az ajtó és visszajött 
valaki a sorozat alul, mindannyiszor egy pilla-
natra csönd állott be ; az arcról lehetett le-
olvasni bevették-e katonának vagy sem? Akit 
nem vettek be, az oly villámgyorsasággal kapta 
össze a ruháit és futott velük valamerre, mintha 
attól félt volna, hogy a sorozóbizottság még 
visszahívja katonának. 

— 67-es! — kiáltotta el egyszerre valaki. 
Bögtön ott termettem. Benyitottam a nagy 

ajtón és három vagy négy fénylőgombos, ezüst-
galléros, kardcsörtető és nagybajuszú úr előtt 
álltam. Szivaroztak. Első gondolatom az volt, 
hogy megvesztegetem őket azzal, hogy illedel-
mesen rájukköszöntöm a „jó reggelt". De hal-
lottam a társaimtól, hogy ezek az urak az 
effélékre nem igen hallgatnak, nem viszonozzák 
a köszöntést; de hát ki is viszonozza egy 67-es 
számnak a köszöntését ? Összeszorítottam tehát 
a számat és hallgattam és dacosan néztem 
magam elé. 

Az egyik tiszt odaállított az ajtófélfához és 
kiáltotta : 

— 64 és V2. 
A másik tiszt ezt fölírta. 
Azután így szólt: 
— Egészséges mell, fejlődésképes izmok! 
— Még egy évig ráér, — szolt most egy 

harmadik. 
— Menj és öltözködj ! 
Ebből állott az egész. Azt sem tudom, hogy 

kerültem vissza a terembe. Az édes szülői ház 
lebegett szemem előtt, ahova ismét visszatérhetek. 

Megvártam a többi társaimat is, akiket haza-
küldtek, és megint együtt utaztunk haza. 

Már messziről jött lassú léptekkel elém az 
édesapám, és midőn mdlettem volt, hirtelen 
leütötte a fejemről a kalapot, úgy, hogy a sza-
lagok csak úgy libegtek-lobogtak. 

Az első pillanatban nem tudtam, hogy mi 
lelte az apámat, de ő nem sokáig hagyott ezen 
gondolkozni : 

— Hát neked az semmi, — mondá — hogy 
ily rózsás hazugsággal, díszített kalappal térsz 
haza ? Hogy kitől kaptad ezt a csutakot, arról 
majd később számolok veled. Most csak az t ' 
kérdem tőled, hogy volt szíved édesanyádat így 
elszomorítani ? Persze arról ily kamasz kutyának 
fogalma sincs, hogy egy édesanya mit szenved, 
amikor elgondolja, hogy elveszíti fiat. Sohse 
hittem volna, hogy oly könnyen veszed, ha 
szüléidét halálra rémíted. Ha nem halljuk meg 
másoktól, hogy szerencsésen kiszabadultál, akkor 
a te ostoba bokrétád gyönyörű dolgot mível-
hetett volna anyáddal. Hiszen tudod, hogy sze-
gény mindig úgyis olyan beteges ! 

Az egész testem remegett. A regrutabokré-
tát úgy a földhöz vágtam, hogy szerteszét szóró-
dott. „Éles jó anyám!" kiáltottam szívetrázóan. 
Most tudtam csak meg, hogyha jó emberek 
már előre nem tudatták volna anyámmal, hogy 
kiszabadultam a regrutabokréta a kalapomon 
iszonyú tévedésbe ejthette volna, mert ez az 
ismertetőjele annak, ha valaki bennmarad a 
katonaságnál. 

Édesanyám örömtől sugárzó arca és hosszú 
csókja még jobban összeszorította szívemet. De 
már ekkor édesapám odadörgölte az orrom alá 
a bokrétahulladékot. 

—- És most, fiú, légy oly szíves és mondd 
meg, honnan szedted ezt a micsodát ? Tán 
bizony valami rosszban töröd a fejed? 

Bármennyire is kiszíneztem magamban azt a 
képzelt kis leányt és bármily szívesen is beszél-
gettem másokkal róla, édesapámmal szemben 
most egész máskép festett az egész mese. 

Esküdöztem, hogy én nem töröm rosszban 
a fejem és nem tudom, ki tűzte kalapom mellé 
a bokrétát. 



1 2 NÉPTANÍTÓK L A P J A . 3 8 . SZÁM. 

Gúnyosan fölkacagot erre az édesapám és 
dühösen rámkiáltott : Micsoda ostoba dolog az, 
hogy efféléket hazudozom neki! 

De hirtelen közbelépett édesanyám és azt 
mondta, hogy örüljünk, hogy hazajött a fiú és 
ne szidjon meg az édesapám. 

— Micsoda, te még segíted ezt a haszonta-
lan kamaszt a rosszaságban ? — kiáltott — 
hát láttál már olyan félbolond legényt, aki nem 
tudja, kitől kapta a bokrétát? 

— Igazán, már nem tudom tovább magam-
ban tartani, — nevetett jóízűt az édesanyám — 
bizony most nem tudhatta a fiú, mert titokban 
én tűztem a kalapja mellé, hogy az ő kalapja 
is oly díszes legyen, mint a többié. 

Titokban tette, mert jól tudta, hogy fia szé-
gyenlette volna, ha az édesanya tűzi föl a ró-
zsát a kalapja mellé, inkább vágyódott idegen 
kézből kapott rózsák után, mint az édesanyai 
kézből.^ Már előre is megbocsátotta hálátlanságo-
mat. Es a hazatérő fiú ugyanezzel a bokrétával 
majd a szívén találhatta volna az édesanyját. 

Yége a történetnek ; az apa hallgatott és 
én is — a többit hozzágondoltam. 

Hogy a gyermekek mindig csak a messze 
távolba igyekeznek, szeretet után éheznek és 
szeretet után futkosnak, pedig a tiszta, gazdag 
és soha nem muló szeretetet sohasem fogják 
megtalálni másutt, csak otthon, a szeretet örök 
forrásán : az édesanyai szíven.* 

(Bosegger után.) líőrösi Henrik. 

I R O D A L O M . 
Megjelentek : a Hitelemzéstan Elemei hit-

oktatók, nevelők, __ papnövendékek és képezde 
tanulók számára. í r ta : Fonyó Pál. A kalocsai 
egyházhatóság jóváhagyásával YI. átdolgozott 
kiadás, 198 oldal, ára 1 K 80 f. Kapható: 
Óbecsén, Lévay Lajos könyvkereskedésében. — 
Képes kis katekizmus. A népiskolák IY—VI. 
osztályú katholikus tanulói számára. Debarbe 
nyomán elemi kérdésekben összeállította : Fonyó 
István kath. plébános (Pádé, Torontál vm.). 
Ára 65 f. — Szabadság földön, égen! Elbeszé-
lés az ifjúság számára. Irta : B. Büttner Lina. 
Széchy Gyula rajzaival. Ára 3 K. (Franklin-
Társulat kiadása.) Egyik szép fejezete a „Ma-
darak és fák napja"-t írja le. — A szövetke-
zés állapota és akadályai Keleten és Észak-
Európában. A füzetben ismertetve van Szerbia 
és Bulgária ilynemű mozgalma is ; mindkét 
ország bő tanulságokat nyújt nekünk is, mily 
ki nem használt útak vannak még előttünk, 
amelyeken a kisemberek boldogulását elér-

* Az Athenaeum kiadásában megjelenő ú j Rosegger-
kötetből. 

hetjük. A kétíves füzet ára 50 fillér. — 
Jegyzéknapló az elemi iskolai tanítók részére 
az 1906/1097. iskolai évre. Hajós Mihály 
noteszkönyvének VII. évfolyama most jelent 
meg. Nélkülözhetetlen kézikönyve lett e notesz 
az elmúlt hét év alatt minden tanítónak. Tar-
talma Előjegyzési naptár, előjegyzések az 
1907/8. évre, bélyegilleték, kivonat a posta- és 
távirda-díjszabályzatból, az elmúlt év, magyar 
gyermektanulmányi társaság, tanítók törvénye, 
a kultusztárca költségvetése, szükséges tudni-
valók (fizetésügy, nyugdíjügy, fegyelmi ügy, 
katonáskodás, tanítóképzőbe való fölvétel stb), 
tanítóegyesületek Budapesten, Somlyay József, 
életpályák (tanítói, tanári pálya, tisztviselői 
pálya, katonai pálya, egyéb pályák). Címtár : 
képviselőház, kormány, vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium, budapesti tankerületi fő-
igazgatóság, iparoktatási főigazgatóság, fővárosi 
kir. tanfelügyelőség, Budapest székesfőváros, 
főiskolák, tanító- és óvóképzők, szakiskolák, 
emberbaráti intézetek, fővárosi elemi és iparos-
tanonc-iskolák, statisztikai adatok, teljes óra-
rend, órarend és napló az elemi iskola részére, 
órarend és napló az iparostanonc-iskola, iparos-
tanonc-rajziskola és a gazdasági (háztartási) 
iskola részére. Mindannyi szükséges dolog. Puha 
vászonkötésben 1 K-ért minden könyvkereske-
dőnél és a kiadó, Ádám Herman könyvnyom-
dájában (Budapest, I., Krisztina-körűt 77.) 
megrendelhető. — Szociológia a tanítói egye-
sületekben. Irta és a „Maros-Tordamegyei ált. 
tanítóegyesület" köri gyűlésén fölolvasta P. 
Szentmártoni Bálint, búzaházi unitárius tanító. 
Tanügypolitikai napilapot sürget a M. T. 0. 
Bizottságának szerkesztésében, ami bizony jám-
bor óhajtás ! Különben ez a derék fölolvasás 
helyes eszméket tartalmaz. —100 gyermekjáték ; 
írta Barna Jakab. Lampél R. kiadása; ára 
fűzve 1 K 60 f, kötve 2 K. — A tanító szo-
ciális föladatai. Gróf Majláth Józsefnek lapunk 
35. számában megjelent nagyérdekű és tanul-
ságos fölolvasása most füzet alakjában is meg-
jelent. A füzet ára 40 f. Megrendelhető a 
Magyar Gazdaszövetségnél (Budapest, Üllői-út 
21.) — Nyelvoktatási vezérkönyv és példatár a 
helyesírás és fogalmazás elsajátítására; írták 
Tóth Kálmán és Vargha László főv. tanítók, a 
H. oszt. használatára. Ára 80 f. (Lampel kiadása.) 

n i T A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Kollonay László pátrohai oki. 
tanítót a dubinai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Betkovics Ilona oki. tanítónőt a pancsovai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Héjjá Gerő orbai-
teleki közs. el. isk. tanítót az ottani újonnan 
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szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Urbán 
József oki. tanítót a kőrösbányai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Pruszkay Alfréd oki. tanítót 
a letenőezi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Stifter 
Béla és Chorlé Ilona oki. tanítót, ill. tanítónőt 
a babsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé; Lukács Aranka oki. tanítónőt a bodzás-
újlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Faragó 
Hedvig közs. óvónőt a girálti áll. óvóhoz ; 
Váradi József oki. tanítót a czekeházai újonnan 
szervezett áll. el. isk.-hozr.tanítóvá; Prohászka 
János oki. tanítót a csicsérmondorlaki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Mácza Ödön nagysárosi 
róm. kath. el. isk. tanítót az ottani újonnan 
szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Étiás 
Alajos oki. tanítót az eresenyei és Lenkey Géza 
oki. tanítót a görcsöni áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká ; Torna Valéria oki. tanítónőt a hodo-
sáni áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Nagy Péter 
oki. tanítót a lippói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Malinovizky István nagysárosi róm. kath. el. 
isk. tanítót az ottani újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Balassa Károly és Hótay 
Ferenc oki. tanítókat a csantavéri áll. el. isk.-
hoz r. tanítókká ; Molnár Imre orbai- teleki közs. 
el. isk. tanítót az ottani újonnan szervezett áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Malinovszkyné Buscsák 
Mária nagysárosi róm. kath. el. isk. tanítónőt 
az ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Lukács Tamás oki. tanítót a cson-
grádszentimrei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Pálffy Sándor oki. tanítót a szabédi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Staibl Juliska és Horváth 
Irén oki. tanítónőket a marosvásárhelyi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónőkké; Macsek Lajos oki. 
tanítót a halmii áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Szabó Antal nagysárosi róm. kath. el. isk. tanítót 
az ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Danes Lajos és Benedek Albert csoma-
kőrösi közs. el. isk. tanítókat a csomakőrősi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; Popovics Sándor 
oki. tanítót a dolovai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Gálfalvi János oki. tanítót az oláhtopliczai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Szarvassy Mária oki. 
tanítónőt a gyulai újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Sima Etelka oki. tanító-
nőt a vágsellyei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Plank Károly oki. tanítót a zsófiafalvai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Bányai Leó oki. tanítót 
a pruszkai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Sípos 
Matild oki. tanítónőt a nagybaábi áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Spitz Berta oki. tanítónőt 
a nagyszőllősi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Hirsa Károly oki. tanítót a nagyveszverési áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Farkas Béla oki. tanítót 
a pilisszentlászlói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Jánosdiák László és Kéry József oki. tanító-
kat a nagyszénási áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; 

Jámbor Gyula oki. tanítót a vöröstorony-por-
csesdi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Dorosinyi 
Gyula oki. tanítót a vágsellyei áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Nemes Antónia oki. tanítónőt a 
nagyveszverési áll. el. isk.- hoz r. tanítónővé ; 
Tóth Erzsébet oki. óvónőt a vöröstorony- por-
csesdi áll. óvóhoz óvónővé ; Lőrinczi Árpád 
oki. tanítót a magyarfrátai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Bsnglovich Aladár oki. tanítót az 
ényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Nagy Irma 
oki. tanítónőt a vajdakamarási áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Breznay Imre oki. tanítót a 
gercselyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Philipp 
Péter oki. tanítót a klopodiai áll. el. isk.-hoz ; 
Máté/fy József oki. tanítót a viczei áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Griinwald Béla oki. tanítót a magyar-
pádéi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Sztodola 
Paula oki. tanítónőt a franczfeldi áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Prigely József oki. tanítót 
a stubnyafürdői áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Horváth Gyula oki. tanítót az apáczai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Sturm József oki. tanítót 
a polonkai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kőszegi 
Gyula oki. tanítót és Boér Etelka oki. tanító-
nőt a kolozsvári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Herczegh 
Péter görcsöni áll. el. isk. tanítót a nagjecsedi 
áll. el. isk.-hoz ; Zalányiné Barna Margit veres-
pataki áll. el. isk. tanítónőt a nagyenyedi áll. 
el. isk.-hoz ; Háda József erzsébetfalvi és 
Vargháné Neugebauer Margit bpesti áll. vasúti 
északi főműhelytelepi áll. el. isk. tanítót, ill. 
tanítónőt kölcsönösen ; Vrána Ferenc nagy-
kaposi és Fcsedy Zoltán görcsöni áll. el. isk. 
tanítókat a szaikszentmártoni áll. el. isk.-hoz ; 
Bráz József csongrádszentimrei áll. el. isk. 
tanítót az algyői áll. el. isk.- hoz ; Bóna Sándor 
eresenyei áll. el. isk. tanítót a nagykaposi áll. 
el. isk.- hoz ; Haraszthy József dunapataji gazd. 
ism.-isk. áll. szaktanítót a jászberényi áll. gazd. 
ism.-isk.-hoz; Lőrinczy Zsigmond szabédi és Péter 
Antal görgényszentimrei áll. el. isk. tanítókat 
a marosvásárhelyi, Tompos Sándor szankmóric-
gátai el. isk. tanítót pedig a görgényszentimrei 
áll. el. isk.-hoz ; Árvay Ilona kapnikbányai és 
Bocskor Mária nagyszebeni áll. el. isk. tanító-
nőket a marosvásárhelyi áll. el. isk.-hoz ; Frei-
berger Erzsébet szinnai áll. el. isk. tanítónőt a 
nagyszebeni áll. el. isk.-hoz ; Czabán Samu 
miavarudniki áll. tanítót a klopodiai áll. el. 
isk.-hoz; Kállai Irén szelistyei áll. óvónőt a 
szolnoki áll. óvóhoz ; Kozák Endre ényi áll. el. 
isk. tanítót a nemeskosztolányi áll. el. isk.-hoz ; 
Mazurek Ferenc újbányái, Mazurekné Ploy Irén 
újbányái, Péczely József dobozi, Steigerwald 
Károly gavosdiai, Kallina Anna szapáryligeti, 
Köpösdy Jolán hódmezővásárhelyi, Kulitzy Nán-
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dor bazini, Némedy Mária dobozi és Kardos 
István mácsai áll. el. isk. tanítókat és tanító-
nőket a gyulai áll. el. isk.- hoz ; Klement Janka 
nagylónyai áll. el. isk. tanítónőt a hódmező-
vásárhelyi áll. el. isk.-hoz ; Horváth Sándor 
magyarszentmihályi áll. el. isk. tanítót a resicza-
bányai áll. el. isk.-hoz; Harmathy Ilona szol-
noki áll. óvónőt a szelistyei áll. óvóhoz ; Varga 
Lajos egeresi, Péterfi Márton dévacsángótelepi, 
Bereczky Lajos dévai, Lakatos Dénes boncz-
hidai, Nagy József válaszúti Jakab József 
mezőtelegdi, özv. Günthemé Móricz Berta 
dicsőszentmártoni, Sterzinger Mária perecsenyi 
áll. el. isk. tanítókat ill. tanítónőket a kolozs-
vári áll. el. isk.-hoz; Polonyi Ilona szolnok-
szandai és Bäsch Dóra nagykörűi áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen ; Bánó Antal csongrád-
tanyai áll. el. isk. tanítót a csongrád-belterü-
leti áll. el. isk.-hoz; Horthy Ju l i t beregszászi 
és Tarnóczy Izabella mezőkászo yi áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen; Nyárády Lajos örd g-
keresztúri áll. el. isk. tanítót a bátyúi áll. el. 
isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Czeller Mihály 
dunabogdányi áll. el. isk. tanítónak évi 860 K-t ; 
Boér János szamosújvári gör. kath. képezdei 
gyakorló-isk. tanítónak évi 1020 K- t ; Rónai 
Károly martonosi izr. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 840 K-t ; Poásán Tódor pósai 
gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
440 K-t; Tóth István vizsolyi ev. ref. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 800 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Tanács. 1. A tanév elején minden fölhívás 

nélkül köteles állomását elfoglalni. 2. Várja 
be a pályázat elintézését. — G. I. M. Ha díj-
levelében a tüzelőfa kiszolgáltatásáról szó sem 
volt s most, évtizedek után, megvonták öntől 
ezt a kedvezményt, azt az iskolaszék jogosan 
tehette, ha talán nem is méltányosan. Legjobb 
volna a községi elöljárósághoz folyamodnia, 
tekintettel a megélhetés évről évre fokozódó 
nehézségeire s kérni : adják meg továbbra is 
az évtizedeken át részére kiszolgáltatott tüzelőfa-
mennyiséget. Jogos követelést ön ebben a tekin-
tetben legföljebb abban az esetben támaszthat, 
ha esetleg fizetése a tüzelőanyag elvonása miatt 
alul maradna a törvényes tanítói fizetés mini-
mumán. Mint községi tanító, levele szerint, 
mind a róm. kath. vallású, mind az ev. ref. 
vallású tanulók hittani oktatását önre bízták, 
díjazást azonban eddig csak az ev. ref. hit-
vallású egyháztól kapott. Adjon be írásbeli 
kérelmet a róm. kath. hitközséghez, hogy mél-
tányosságból adjon legalább 50 K-nyi díjat a 
róm. k a t h . vallásúakhittani oktatásáért. A 

tanterem fűtéséért az iskolaszék pénztárából 15 
K-t (ami bizony kevés) kap. Az a kérdés: 
fedezi-e ez a 15 K az ebbeli évi valóságos 
kiadást? Ha nem fedezi, akkor jogosan kérhet 
kiegészítő összeget, mert hiszen senki sem kíván-
hatja öntől, hogy saját maga évi jövedelméből fűt-
tesse a tantermet. A fűtési átalányt a helyi viszo-
nyok szerint kell igazságosan megállapítani. — 
Tantestület, Temes vm. Véleményünk szerint a 
Temes vm. tanf.-sége által elfoglalt álláspont a he-
lyes. Különben kérjenek elvi jelentőségű döntést.— 
É. J. K. Ha mint nyugdíjazott tanító a nyug-
díjából nem tud megélni, kérjen a kir. tan-
felügyelő útján engedélyt a közoktatásügyi 
minisztériumtól arra, hogy nyugdíja mellett ismét 
magániskolát nyithasson a községben. Megkapja-e 
az engedélyt rá vagy nem, azt mi nem tudjuk. 
Az több körülménytől függ. Elsősorban attól, 
igazán van-e szükség arra, hogy a meglevő 
iskolák mellett magánintézet is álljon fönn ? 
Másodszor anyagilag, erkölcsileg és szellemileg 
eleget tud-e tenni egy magániskola fönntartása 
követelményeinek ? — R. J. E . Szabályzat 
értelmében elemi iskolából a polgári iskola II. 
osztályába fölvételi vizsgálat alapján lehet jutni. 
Annak az iskolának igazgatója és tanítói kara 
hivatott megállapítani, hogy az ön fiától, aki 
a VI. elemi népiskolát jó sikerrel végezte, mily 
értelemben követelje a fölvételi vizsgálatot. 
Tudvalevőleg a polgári iskola I. és az elemi 
iskola V—VI. osztályának tananyaga nem egy 
és ugyanaz. Jelentősebb eltérés van a két iskola 
tantárgyai között. — B. A. B. Információnk 
szerint, ha a tanító maga tanítja iskolájában 
saját gyermekeit, ő is köteles a 30 f-es nyug-
díjilletéket értük megfizetni. — M. I. M. Új díj-
levele alapján megpróbálhat folyamodni nyug-
díjigénye fölemeléseért, föltéve, hogy igazán az 
állás kedvéért emelték föl újabban díjlevele 
értékét oly módon, hogy ezentúl magasabb lesz 
a tanítói hivatal után esedékes rész és kevesebb 
a kántori, mint a régi díjlevélben volt. A tanítói 
nyugdíjigény igazságosan való megállapítása 
megköveteli, hogy az újonnan megállapított ked-
vezőbb jövedelem valóban mindenki részére kijár-
jon, aki azt az állást annak idején hivatalosan, 
törvényesen betölti. — A. J. Gödre. A Lampel R. 
féle könyvkereskedésben: VI.. Andrássy-út 21.— 
Névtelen levelekre nem válaszolunk. — 
H. J. M.-Pádé. Az állami tanítók fizetését 
és pótlékát hivatalból utalványozzák ki. — 
„1000." 62.877. sz. a. még döntésre vár. (Ilyen 
magánügyben címzett lev.-lapot kell mellé-
kelni !) — 0. A. Marosvásárhely. Nagyon 
köszönjük, de a beküldött elolvasása után nem 
reflektálunk rá. — Többeknek. Beküldött 
cikkekről ebben a rovatban nem közölhetünk 
bírálatot. Egyébiránt közlendőklcél él vagyunk 
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látva! — F. S. F. A gazd. ism.-isk. díjak utal-
ványozása most van végleges elintézés alatt. — 
Két gör. kath. tanító. 26.481/906. sz. a. újabb 
tárgyalás alá vették. (Ilyen magánügyben min-
dig címzett levelezőlapot kell mellékelni.) — 
„Korpót lék ." Törvény szerint: nincs; de az 
állam megadja s így a község is megadhatja 
méltányosságból. — Zsidó tanító. Nem. For-
duljon a kir. tanfelügyelőséghez. — M. B. 
Engedélyezik, ha legalább „jó" oklevele van. 
A közoktatásügyi minisztertől kell az engedélyt 
kérni. — Imreli Nk. Ha a díjlevélben ki 
volt kötve : köteles ; különben nem. — 
Segesvár. Komolyan kérdi azt, hogy VI. osz-
tályú elemi iskolát végzett egyén tehet e kántor-
képesítő-vizsgálatot és lehet-e kántor? — 
H. I. Bizonyára azért nincsen 800 K nyugdíj-
igénye, mert ebből a fizetésből egy részt kán-
torira számítottak. — fcr. (*. A. A gazdasági 
ismétlő-iskolai tiszteletdíjat szakképesített tanító 
részére beszámítják a nyugdíjba. — K. I . 
Forduljon ügyében a kir. tanfelügyelőhöz. — 
K. I. Kopács. Azzal a módszerrel mi egy-két 
év előtt hasábos közleményekben foglakoztunk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A kultuszminisztérium! államtitkárok 

hatásköre. Apponyi Albert gróf kultuszminisz-
ter a következőképen intézkedett Molnár Viktor 
és Tóth János kultuszminiszteri államtitkárok 
hatáskörének megosztása dolgában : Tóth János 
államtitkár felülvizsgálata alá kerültek a kö-
vetkező ügyosztályok : a II. a) ügyosztály. Ügy-
köre : törvényelőkészítési megbízatások és a nem 
kath. kongrua-ügyek. Ügyosztályfőnök : Csorba 
Ferenc dr., min. tanácsos. A II. b) ügyosztály. 
Ügyköre : az ev. ref. és ág. ev., az unitárius, 
a szerb- és románajkú gör. kel. egyház, az 
izr. hitfelekezetek ügyei, ugyané vallásfeleke-
zeteknek a költségvetés terhére leendő segítése, 
a bevett vagy törvényesen elismert vallásfele-
kezeteken kívül állók vallásügyei. Ügyosztály-
vezető : Mahay Béla dr., osztálytanácsos. Továbbá 
az összes népoktatási intézményekkél foglalkozó 
üqyosztályok. Még pedig: a VI. a) ügyosztály. 
Ügyköre : az állami elemi népoktatás összes 
ügyei, a kir. tanfelügyelőségek összes ügyei, a 
gazdasági népoktatás, ifjúsági egyesületek, a 
Tanítók Háza és internátusa, a népoktatási 
törvények revíziójára vonatkozó tanterv, utasí-
tás és szervezeti ügyek. Osztályfőnök: Halász 
Ferenc, min. tanácsos. A VI. b) ügyosztály. 
Ügykörei: a tanítóképzés ügyköreivel foglal-
kozik és alája tartoznak nevezetesen : az Er-
zsébet-Nőiskola és az I. ker. áll. polg. isk. 
tanítóképző-intézet ügyei ; az összes elemi tanító-
és tanítónőképzők és a róm. kath. polg. isk. 

tanítónőképző-intézetek, az óvóképzők, ösztön-
díjak, a különböző tanfolyamok és póttanfolya-
mok és minden pedagógiai kérdés. Osztályfőnök : 
Neményi Imre dr., oszt.-tanácsos. VI. c) ügy-
osztály. Ügyköre : a nem állami népoktatási, 
tehát községi, felekezeti, társulati és magán 
elemi népoktatás összes ügyei, a kisdedóvás 
összes ügyei, a felekezeti tanítóegyesületek 
ügyei, a közigazgatási bizottságok jelenté-
sei. Ügy osztályfőnök : Kacskovics Mihály dr., 
oszt.-tanácsos. X. ügyosztály. Ügyköre : az orsz. 
tanítói nyugdíj- és gyámalap, valamint a fele-
kezeti tanári nyugdíjalap minden ügye. Ügy-
osztályvezető : Klauzál Gábor, min. tanácsos. 
Az elnökség és az I ügyosztály, amelyhez tar-
toznak a róm. és gör. kath. egyház ügyei, köz-
vetlenül a miniszter rendelkezése alatt álhnak. 
Az összes többi ügyosztály : nevezetesen III. a) : 
Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Képtár, 
Történelmi Képcsarnok, Iparművészeti Múzeum, 
A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa és 
Főfelügyelete, Orsz. Képzőmüv. Tanács, Mű-
emlékek Orsz. Bizottsága, Orsz. Mintarajziskola 
és Rajztanárképző, Orsz. Iparművészeti Iskola, 
Zeneakadémia, Színművészeti Akadémia, Festé-
szeti mesteriskolák, M. kir. női festőiskola, 
művészeti ügyek és művészeti ösztöndíjak ; III. b) 
tudományos és irodalmi ; IV. egyetemi ; V. : a 
tankerületi főigazgatóságok, a minisztérium ren-
delkezése alatt álló állami és kir., a vezetése 
alatt álló alapítv. közs. és kath. középiskolák 
és a felügyelete alatt álló felekezeti közép-
iskolák, gyakorló-főgimnázium, az internátusok, 
konviktusok, alumneumok, ösztöndíjak, közép-
iskolák alapítása, jóváhagyása és segélyezése, 
vagyoni felügyelet a miniszter rendelkezése alatt 
nem álló középiskoláknál, iskolai építkezések 
és fölszerelések, tanárok, tanulók fegyelmi ügyei, 
külföldi tanulás elbírálása, ifjúsági egyesületek; 

VII. a) felsőbb népoktatás (polgári, felső leány-
kereskedelmi iskolák) ; VII. b) gyógypedagógia 
Molnár Viktor felülvizsgálata alá tartozik. A 
VIII. alapítványi és IX. gazdászati ügyosztály 
hovatartozása egyelőre függőben marad. Ezekre 
nézve a miniszter később fog határozni. 

— Tanítók tanácsadója című rovatunk 
túlnyomó nagy része a nagy tárgyhalmaz miatt 
ismét kiszorult lapunk mai számából s így ismét 
csak türelemre kell kémünk azokat, akik tőlünk 
fölvilágosítást kértek. Jövő számunkban igye-
kezni fogunk e rég kiszedett üzenetekből annyit 
közölni, amennyit csak lehet. De mivel azok 
az üzenetek gyakran általánosabb érdekű közle-
ményeket szorítanak ki a lapból, arra kell 
kémünk t. olvasóinkat : mellékeljenek levelük-
höz inkább címzett levelezőlapot, mert a lap 
útján adott válaszra sokszor 4—6 hétig is kell 
várniok. A jövő számban is augusztus elején 
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beérkezett levelekre adott válaszok fognak meg-
jelenni. 

— Bocskay-ünnep Hajdúböszörményben. 
A hajdúböszörményi Bocskay-ünnepségeket ren-
dező bizottság ezúton adja a „Magyar pro-
testáns irodalmi társaság", a „Tiszántúli ref. 
egyházi értekezlet" és „Belmissziói egyesület" 
tisztelt tagjainak előzetesen tudomásul, hogy 
szálloda hajdúböszörményben nincs. Akik min-
denáron szállodába óhajtanak elszállásoltatni, 
méltóztassanak jelentkezni s akkor Debreczen-
ben gondoskodunk szállodáról. A vonatössze-
köttetés olyan, hogy reggel órára érkezik 
Debreczenből Hajdúböszörménybe és este 10 
órára érkezik Böszörményből Debreczenbe vonat. 
Az út 3/i órát vesz igénybe. Kéri a bizottság 
a jelentkezett vendégeket, hogy érkezésük idejét 
mielőbb pontosan tudassák, mert különben a 
vonattól beszállítás iránt nem tud intézkedni, 
ami leginkább a vendégekre lesz kellemetlen, 
és hogy lehetőleg szeptember 29-én a délutáni 
5 óra 45 perces vonattal érkezzenek. A ked-
vezményes jegyek és az elszállásolási lista ide-
jében meg fognak küldetni kinek-kinek. Ked-
vezményes jegyet kiadni csak jogosított testületi 
tagoknak vagy tag- egyesületek képviselőinek 
van a bizottság följogosítva. 

— Tér kép füzetek. A Magyar Földrajzi 
Intézet kiadásában most jelentek meg Ágotái 
Béla székesfővárosi szakfelügyelő és Kogutowiez 
Manó, a Földrajzi Intézet igazgatója szerkesz-
tésében elemi iskolák használatára szánt Térkép-
füzetek. Első tekintetre is szembetűnő e füzetek-
nek kiválóan gyakorlati volta. Ez elsőrendű és 
egyedüli magyar kartografiai intézet u. i. nem-
csak a szorosan vett topográfiái részt nyújtja 
művészi kivitelben, hanem a földrajzi szemlél-
tetésre nagy mennyiségben gyűjtött össze egé-
szen új és modern irányban tartott, gyönyörű 
kivitelű képeket, amelyek úgy a földrajzi alap-
fogalmak megértésére, valamint ezzel kapcso-
latosan nevezetesebb terek, útak, épületek, tájak 
stb. szemléltetésére fölötte alkalmasak. Az I. 
füzet a népiskolák III. osztálya számára készült, 
s mivel az új Tanterv a főváros beható ismer-
tetését általában megkívánja, a vidéken is 
mindenütt használható. Ez a füzet 23 oldalon 
a földrajzi alapfogalmakat (szín- és jelmagya-
rázatokkal), a kisebbített mértéket földrajzi 
tárgyakon, Budapest kerületeit arányított nagy-
ságban egész környékével együtt külön lapokon 
adja (új irány), Budapest egész területe kettős 
lapon, Pest megye, a talajmagasságok ábrázolása, 
a fő- és melléktájak ábrázolása pompás képek 
és instruktiv rajzok kíséretében. A II. füzet 
a népiskola többi osztályai számára készült s 
a vidéken is bárhol használható. Ez a füzet is 
a legkitűnőbb kartografiai munkák közé tar-

tozik, amennyiben 21 térképen bemutatja a föld 
alakját, csillagászati alapfogalmakat, Magyar-
ország hegy- és vízrajzát, Fiumét, az Osztrák-
Magyar Monarchia térképét, Magyarország 
politikai térképét, Európa hegy- és vízrajzát 
és politikai térképét, a gyarmatok és a világ-
forgalom térképét, Ázsiát, Afrikát, a Magas-
Tátra térképét, tipikus térszín-alakokat, újra 
csillagászati alapfogalmakat és végül csillagászati 
és meteorológiai képeket. A szerzők a Térkép-

j füzetek használatához gyakorlati Útmutatást 
, írtak, amely a tanító munkáját nagyon meg-
j könnyíti. Ez utasítást a kiadócég szívesen 
i küldi meg ingyen is az érdeklődőknek. Amint 

tehát látható, e Térképfüzetek a földrajz taní-
tásánál nélkülözhetetlenek. Jellemzi e füzeteket, 
hogy a térképek világosak, adatokkal túl nem 
terheltek, könnyen leolvashatók s főelőnyiik, hogy 
a Földrajzi Intézet által kiadott nagy iskolai 
fali térképek típusainak kisebbített hű másai. 
Hozzátehetjük, hogy a lehető legpontosabb 
kivitelű rajzok művészi földolgozása. A térképek 
ortográfiája a geográfiai kongresszusok hatá-
rozatainak teljesen megfelelő ; ezenkívül a 
füzetek ára is nagyon mérsékelt. Az I. iüzeté 
80 fillér, a II. füzeté 1 korona 20 fillér. Mind-
ezen tulajdonságaiknál fogva szívesen ajánljuk 
ezeket a Térképfüzeteket, mint a magyar ipar 
kiváló termékeit, az érdekelt iskolák figyelmébe. 
( - } - ) , 

— Rövid hírek. Megjutalmazott tanító. A 
Budapesti Baráti Társaság Krausz Ferenc nagy-
szalacskai (Ung vármegye) róm. kath. tanítót 
a magyar nyelv sikeres tanításáért 100 koronával 
megjutalmazta és elismerő-okirattal kitüntette.— 
Új községnév. A m. kir. belügyminiszter Rima-
kóka (azelőtt Kokova) rimaszombati járásbeli 
község nevét 60.853/1906. II. c. sz. rende-
letével Rimakokova névre változtatta. — 
Szöveglap címmel folyóirat indult meg Ondra 
György nyug. tanító kiadásában Németbogsán-
ban, „kultúrális szövegek üzleti és magánborí-
tékok, csomagolópapírok, papírzacskók és egyéb 
közkézre kerülő papírok számára". A „program-
szám" ára 30 fillér. 

— Halálozás. Nagy József cservenkai ág. 
hitv. ev. tanító 36 éves korában, áldásos műkö-
désének 16. évében, szívszélhűdés következtében 
hirtelen meghalt. Áldás emlékére! 

T a r t a l o m : Az állami iskolák elhelyezése. Hálást 
Ferenc. — Tanév kezdetén. Mező Dániel. — A szexuális 
fölvilágosítás kérdéséhez. Hevesi Mór. — Működési 
bizonyítványok kiállítása. Gramma Döme. — Szi in-
óra : A regruta. Körösi Henrik. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkapha t j a e l apo t minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i rán t i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan ki írandó. 

Előfizetési Ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona öO fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhiva ta lba küldendők. 

Á h i rde tések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért , minden közlés u t án G fillér fizetendő. Az Üy 
módon mindenki ál tal kiszámítható h i rdetés i díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő peti t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉB S. 

Ivéziratoltat nem advuilc vissza.. 

Elemi népoktatásunk 1904-ben. 
(Két közlemény.) 

Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter most adta ki je-
lentését „Magyarország közoktatásügyé-
ről az 1904. évben". A terjedelmes és 
a közoktatásügy minden ágára kiterjedő 
jelentésből az alábbiakban egész terje-
delmében ismertetjük az 1904. évi elemi 
népoktatásra vonatkozó részt. 

Az 1903/4. évi tanköteles - összeírás 
— mely új alapon történt s melynek 
eredményei ezúttal először a központi 
statisztikai hivatalban dolgoztattak föl — 
a magyar anyaországban, Budapest ós 
Fiume kivételével, 3,087.739 tankötelest 
talált, 55 ezerrel többet, mint amennyi a 
megelőző tanévben volt. A tankötelesek 
70 '43%-a mindennapi, 28 '48%-a ismétlő 
tanköteles, 0'09 százaléka pedig 15 évnél 
idősebb, tehát a tulajdonképeni tan-
köteles koron már túllévő iparos- és 
kereskedőtanonc. 

A tankö te l e sek 51 '58%-a ., 
amely arány elég kedvező, an ^ryiben 
az előző tanévben — ugyancsak Buda-
pest és Fiume nélkül — 51'38°/o volt 
a magyar tankötelesek aránya, az összes 
népességben pedig az 1900. évi nép-
számlálás alkalmával — ismét az emlí-
tet t két város leszámításával — a ma-
gyarság 50'22%-ot képviselt. 

Népszámlálási arányuknál nagyobb 

mérvben szerepelnek a tankötelesek 
között a tótok (11-9 helyett 12-49%), 
s a ruthének (2 "5 helyett 2 "93%). Az 
oláhok aránya mind a két fölvételnél 
16 '7%, úgyszintén a horvátoké l ' i s a 
szerbeké 2'6°/o ; a németeké ellenben 
csökkent, a népszámlálás 11'8%-áról a 
tanköteles-összeírásnál talált H'39°/o-ra. 

A tankötelesek hitfelekezeti arányai 
is némi eltolódást mutatnak, az 1900. 
évi népszámlálás alkalmával az összes 
népességre vonatkozólag kiderített ará-
nyokhoz képest. Ez a változás teljesen 
megfelel annak az irányzatnak, amelyet 
a népesség növekedésénél, valamint az 
áttéréseknél is láthatunk: a két katho-
likus felekezet — a latin ós a görög 
szertartású —- növekszik egyfelől a gö-
rög keletiekkel, s másfelől a két pro-
testáns felekezettel szemben. 

A tanköteles összeírás megemlékezik 
az iskolába járó és az oktatás nélkül 
maradó tankötelesekről is. Jóllehet ez 
az összeállítás nem egyezik meg az 
iskolába járóknak azon számával, ame-
lyet az iskolák mutatnak ki, s jóllehet 
hitelesebbnek az utóbbit kell tartanunk, 
mert közvetlen adatokon alapszik, amaz 
pedig részben tudakozódásokon, néhány 
fontosabb adatot ki kell emelnünk a 
tanköteles összeírás idevonatkozó ered-
ményeiből is. 

Iskolába já r t vagy magántanuló volt 
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2,434.598 tanköteles gyermek, az iskola-
köteleseknek 78'S°/o-a. Legkedvezőbb az 
iskolábajárás aránya a Duna jobbpart-
ján, leghátramaradottabb a keleti és 
északkeleti részeken. A két széLőséget 
képvisel k a vármegyei törvényhatóságok 
közül Moson 95'5%-os és Máramuros 
44'5%-os arányukkal. A 90°/o-ofc meg-
haladó arányban járnak a tankötelesek 
iskolába Bars, Hont, Baranya, Győr, 
Somogy, Sopron, Tolna, Vas, Veszprém, 
Gömör és Kishont vármegyékben; 6 0 % - on 
alul marad Ugocsa és Torda-Aranyos 
vármegye; ez utóbbiban főleg a topán-
falvi járás kezdetleges iskoláztatási 
viszonyai szorítják le az átlagot. 
« A nagyobb város ikban, ahol a tanuló-

ifjúság sok iskola közt oszlik meg, ne-
hezebb ellenőrizni a tankötelezettség 
teljesítését; innen van az, hogy Nagy-
várad a tanköteleseknek 59, Arad 58, 
sőt Pancsova 39%-áról tudja csak ki-
mutatni, hogy iskolába járnak, holott e 
városokban valószínűleg jobb az iskoláz-
tatás, mint a körülöttük fekvő várme-
gyében. De épen ezek az adatok mutá l -
ják, hogy az iskolába járó tankötelesek 
arányszáma teljes megbízhatósággal nem 
igen állapítható meg. 

Az országos átlagnál jobban megfelel-
nek tankötelezettségüknek a németek 
(89'60°/'O), a h o r v á t o k (85"00%), a t ó t o k 
(84'os%) s azután a magyarok (80'46%) ; 
hiányosabb az iskoláztatás a szerbeknél 
(76-20%), az oláhoknál (66*24%), külö-
nösen pedig a ruthéneknél (60'25%). 

A magyar anyanyelvű tankötelesek 
iskolábajárásáról törvényhatóságok sze-
rint részletezett adataink is vannak. 
Ezekből nagyjában azt az első pillanatra 
valószínűtlennek látszó tanulságot me-
ríthetjük, hogy a legmagyarabb vármegyék-
ben a magyarság iskoláztatása a leggyöngébb, 
átlagon aluli ott, ahol a magyarság 
egyéb ajkúakkal lakik együtt, s a leg-
jobbak közé tartozik ott, ahol a ma-
gyarság egészen alárendelt szerepet visz. 
Ennek a feltűnő jelenségnek az a 

magyarázata, hogy a színmagyarság 
lakóhelyén, az alföldi vármegyékben a 
tanyarendszer miatt a gyermekek nehe-
zen gyűjthetők be az iskolába; a nem-
zetiségi vidékeken lakó kevés magyarság 
pedig többnyire a városi központokon 
él, ahol az iskolák a leghozzáférhe-
tőbbek. 

Az egyes hitfelekezetek közül az 
iskoláztatás aránya legjobb ;.z ág. ev. 
vallásnál, ahol az iskolába járók az ösz-
szes tankötelesek 89'10%-át teszik; át-
lagon felüli arányokat találunk még a 
róm. kath. (83*27°/°),az unitárius (81'86°/o) 
és az ev. ref. (80'09°/o) felekezeteknél; 
az országos átlagon alul marad az iz-
raelitáknál ( 7 5 ' 6 9 ° / O ) , a görög keletieknél 
(69*14%), végül a görög katholikusoknál 
(64-37%). 

A népoktatás szolgálatában az 1903/1904. 
iskolai évben Magyarországon 16.014 elemi 
mindennapi iskola, 33 felső népiskola és 358 
polgári iskola állott s a mindennapi elemi 
iskolák működését a velük kapcsolatosan szer-
vezett 11.196 általános és 2296 gazdasági 
ismétlő-, továbbá 36 önállóan szervezett — szak-
tanítós — gazdasági ismétlő-iskola egészítette 
ki. Ugyancsak ideszámíthatok még az alsófokú 
ipari ós kereskedelmi szakoktatás teljesítése 
mellett az általános ismétlő-iskola szerepét is 
betöltő iparos- és kereskedőtanonc-iskolak, ame-
lyeket alább ismertetünk. 

Az ismétlő iskolákról nem szólva, a népisko-
láknak túlnyomó része, 77usVo-a, hitfelekezeti 
jellegű, míg az iskola állítására és fönntartá-
sára törvény szerint elsősorban kötelezett poli-
tikai községek községi jelleggel a népiskolák-
nak csak 8'si%-át tartják fönn, úgy, hogy a 
községi népiskolák száma és aránya az állami 
népiskolák számának és aranyának is alatta 
marad. Állami jellegű ugyanis a népiskoláknak 
l l ' 5 6 ° / o - a volt, s a még hátralevő 2 ' 0 5 % az 
egyesületi és a magánjellegű népiskolákra esik. 

A népiskoláknak jellegük szerinti részletezése 
útján nyert ezen arányszámok azonban nem 
jelzik egyúttal azt az irányt, amelyben az egyes 
iskolafönntartók a népoktatási intézetek fönn-
tartási költségeit viselik. 

A hitfelekezeti jellegű népiskolák jelentékeny 
részének fönntartási költségeit ugyanis teljesen 
a politikai községek viselik, másik részét pedig 
tetemes segélyben részesítik. Magánosok, ura-
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dalmaV, kincstári s más vállalatok és egyesü-
letek is viselik hitfelekezeti jellegű iskolák 
fönntartási költségeit, s az alapítványok kama-
taiból fönntartott iskolák legnagyobb része is 
hitfelekezeti jelleggel bír s felekezeti iskolai 
hatóság (iskolaszék) felügyelete alatt működik. 
Végül az állam is számos felekezeti iskolát 
— de egyúttal másjellegű iskolákat is — 
segélyez, viszont az állami iskolák fönntartásá-
ban jelentékeny részük van a politikai közsé-
geknek is. Egyebektől eltekintve, tehát vég-
eredményben a hitfelekezetek — egyházak és 
hitközségek — jelentékenyen kisebb, a politikai 
községek pedig jelentékenyen nagyobb arányban 
járulnak a népoktatás költségeihez, mint azt a 
megfelelő jellegű iskolák számából és arányából 
következtetni lehetne. 

A felekezeti népiskolák között a római ka-
tholikus jellegűek állanak szám szerint első 
helyen, az ö.-szes népiskoláknak 32'15%-át ké-. 
képezvén, utánuk a görög katholikus jellegűek 
következnek 12"i4%-kal, harmadik helyen pedig 
az evangélikus református jellegűek vannak, 
H'3i°/o-kal. A görög keleti hitfelekezeti nép-
iskolák az összes népiskoláknak 10'57%-át, az 
ágostai hitvallású evangélikus felekezetiek 
8'26°/o-át, az izraelita felekezetiek 2'soVo-át s 
végül az unitárius jellegűek 0'22%-át kép-
viselik. 

Igen érdekesek, bár annál kevésbé örvende-
tesek az új adatgyűjtés első eredményei a nép-
iskolák tanítási nyelve tekintetében, amennyiben 
az eddiginél kedvezőtlenebbek. A népiskolák 
tanítási nyelvére vonatkozólag rendelkezésünkre 
álló adatok szerint az iskolák 77'14%-ában 
csak egy, 22'43%-ában két, 0'4i %-ában három 
és O'o2°/o-ában négy nyelv szolgál tanítási 
nyelvül. Tisztán magyar volt a tanítási nyelve 
9294 iskolának (56'65%), valamely más nyelv 
a magyarral együtt 3740 iskolának (22*80%). 
Az összes népiskoláknak tehát egyötöd részében 
(20*56 ° /o) nem alkalmazták az állam nyelvét a 
tanítás nyelvéül, egy másik ötödrészében pedig 
csak más nyelv társaságában. A magyal- után 
legtöbb, 2339, a tisztán oláh tanítási nyelvű 
iskola (14"26°/o), majd sorban következnek a 
tót -magyar (8'55%), a német-magyar (5';íg%), 
az oláh-magyar (4*23%), a tisztán tót (2 91%), 
a ruthén-magyar (2'34%), a német (1'8G%), a 
horvát vagy szerb nyelvvel vegyes magyar 
( 1 '40 °/o ) s végül a tisztán horvát vagy szerb 
tanítási nyelvű (0'94%) iskolák. A többi nép-
iskola a tanítás nyelve szempontjából nagyon 
megoszlik. A tanítási nyelvre vonatk zó adató 
kat, az iskolák jellegére vonatkozó adatokkal 
egybevetve, jövő számunkban részletesebben 
ismertetjük. 

A Madarak és Fák napja. 
A nemes intenciójú, hazánkban igazán szük-

séges Állatvédő- Egyesület megkeresésére a mada-
rak és fák védelme tárgyában fenkölt gondol-
kozású miniszterünk a mult iskolai évben, 
amerikai mintára, a fönt említett címen rende-
letet bocsátott ki, de mert a rendelet már csak 
az iskolai év vége felé jelent meg, az idő előre-
haladottsága miatt, kellő előkészület hiányában, 
a nemes rendeletkibocsátó kívánságának meg-
felelően alig volt megtartható, jövőre nézve 
azonban nagyon is itt az ideje, hogy az ország 
minden iskolája ezt a rendeletet a leglelki-
ismeretesebb módon hajtsa végre, mert csak-
ugyan elszomorító, hogy a fák kímélete és az 
állatokkal való bánásmód tekintetében milyen 
elvadultak az állapotok hazánkban. 

Bizony nem biztos nálunk az út mellett levő 
fa épsége, melyet, ha még vékony, ostornyélnek 
is könnyen kitör az, aki nem ültette, ha erősebb 
a fa, erejét vagy baltája, panganétája, kardja 
élességét próbálja ki rajta a rakoncátlan, esetleg 
részeg siheder vagy katona, akinek szolgálaton 
kívül csak ezért fegyvert viselni csakugyan kár. 

De még a kertekben álló gyümölcsfa ágait is 
hányszor hasogatják le gyümölcséért a gyümölcs-
tolvajok, a madárfészek és a madár élete pedig 
a madárvédő törvény dacára sem biztos, mert 
minden lelketlen naplopó ezek irtásával űzi 
unalmát. 

Dólogkerülő, meglett emberek, suhancok, 
diákok léppel, tőrrel, gummipuskával és flóberrel 
pusztítják a szegény, védtelen madarakat, mintha 
ezek élete csak arra való lenne, hogy kioltásával 
élvezetet szerezzen magának a szívtelen naplopó. 
Nem ritkán azonban egyéb hasznos háziállat 
sem részesül kíméletben. Nézzük meg legtöbb 
piacunkat, hogy bánnak ott a baromfival a 
durvaszívű cselédek, tyukászok. Hogyan szállítják 
sokhelyütt a borjukat? Lelketlen, állatkínzó 
kocsis mindennapi látvány s a szemünk láttára 
az ökröt vagy vonótehenet ostornyéllel orrba-
verő szolga sem ritkaság. 

Hát amit nem látunk? Hány gazda nem 
tudja okát, hogy fias állatja miért vetél el, 
miért hullik el marhája, disznója, birkája, mikor 
semminemű állatbetegség nincs? Hát bizony 
csak azért, mert megnyomorította a gulyás, 
kondás vagy a juhász, mert az állat nem volt 
elég gondolatolvasó s nem tudta kínzója szán-
dékát eltalálni. 

Volt eset, hogy a vadállatszívű juhász a 
legelső füttyszóra nem engedelmeskedő birka 
hátsó lábait összekötözte s ezeknél fogva a 
fára akasztotta s ilyen helyzetben félig agyon-
verte. 

Volt eset, hogy a kegyetlen tulajdonos élő 
39* 
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szamarán a sok veréstől a hűs cafatokban lógott 
s rohadni kezdett, míg végre a szegény pára 
elpusztult. 

Pedig ezek értéket képviselő, hasznos házi-
állatok s azért a kutyáknak minden ok nélkül 
kővel való dobálásáról s a békáknak játékból 
tömeges agyonveréséről nem is szólok. 

De ki tudná az állatokkal való sok méltatlan 
bánásmódot fölsorolni ? 

Égető szükség volt tehát a kibocsátott ren-
deletre, hogy a gyermek, látva a rossz példát, 
ne kövesse. Mert sajnos, nemcsak látja, hanem 
nem ritkán léha szülője oktatja ki a madár-
fogásra, fészekfosztásra vagy az állatokkal való 
durva bánásmódra. Készít neki gummipuskát s 
megtanítja vele bánni, vesz neki flóbert s meg-
tanítja madarat lőni, vesz neki karácsonyi 
ajándékul madárfogó csapóvasat s kioktatja a 
vele s a léppel való bánásmódban s azután 
nevetve, jóleső örömmel gyönyörködik gyermeke 
ügyességében. 

Bizony, bizony itt tehát az ideje, hogy a 
„Madarak és Fák napja" hazánkban is mielőbb 
fölvirradjon, itt az ideje, hogy fában szegényedő 
hazánkban a fák nagyobb kíméletben a hasznos 
madarak s háziállatok humánusabb bánásmódban 
részesüljenek. 

Nagynevű miniszterünk és az Állatvédő-
Egyesület a népiskolától várja ezen állapotok 
javulását, az iskolába járó nemzedék gyengédebb 
szívű nevelésével. Az iskola azonban csak úgy 
ér célt, ha a „Madarak és Fák napja" az egész 
évi rendszeres nevelésnek csak a koronája 
lesz, mert ez az egy nap a sablonszerű pro-
gram ledarálásával, a fák és éneklő madarak 
hasznának száraz elrecitálásával az ügyet ugyan 
előbbre vinni nem fogja. 

Kell tehát, hogy a népiskola a reábízott 
itjúságot e tekintetben rendszeresen nevelje, 
azért mindjárt az iskolai év elején, akkor lévén ; 
az ideje, figyelmeztesse a tanító a gyermekeket | 
a madarak költözésére s keltse föl bennük a 
szánalmat a tél zordonságát elviselni kénytelen 
ittmaradó madarak iránt. 

Majd beállván a hideg ősz, úgy alkalom-
adtán mondjuk el a tanulóknak, hogy a művelt 
külföldön télen, de rossz idő esetén nyáron is, 
a fészken ülő hasznos madarak élelméről az 
emberek gondoskodrak, nehogy Herman Ottó-
ként „éhen hajtsák ártatlan fejüket szárnyaik 
alá, amikoron rájuk köszönt az éjszaka". Mikor 
azután leesik a hó, szólítsuk föl a gyermekeket, 
hogy szüleik tudtával és beleegyezésével hozza-
nak egy kis ocsút, rostaalját, kenyérmorzsát, 
mert mi is tudunk olyan jószívűek lenni, mint 
a német, francia vagy egyéb külföldi gyermekek 
és mi is etetni fogjuk a madarakat. Állítsunk 
föl azután madáretető deszkalapokat — lehet a 

hó ellen teteje is — az iskola kertjében, vagy 
ha nincs, valami csendes, az iskolához közel-
fekvő helyen. 

Fölszólításunknak biztosan meglesz a sikere. 
Iskolánk, mely az állatok iránt való j óindulatot 
mindig iparkodott a gyermekekben fejleszteni, a 
mult télen, kísérlet képen egy ilyen madáretetőt 
állított föl az iskola udvara félreeső helyén s a 
gyermekek annyi morzsát, kukoricadarát és 
búzát hoztak a madarak etetésére, hogy még 
a következő télre is maradt. 

Kétséget nem szenved, hogy, ha a gyermek 
végigélvezi azt a gyönyörűséget, amit neki 
ilyen, az éhes madaraktól meglepett madáretető 
nyújt, ez a gyengédség a szánalom érzetét 
szívében minden beszédnél jobban fölébreszti s 
a madarak iránt való szeretetet és kíméletet 
fölkelti. Az ilyen madáretető gyermek nem 
lesz többé madárírtó, valamint a faültető és gon-
dozó fiú sem lesz többé fapusztítóvá, azért a 
tavasz megérkeztével, mikor annak ideje megjön, 
ültessenek a tanulók fákat, gondozzak azokat, 
majd akkor megszeretik s megvédelmezik. 
Mellékesen figyelmeztessük a gyermekeket, 
hogy az ősszel elköltözött madarak vonulnak 
már vissza, fészket fognak rakni; ha az ő fáik 
megnőnek, azokra is; milyen jó lesz, ha a vissza-
térő madarak fészekrakásra biztos helyet talál-
nak! Segítsünk nekik, állítsunk költőházikókat 
s akkor a gyermek védeni s nem fosztogatni 
fogja a fészket. 

Év közben pedig tartsuk a célt mindig 
szem előtt az olvasmányok megválasztásánál, 
adjuk azonkívül a gyermekek kezébe az Állat-
védő-Egyesület Gyermek-Naptárát. 

A cél érdekében szükséges lenne, ha a köz-
oktatási kormány kezdetben néhány ezer darab 
ilyen naptárt ingyen osztana szét; később erre 
szükség nem lesz, mert a nép, mint a tapasz-
talás bizonyítja, ha megismeri, szívesen meg-
veszi, mivel a 10 filléres naptár épen úgy 
megteszi neki a szolgálatot, mint a legolcsóbb 
40 filléres naptár. 

Iskolánk ugyanis a Néptanítók Lapja 1905. 
évi 43. számában az Állatvédő-Egyesületnek 
„ Ahol szív és ész találkoznak" című cikkében 

! foglalt fölszólításra a Gyermek-Naptár esz-
! méjét magáévá tette, s mivel a legtöbb szülő 
I ismeretlen dologra nem szívesen ad pénzt, 
• 20 db ilyen naptárt rendelt s a felső két osz-

tály jobb tanulói között ingyen, jutalomképen 
szétosztotta. Meglátván a többi gyermek a nap-
tárt, azonnal rendeltek 100 db-ot s ezek nagy 
részét biztos tudomás szerint a szegényebb 
sorsú szülők takarják s naptárképen használják, 

i s így az Állatvédő-Egyesület egy csapásra két 
i legyet üt, mert a gyermek mellett a szülőt is 

megnyerheti az állatvédelem ügyének. 
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így vezetve, így nevelve egész éven át a 
tanulót, az iskolai év vége felé azután meg-
tartható „A Madarak és Fák napja" mint 
ünnep, mint az egész tudatos nevelés betetőzése 
a szülők és állatbarátok bevonásával, mely 
azonban csak akkor lesz igazán ünnep hazánkban, 
ha nem lesz többé derékban kettétört vagy 
kérgétől megfosztott fa az útszélen, nem lesz 
éneklő rabmadár vagy izzó tűvel megvakított 
fülemile a kalitkában. 

De az i- kobít nevelési munkájában támogassa 
azután a hatóság is komolyan, hog) a gyermek 
rossz példát ne láthasson. Drákói szigorral 
hajtsa végre a „Madárvédő Törvényt". Utasítsa 
a szemléken járó csend-, rend-, pénzügyőr és 
csőszöket annak ellenőrzésére. A törvényt át-
hágók&t, vagy ha azok kiskorúak azok, szüleit 
büntesse meg érzékenyen, a följelentő vagy 
tettenérő közeget pedig részesítse a bírság egy 
részében, s akkor lesz a törvénynek fog matja. 

A reábízott marhával humánusan bánó cseléd-
séget, pásztorokat jutalmazza vagy jutalmaz-
tassa meg időről időre, az állatukkal durván 
bánókat pedig büntetéssel sújtsa s akkor majd 
megszűnik a fölháborító és oktalan állatkínzás. 

A költöző madarak védelmét pedig vegye 
kezébe a diplomácia, hogy amit a gyengédszívű 
madárszeretet tavasz és nyáron át megvédett, 
azt ne tegye tönkre ősszel a déli államok lel-
ketlen kapzsisága s akkor nem szomorít el 
bennünket a hernyóktól letarolt gyümölcsösök 
látása, hanem, a művelt külföld példájára, ha-
zánk is mindenütt a madárdaltól zengő paradi-
csom lesz. 

(Csáktornya.) Mencsey Károly. 

Népnevelés a kaszárnyában. 
Ha 1871-ben csakugyan a porosz iskola-

mesterek verték meg a franciákat, akkor ezek-
nek az iskolamestereknek hálával tartozik a 
világ azért a sok okulásért, melyet e háborúról 
önmagának s a világnak szerzett Franciaország. 
Jóformán ez a háború vezette rá a világot a 
hadseregek népnevelő szerepének a belátására is. 
Ha már nyögi és még sokáig lesz kénytelen 
nyögni a világ a militárizmus nyűgét, legalább 
térítsenek vissza valamit a társadalomnak, a 
közművelődésnek a hadseregek. 

Kétségkívül ez a gondolat vezérelte a magyar 
honvédelmi minisztériumot is ama legújabbi 
nagyjelentőségű, humánus és szociális rendeleté-
nek kiadására, hogy a kaszárnyákban az altisz-
tek részére olvasószobát rendezzenek be, ahol 
folyóirat, szaklap, napilap, egy pár társasjáték 
(sakk, dominó stb ) és egy kis káiyvtár álljon 
az altisztek rendelkezésére. Az első esztendőben 
az állomás nagysága szerint 300—700 korona 

segítséget fog a minisztérium e célra kiutal-
ványozni. 

Hogy nyilvános könyvtárak mily szerepet 
játszanak a nemzet kultúrális életében, arról 
csak azoknak lehet tiszta fogalmuk, kiket hiva-
tásuk vagy ösztönük a nép lelkének megfigye-

; lésére utal. S a jó könyvtárak a kaszárnyában 
sem fogják céljukat téveszteni, mert a mi népünk 

i akar tanulni, akar művelődni, ki óhajtja fejlesz-
I teni istenadta nagy képességeit. Csak — és ez 
i a titok nyitja — szólni kell tudni bozzá. A 
! saját nyelvén, a saját észjárása szerint, a saját 
\ lelkéhez, a saját gondolatvilágához. 

Ahány könyvtár — ha mégoly szerény is — 
egy-egy erős vára lesz a műveltségnek, a huma-
nizmusnak, a magyarságnak. S nemcsak a 
tisztek és altisztekéi lesznek azok, hanem ezek 
révén úgyszólván az egész nemzetéi. 

A francia tisztek valóságos néptanítók. A 
katonai s altiszti iskolák a tiszteket nemcsak 

; katonáknak, hanem t mítóknak nevelik, a szó 
legvalódibb értelmében. A jövendőbeli tisztek-
nek, altiszteknek formálisan készülniök kell 
tanítói hivatásukra, mely épen nem elégszik 
meg az írás, olvasás és számolás tanításával, 
hanem a lehető legteljesebb morális nevelésre 
törekszik. A francia kaszárnyákban a tisztek és 
altisztek kidolgozott tanterv, munkaprogram 
szerint oktatnak s a nagyobb városok kaszár-
nyáiba bevonulnak a különböző szabad liceumok 
is, a népegyetem, a francia közoktatási liga, a 
francia nők közművelődési szövetsége, a Franklin-
egyesület stb. 

A kaszárnya- előadások téglái négy főcsoportba 
oszlanak. Katonai és hazafia«; polgári, közgazda-
sági és moráltudományi témák. Az első csoport 
előadásai az ezredek történetéről s annak a 
városnak és vidéknek a múltjáról szólnak, hol 
az illető ezredek székelnek. Dicsőséges vagy 
szomorú eseményeit a harcoknak, a zászló meg-
védésének, a hazaszeretetnek tárják a legények 
elé az előadások. 

A polgári témák azt érttetik meg a katoná-
val, hogy ő is polgár s a polgár a legelső az 
államban. Magyarázzák a törvényeket s az 
okokat, amelyek a törvények tisztelttét kérlel-
hetetlenül megkövetelik. Megmagyarázzák, hogy 
miért szükséges az általános hadkötelezettség s 
hogy kell azt teljesíteni. 

A közgazdasági előadások elsősorban az illető o o ^ __ > 
vidék földmívelési és ipari viszonyait ismertetik. 
Azután Franciaország gyarmatait, terményeit, 
szükségletet. Szó'nak az alkohol rombolásáról, 
a helyes táplálkozásról, az egészség oltalmazá-
sáról és segítségnyújtásról baleseteknél. 

A morális témák még változatosabbak. A 
katonaruha tisztessége, a zászló becsülete és 
jelentősége, a háború régen és most, a háború 
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és a humanizmus parancsai. A hadügyminiszter 
maga írja elő itt, hogy főként arra oktassák 
a katonákat: a gyarmati háborúkban a félvad 
benszülötteket is magukhoz hasonló embereknek 
tekintsék s általában békében és háborúban ne 
feledjék, hogy ők franciák s Franciaország 
vezette a múltban s akarja a jövőben is vezetni 
a világot a humanizmus útján. 

Ezek az általános elvek. De ezekhez egy 
terjedelmes és alapos utasítást is csatolt a francia 
hadügyek minisztere. Ezt az utasítást a kultusz-
miniszter ellenőrzésével előkelő tudósok, peda-
gógusok készítették. 

Igazi francia szibadelvűséggel a hadügy-
miniszter az ezredparancsnokra bízza, hogy 
esetleg a szükséghez és viszonyokhoz képest más 
előadásokat is tartsanak a legénységnek. De azt 
szigorúan előírja, hogy évenként számonkérjék 
a katonáktól azt, amit az előadásokból tanul-
niok kellett s ugyancsak évenként kimerítő 
jelentést küldjön föl minden helyőrség. 

Csak egyetlen föltétlen elvet köt ki a hadügy-
miniszter rendelete: a nevelés hazafias legyen 
s a politikától őrizkedjék. 

S a francia eszme mindenütt nagy rokon-
szenvre talál világhódító kőrútjában! 

A napokban a magyar Ludovika-Akadémia 
Közlönye „A katonai kiképzés és a pedagógia" 
címen közölt hasonló értelmű igen érdekes és 
tanulságos cikket, mely úgy katonai, mint polgári 
körökben méltó föltűnést keltett és általános 
elismerésre talált. 

A szerző behatóan foglalkozik a keletázsiai 
háború tanulságaival és azt a hitét hangoztatja, 
hogy a japánok hadi sikereiket kultúrájukon és 
faji tulajdonságaibon kívül az ifjúság és a had-
sereg szigorúan pedngógikus alapon való nevelé-
sének köszönhetik. Az orosz és japán kultúra 
összehasonlítása után rátér a mi népnevelésünk 
reformjára s kijelenti, hogy a hadsereg a nemzet 
érdekében tanultabb ifjúságot vár. Elvárja, hogy 
az ifjúság már a polgári életből az elemi katonai 
ismereteknek bizonyos mértékét hozza magával, 
ismerje a közönségesebb katonai rendgyakorla-
tok at, tudjon tornázni, fegyvert forgatni és 
némileg lőni is. I t t fölemlíti, hogy Japánban a 
középiskolákban a katonai ismereteket is tanít-
ják, sőt az ifjúság tisztek vezetése mellett 
menet- és harcgyakorlatokat is végez. Legutóbb 
Románia tett hasonló lépéseket. Helyesli az egye-
temi zászlóaljak eszméjét és elismeréssel adózik 
Szemere Miklósnak a céllövészet fölkarolásáért. 

Ezek után bővebben foglalkozik a szerző a 
hadsereg kultúrális föladataival, a katonai és 
erkölcsi és főleg a hazafias nevelés új szem-
pontjaival. Elvárja a katonától, hogy „tudja a 
földrajzból, milyen a haza, melyet szeretnie kell 
s a történelemből, hogy mennyire kell szeretnie". 

„Kell, hogy a hazafiság eszméi és nemzetünk 
katonai erényei hánt a hadtörténelem magasz-
tos példáinak szemlélete útján fogékonnyá váljék, 
hogy azok mélyen az ő lelkületébe nyúlva, 
a tömegfegyelem békói nélkül is, tudatosan és 
rajongással vigyék akár a halálba, a családért, 
a hazáért." 

Egy egész fejezeten át foglalkozik a szerző 
a tisztikar pedagógiai ismereteivel és bizonyítja, 
hogy a fokozott követelményeknek a tisztikar 
jelenlegi képzettsége mellett nem fog tudni 
megfelelni, egyszerűen azért nem, mert nincsen 
pedagógiai tudása. 

Békében a tiszt elsősorban pedagógus. Peda-
gógus a fiatal hadnagy, aki szakaszát képezi 
ki és a legfelsőbb seregtestparancsnok, aki a 
tisztek továbbképzését vezeti. Párhuzamot von 
a szerző a polgári tanító- és tanártestület és a 
hadsereg tisztikara, mint katonai tanítótestület 
között s azt mondja, hogy az alantas tiszt és 
a századparancsnok a népiskolai tanítónak, a 
katonaiskolai tanár a középiskolai tanárnak, az 
osztály- és csapatparancsnok a főisk>lai tanárnak, 
a seregtestparancsnok a tanulmányi felügyelőnek 
felel meg. A katonaiskolák tanterveit vizsgálva, 
szomorúan konstatálja, hogy azokból hiányzik 
a pedagógia, mint tantárgy. Elmondja, hogy 
ennek az a következménye, hogy a csapathoz 
kerülő fiatal hadapród vagy tiszt óriási lámpa-
lázzal küzd, mert nem tudja, hogy mit hogyan 
oktasson. Azután éveken át kísérletez aláren-
deltjei bőrére, s így, tapasztalati úton sajátítja 
el azt a pedagógiai tudást, melyet már az inté-
zetben kellett volna megszereznie. Hogy meny-
nyire hiányát érzi a hadsereg a ped igógiának, 
abból látszik, hogy nincs egyetlen száma a 
katonai szaklapoknak, melyben ne j lenne meg 
valamely pedagógiai útmutatás a lövészet, a 
harc, a nyelvek stb. oktatására Ilyenekkel telnek 
el a tiszti értekezletek és a szemlék. A szor-
galmas tiszt las:ú gyűjtéssel éri el a számára 
legszükségesebb tudást. De hány v^n ilyen? 

Mindebből arra a következtetésre jut a cikk 
írója, hogy a pedagógiát az összes katona-
iskolákban mint önálló, katonai tantárgyat kell 
rendszeresíteni, természetesen a katonai igények-
nek megfelelő alakban. 

Ennek hasznaképen fölsorolja a szerző, hogy 
ezzel elejét vennék a munkaszaporodásnak, 
intenzívebbé teszik a kiképzést, megszüntetik a 
nemtudásból és a türelmetlenségből eredő katonai 
brutalitásokat, bensőbbé teszik a tisztikar és a 
legénység közti viszonyt és emelik a tisztikar 
műveltségének színvonalát. Nincsen még egy 
olyan módozat, mely a hadsereg haladásának 
föltételeit oly szerencsésen egyesítené s a ki-
képzés nagy problémáját jobban oldaná meg, 
mint a pedagógiai alapra való helyezés. 
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Végül részletes tervezetet ad szerző a tan-
tárgyak rendszeresítésére és kimondja, hogy a 
katonai szakirodalomnak legsürgősebb föladata 
az önálló katonai pedagógia megteremtése. 

Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy 
a magyar honvédelmi minisztérium a könyv-
táraknak a kaszárnyákban való meghonosításával 
nagy és mélységes népművelési akciónak veti 
meg az alapját s ideális kiépítése az a mi 
— a magyar szellem napszámos-munkásai — 
nemzeti nagy gondolatának : mellyel a mi gyö-
nyörű országunkat a magyar lélek, a magyar 
erő és a magyar tudás számára meghódítani 
akarjuk. S vájjon nem öröm-e ez minden haza-
íiasan érző magyar szívnek ? Kifejleszteni a 
műveltség szeretetét ; megmutatni az útat a 
magyar nemzet kincseihez, nagyjaihoz, költőihez, 
hőseihez, történetünknek viszontagságaihoz, vér-
tanúihoz, dicsőségéhez s táplálni ez ősi föld 
fiaiban a nemzet ábrándjait és a nemzeti nagy-
ság eszméit: színarany bölcseség, messzelátás 
és fölülemelkedés a mának napiszükségletén ; 
ez hatalmas és messzire kiható erőszerzést jelent, 
eszmei kardok élesítését és készülődést a jövő-
nek erős harcaihoz, amelyeket meg kell vívnunk 
a kultúrának és a nemzeti szellemnek fegyver-
zetével. Mert itt valóban el lehet mondani : in 
hoc signo vinces, ez az a tér, melyen győznünk 
kell, a nemzeti műveltség és a nemzeti lélek 
jegyében. 

Két pilléren épülhet föl nemzetünk biztos 
jövője. Az egyik az anyagi létnek bázisa, ame-
lyet meg kell szilárdítanunk, hogy meg tudjunk 
állani a népek versenyében. A másik támasz-
tékot a kultúra ereje szolgáltatja, mely a nem-
zet életét belekapcsolja egy ezeréves múltnak 
talajába, hatalmas láncot alkotva mult és jövő 
között. A kultúra csiszolja az elmét s ügyessé 
és fürgévé teszi a kart az anyagi bázis meg-
alapozására és kiterjesztésére is ; de nemcsak 
ezt a munkát végzi a nemzeti szellem, hanem 
földíszíti ezeréves létünk történelmi alkotását 
mindazzal az eredeti színnel, erkölccsel és szép-
séggel, amellyel a törzsökös magyar lélek ékes-
kedik. 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

Küzdelem a métely ellen. 
Egy új tanév elején állunk, ez az idő alkal-

mas arra, hogy felszínre hozzunk sok oly dolgot, 
melynek bármelyike is a reánkbízott növendék-
sereg szívét, lelkét, erkölcsét megmételyezheti. 
A könyvek beszerzési idejében igen gyakori, 
hogy lelketlen könyvárúsok könyvjegyzékei 
hemzsegnek a ponyvairodalom termékeitől s 
ingerül szolgá nak a gyermekeknek, mert hiszen 
köztudomású, hogy leginkább ezekre számítanak. 

Egy-egy könyvkereskedő, antikvárius nem 
szorítkozik már saját kirakata reklámjára, hanem 
behatol a családi otthon szentélyébe is. Új 
módot eszel ki, megszerzi valamelyik iskola 
tanulóinak névsorát s körlevélben küldi meg 
a gyermekeknek a pornográfiái termékek jegy-
zékét. Természetesen, az árukat nagyon olcsóra 
szabja, hogy így bármelyik gyermek uzsonna-
pénzéből megszerezhesse az új és érdékes dol-
gokat. Tudós orvosok, tapasztalt pedagógusok 
vitatják a gyermekek idejekorán való fölvilá-
gosításának nehéz problémáját s nem tudnak 
megállapodásra jutni. Ismerek intelligens apákat, 
anyákat, akik elvben a fölvilágosítás mellett 
vannak, de a gyakorlatban évről évre halasztják 
a fölvilágosítás közlését, aggódó gonddal keresve 
a leggyöngédebb formát erre nézve. (Méltán ! 
Szerk.) S ha megtalálták, szorongó szívvel 
hagyják abba az egészet. (Helyesen ! Szerk.) 
íme, az antikvárius élelmessége odatálalja gyer-
mekeink elé olcsó áron a féltve őrzött titkokat : 
„A szerelem könyvét", „Szerelmi levelezőt", 
„A házas élet egészségtanát" stb. Így furakodik 
be közénk és gyermekeink közé, s a nit szerető 
gyöngédséggel, kisimított formában sem merünk 
nagyobacska gyermekeinknek megmondani, azt 
most legkisebb fiaink is könnyű szerrel meg-
tudhatják. Sőt mi több, reklámcédulára oda 
van nyomtatva, hogy a csillaggal jelölt müvek 
nem az ifjúságnak valók, mert jól tudják, hogy 
épen ezekre lesz legkiváncsibb az ő éretlen 
vevőjük. Hogy védheti meg már most a szülő, 
a tanító gyermekeit ezen lelkiismeretlen, aljas, 
számító kufárokkal szemben, kik lerontják azt, 
mit mi éveken át türelemmel, gondossággal s 
féltő szeretettel fölépítettünk? 

Ennek a mételynek gátat kell vetni s e 
tekintetben a szülő, de kivált a tanító álljon 
résen. Szorgos figyelemmel nézze meg a gyer-
mekek kezében levő könyvjegyzéket, s ha az a 
jó ízlésnek, a morálnak nem felel meg, vegye 
ki növendéke kezéből, adja meg a fölvilágosí-
tást — már a behatások elején — szóbelileg 
s figyelmeztesse úgy a szülőket, mint a növen-
dékeket arra, hogy a nekik, s talán a növen-
dék címére küldött árjegyzéket utasítsák kereken 
vissza. Egy másik, nem kevésbé fontos küz.-. 
delemre hívom föl a hazai tanítóságot, mely 
a házak falának, a kerítések, a könyvek, irkák 
szemérmetlen befirkálását és berajzolását szün-
tetné meg. E tekintetben Kolozs megye kir. 
tanfelügyelője szép és követendő példával jár 
elől, amennyiben fölhívta az összes állami iskolai 
gondnokságok, a felekezeti hatóságok figyelmét 
egy elharapódzott rossz szokásra, a házaknak, 
kerítéseknek, közhelyeknek szem rmetlen, er-
kölcsrontó befirkálására. Az iskolai hatóságok C5 
egy ideig csak tudomásul vették, a városok elől-
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járói hallgatva helyeselték, de arra való erélyes 
intézkedést csak ezúttal bocsátottak ki, ameny-
nyiben a vármegye területén szigorúan utasí-
tották a rendőrség közegeit, hogy tettenérés 
esetén följelentést tegyenek az illető ellen. 

A kolozsmegyei tanfelügyelő körlevélben így 
szól : „Engem az egyelőre szomorúan tapasz-
talt sikertelenség nem ingathat meg aina 
reményben, hogy az ízléstelenséggel párosult 
erkölcstelenség ellen folytatott küzdelem, az 
iskolák együttes és kitartó közreműködése, 
valamint erélyes föllépése mellett előbb utóbb 
diadalra fog vezetni". A vármegye lakossága 
örömmel és megelégedéssel fogadta a tanfel-
ügyelő föllépését s azt hiszem, minden tisztes-
séges, müveit ember, annál is inkább tanító-
ember fölveszi a küzdelmet ezen rossz és ízlés-
telen szokás ellen s a tetten ért firkáló suhancot, 
iskolai gyermeket kellő büntetéssel sújtja. 

Vegye kezébe ezt az ügyet a hazai tanítóság. 
Vegye (öl a küzdelmet ezen szemérmetlen és 
erkölcsrontó rossz szokás megszüntetésére, annál 
is inkább, mert hiszen gyermekeink erkölcsi 
épsége forog veszélyben. 

(Budapest J Vörösváry Béláné. 

A k á n tori nyugdíjügy. 
E lap 34. száma Tanítók tanácsadója című 

rovat P. L.-nek szóló szerkesztői üzenete ránk, 
kántortanítókra nézve oly fontos a megoldandó 
kántori nyugdíjügy tekintetében, hogy jó lesz 
arról e helyen egy pár szót elmondani. 

P. L. kántortanítói jövedelmének fölsorolá-
sánál világosan ki van tüntetve : mi ott a taní-
tói és mi a kántori jövedelem. 

Az első rész nyugdíjba való beszámításáról 
gondoskodik az orsz. tanítói nyugdíjtörvény. 
A második részről azonban nem gondoskodik 
senki, arról a részről, melyért mint egyházi 
hivatalnok, egyházi jövedelmet élvezett. 

így esik meg azután az, hogy a korpótlókot 
is beleszámítva P. L. 1419 K 58 f jövedelme 
után csak 901 K 56 f nyugdíjra jogosult. 

Ezért az államot tamadni és a kis nyug-
díjért okozni nem lehet, mert a természetes 
észjárás azt mondja: 518 K 2 f-t mint tisztán 
kántori jövedelmet a nyugdíj ki vetés alapjául 
venni nem lehetett, mert ez nem a tanítói, de 
az egyházi ténykedésért jár, így ezen összeg 
után minden kántortanító az ő egyházától kérje 
nyugdíjigényét. 

Itt áll elő az orsz. kath. kántori nyugdíj-
egyesület megalapításának szükségessége és sür-
gős volta. 

Az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács, azon cím 
alatt, hogy tisztán tanüggyel foglalkozik, a 
kántori nyugdíjügyet a napirendről levette. 

Helyes! De a mi kívánságunk jogos és igazságos. 
Mit tegyünk már most ? Minden tanítóegye-

sület, hol kántortanító tag van, m ntegy test 
álljon föl és úgy az őszi, mint a tavaszi gyű-
lések alkalmával kérelmével keresse föl az ő 
egyházmegyéje főpásztorát, adja beleegyezését 
ahhoz, hogy a püspöki kar közbejöttével, a mi 
hozzájárulásunkkal egy orsz. kath. kántori 
nyugdíjegyesület alapíttassák és hogy ezen ügy 
az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács tárgyai közt is 

j helyet foglalhasson s azt ott egy vagy két 
; kinevezett előadó képviselhesse. 

Ha ezt tenni elmulasztjuk, ne okozzunk sen-
kit szomorú helyzetünkért. 

Egyöntetű, tiszteletteljes föllépés lehetetlen, 
hogy visszhangra ne találjon. 

Jól értsük meg tehát, hogy a jelen viszo-
nyok között az államnál nincs -emmi keresni-
valónk ; mint tanítóknak, meg van adva az, mit 
a törvény biztosít, de amennyiben összes jöve-
delmünk után nyugdíjsérelmet szenvedünk, csakis 
az egyház jósága és nagylelkűsége hozhatja 
helyre a csorbát, ha az egyházi ténykedés után 
járó jövedelmet a kántori nyugdíjintézménnyel 
biztosítja. 

Özvegyeink, árváink és magunk sorsának 
lényeges javításáról van szó, talán megérdemli 
ez az ügy azt a fáradságot, hogy mint egy 
test, kérelmezzünk addig, míg szavunk meg-
hallgatásra talál. 

(Bussa.J Szolcoly István. 

— A Népmívelés 7. és 8. száma ismét 
gazdag tartalommal jelent meg. Ez a nagy-
szabású folyóirat, melyet Bárczy István, Buda-
pest polgármestere s Weszely Ödön, fővárosi 
közoktatásügyi szakfelügyelő szerkesztenek, való-
ban hivatást teljesít, midőn a kultúra munkásai 
számára érdekes szemlékben ismerteti a bel-
és külföld összes kultúrális mozgalmait, számot 
ad minden nevezetes mozzanatról a kultúra 
terén s figyelemmel kíséri úgy a pedagógiai 
eseményeket, valamint a szakszerű komoly iro-
d lmat. Ez a vaskos füzet is (11 ív) valóságos 
évkönyvet pótol. Ismerteti a képviselőház kul 
tuszvitáját, ismerteti a helyzetet az elfogadott 
új porosz iskolafönntartási törvénnyel szemben, 

• ismerteti az angol parlament vitáját az Edu-
, cation bill-re vonatkozólag, bőven ismerteti 
! Berlin főpolgármesterének az iskolafönntartási 

törvény ellen tartott beszédét a porosz főrendi-
! házban, az olaszországi iskolák állapotát, a 

japán iskolaügyet, fog alkozik a mi kisdedóvás-
; ügyünkkel s 23 rovata telve nemcsak kiváló 

cikkekkel, hanem sok apróbb érdekes közle-
ménnyel. A Népmívelés e kettős füzettel immár 

: második kötetét kezdi meg. A külső kiállítás 
i igazán díszére válik a Franklin-Társulatnak. 
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Gyermek ötletek. w 
Péczely József kartársamnak múltkori apró- ! 

ságai nekem is juttatnak egy-kettőt eszembe; 
íme közreadom, „kit gyerektől, kit meg taní-
tótól hallottam", mondaná az én poétalelkíí 
Móra István barátom. 

* 

Melyik a hét első napja? kérdik az óvodá-
ban. „A szombat", mondja egy kis göndör 
hebrea, mert otthon így hallotta. Jankó hamar 
fellöki a kezét, hogy ő jobban tudná. „No, 
melyik az, Jankó?" „A vasárnap." „Miért?" 
„Mer akkor nincs oskola!" 

* 

Mért híjják a görögdinnyét görög dinnyének ? 
— Mer, ha guríjják, hát akkor görög; volt 
egy gyerek teljes meggyőződésű válasza. * 

A harangot így definiálta egyik kis fiam : 
„Papa, úgy-e csöngetyű olyan vas, ahol az 
egyik üti a másikat, a másik meg az — egyiket ?" 

* 

Hitegetik a kis golyhót, hogy csak aludjék szé-
pen, mert holnap vasútra megy a vendég bácsival. 
Másnap nagy szemdörzsölés között kérdi a kis-
ember : „Édesanyám, úgy-e, ma van hónap?" 

* 

Mondj, fiam, egy tőmondatot ! De ne : a kutya 
ugasson ! — veti utána a tanító. 

— A pacsirta énekel. 
— Tedd a többesszámba ! 
— A pacsirták énekelnek. 
— Nos, mi változás történt? — kérdi a 

tanító, a többesragot puhatolni kezdvén. 
— Hát, hát, megszaporodtak a madarak — 

veti oda gyorsan a fiú. 
* 

Nehezebbet akar a falusi tanító megtudni 
egy felsőbb osztályban, hol a kengururól be-
széltek épen. 

— No, ki tudná megmondani a kengurúnak 
a többesét? — veti föl tréfálkozva. 

— Kentek gurunak ! — vág vissza egy buk-
fejes. 

* 
A magánvizsgálaton a tanító sehogysem 

tudja zavarba hozni fejszámolásban a kis I. 
osztályost. Bármily gyorsan veti föl kérdéseit, 
époly szaporán felel a gverek. 

— Hányan vagytok otthon gyerekek ? 
! — Négyen. 

— Mindeniknek van két pár cipőcskéje, 
mennyi ez ? 

— Tizenhat. 
— Mennyi kell hozzá, hogy húsz cipő legyen ? 
— Még egy gyerek — felel a kis atyafi 

teljes meggyőződéssel. 
(Budapest.) Szőke István. 

I R O D A L O M . 
Bismarck mint szociálpolitikus. A németek 

nagy államíérfia erős harcokat vívott az állam 
alapjait támadó szociáldemokratákkal. Erről a 
hatalmas szellemről írt Mailáth József gróf 
élénk tanulmányt, mely a Magyar Gazdaszö-
vetség kiadásában most jelent meg. A szerző 
foglalkozik elsősorban Bismarcknak a szociáliz-
mussal szemben táplált nézeteivel, irányával s 
azzal, miként iparkodott annak terjedését meg-
akadályozni. A vaskancellár, akit ritka erély 
jellemzett minden kormányzati tettében, eleinte 
erőszakos eszközökkel akarta letörni a szociá-
lizmust, amiért aztán heves támadások érték 
más pártok részéről is. Ezen okulva, megvál-
toztatta irányát s egy-egy szociális olajcseppel 
lassanként az állami szociálizmus talajára lépett. 
Különös orvosszernek tartotta a szociálizmus 
ellen a szövetkezelek terjesztését. Mailáth gróf 
könyve behatóan, eleven színekkel festi ezeket 
a fejleményeket. A hat ívre terjedő, csinos 
kiállítású könyv megrendelhető ^ a Magyar 
Gazdaszövetségnél (Üllői-út 21.). Ára 1 K. 

Megjelentek : Gyógynövények gyűjtése és ter-
mesztése.I írta Braskóczy Milkó László, az 
„ Agria" gyógynövér.ytelep társtulajdonosa, Mező-
kövesden. Nem szakembereknek szól, csupán egy 
vékonyka fonál nyújtása, melyen elindulva, min-
denkit a saját gyakorlata tehet mesterré. Tar-
talom : előszó, általános rész, gyűjtés, szárítás, 
csomagolás, termelés. (A legjobban értékesíthető 
gyógy- és kereskedelmi növények leírása.) 1 ko-
rona beküldésére bérmentve kapható Balázs 
Ferenc könyvnyomdájában, Mezőkövesden. — 
Eleven ABC. (Olvasó- és számolószekrény.) Az 
olvasás éi írás bármely módszeréhez. Gyakor-
lati útmutatás az összes hangoztatódalokkal és 
gyermekrajzokkal. Irta és az eszközt készítette 

. Kálmán Márton, főv. tanító. Ára 1 K. (Az esz-
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köz ára 100 K.) — Mezőgazdaságtan. Irta 
Szilárd Gyula, a csákvári földmíves-iskola 
tanára. Ara 4 K, Budapest. „Pátria" nyomdai 
részvénytársaság. —- A baromfibetegségek cím 
alatt Parthay Gréza egy teljesen új könyvet írt, 
mely ilyen terjededemben egyedül áll nemcsak 
a hazai, de a külföldi irodalomban is. A mű 
részletesen ismerteti a baromfiak, galambok, 
szobamadarak belső és külső, fertőző és nem 
fertőző betegségeit, ezek okozóit, tüneteit és 
gyógykezelését a tudomány mai álláspontján, 
tízen könyvvel a kezében a tenyésztő nincs 
többé a tapogatásokra és kísérletezésekre utalva, 
hanem rátalál a beteg igazi bajára, melyet 
meg h tud gyógyítani. Mondanunk sem kell 
talán, hogy e 'en hézagpótló könyvre mennyire 
szüksége van minden baromfitenyésztőnek. Ára 
3 K. Megrendelhető az összeg előleges bekül-
dése me lett a Szárnyasaink című baromfi-
tenyésztési lap kiadóhivatalában, Budapesten, 
Rottenbiller-utca 30 _ szám. — A lakáskérdés 
és Budapest jövője. írta dr. Forbát Imre. Ara 
3 K. (Grill Károly könyvkiadóhivatala.) — 
A minisztrálás módja. Kiadta Nádai Ignác 
könyvnyomdája, Keszthelyen. Összeállította Földi 
J. lelkész. Ara 6 fillér. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A villás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Trnovszky Berta oki. tanítónőt 
a zólyomlipcsei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Pálff'y Juliska oki. tanítónőt a kajántói áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Hartmann Lajos oki. 
tanítót a vásárosnaményi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Szilágyi Ibolya oki. tanítónőt a 
magyargyerőmonostori áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; Tömlő János oki. tanítót a bethleni áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Molnár Mária oki. 
tanítónőt az igazfalvi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; Guti István és Gara Mór oki. tanítókat 
a huszti áll. el. isk.- hoz r. tanítókká ; Szabó 
Matild oki. tanítónőt a kapnikbányai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; W. Wolf Erzsébet oki. 
tanítónőt a dicsőtzentmártoni áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Flósz Erzsébet oki. tanítónőt a 
polonkai áll. el. isk. hoz r. tanítónővé ; Csőregi 
András oki. tanítót a mezőszilvási áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Jánossyné szül. Székely Róza 
oki. tanítónőt a köbölkúti áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Orendi Mária oki. tanítónőt a 
perecsenyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Takáts 
Győző oki. tanítót a hocsai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Borbás Ferenc, Túlesik Gyula, Achátzné 
Szen pétery Katalin és Geitncr Sarolta kistere-
nyei közs. el. isk. tanítókat és tanítónőket az 
ottani újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká és tanítónőkké ; Verrasztó János fel-

; debrői róm. kath. el. isk. tanítót a györgy-
I falvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; lAeszkovszky 
j József oki. tanítót a vámosújfalui áll. el. isk.-
j hoz r. tanítóvá; Pál Lajos oki. tanítót a kis-
! barcsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kemény Ist-
! ván állandó h. oki. tanítót a dobsina-gölnicz-

völgvi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bajkai Lajos 
és Csókán Pál oki. tanítókat a hódmezővásár-
helyi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; Vrannai 
József oki. tanítót az aranykúti Emke el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Radulovies Teofil oki. 
tanítót a czepájai áll. el. isk. hoz r. tanítóvá ; 
Fábián László oki. tanítót a bojabirzi közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Kühn Lajos oki. tanítót 
a magyarláposi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Mangu Árpád és Wiesenbacher József oki. 
tanítókat a világosi áll. el. isk. hoz r. tanítókká ; 
Benkő Miklós oki. tanítót az erdőszentgyörgyi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Csiha Géza oki. 
tanítót a szentmargitai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Nóvák György oki. tanítót a kis-
tö Így esi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Papp Lajos 
oki. tanítót a kaczkói áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Czirják Imre oki. tanítót a kismányai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Könnyű József 
kántorjánosi ev. ref. isk. tanítót a nagykolcsi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Antóni Margit 
oki. tanítónőt az újbessenyői áll. el. isk.- hoz r. 
tanítónővé; Keresztesy Ilona oki. tanítónőt a 
zselyki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Balogh 
Erzsébet és Nagy Irma oki. tanítónőket a 
nyírbátori áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké; Both 
Béla állandó h. tanítót a vingárdi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Karla István oki. tanítót a 
visóoroszi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Frőhr 
Konrád oki. tanítót a németbogsáni áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Vásárhelyi Sándor oki. tanítót 
a magyarderzsei áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; 
Begenhold János oki. tanítót a pinkotai áll. 
el. isk.-hozr. tanítóvá; Pleininger Dfzső állandó 
h oki. tanítót a kistelepi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Janisch Gabriella oki. tanítónőt a 
visóoroszi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Perger 
Erzsébet oki. tanítónőt az oláhláposi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Hónéczy Margit oki. 
tanítónőt a miava-szvirnáki áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Balassa Etelka oki. tanítónőt a 
nagysárosi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Muriu 
Károly oki. tanítót a trencsénbáni áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Borczán Iphigénia oki. tanító-
nőt a lupényi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Juhász Róza és Mezey Margit oki. tanítónőket 
a bánfalui, Princzinger György oki. tanítót és 
Heidenreich Róza oki. tanítónőt a kilitii áll 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ill. tanítónőkké; Szitás 
Piroska nagyági áll. el. isk. h. tanítónőt a 
nagyági áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Balogh 
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Kálmán kunosvágási áll. el. isk. tanítót a kis-
terenyei áll. el. isk.-hoz; Halmai István mező-
szilvási áll. el. .isk. tanítót a kolozsi áll. el. 
isk.-hoz ; Gáspáry Sándor budakeszi áll. el. isk. 
tanítót a kistétényi áll. el. isk. hoz; Bittó 
Oszkár kistétényi áll. el. isk. tanítót a buda-
keszi áll. el. isk.-hoz; Szüts József vingárdi 
áll. tanítót a szászújfalusi áll. el. isk.-hoz; Zsák 
Andor nyárasdombi áll. el. isk. tanítót a nyír-
bátori áll. el. isk.-hoz; Józsa Márton zselyki 
áll. el. isk. tanítót a nagysajói áll. el. isk.-hoz ; 
özv. Vékey Lászlóné szül. Gönlö s Krisztina 
oppovai áll. el. isk. tanítónőt a szolnoki áll. el. 
isk.-hoz; Somogyi Sándor bátyúi áll. el. isk. 
tanítót az ördögkeresztúri áll. el. isk.-hoz ; 
Bodnár István osztópataki áll. el. isk. tanítót 
a nagysárosi áll. el. isk.-hoz ; Oana Jenő máesai 
áll. el. isk. tanítót a formadiai áll. el. isk.-hoz ; 
Sieffek Ferenc krizbai és Szász István tatrangi 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Borbás János 
viczei áll. el. isk. tanítót a pohorellai áll. el. isk.-
hoz ; Jakabné Bartos Emma ruttkai áll. el. isk. 
tanítónőt a znióváraljai áll. el. isk.-hoz ; Britz 
Olga pancsovai áll. el. isk. tanítónőt az isaszegi 
áll. el. isk.-hoz ; Boynámé Hiigel Anna isaszegi 
áll. el. isk. tanítónőt a pancsovai áll. el. isk.-hoz ; 
Somen Győző móri áll. polg. isk. r. tanítót a 
szombathelyi áll. segélyz. közs. polg. fiúisk.-hoz. 

Végkielégítést utalványozott : Scliwieger 
Borbála alsóczéczei róm. kath. munkaképtelen 
tanítónőnek 900 K t. 

Nyugdíjat utalványozott: Gáspár Lajos 
nagyernyei ev. ref. munkaképtelen tanítónak évi 
520 K- t ; Zahorszky Lajos stoószi ág. h. ev. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1060 K- t ; 
Murgu Sándorné sz. Klempay Ilona torontál-
almási áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
1320 K-t; Soneriu Florea brassó óbrassói gör. kel. 
munkaképtelen tanítónak évi 740 K-t ; Bojor 
Geraszim nagyfaluserlingi gör. kath. munka-
képtelen tmítónak évi 660 K-t; Levendovszky 
Vince miszlókai áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1100 K- t ; Loidl Emilia szent-
tamási róm. kath el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 1400 K - t ; Billanics Vencel szép-
ligeti róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 620 K-t ideiglenesen; Bukurszterk Zoszim 
réteni gör. kel. munkaképtelen tanítónak évi 
500 K- t ; Váradi Béla alsódabasi ev. ref. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 760 K-t ; 
Bosgáné Tartureán Mária borgóprundi gör. 
kel. munkaképtelen tanítónőnek évi 1540 K- t ; 
Szirka Filimon talácsi gör. kel. munkaképtelen 
tanítónak évi 580 K- t ; Ványa Mária férjezett 
Réthy Eteléné perecsenyi áll. munkaképtelen 
óvónőnek évi 400 K-t ; Bradnyán János tiszolczi 
ág. h ev el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
940 K-t; Bertits Antal tamássii róm. kath. 

munkaképtelen tanítónak évi 1540 K-t; Sijacski 
Szilárd ófutaki gör. kel. szerb. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1040 K-t; Lázár 
György náprádi gör. kath. el. i-k. munkakép-
telen tanítónak évi 560 K-t ; Rusz András 
mezőczikudi gör. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 360 K-t; Qancea Miklós brassói 
gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1480 K-t ; Nagy István drávaszabolcsi ev. ref. 
elaggott tanítónak évi 720 K - t ; Ludu György 
prázsmári gör. kel. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 920 K-t ; Áron József brassói 
gör. kel. munkaképtelen tanítónak évi 1120 
K-t ; Nikolausz József vasasi róm. kath. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 860 K- t ; 
Runcean György magurai gö>". kel. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 300 K-t; Honéczy 
Pál béri ág. h. ev. el. isk. tanítónak évi 740 K- t ; 
Rádu Máté maroskövesdi gör. kel. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 500 K-t; Alexity 
Milos péterrévei gör. kel. szerb el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1380 K-t. Pop István 
sebesi gör. kel. munkaképtelen tr.nítónak évi 
240 K-t; Pásti György pacsatüttősi róm. kath. 
elaggott tanítónak évi 280 K t ; Tóival y József 
makfalvi ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 380 K-t ; Muntean Miklós keresztény-
falvi gör. kel. el. isk. munkaképt -len tanítónak 
évi 680 K- t ; Sipeki Ferenc lodókőújfalusi 
róm. kath. el. isk.ideigl. munk aképtelen tanító-
nak évi 520 K - t ; Hmgea Pál magurai gör. 
kath munkaképtelen tanítónak évi 520 K-t ; 
Tofán Bazil majeri gör. kath. munkaképtelen 
tanítónak évi 540 K-t; Szü'S Szilárd nagy-
rebrai gör. kath. munkaképte'en tanítónak évi 
600 K-t; Drágán Kelemen zá rai gör. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 520 K-t; Torszán 
Gergely nagyváradi gör. kath munkaképtelen 
tanítónak évi 1000 K-t; Fülep György penész -
leki gör. kath. el. isk. tanítónak évi 760 K - t ; 
Szenkovich Lajos nagyczenki ró n. kath. el. 
isk. tanítónak évi 680 K - t ; Máger János 
gyertyámosi közs. el. isk. munkaképtelen taní-
tónak évi 640 K - t ; Kuppis Károly imrepusztai 
közs. el. isk. tanítónak évi 820 K-t; Pin'ea 
Patrichie pálosi gör. kel. munkaképtelen taní-
tónak évi 420 K-t ; Osztie András módosi róm. 
kath. el. isk. ig.-tanítónak évi 1240 K-t; Onda 
Márton bodrogialászi ev. ref. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 580 K - t ; Bánó Sándor 
rekeszi áll. el. isk. munkaképpen tanítónak 
évi 1360 K-t; Jászai Ferenc tápiószentmártoni 
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
820 K-t ; Ferenczi Ignác csíktusnádi róm. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 820 K-t; Antal 
János csíkcsobotfalvai róm. kath. munkaképte-
len tanítónak évi 1360 K-t ; Frühwirth Károly 
soproni ág. ev. el, isk. tanítónak évi 2340 K-t ; 
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Setarony Mihály nagyőri róm. kath. munka-
képtelen tanítónak évi 500 K- t ; Hermann 
Vilmos alsókismartonhegyi el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 1340 K-t ; Bleier Kálmánné 
szül. Lustig Emma újpesti áll. polg. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 1120 K-t ; 
Báhosi Bálint székely szenterzsébeti áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 940 K-t ideigle-
nesen; Keszlrné Donáth Berta székelykeresz-
túri áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
ideiglenesen egy évi időtartamra 660 K - t ; 
Jaeger Lajos kismartoni áll. polg. isk. tanító-
nak évi 2240 K-t ideiglenesen; Tegze András 
maszárfalvai gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
740 K-t; Monda Ferenc re'dicsi róm. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 880 K-t ; Horváth 
János sárhidai róm. kath. el. isk. elaggott 
tanítónak évi 840 K-t; Buisz János német-
szentgióti róm. kath. elaggott tanítónak évi 
800 K t ; Oroszy Pál polgárdi ev. ref. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 680 K-t; Bíum-
sehein Lipót esztergomi izr. munkaképtelen 
tanítónak évi 1800 K-t ; Wagner János palásti 
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
920 K-t; Gligor Péter bisztrai gör. kath. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak 580 K-t ; Simu 
Krucsán c-ufudi gör. kath. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 460 K-t ; Szerb György 
kistoráki gör. kel. román el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1100 K-t ; Mozgay Béla bessei ev. 
ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 500 K-1 ; 
Kármán József beszterczebányai ág. hitv. ev. 
munkaképtelen tanítónak évi 1220 K-t ; Bián-
Zsián György oraviczabányai gör. kel. munka-
képtelen tanítój ak évi 600 K- t ; Bádeszk Péter 
farkasmezői gör. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 480 K-t; Ligelhy György mán-
doki róm. kath. el. isk. tanítónak évi 760 K- t ; 
Kovács Ede dubicsányi közs. isk. elaggott 
tanítónak évi 920 K-t; Kardos Gusztáv turczi 
gör. kath. el isk. tanítónak évi 340 K- t ; 
l'arcsetich Mihály bezdáni közs. munkaképtelen 
tanítónak évi 740 K-t ideiglenesen ; Tömösközi 
József abonyi ev. ref. munkaképtelen tanítónak 
évi 1140 K t ; Tietz Ferenc temesvári közs. 
el. isk. tanítónak évi 1740 K-t. 

Jóváhagyta : az Erdélyrészi Tanítóegyesüle-
tek Szövetsége nek alapszabályait, f. évi 54 091. 
sz. rendeletével. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
A torna- tanfo lyamok ügyében hozzánk 

intézett megkeresésekre közöljük, hogy a Nem-
zeti Tornaegylet által évenként rendezendő 
tanfolyamuk kétfélék : ú m. hathónaposak, 
melyek novembertől április végéig tartanak s 
ezekre fölveszik mindazokat, kiknek érettségi 

bizonyítványuk, vagy tanítói oklevelük van, vagy 
akik a tanítóképző utolsó évfolyamát végzik ; 
rendez továbbá a nyári nagy szünidőben hat 
hétig tartó tanfolyamokat, melyekre azonban 
csak közép- ós polgári, illetve tanítóképző-
intézeti tanárok vehetők föl. — T. F. Oros-
háza. Az egyházi főhatóság állásfoglalása a 
kérdezett ügyben kifogás alá nem eshetik. — 
Szíves tudomásul. Több hasábra terjedő üze-
netet kellett ismét a jövő számra hagynunk. 
Mivel lapunk el van halmozva egyéb közlen-
dőkkel, ismételten fölhívjuk t. kartársaink figyel-
mét arra, hogy aki gyorsabb választ óhajt, mellé-
keljen címzett lev.-lapot, mert a nagy tárgyhalmaz 
miatt ez a rovat vagy egészen, vagy részben 
gyakran kiszorul a lapból. A mostani üzenetek 

; egy része is már hetek óta szedésben állott. — 
K. E. Kornádi. Kérvényét mellékleteivel 
együtt okvetlenül vissza fogja kapni. — 
B. M. Szentpéterfa. Az V—VIII. osztályok 
összes tárgyaiból kell vizsgálatot tennie. — 
J. P. Csatád. 1. Az iskolafönntartó tet-
szésére van bízva. 2. Visszaküldik. 3. A 

; tanítói választások után, tehát most. — 
: I. I. Páva. Tanítónők számára két éves gazda-

sági tanfolyam nem rendeztetik. — P. R. Az 
állami iskola megnyitásának legelső föltétele 
az elhelyezés biztosítása. Hogyan gondolja ön 
azt, hogy az állam megnyisson oly iskolát, 
melynek nincs meg a tanterme? — P . E. S. 
1. A tanítói fizetést a kántori javadalom be-
tudásával 800 K-ra egészíti ki az állam. Az 
államsegély engedélyezését a közig, bizottság 
útján az iskolaszéknek kell kérnie. 2. Ha az 
ottani hitfelekezeti iskola szükséget pótol, a 
fizetéskiegészítési államsegélyt megkaphatják. 
3. Fönntarthatnak. — G. Ö. Patoua. A kívánt 
mellékleteket minden egyes folyamodványhoz 
kell csatolni. — Másodlat. A bizonyítványt 
minden aggály nélkül — bélyegtelenül — újra 
kiadhatja. Kiállítási díja 1 K. — Kr. Fr. 
Temesvár. 1. Csak nemrég közöltük lapunk 
hivatalos részében azt a miniszteri rendeletet, 
mely a tanítóknak a szövetkezetekben való 
közreműködést ajánlja. 2. Tanítók Hitelszövet-
kezete : VIII. ker., József-körút 8. szám. — 

j B. K. Ha 1902 óta díjlevele értelmében 900 K 
fizetéssel volt alkalmazva, a fizetést ezután is 
meg kellene kapnia, habár az államsegélyt most 
folyó esztendőben beszüntették Az iskolafömi-
tartó go ;dja, hogy mely alapból fedezi a szük-
ségletet — 1886. A tanítás nyelvi viszonyai 

! az állami i kólákban sem mindenütt egyenlők. 
I A székesfővárosi tanítói állások betöltése szep-
i tember végén iesz meg. — K. S. Sz. A magán-
I iskolánál töltött éveket neu számítják be a 

korpótlékba. — Sz< gény taní tók. Kántortanítói 
állásban levők nyugdíjigényénél kötelesek a 
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kántortanítói vegyes jövedelmet is beszámítani,— 
Sz. M. Panaszos leveléből azt látjuk, bogy 
községének volt lelkésze minden áron arra töre-
kedett, hogy községükben képesített tanító 
legyen az álláson, mely cél elérésére még arra 
az áldozatra is kész volt, hogy saját papi laká-
sát ajánlja föl iskola helyiségeül s ő maga a 
közel szomszéd községben, apósa házában lakjék. 
Iskolájuk díjle'ele megállapításánál keresztül-
vitte, hogy államsegélyt fognak kérni a tanítói 
javadalom megfelelő kiegészítése végett. Az a 
jószívű pap más községbe költözött; a helyére 
jövő lelkész azonban nem volt hajlandó az 
államsegély ügyében fölterjesztést tenni az 
egyházi főhatósághoz. Ehelyett ígértek önnek 
100 K-t és azt tanácsolták, hogy lakjék ön is 
az apósa házában, akkor könnyebben megélhet. 
Állítólag önnek 8 tagból álló családja van és 
segítséget nem kap, azt tanácsoljuk jóakaratú-
lag : forduljon a kir. tanfelügyelőhöz, ha lehet, 
személyesen, és kérje, hogy a közigazgatási 
bizottságnál terjessze elő az ön folyamodványát, 
melyben kérje a vármegyei közigazgatási bizott-
ságot, intézkedjenek, hogy hitközségükben a 
tanítói állás jövedelmét a szabályszerű tör-
vényes összegben állapítsák meg. — Cs. Ii. Ii. 
Ismétlő-iskolában, ha két tanítói állás van, bizo-
nyára mindkettőt úgy szervezték, hogy az illető, 
aki az állást elfoglalja, ismétlő-iskolaban is 
köteles tanítani. Az államsegély kiutalványo-
zása ügyében a tanfelügyelőség útján kel-
lene kérelmet intézni a minisztériumhoz. — 
101. A kir. tanf. bizonyosan jól tudja, lmgy 
kaphatnak-e az illető után temetési járulékot ? — 
L. I. Ií. A tanítóképző magánúton való el-
végzése iránt azon intézet igazgatóságát keresse 
meg, melynél a vizsgálat letételét óhajtja. — 
F. A. Mánfa. Minthogy a törvény által rendelt 
kertilletményét a foganatba vett építkezés után 
is megkapja, az iskolai célokra elvett kis terü-
letért, figyelemmel a díjlevélben foglaltakra, 
kárpótlást hiába keresne. — Iskolaszék, Aszaló. 
A szokásos díj 1 K. — Érdeklődő. 1. A portó-
mentes jelzés magánfelekkel szemben nem volt 
helyes A postahivatal jogosan szedte be utó-
lagosan a szállítási díjat. 2. Az iskolafönn-
tartónak jogában áll elrendelni, hogy a beírt 
tanulókat váltakozó rendszer mellett oktassa. — 
G. J. Námesztó. 76.331. sz. a. most kerül 
tárgyalásra. S. J. N. 61.504. sz. a. a vármegyei 
közigazgatási bizottságnál van. (Az ilyen magán-
ügyeiben címzett levelezőlapot kell mellékeim!)— 
B. F. Túrócz-Turán. A 21 éves ember nem 
nagykorú, de nagykorúsíttatkatja magát. — 
M. J. (jiTebencz. Ha a korpótlekot nem tudja 
a magáéból megadni, az iskolafönntartó (nem 
a tanító !) kérelmezze azt a kir. tanfelügyelőség 
útján a miniszternél. A mellékletekről már 

gyakran szóltunk ezen a helyen s Tanítók 
Tanácsadója című könyvünkben is fölsoroltuk.— 
B. D. K. Ha szervezett, önálló tanítói állás az, 
ahol ön működik, akkor a hitfelekezet is köteles 
legalább kétszobás lakást adni, szükséges mel-
lékhelyiségekkel és kerttel. — K. E. B. Az 
Országos Tanítói Nyugdíjalap szerint a nyug-
díjazás kulcsa ez: első 10 évben az utolsó 
évben élvezett beszámítható tanítói fizetés 
40% "áj 9/ további években 2 — 2 % . Szolgálat-
képtelenségre vonatkozó bizonyít. ányra nincsen 
szüksége. Ha nyugdíjaztatni akarják, akk™- a 
nyugdíjintéző eljárás folyamatához tartozik a., 
is, hogy a tisztiorvos alaposan megvizsgálja, 
valóban alkalmatlan-e tovább a rendes tanítói 
működésre. Nyugdíjazásért önmagának kell 
folyamodnia, ha nem hivatalos kényszernyug-
díjazásról van szó. — P. I. P. A tanítói lakás 
kellő kiszolgáltatása ügyében a törvényes út a 
közigazgatási eljárás. Tudniillik, ha az iskola-
fönntartó ebbeli kötelességének nem hajlandó 
többszöri fölszólítás és megintés dacára eleget 
tenni, akkor az illető tanító maga forduljon a 
kir. tanfelügyelőség útján a közigazgatási bizott-
sághoz és kérje, hogy a törvény értelmében 
megszabott illetmény kiszolgáltatására kötelezze 
az iskolafönntartót. — É. T. Ha a főgimnázium 
VIII. osztályát elvégezte a fia, ennek alapján 
már lehet önkéntes. Hogy mennyibe kerül az 
önkéntesség egy esztendőre, az attól függ, 
milyen fegyvernemet választ, mert a fölszerelés 
és a helyi tartózkodás nagyban módosítja a 
költségek összegét. Legalább 1200 K t lehet 
alapul venni, hogy annyiba belekerül az ön-
kéntesség. — G. D. Cs. Ha az illető tanító 
meghalt, felesége, aki aktív tanítónő, folyamod-
jék a félévi özvegyi díj kiutalványozásáért, elhalt 
férje fizetése és korpótléka után számítva a 
járandóságot. — H. J. Gy. A levelében mon-
dottak szerint, ha azok szószerint igazak, valami 
tévedésnek kell lenni a nyugdíj kiszabásánál, 
föltéve, hogy az illető tanító minden tekintet-
ben megfelelt a törvényes követelményeknek és 
tanítói beszámítható fizetése legalább 600 K 
volt, akkor 42 évi folytonos szolgálat után 
legalább 600 K t kellene kapnia. De hát miféle 
makacsság volt az, hogy a korpótlékokat az 
illető nem követelte s ha követelte, miért nem 
folyamodott a korpótlékoknak a nyugdjba való 
beszámításáért ? Folyamodványt kellene be-
terjeszteni nyugdíjigénye helyesbítéseért. — 
1221. 1. Ha a más községből átjáró izr. tanuló 
atyja annak a hitközségnek nem tagja, akkor 
ön nem köteles őt ingyen tanítani. 2. Postai 
portómentességre vonatkozólag kérjen infor-
mációt a postahivatalnál. — K. F. K. A kör-
jegyző helyesen állítja, hogy míg ön a harma-
dik korosztályon túl nem jutott, kivételes 
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nősülési engedély nélkül nem nősülhet. Na-
gyon természetes, hogy az anyakönyv veze-
tője a kihirdetést nem foganatosította. — 
K. B. Sz. Gyermeki lélek tanulmányozása kér-
désében forduljon Nagy László képzőintézeti 
igazgató úrhoz, Budapesten. (II., Csalogány-u.)— 
V. J. Helytelenül tenné, ha, bár nyugdíjazott 
tanító, ön az állami iskolában a hitoktatás 
mellett még napi 1—2 órával bibliát, héber 
imát tanítana a gyermekeknek. Elég teendője 

- van annak a tanulónak az állami iskolában 
rendes kötelezett tanításterv keretében. Nem 
kell azon kívül fárasztani, kimeríteni testi, lelki 
erejüket. Az állami iskolai hatóság is beleszólna 
ebbe a dologba. — Békésmegyei. A tanítói 
oklevél nem ad jogot arra, hogy a választói 
névjegyzék összeállításánál a tanító adóját két-
szeresen számítsák. — R. E. M. Mint áll. el. 
iskolai tanítónak, külön erkölcsi bizonyítványra 
valamely állás elnyerésénél azért nincsen szük-
sége, mert hiszen a jelenlegi működéséről szóló 
hatósági bizonyítvány a tanító erkölcsös voltát 
is magában foglalja. — B. (jr. Mivel 1900-ban 
az érettségi vizsgálaton 3 tárgyból véglegesen 
elbukott, bár gimnáziumi VIII. osztályos bizo-
nyítványa és tanítói oklevele van, ezek alapján 
az egyetemen rendes tanuló nem lehet. A köz-
okt. miniszter űr nem adhat önnek kedvezés-
képen érettségit pótló igazolványt. Ha a tanítói 
pályáról lelép, elveszti azzal a pályával járó 
jogokat a katonáskodás terén. Sőt még az is 
megtörténhetik, hogy mivel önkéntességért 
annak idején nem folyamodott, három évi szol-
gálatra fcgjak kötelezni. — L. M. On már két 
ízben folyamodott azért, hogy állami tanító létére, 
nála lakó s önnel közös háztartásban levő édes-
anyja részére kedvezményes vasúti igazolványt 
kapjon. Mind a kétszer elutasították. Kár volna 
harmadszor is megpróbálnia a folyamodást. — 
K. F. H. Ha ön 36 év óta működik a nép-
tanítói pályán s orvosa állítása szerint majdnem 
teljesen elvesztette hallását, ne nyugdíjazást 
kérjen, hanem gyógyítás végett szabadságot, 
esetleg félesztendőre, vagy ha az orvosok kí-
vánják, egész esztendőre. Mivel a tanítói 
pályán vesztette el hallását, az iskolafönntartó 
bizonyára méltányosságból is meg fogja hagyni 
ön részére betegsége alatt az évi fizetést és más 
alapból gondoskodik megfelelő helyettesítésről. 
Lehet, hogy egy évi gondos kezelés és pihenés 
folytán teljesen alkalmassá válik a további 
rendes működésre. — H. J. M. Ha rendes, 
szervezett álláson töltötte 1903 szeptembertől 
1904 februárig az időt és ugyanazon az álláson 
nevezték ki állami tanítónak, akkor a helyettesi 
évét a nyugdíjba bizonyára be fogják számítani. 
Föltéve, hogy egyéb követelményeknek is meg 
felel a nyugdíjintézetbe való fölvétel tekintetében. 

Ötödéves korpótlékát végleges szolgálatba1 épé-
sétől számított 5 év elteltével folyósítják. 
Nem adnak minden esztendőben új nyugdíj-
könyvet, hanem egy nyugdíjkönyvbe jegyzik 
be évről évre a megfelelő adatokat. — 
Sz. G. Várja be a vallás tanításáért beadott 
kérvénye elintézését. Ha ebben az esztendőben 
nem utalványoznák, terjesszen be új folyamod-
ványt a közoktatásügyi minisztériumba. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
I Schmidt Albin f j Lapunk mult számának 

lezárása után vettük a szomorú hírt, hogy 
Schmidt Albin, nyug. székesfővárosi igazgató-
tanító, az Eötvös-alapnak éveken át volt buzgó 
pénztárosa, Vecsésen, ahová nyugdíjaztatása 
után visszavonult, 62 éves korában meghalt. 
Az elhunyt mintaképe volt a lelkes, fáradhatat-
lan magyar néptanítónak. Szerették tanítványai, 
kartársai és mindenki, aki megismerte, mert 
áldott jó szíve s páratlanul kedves modora volt. 
Tanítóskodását Vecsésen kezdette meg, ahol 
meg is nősült, majd Újpestre, onnét pedig a 
fővárosba került. Igazgatónak választatván, a 
Wesselényi-utcai elemi és iparostanonc-iskolát 
vezette, mintaszerű pontossággal. A székesfőváros 
közgyűlése fáradhatatlan buzgalmának elismeré-
séül a főváros szolgálatában eltöltött 37 esztende-
jét 40 évnek számítván be, teljes nyugdíjat szava-
zott meg neki. S amily mintaszerű volt, mint 
tanító, oly példás volt a családi élete is, a szeretet 
lévén vezérlő csillaga úgy tanítói pályáján, vala-
mint családi életében is. Két leánya fővárosi taní-
tónő, a harmadik — a legfiatalabb — most nyert 
tanítónői oklevelet. Fia : Sebő Béla fővárosi tiszt-
viselő. A megboldogult a tanítói közügyek körül is 
nagy munkát fejtett ki. A Eötvös-alap» megalapí-
tásában, mint Péterfy Sándor barátja és hűséges 
munkatársa, tevékeny részt vett orsz. segélyegye-
sületünknek öt éven át lelkiismeretes és buzgó 
pénztárosa volt s az Eötvös-alap fölvirágzása az 
ő pénztárosi működésével szorosan összefügg. 
Nagy érdemeket szerzett a fővárosi tanítók segély-
egyesülete körül is, melynek pénztárosa, majd 
igazgató-tanácsi tagja volt. Szóval : Schmidt 
Albinban a magyar tanítóság egyik legkiválóbb 
alakját gyászolja: a tanítói névnek a megbol-
dogult mindenütt és mindenkor tiszteletet szer-
zett. „Adjon Isten sok oly tanítót magyar 
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hazánknak, mint amilyen Schmidt Albin volt!" 
— írja Péterfy Sándor az Eötvös-alap elnökéhez 
intézett levelében. — Schmidt Albin temetésén, 
mely Yeesésen ment végbe, nagy és általános 
részvét nyilatkozott meg. Budapestről vagy 
hatvan kartársa kísérte őt örök nyugvóhelyére : 
a Wesselényi-uteai iskola tanítótestülete, az 
Eötvös-alap tíztagú küldöttsége stb. A ravatalt 
30 koszorú borította, köztük az Eötvös-alap 
hatalmas babérkoszorúja, nemzeti színű szalag-
ján ezzel a fölírással : Schmidt Albinnak, feled-
hetetlen pénztárosának, a hálás Eötvös-alap. 
Az Eötvös-alap nevében Trajtler Károly fővárosi 
szakfelügyelő, másodelnök, a Wesselényi-utcai 
tanítótestület nevében Csorna Zsigmond mon-
dott megható beszédet. A megboldogult nagy 
népszerűségére vall az is, hogy Yecsés apraja 
és nagyja megjelent a temetésen, köztük több 
egykori tanítványa is. Nyugodjék békével és 
emlékezetét kegyelettel őrizzük meg! 

— Lapunk főszerkesztője f. hó végén 
Milánóba utazik a kiállítás tanulmányozására, 
ahonnét október közepén tér vissza. A távolléte 
alatt nevére érkező levelekre csak visszatérte 
után fog válaszolni. 

— Székesfővárosi új igazgató-tanítók. 
A fővárosi tanács 7 új el. isk. igazgató-tanítót 
választott ; az új igazgatók a következők : 
Barca Albin, Bévhegyi Iván, Kiss Ildebert, 
Győrfy János, Gerley Szevér, Pagács János és 
Hargitai Flóris. 

— A Magyar Tanítók Naptára az 1907. 
évre már megjelent. A naptár első oldalát 
Apponyi Albert gróf sikerült arcképe díszíti. 
A közoktatásügyi miniszterről Körösi Henrik 
kir. tanfelügyelő írt magvas tanulmányt. A 
székesfőváros kir. tanfelügyelőjének s az Eötvös-
alap új igazgató-tanácsosának: Mosdóssy Im-
rének arcképét is közli a naptár, melynek 
számára Péterfy Sándor ismét írt igen érdekes 
emlékezést Bárány Ignác és tanítványai címen. 
Nagyon érdekes közleményei a tanítók naptá-
rának Móra István kedves és tanulságos rajza 
a tanítói életből és Büchler Hugó megfigyelései 
a gyermekek képzettársításairól. Ez utóbbit 
nagy haszonnal olvashatják kartársaink közül 
különösen azok, akik a gyermekmegfigyelések 
iránt érdeklődnek. Nem kevésbé érdekes köz-
lemények Vecsei József Kis históriái és Nagy 
Sándornak A mi iskolánk jubileumán című 

cikke. Hangulatos szép verseket Minké Béla, 
Nagy Lajos, Szlányi György, Dura Máté és 
Walter György írtak a naptárba. Az év ese-
ményeiről többhasábos közlemény ad számot. 
Nagy haszonnal fogják olvasni azon kartársaink, 
akiknek gyermekeik vannak, dr. Göőz Józsefnek 
Tanítók fiainak és leányainak iskoláztatása 
című, gyakorlati útmutatásokat tartalmazó cik-
két. A naptár szövegét 17 kép élénkíti. A 
Magyar Tanítók Naptára tudvalevőleg tanítók 
fiainak ösztöndíjalapjára jövedelmez s az első 
ösztöndíjat az eddigi jövedelemből már az 
Eötvös-alap f. évi augusztusi közgyűlése meg 
is szavazta. Aki tehát ezt a naptárt megrendeli, 
tanítók tanuló gyermekeivel tesz jót. Az Eötvös-
alap elnöksége lapunk útján kéri a kartársakat, 
hogy, mivel naptár minden házban kell, a 
tanítóknak tanítók által írt ezt a naptárát 
rendeljék meg mennél többen, mivel az Eötvös-
alapnak minden eladott példányból szép haszna 
van. Az egyesületi elnökségek és a nagyobb 
testületek gondoskodhatnának a Magyar Tanítók 
Naptárának tömeges megrendeléséről és a kar-
társak közt való szétosztásáról. Az Athenaeum 
könyvkiadóhivatala (YII., Kerepesi-út 54. sz.) 
80 fillérért bérmentve küldi meg a Magyar 
Tanítók Naptárát. 

— A Bpregvármegyei Közművelődési 
Egyesület Ardánházán tartotta meg ez évi 
közgyűlését. Az elnöki megnyitó után Bhédei 
János titkár javaslatára Apponyi Albert gróf 
minisztert és Halász Ferenc miniszteri tanácsost, 
mint az egyesület egyik megalkotóját, távirat-
ban üdvözölték. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
a népkönyvtárak fokozott és gyors szervezése 
érdekében a Múzeumok és Könyvtárak Orszá-
gos Tanácsához fölír s biztosítja arról, hogy a 
népkönyvtárak buzgó kezelőit erkölcsi elisme-
résben és jutalmazásban fogja részesíteni s hogy 
Zajgón, hol 111 mindennapi és 52 ismétlő-
tanköteles évek hosszú sora óta nélkülözi az 
iskolázás áldásait, elemi népiskolát állit. A ren-
delkezésre álló 656 K jutalomösszegből az első 
100 koronás Halász Ferenc jutalomdíjat Osztie 
István klacsanói áll. el. isk. tanítónak, a Nem-
zeti Kaszinó alapítványának kamatát Miklós 
József mezőkászonyi áll. el. isk. ig.-tanítónak, 
az öt egyenként 100—100 koronás díjat Ba-
la j thy István oroszvégi, Borköles János klacsanói, 
Knauer József szolyvai, Serly Ferenc és Törös 
Sándor beregszászi áll. el. isk. igazgatóknak 
ítélték oda. Ezen összegeket elismerőoklevél 
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kapcsán a jutalmazottaknak buzdító szép beszéd 
kíséretében Szevtpétery Endre egyesületi igaz-
gató adta át. Nagy Ernő indítványára egy-
hangú határozattal mondta ki a közgyűlés, 
hogy fölkéri Bereg vármegye törvényhatósági 
bizottságát, hogy a néptanítók fizetésének ren-
dezése ügyében az ország törvényhozásához írjon 
föl s hasonló eljárásra a társtörvényhatósági 
bizottságokat is kérje föl. 

— Jubileumok. A Kézdivásárhelyi Peda-
gógiai Társaság szép ünneppel ülte meg Vajna 
Károly el. iskolai tanító 25 éves tanítói műkö-
dését A díszközgyűlésen Gáspár István üdvö-
zölte az ünnepeltet, átnyújtván neki a Társa-
ság emléktárgyát. A jubiláns volt tanítványai 
200 koronás alapítványt tettek egykori tanító-
juk nevére. A főügyész és az alispán meleg-
hangú levélben, a helyi hatóságok, tanítótestü-
letek stb. pedig küldöttségek élén üdvözölték 
jubiláló kartársunkat, kit a jelenlegi tanítványok 
nevében is köszöntött egy ügyes kis leány-
növendék. Vajna Károly meghatottan mondott 
köszönetet az ünneplésért. — A Szombathely 
róm. kath. egyházmegyei tanítógyülésen lelke-
sen ünnepelték Barabás György igazgató-tanítót 
40 éves tanítóskodása alkalmából. Érdemes kar-
társunkat Pados Gábor községi igazgató tanító, 
az egyesület alelnöke üdvözölte a tanítóság 
nevében, átnyújtván neki az egyesület értékes 
ajándékát. Horváth István prépost-kanonok is 
üdvözölte a jubilánst, aki köszönetét fejezve ki, 
a többi közt ezeket mondotta. „Hosszú időre 
terjedő tanítóskodásom alatt, mint a közpályán 
működő minden embernek, bizony nekem is 
voltak néha-néha kellemetlenségeim ! Egyszer-
másszor itt-ott félreértették jó szándékomat. 
Ámde tanítói állásomat csak annál jobban sze-
rettem és soha életemben nem bántam meg, hogy 
e pályára léptem. A kellemetlenségek pedig 
mind elenyészően kevesek és kicsinyek voltak 
azokhoz az örömekhez képest, amiket e 40 év 
alatt éreztem. Szűkebb működési körömben 
elismeréssel találkoztam s hálátlan volnék, ha 
elhallgatnám, hogy Sárvár lelkes közönsége 37 
év lefolyása alatt rokonérzelmével mindig meg-
ajándékozott. Legtöbb erőt és kedvet a munkára 
mégis kedves kartársaim bizalmából merítettem. 
Mint egyházmegyei tanítóegyesületünknek meg-
alakulása — tehát 1884 — óta érdemetlen 
elnöke az igazi kollegialitás ápolására és fejlesz-
tésére, nemkülönben a tanítói állás emelésére 
fordítottam gyenge tehetségemet." — Lehoczky 
Imre nádasdi kántortanító 40 éves tanítói műkö-
dését a „Kassavidéki róm. kath. tanítóegyesület", 
a kartársak, a lelkészek, tai ítványai s a nagy-
közönség Nádasdon nagy fénnyel ünnepelték 
meg. Ünnepi istenitisztelet után az iskolában 
gyűltek össze, hogy üdvözölhessék a derék 

kartársat s egy községet megmagyarosító tanítót. 
Az elhangzott üdvözlőbeszédek közül kiemel-
hetjük Hammersberg László országgyűlési kép-
viselő, valamint a járási főszolgabíró üdvözlő-
beszédeit. 

— Rövid hírek. Országos ipar- és mezőgazda-
sági kiállítás lesz Pécsett a jövő évben, május hó 
15-től szeptember hó 15-ig. Kiállítást rendeznek 
Pécs iparosai, kereskedői és mezőgazdái. A 
kiállítás fővédnökségét ő Felsége hozzájárulá-
sával Baranya vármegye legnagyobb birtokosa, 
Frigyes főherceg és neje, Izabella főherceg-
asszony ő császári és királyi fenségeik vállalták 
el; a védnökök díszes sorában pedig helyet 
foglalnak a Baranya vármegyével közelebbi 
összeköttetésben álló nagynevű főurakon kívül 
dr. Wekerle Sándor miniszterelnök, Kossuth 
Ferenc, dr. Darányi Ignác, gróf Apponyi Albert 
miniszterek és Szterényi József, Popovics Sándor, 
dr. Mezőssy Béla államtitkárok. — A hajdú-
böszörményi Bocskay-szobor leleplezése, melyről 
lapunk mult számában írtunk, mivel a buda-
pesti ércöntő a szobor megöntésével még 
nem készült el, f. hó 30-ról élhalasztatott. 
Valószínűleg október 31-én, a reformátu-
sok emléknapján lesz a leleplezés. — Gyűlések. 
A „Zalamegyei ált. tanítóegyesület muraközi 
tanítóköre" ez évi XXXIII. rendes, az aradi 
vértanúk ünneplésével egybekötött közgyűlését 
október hó 6-án d. e. 10 órakor Dráva vásár-
helyen, az állami népiskolában fogja megtartani. 
A „Fejérmegyei tanítótestület" f. évi szeptem-
ber hó 26-án és 27-én Székesfehérvárott, a 
vármegyeház nagytermében tartotta XXXII. évi 
rendes közgyűlését. A „Háromszékvármegyei 
tanítótestület" Zágonban, a községháza dísz-
termében, f. hó 27. és 28. napjain közgyűlést 
tartott. A „Torda-Aranyosvármegyei ált. tanító-
testület" XXIX. évi rendes közgyűlését Tordán, 
a polgári iskola, tornatermében, f. évi október 
hó 5-én tartja meg. A „Heve-nagykunsági ev. 
ref. egyházmegyei tanítóegyesület" XXIV évi 
közgyűlését október hó 8 an, Tiszafüreden fogja 
megtartani. 

— Halálozás. Hanel Géza basahidi közs. 
tanító f. hó 17-én elhunyt. — Gräbeldinger 
Annuska majdani állami tanítónő 20 éves korá-
ban meghalt. Áldás emlékökre ! 

Tarta lom : Elemi népoktatásunk 1904-ben. — 
A Madarak és Fák napja. Mencsey Károly — Nép-
nevelés a kaszárnyában. Lakatos Lajos. — Küzdelem 
a métely ellen. Vörösváry Bclávé. — A kántori nyug-
díjügy. Szokoly István. — A Népmívelés. — SzUn-
ci ra : Gyermekötletek. Szőke István. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Sleek»phatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i lletékes kir. tanfelügyelő altal láttamozott 
községi elóljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre <"> korona, 
negyedévre '2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Aa ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Effj'éb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted r?;*zét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. \ 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEli., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., 1SK0LA-TEB S. 

Kéziratokat n«m adunk vissza. 

Elemi népoktitásímk 1904-beu. 
A népiskolák között úgy számuk, mint 

fontosságuk miatt első sorban az elemi 
mindennapi iskolák veendők tárgyalás alá. 

Amint már előző cikkünkben mondot-
tuk, 16.014elami mindennapi iskola műkö-
dött az 1903/904. iskolai évben Magyar-
országon. Az új alapokra fektetett iskolai 
statisztikai ada;, gyűjtés tehát 970-nel ke-
vesebb elemi iskoláról számol be, mint a 
régi adatgyűjtés az előző iskolai évben. 
Ennek magyarázata főképen abban rej-
lik, hogy mintegy 600 vegyes iskola az 
1902/903. tanévben külön iiú- és külön 
leányiskolának volt kimutatva. Emellett 
azonban igen jelentékeny azoknak a fönn-
álló elemi iskoláknak a száma is, amelyek 
az 1903/904. iskolai évben egy vagy 
más okból szüneteltek. Az ebben a te-
kintetben r ndőlkezésünlcre álló adatok 
nem teljesen kimerítők ugyan, mind-
amrllett igen tanulságosak s ezért föl-
említésre méltók. Ezek szerint a már 
létező és korábban működött elemi 
iskolák közül az egéiz iskolai évben 
vagy annak nagy részében összesen 208 
iskola szünetelt és pedig 147 tanító 
hiánya, 3 gyermekek hiánya, 23 pedig 
megfelelő iskolai helyiségek hiánya miatt, 
4 járványos betegség miatt (egy 4 tan-
erős r. kath. felekezeti iskola vörheny-
járvány miatt az egész éven át szüne-
telt) és 31 ismeretlen okból. Ezeken 

kívül az azelőtt működött elemi iskolák 
közül 43 végleg megszűnt (közülök 6 
bezáratott), 26 paraszttanítós, 8 zug-
iskola, 42-ről kitűnt, hogy nem létezik, 
mert a gyermekek más községbe járnak 
iskolába, 11 iskola pedig, amely az 
1902/903. iskolai évben szerveztetett, 
még nem kezdte meg működését. 

Igen hiányos és ferde képet nyerne 
azonban népoktatásunk állapotáról, aki 
az iskolák puszta számából akarna kö-
vetkeztetéseket levonni. Az egyes iskolák 
befogadóképessége és a tanítás eredmé-

\ nyessége tekintetében oly különbségek 
: észlelhetők, hogy az iskolai egységek 
! ismerete egyedül, egyéb viszonyok isme-

rete nélkül, a legkevésbé sem tájékoztat. 
Az iskolák száma az odajáró gyermekek 
neme szerint, a vegyes iskoláknál a fiúk 
és leányok elkülönítésére, az iskolák 
osztott vagy osztatlan voltára, az osz-
tályok, az évfolyamok, a tantermek és 
a tanítók számára, a működés idejére, 
a tanulók számára, a tanítók képesíté-
sére stb. vonatkozólag begyűlt adatok 
együttesen rajzolják meg népoktatás-
ügyünk állapotát. 

Ezen viszonyokat a következő adatok 
világítják meg: 

A 16.014 elemi mindennapi iskola 
közül 4 5 6 (2-85%) fiúiskola, 472 (2'95%) 
leányiskola és 15.086 (94'2o7o) vegyes 
iskola volt. Ez utóbbiak közül a fiúk 
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és a leányok 14.105 iskolában (az ösz-
szes vegyes iskolák 93'49%-ában) minden 
osztályban együtt, 434 iskolában (az 
összes vegyes iskolák 2'88%-ában) egyes 
osztályokban együtt, más osztályokban 
elkülönítve, 547 iskolában (az összes 
vegyes iskolák 3'63°/o-ában) pedig min-
den osztályban elkülönítve taní t ta t tak. 
Osztatlan 11.454 (71"52%), részben osz-
tot t 4134 (25"82%0 és teljesen osztott 
4 2 6 (2-66%) iskola volt. 

Az évfolyamok száma szerint az isko-
l áknak 7 5*72%-a h a t évfolyamú, 6 '14%-a 
öt évfolyamú, 12'36%-a négy évfolyamú, 
3'37°/o-a h á r o m évfolyamú, 1 '86%-a k é t 
évfolyamú és 0'55 % -a egy évfolyamú volt. 

Az alkalmazott tanerők száma sze-
rint az elemi iskoláknak 68'6i>%-ában 
egy, 16"62u/o-ában ké t , 5 '76%-ában há -
rom, 3'28%-ában négy, 1'59'Vo-ában öt, 
1 '16%-ában h a t és 2 '90%-ában h a t n á l 
több tanító, az összes elemi iskolákban 
pedig együttvéve 29.179 tanító műkö-
dött. Egy iskolára tehát átlagban 1'82 
tanító esett, s minthogy a mindennapi 
elemi iskoláknak a tanév végén 1,799.697 
tanulójuk volt, egy tanítóra átlag 61 és 
egy iskolára átlagban 112 tanuló jutott . 

A haszaált osztálytermek száma 27.916 
volt s így egy iskolára átlagban 1"74 
osztályterem s egy osztályteremre átla-
gosan 64 tanuló esett. Egyéb tanterem 
a 16.014 iskolában 825 volt használatban. 

Az iskolák működési idejére vonat-
kozó adatok szerint az elemi minden-
napi iskolák 39'27%-ában 9 —10 hónapig 
folyt a tanítás s ezen iskolákba j á r t a 
tanulóknak 48*50%-a, 8—9 hónapig 
működött az iskoláknak 40'oo%-a s 
ezekbe jár t a tanulóknak 34'99%-a; 8 
hónapnál rövidebb ideig folyt a tanítás 
ragályos vagy fertőző betegség, tanító 
vagy helyiségek hiánya, az iskola késői 
megnyitása vagy korai bezárása miatt 
s részben egyéb okból az iskoláknak 
20'73%-ában, amely iskolákat a tanulók-
n a k 16 '51%-a l á toga t t a . 

A tanulók által igazoltan mulasztott 

félnapok száma meghaladja a 20'5 mil-
liót, az igazolatlanul mulasztott félnapok 
száma pedig a 11 '3 milliót, ezek az 
adatok azonban nem teljesek s szintúgy 
nem egészen megbízhatók az igazolat-
lan mulasztásokért kirótt és behaj tot t 
pénzbírságra vonatkozólag begyűlt ada-
tok, amelyek szerint kirovatott ezen a 
címen 437.571 korona s behaj tatot t 
ennek 16'34%-a, vagyis 71.505 korona. 

Az elemi iskolák közül csupán az 
állami jellegűeknek fönntartási költségei-
ről vannak kimerítő adataink, amelyeket 
alább ismertetünk. Arra nézve azonban, 
hogy a nem állami jellegű elemi iskolák 
közül hány részesült állami segélyben, 
s a felekezeti, egyesületi s magánjellegű 
elemi iskolák közül háuy részesült köz-

I ségi segélyben, továbbá, hogy ez az 
állami és községi segély mily ös zegre 
rúgott, vannak adataink. Ezen adatok 
szerint az állam 7686 nem állami jellegű 
elemi mindennapi iskolát 3,486.615 ko-
ronával segélyezett, egy segélyezett 
iskolára tehát átlagban 454 korona 
esett, a községek pedig a felekezeti, 
egyesületi és magánjellegű elemi minden-
napi iskolák közül 4433 iskola fönn-
tartásához 3,323.122 koronával járultak 
hozzá, amely összegből egy segélyezett 
iskolának átlagosan 750 korona jutott. * 

A mindennapi elemi iskolák jelleg szerint 
következőképen oszlottak meg: állami jellegű 
volt az összes elemi iskoláknak 10'»9%-a, köz 
ségi jellegű 8'44%-a, római katholikus feleke-
zeti 82'52%-a, görög katholikus 12'4i°/o-a, 
görög keleti 10"8i0/o-a, ágostai hitvallású evan-
gélikus 8 '31 °/o -a, evangélikusreformátus 11 "56 % - a, 
egyesült protestáns O"02°/o-a, unitárius 0"22°/o-a, 
izraelita 2'88%-a, egyesületi jellegű 0'21%-a és 
magánjellegű l ' 6 3 ° / o - a . Az állami, a községi, az 
egyesületi és a magánjellegű iskolák tehát az 
elemi iskolák között valamivel kisebb, a fele-
kezetiek pedig részben ugyanolyan, részben 
pedig valamivel nagyobb arányban vannak 
képviselve, mint az összes népiskolák között, 
viszont a felső nép- és polgári iskolák között 
a felekezeti jellegű iskolák jelentékenyen kisebb, 
az előbbiek pedig megfelelően nagyobb arány-
ban vannak képviselve. 
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Az iskoláknak a tanítás nyelve szerinti meg-
oszlását feltüntető adatok közül csupán a tisz-
tán magyar és a más nyelvvel vegyes magyar 
tanítási nyelvet használó iskolák adataira szo 

•rítkozva, a következő arányszámokat idézzük: 
A magyar nyelv egyedül, vagy más nyelvvel 
kapcsolatban tanítási nyelvéül szolgált 12 660 
elemi iskolának, vagyis az összes elemi iskolák 
79oi;%-ának. Jelleg szerint — fogyó arányban 
sorolva föl a megfelelő adatokat — első helyen 
az u itárius (36 iskola) és az egyesült protes-
táns (3 iskola) jellegű iskolák állanak, amelyek-
ben kivétel nélkül és kizárólag magyar volt a 
tanítás nyelve. Utánuk az izraelita felekezeti 
elemi iskolák következnek, amelyeknek ugyan 
szintén mindegyikében tanítottak magyarul, 40 
iskolában azonban más nyelven is. Az evangé-
likus református elemi iskoláknak 99'95°/o-ában 
(1 cseh nyelvű kivételével valamennyiben), az 
államiaknak 99'S9%-ában (2 átmenőleg tót 
nyelvű kivételével valamennyiben), a magán-
jellegűeknek 99'ö2% ában (1 német-oláh nyelvű 
kivételével valamennyiben), a római katholikus 
felekezetieknek 92"63ü/o-ában, az egyesületi 
jellegűeknek 90'90%rában, a községieknek 
86'240/o-ában, az ágostai evangélikus felekeze-
tieknek 74'06%-ában, a görög katholikus fele-
kezetieknek 46'25%-ában s a görög keleti fele-
kezeti jellegűeknek 21"2ö°/o-ában volt a magyar 
nyelv tanítás nyelvéül alkalmazva. 

Csupán azokat az iskolákat véve figyelembe, 
amelyekben kizárólag magyar nyelven folyt a 
tanítás, a különböző jellegű iskolák sorrendje 
következőleg módosul : az evangélikus reformá-
tus felekezeti iskolák 98':i2%-os arányukkal 
megelőzik a 9 1 ' 3 2 ° / o - k a l szereplő izraelita fele-
kezeti iskolákat, a magánjellegűek 8 8 ' 5 0 ° / o - k a l 
a 87'7oYo-ot feltüntető állami iskolákat, a 
81'81%-os aránnyal jelentkező egyesületi jelle-
gűek a római katholikus felekezeti iskolákat, 
amelyeknek csak 64'é0%>-ában tanítottak kizá-
rólag magyar nyelven, a községiek 64,28%-kal 
ebben a csoportosításban is a 8., a 29'55°/o-kal 
szereplő ágostai evangélikus felekezetiek a 9. 
és a görög katholikus felekezetiek 10'82%-kal 
a 10. helyen állanak, s az utolsó helyet itt is 
a görög keleti felekezeti iskolák foglalják el, 
amelyek közül csak O'ioVo-ot tevő 7 iskolában 
volt a magyar nyelv egyedüli tanítási nyelv 
gyanánt használatban. 

Azoknak az ismétlő-tanköteleseknek oktatá-
sára, akik tanulmányaikat magasabb fokozatú 
iskolákban nem folytatják és iparostanonc-isko-
lába járni nem tartoznak, mint már föntebb 
mondottuk, 11.196 általános ismétlő-iskola, 
2296 mindennapi elemi iskolával kapcsolatosan, 
és 36 önállóan szervezett gazdasági ismétlő-
iskola állott fönn. Az általános ismétlő-iskolák 

közül 699 állami, 827 községi, 9546 felekezeti, 
10 egyesületi és 114 magánjellegű elemi iskola 
mellett működött, a nem önállóan szervezett 
gazdasági ismétlő iskolák közül pedig 887 állami, 
287 községi és 991 felekezeti iskola mellett s 
ezeken kívül 131 községi jellegű gazdasági 
ismétlő-iskola más, nagyobbrészt felekezeti jel-
legű mindennapi iskolák mellett volt szervezve. 
Az önállóan szervezett — szaktanítós — gaz-
dasági ismétlő-iskolák közül 1 állami s 35 köz-
ségi jellegű volt. 

Az itt említett 131 mindennapi iskolával 
kapcsolatosan és a 36 önállóan szervezett gaz-
dasági ismétlő-iskolától eltekintve, az állami 
mindennapi elemi iskoláknak 39-690/o-a, a köz-
ségieknek 61'18%-a, a felekezetieknek 75'73%-a, 
az egyesületieknek 30'30%-a s a magánjelle-
güeknek 43'G9°/o a mellett volt ugyanolyan 
jellegű általános ismétlő-iskola s az államiaknak 
5 0 " 3 7 ° / o - a , a községieknek 2 1 ' 2 3 % - a s a felekeze-
tieknek 7"8ß°/o-a mellett ugyanolyan jellegű 
gazdasági ismétlő-iskola működésben. 

* 

Állami demi népiskolák. Az állam a 
népoktatás ügyét a nem állami jellegű 
elemi iskoláknak nyúj to t t segélyezésen 
kívül 1761 elemi iskola fönntartásával 
mozdította elő. Ezen iskolák közül 47 
fiúiskola (2*67°/o), 54 leányiskola (3"07°/o) 
és a többi 1660 vegyes iskola (94'26°/o), 
amely utóbbiaknak 89'28%-ában a fiúk 
és a leányok minden osztályban együtt, 
5'48°/o-ában egyes osztályokban együtt, 
másokban elkülönítve, 5'24%-ában pedig 
minden osztályban elkülönítve taní t ta t -
tak. Az osztatlan állami elemi iskolák 
aránya 49'23°/o, a részben osztottaké 
45'94°/O ós a teljesen osztottaké 4'830/'o. 
Az évfolyamok száma szerint az állami 
elemi iskoláknak 79"49%>-a hat, 8'01%-a 
öt,8'35°/o-a négy, 1 ' 9 9 % - a h á r o m , l '930/o-a 
két ós 0'23°/o-a egy évfolyamú; a taní-
tók száma szerint részletezve pedig 
42'59°/o-a egy, 26'oi%>-a két, 10'05%-a 
három, 6 '70%-a négy , 3 '69%-a öt, 3 '63%-a 
hat és 7'33%-a hatnál több tanítóval, 
illetőleg tanítónővel működött s az ösz-
szes állami elemi iskolákban együttvéve 
4715 tanerő állott alkalmazásban. Egy 
iskolára tehát átlagosan 2'68 tanító esett. 
Az állami mindennapi iskolák tanulói-
nak száma a t anévvégén 258.715 főre 

40* 
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rúgott, az előző évhez képest tehát 
8522-vel emelkedett, a használt osztály-
termek száma pedig 4521 volt és így 
egy iskolára átlagban 2'57 osztályterem 
és 147 tanuló, egy tanítóra pedig 55, 
és egy osztályteremre 57 tanuló jutott . 
Egyéb tanterme 178 volt az állami 
mindennapi elemi iskoláknak használat-
ban. Az állami elemi iskolák működési 
idejére a következő adatok vetnek vi-
lágosságot: 9 —10 hónapig működött az 
iskolák 66'16%-a s ezekbe j á r t a ta-
nulóknak 69'i8°/o-a, 8—9 hónapig mű-
ködött az iskolák 23'79%-a s ezekbe 
járt a tanulóknak 19'97%-a; míg a 
többi iskolában 8 hónapnál rövidebb 
ideig folyt a tanítás. Az igazoltan mu-
lasztott félnapok száma megközelíti a 
4 milliót, az igazolatlanul mulasztottaké 
pedig meghaladja az 1*5 milliót. Az iga-
zolatlan mulasztásokért kirót t pénzbírság 
123.729 korona s a befolyt bírság 9990 
korona. 

Az állami mindennapi iskolák tanulói 
nak 54'7%-a magyar, 17'2%-a német, 
12'i°/°-a tót, 8'8°/o-a oláh, 2'9%-a ru-
tén, 1'5%-a horvát, 1'1%-a szerb és 
1'7 °/o -a egyéb anyanyelvű volt, s végül az 
összes fönntartási költségek 9,809.976 
koronára rúgtak, amelyből az állam 
7,357.161 koronát fedezett, 

A z iparostsmoiic-oktatás reformja. 
A Néptanítók Lapjának f. évi 4. számában 

ily címen megjelent egy cikkem, melynek idő-
szerűségéről tanúskodott az, bogy a fölvetett 
kérdéshez többen hozzászólottak. A szerkesztő 
úr szíves engedelmével a hozzászólások befeje-
zéseképen leszek bátor a megjelent cikkekre tár-
gyilagos észrevételeimet megtenni. 

Általában igen örvendetes jelenség, hogy a 
kérdéssel szívesen foglalkozik a magyar tanító-
ság. Bölcsen belátja ugyanis, hogy új elvekre, 
új iniézményekre kezd helyezkedni a társadalom, 
tehát a régi elvek, régi intézmények is meg-
újítandók, átalakítandók, a megújhodott társa-
dalom igényeihez képest. 

Az összes fölszólalók megegyeznek abban, 
hogy a kérdés aktuális s hogy tenni kell vala-
mit. Az egyetlen Szentjóby Kálmán úr az, aki 
cikkemet sérelmesnek találta a tanítóságra, 

holott azt a cikkből még nagy erőltetéssel sem 
lehetne kimutatni. Sőt Szentjóby úr védelmi 
hevében annyira megy, hogy szinte mártírokat 

; csinál a szegény mesterekből is a jogtalan és 
igaztalan támadás miatt. 

A cikk senkit támadni nem akart, nem is 
támadott. Személyeskedésnek nincs helye komoly 
vitákban. Ott az érveknek kell döntőkn. k lenniök. 

Egyik fővárosi napilapban annakidején akadt 
olyan névtelen bátor férfiú, aki a kérdést sze-
mélyeskedés terére kívánta játszani. De ízlésem 
tiltja, hogy a személyeskedést folytassam, mert 
különben maga az ügy szenvedne kárt. 

Abban minden fölszólaló egyetért, hogy az 
inasok tisztaságára nay y gond fordítandó. Csak 
Szentjóby úr iskolájában nines erre szükség. 

' Erre pedig én nem mondhatok egyebet, mint 
I azt, hogy: „Hál' Istennek!" 

Bárcsak mindenütt így volna ! Hanem aztán 
árulja is el a titkát Szentjóby úr, hogy mód-
szerét minden iparostanonc-iskoláb.in alkalma-
zásba vehessük ! Különben is cikkemben nem azt 

I mondtam, hogy minden inas piszkosan jön az 
! iskolába, hanem csak azt, hogy sokan. Pedig azt 
j akarjuk, hogy egy sem legyen piszkos! Egyébként 
! tartozom Szentjóby úrnak a temesvári iparos-
I tanonc-iskolára tett gúnyos megjegyzésére azzal 

a nyilatkozattal, hogy bár a temesvári iparos-
tanonc-iskolában is megjelenik piszkosan több 
gyermek, ez az iskola bátran fö vehet i rend, 

; tisztaság dolgában a versenyt a iár a debreczeni 
iparostanonc-iskolával is. A kérdés általánosan 
volt tárgyalva, megjegyzéseim is általánosak 
voltak, tehát nincs értelme egyes iskolák jellem-
zésének. 

A fürdő- vagy mosdószobák fölállítását azért 
találják egyesek kivihetetlennek, mert nincs rá 
fedezet, vagy az előadás előtt és alatt nem 
volna idő a fürdésre és mosdásra. De nem 
mondja ki egyik hozzászóló sem, hogy, ha meg-

! volna, rossz volna. 
í Csak a fönnebb említett budapesti napilap 

cikkírója tartotta szükségesnek ökölnyi betűkkel 
kijelenteni, hogy az „vicclapba való javaslat!" 
Kigúnyol a vízért, de különösen a szappanért ! 
Nos, azt még sem hittem volna, hogy akad 
Magyarországon a XX. században magát peda-
gógusnak nevező ember, aki a víz és a szappan 
ellen mennydörögjön s terjesztőjét érte még 
meg is rója. Ma már mindenki tudja, hogy a 
szappan a kultúra fokmérője ! Talán még a 
Fidsi-szigeteken is tudják ! 

Hogy mikor fürödjék meg az ir.as: előadás 
előtt, alatt, vagy után e, avagy más napon, 
arról lehet beszélni. Lám, Székely Károly úr 
úgy oldotta meg a kérdést, hogy inasainak a 
fürdőigazgatóságok jóvoltából ingyenes fürdő-

< jegyeket osztogat, mint ő ezt e lapok hasábjain, 
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a 13. számban megírta. Nem lehetne ezt máshol 
is megtenni ? 

Vagy ha az iskola mellett emelnének fürdő-
házakat, nem lehetne-e ezekben tanítási időn 
kívül ingyen fürdeniök az inasoknak? 

Es talan bizarr idea az, mint az a nevezett 
lap szememre hányta, hogy iskolák mellett 
fürdőket építsünk? Külföldön nem is egy, de 
számtalan modern iskola mellett építenek ma 
már fürdőházakat, és csodálatos, hogy azok a 
nemzetek épen a legműveltebb országok, hol 
ilyen intézmények létesültek ! Sőt tudtommal a 
temesvári piaristák új gimnáziumának első 
tervében benn volt a fürdőház is, de a fedezet 
hiánya s nem célszerűtlensége vagy bizarr volta 
miatt kellett elejteni az ideát. Ha lett volna 
elég pénz, lett volna fürdőház is az intézetben. 

Ha volna elég pénzünk, bizony építenünk 
kellene még az elemi iskolák mellé is fürdő-
házakat. Az intézetek vezetői majd tudnák, hogy 
mikor kell azokat használni. 

Sajnos azonban, szegények vagyunk s nem 
telik pénzünk ilyesmikre. De sokkal könnyebben 
megvalósítható a mosdószoba kérdése. Ez keve-
sebb költséggel beállítható és használatba is 
vehető. Az az egynegyed óra, mit a tanításból 
a mosdásra elveszünk, busásan kárpótlást nyer 
azzal, hogy az inas szeméből a hideg víz ki-
vette az áimot, vagy hogy tiszta arccal, kézzel 
ülhet benn a tanteremben s lassan hozzászokik 
a tisztasághoz. 

A föltűnően rongyos ruha megvarrása sem 
valami ördögi munka. Egy-egy inas túlszennyes 
ruhájának a kimosása vagy mosatása bizony 
szégyenére válnék az illető inasnak s nem is 
kellene épen emiatt gyakran megtenni. 

Általában a tisztaság és a rend alapja az 
•életnek és egészségnek, a szellem rugékony-
ságának, frisseségének. Aki tehát e kérdésről 
lekicsinylőleg nyilatkozik, lehet minden, csak 
nem jó pedagógus. 

Próbálja meg tehát minden érdekelt tanférfiú 
a maga községében, varosában a tisztaság és 
rend fönntartásának eszközeit keresni, nem pedig 
az ellen küzdeni. Hogy azonban tervem nem 
abszurd s előbb-utóbb a körülmények szerencsés 
összetalálkozása folytán lehetséges és kivihető 
is, az az elmondottakból látható. Nem kívánok, 
hisz' nem is kívánhatok egyszerre mindent, de 
ha már a kérdést tárgyaltam, mindenesetre 
meg kellett jelölnöm a különböző módozatokat. 

Eléggé kimerítően tárgyalták a hozzászólók 
az inasiskolai tanítók ügyét. Legtöbbjük el-
ismeri, hogy bizony fáradt az a tanító, mikor 
az inasiskolába megy és hogy ezen valamiképen 
változtatni kellene. Csak Szentjóby úr tiltakozik 
a „fáradt" jelző ellen s kijelenti, hogy az általam 
kontemplált tanerők is fáradtak lennének, mert 

csak 6 órával tanítanának kevesebbet hetenként. 
Nos, a 6 óra különbözet épen nem csekélység, 
kérdezze csak meg debreczeni kartársait ! De 
különben is az általam kívánt tanerők nappal 
tanítanának, s ez mégis csak más, mint fáradtan 
lámpa mellett tanítani ! Szentjóby úr védelmébe 
veszi azokat a közép- és polgári iskolai taná-
rokat, akik az iparostanonc-iskolában tanítanak. 
De ugyan ki támadta meg őket? 

Az összes iölszólalásokat komolyan áttanul-
mányozva is fönntartom a cikkemben kívánt 
rendszert, s lelkem mélyéből örülnék, ha az 
behozatnék. Egy-két évtized alatt bizony más-
képen nézne ki iparostársadalmunk! 

Nem tagadom, hogy az új rendszer áldozatot 
kívánna a mai tanítói nemzedéktől, mert le 
kellene mondania a mai csekély tiszteletdíjról. 
De, kérdem, áldozatok nélkül van-e haladás, 
van-e kultúra? Ezen a reformnak megakadnia 
nem szabad. És különben is az állam gondos-
kodhatik a kárpótlásról, esetleg a fizetés igaz-
ságos rendezésekor a jogos és méltányos igények 
kielégítést nyerhetnek. 

Az inasok értelmiségének emelésére legtöbben 
szükségesnek tartják a kellő előképzettséget. 
Többen kívánják, hogy inas csak az lehessen, 
ki az elemi iskola VI., de legalább IV. osz-
tályát elvégezte. Azt hiszem, helyes nyomon 
járunk. Szerintem Nagy Béla úr azon javaslata 
volna kiváltképen megszívlelendő, hogy az inas 
mindaddig föl nem szabadítható, míg az iparos-
tanonc-iskolát sikeresen el nem végezte. 

A nappali oktatást illetőleg ma is az a véle-
ményem, hogy sikeres oktatás csak nappal 
képzelhető. Lengyel József úr képtelenségnek 
tartja a nappali oktatást, mert az inasnak nem 
maradna ideje mesterségének megtanulására. 
Erre az észrevételre Köszeghy István úr nyilat-
kozatát hozom föl, aki bizonyára tapasztalásból 
állítja (s ugyan melyikünk nem tapasztalta 
volna?), hogy az inas az első 1—2 évben 
műhelyt csak akkor lát, ha azt seperni kell, 
mert máskor egyszerűen pesztonkának kell lennie, 
s csak inaskodásának utolsó éveiben látjuk az 
inast műhelyben is. Az én véleményem az, 
hogy hetenként egy vagy két délelőtti, vagy 
délutáni tanulás nem vonja el hivatásától az 
inast. Mindenesetre kevésbé vonhatja el, mint 
a pesztonkai minőségben töltött inaskodás. 

Igen fontosaknak tartom Kőszeghy István és 
Fóti Bernát uraknak az inasok valláserkölcsi 
nevelésére vonatkozó megjegyzéseit. Valóban, a 
templom szelídíti az erkölcsöket, a szívekbe a 
megelégedést és a sorsban való megnyugvást 
plántálja be. Lelkiismeretes, becsületes munkára 
is a templom szoktatja rá az inast. Maga ki-
váló vezérünk, gróf Apponyi Albert úr, jelenlegi 
kultuszminiszterünk is kiváló súlyt kíván fek-



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3:). SZÁM. 

tetni a valláserkölcsös nevelésre, amit készsé-
gesen elfogadok én is. Mert gondoljuk csak 
meg, ha az alsóbb néposztályoktól elvettük az 
Istent, mit adhatunk neki ezéit cserébe ? Ugyebár 
semmit! Hamarosan belekergetjük ezt az osz-
tályt a rombolásra szervezkedő szociálizmus 
karjaiba. 

Fontosak Dezső Lipót úrnak az inas házi 
nevelésére vonatkozó kijelentései is. Bizony jó 
volna, ha egy erre hivatott bizottság ezt ellen-
őrizné. Mert ma az inas nem- sok jót lát, hall 
a műhelyben. Kívánatos volna, ha az inas ma 
is családtagnak tekintetnék, mint régente. Sok-
sok eredményt lehetne várni valami ilyesféle 
intézkedéstől ! 

Dezső úrnak egyébként van még egy pár 
megszívlelendő javaslata, mint pl. az, hogy 
szabályozni kell az inas munkaidejét, nehogy 
testi szervezetét tönkretegyük túlerőltetett mun-
kával; vagy az, hogy minden gyermek pálya-
választás előtt orvosilag megvizsgálandó, ne-
hogy egészségét veszélyeztető iparospályára 
kerüljön. 

Életrevaló Kőszeghy István javaslata, amely 
szerint szigorúan büntetendő az a mester, aki 
inasát az iskolaidő alatt foglalkoztatja; és az, hogy 
az inasok kezébe csak új tankönyvek adandók 
s azok az inasok tulajdonát képezzék, amelyet 
iskolán kívül s az életben is haszonnal forgat-
hassanak. Ugyancsak Kőszeghy úrnak azon 
indítványa, hogy az inas csak iskolaév végén 
legyen fölszabadítható, komoly megfontolást 
igényel s ehelyütt is az intéző körök figyelmébe 
ajánlom. 

Többen panaszkodnak a pontatlan beiskolázás 
ellen. Ez bizony országos hiba és másképen 
nem lehet segíteni rajta, csak úgy, ha a ható-
ságok a mestereket szigorúan megbüntetik az 
inasok mulasztásáért. Nagyon ideje volna, hogy 
e téren is a központból jöjjön szigorú intéz-
kedés, mert az iparostanonc-oktatásnak ez ma 
tényleg a legégetőbb sebe. Ha nincs inas az 
iskolában, természetes, nincs mit tanítani. 

Mindezekből tehát látható, hogy a kérdés 
behatóan és komolyan tárgyaltatott. A vita sok 
szép és értékes eszmét vetett föl. Most már 
ezen eszmék megvalósítása volna a kötelesség. 
Sajnos, nem rajtunk múlik. Azért teljes tiszte-
lettel fordulunk kitűnő vezérünk : gróf Apponyi 
Albert miniszter úr felé, ha szavunk hozzá 
elhallatszik, hogy ezt a rendkívül fontos ügyet 
vegye pártfogásába, s amit jelen politikai viszo-
nyaink között tenni lehetséges, tegye meg. 

Mi pedig, kik a vidéken végezzük hétköz-
napi munkánkat, kövessünk el minden tőlünk 
telhetőt az iparostanonc-oktatás tökéletesítése, 
föllendítése érdekében. 

(Déva.) Dénes Károly, 

A magyar nyelv érvényre emelése. 
Nemzetiségi vidékeink közül különösen az, 

oláhlakta részeken kell sajnosan tapasz alnunk, 
hogy a magyar nyelv nem foglalja el azt a 
helyet, amelyet, mint államnyelvnek, el kellene 
foglalnia. A rutén-, tót- és németajkú honfi-
társaink között ugyanis, míg az értelmiség 
csaknem kivétel nélkül, a nép fiatalabb nem-
zedéke pedig nagy részben beszéli, sőt legtöbbje 
szívesen használja is a magyar nyelvet, addig az 
oláhság között az értelmiségnek alig 30 —4 00 o - a, 
a népnek pedig elenyésző csekély része beszéli 
az államnyelvet, használni pedig csak a végső 
szükségben, kényszerűségből használja. Ézt 
tapasztalatból mondhatom. A rutének között 
még nem találkoztam egyetlen lelkésszel sem, 
aki magyarul tökéletesen ne tudott volna, addig 
itt, az oláhságnál, kivált a gör. kel. vallásúak 
között, a lelkészek nagy része vagy egyáltalán 
semmit sem, vagy nagyon fogyatékosan tud 
magyarul; aki pedig tud, az csak szükségből 
veszi igénybe az államnyelvet. Az állami iskolával 
bíró rutén községekben a tanulók nemcsak 
hogy megtanulnak magyarul, hanem azt, az 
iskolából kikerülve, továbbra is szívesen hasz-
nálják. Az egyház és a rutén lakosság köl-
csönösen örül ennek, s tőlük telhetőleg támo-
gatják az iskolát nemes céljának elérésében,, 
aminek legszebb tanúbizonysága, hogy az egyház 
a hitoktatást is magyarul végezteti ezen isko-
lákban. A rutén szülő büszke arra, hogy 
gyermekei jól tudnak magyarul. Ilyen állapotok 
vannak nagyobbrészt a tótok s a délvidéki 
németség között is. Ez természetes is, mert 
akinek magyar föld az édesanyja, annak egybe 
kell forrni a 'magyarsággal annál is inkább, 
mert a hazai nemzetiségeket a magy. rsággal 
a rokoni kapocs is nagy mérték' en összefűzi, 
úgy, hogy aligha van köztük tekintélyesebb 
család, melynek tagjai ereiben magyar vér is 
ne csörgedezne. A ruténség, tóiság és németség 
között ha olykor-olykor egy-egy lelkész meg-
feledkezik nemes hivatásáról s a magyar haza 
érdekei ellen vét, nyomban érzi is a hazafias 
egyházfő sújtó kezét. Az oláhság között épen 
az ellenkező áramlatokat tapasztaljuk. Az iskolák 
hazafias és magyarosító hatását első sorban is 
az egyházak ellensúlyozzák. Az oláh nemzeti-
ségi egyházak azok a szirtek, amelyeken meg-
törik a magyar nyelv elterjesztésére és érvé-
nyesülésére irányuló törekvés, vagyis a magyar 
nemzeti irányú népoktatás hatása. 

Céltudatos, nemzeti irányú tanügyi politikáról 
tulajdonképen csak azóta lehet szó nálunk, 
amióta Halász Ferenc a népoktatás irányítója. Az 
ő munkássága máris arany lap népoktatásunk újjá-
éledésének és rohamos fejlődésének történetéhen. 
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Sajnos azonban, hogy az oláhság között mun-
kánk eredményét nem tudjuk a kívánt mértékben 
állandósítani, állami iskoláink hazafias munkáját 
tovább érlelni. Állami iskoláink nemes munkájára 
ugyanis a nemzetiségi egyházak olyan hatással 
vannak, mint a tavaszi dér a gyümölesfa zseng.i 
termésére. Az egyházakból kiáramló fagyasztó 
érzület miatt iskoláink munkásságának csak 
itt-ott látjuk némi eredményét, miként a dér 
utáni csak itt-ott látunk a gyümölcsfákon egy-
egy épen maradt gyümölcsszemet. A nemzetiségi 
egyházak idegen világot alkotnak, s az autonómia 
ieple alatt a magyar nemzeti érdekekkel ellen-
tétes szellemek- és érzületeknek ápolói és ter-
jesztői. Most, a magyar nemzeti érzés és irányzat 
föllendülésével, foglalkoznunk kell mindazon 
tényezőkkel, amelyek ezen irányzat érvényesü-
lését gátolják, s keresni kell a múlókat, amelyek 
által az akadályokat eltávolíthatjuk. Időszerűnek 
tartom tehát a magyar nyelv érvényesülhetésének 
legfőbb akadályozójával, a nemzetiségi egy-
házakkal foglalkozni, illetve ez egyházakra a 
figyelmet föikelteni. 

Az eredményes tanítás dacára is a magyar 
nyelv, hogy oly csekély mértekben érvényesülhet 
a népnél, annak okát, mint már említettem, a 
a nemzetiségi egyházakban kell elsősorban keres-
nünk. Ezen egyházak, még állami iskoláinkban 
is, a vallást kizárólag idegen nyelven taníttatják, 
jóllehet sok ezer tősgyökeres magyar tagja is 
van ezen egyházaknak. Annyira vagyunk ezen 
egyházakkal szemben, hogy magyarnyelvű val-
láskönyvük egyáltalán nincsen is és nem is haj-
landók a valláskönyvnek magyarrá való fordí-
tását megengedni. Amit a magyar nyelvben való 
oktatásban épít a tanító, azt lerontja a hitoktató. 
A türelmetlenebb hitoktatók még a magyar 
nyelven való köszönést sem tűrik meg. A 
f-lnőttek a templomban is kizárólag idegen 
nyelvű istenitiszteletben részesülnek. Nagy baj 
az is, hogy a magyarul nem tudó lelkészek 
államsegélyb n részesülnek, mert e-zel tápot 
adunk azon föltevésnek, hogy hazánkban az 
idegen nemzeti-égi törekvéseknek létjogosult-
ságuk van. A nemzetiségi egyházak lelkészeinek 
nagy része ugyanis minden lehetőt elkövet a 
magyar nyelv és befolyás érvényesülhetése ellen. 
Ezen mmú ássággrd szemben pedig tehetetlenek 
vagyunk, mivel az egyházfők a liazafiatlan 
magatartási lelkészeket nemcsak hogy nem 
sújtják, hanem inkább kitüntetik ; s azokat, 
akik tettükért a bíróság előtt elítéltettek, a 
Vi lág i büntetés kiállása után előbbi állásukba 
visszahelyezik. A hazafias érzésű lelkészek azon-
ban, akik az állami iskolák szervezését és 
munkásságát elősegítik, avagy más módon adnak 
kifejezést magyarbaráti érzésüknek, neheztelés-
nek, sőt üldöztetésnek is ki vannak téve. Ily 

körülmények között sikeres és az életre is ki-
ható magyar tanításról és hazafias nevelésről 
szó sem lehet. Módját kell találni kormányunk-
nak, hogy a magyar nyelv a haza összes hit-
felekezeteinél érvényesüljön. Le kell döntenie 
az államnyelv terjedését gátló legnagyobb válasz-
falat 

Az államnak kötelessége ugyan az egyházakat 
minden erejéből támogatni, mert a vallás az 
erkölcsiség alapja, s az ország csak addig lehet 
erős és hatalmas, míg népe ez alapon áll : de 
viszont az állam is megkövetelheti, sőt meg is 
kell követelnie, hogy az államnyelv és a magyar 
hazafias érzés az egyházak miadetíikénél érvé-
nyesüljön. Nem szabad addig nyugodnunk míg 
hazánk minden fia, tartozzék bármelyik egy-
házhoz is, magyarul szabadon nem' dicsérheti 
az Urat. Az egységes magyar nemzeti állam 
kiépíthetéséíiek ez egyik első és legfőbb kelléke. 
Magyarországban az egyházak nyelve első sor-
ban is csak magyar lehet, minden más nyelv 
csak utána következhetik. Ahogy a francia 
kormány megkövetelte, hogy a másfél millió 
lelket számláló bretonoknak a templomokban 
még a szentbeszédeket is csak franciául szabad 
tartani; s ahogy a hatalmas német kormány 
a lengyeleknek a hitoktatást is csak németül 
tartatja : épen úgy kell kormányunknak is kény-
szeríteni az egyházak.it, hogy a hitéletben a 
magyar nyelv érvényesíttessék. Az egyházak 
beléletében a nyelv sérthetetlen dogmát nem 
képez. Az egyházak nyelv tekintetében tehát 
szabadok, s mindenütt alkalmazkodniok kell az 
állam érdekeihez Nincs még egy önálló nemzet, 
mely hozzánk hasonlóan megtűrné, hogy még 
a saját fiainak is idegen nyelvű hitoktatásban 
és egyéb egyházi szertartásokban kelljen részesül-
niük. Az egyházaknak nem lehet kivonniok 
magukat az állam befolyása alól Nekik az 
állam érdekeit épen úgy kell szolgálniok, mint 
ahogy az állam szolgálja az övékét. A kölcsö-
nös támogatás, a harmonikus együttműködés 
eredményezhetik csak az állam lakosainak valódi 
boldogíthatását. Magyarország csak akkor lehet 
erős és hatalmas, lakosai p?-dig b ldogok, ha 
nemzeti állammá fejlődik, amely fejlődés elő-
segítésében a hazai összes egyházaknak, faját 
érdekükben is, közre kell műkő niök. Nem 
szabad tehát megtűrnünk, hogy egyes felekezeti 
egyházak nemzetiségi színezetűeknek továbbra is 
megmaradhassanak, hogy ily állapotukban a 
magyarellenes áramlatoknak örökös forrásai, 
hatalmas tamogatói és védelmezői lehessenek. 
Az egyházak autonómiája a nemzetiségi aspi-
rációk melegágya és védőbástyája semmiesetre 
sem lehet. A magyar államra nézve ez az 
állapot nemcsak sérelmes hanem veszélyes is. 
Az állam kebelében egyetlen intézmény sem 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 38. SZÁM. 

bírhat olyan jogokkal, amelyeket az állam érdekei 
ellen használhat föl. A magyar nemzet mindig 
bizalommal é? szeretettel volt a hazai nemzeti-
ségekkel szemben. A színmagyarsággal egyenlő 
jogokat és előnyöket élveznek, sőt egyházaiknak 
még különös kedvezményeket is adott, hivén, 
hogy ez úton őket közelebb vonja magához s 
a testvéries összeforrIntást lehetővé teszi. Az 
idők folyása az ellenkezőkről tettek tanúságot. 
Az egyházak a nyert szabadalmakat a magyar 
nemzeti állam kifejlődhtésének meggátlására 
használják föl, válaszfalat emelvén a nemzeti-
ségieknek a magyarsággal való testvéries egyesül-
hetése ellenében. Ezen válaszfalat a rendelke-
zésünkre álló eszközökkel s hatalmunk teljes 
súlyával mielőbb le kell rontanunk, s egy-
idejűleg a magyar nyelv és magyar hatás érvé-
nyesülhetésére is a szüksége? intézkedéseket 
szintén meg kell tennünk. Idevonatkozólag 
kormányunk részéről a következő intézkedések 
volnának szükségesek : 

1. Vigye ki, hogy a magyarság minden tagja, 
bármelyik felekezethez tartozzék is, egyháza 
részéről kizárólag magyar hitoktatásban és egy-
házi szertartásokban részesülhessen. 

2. Ne tűrje meg, hogy lelkészi állást magya-
rul nem tudó tölthessen be, illetve, hogy jövőre 
ilyenek a papi állásra alkalmaztassanak. 

3. A hazafiatlan magatartású lelkészek a 
papi állásról véglegesen letiltassanak. 

4. Rendelje el, hogy állami iskolákban a 
hitoktatás, valamint ezen tanulók részére az 
istenitisztelet is, magyarul tartassék. 

5. Iskolai tankönyvül csak az általa engedélye-
zett egyházi történet használhatását mondja ki. 

6. Fokozatosan érleltesse oda a mai hazafiatlan 
állapotokat, hogy az egyházak mindenike fönn-
állhatásukat és erősbödhetésüket a magyar nem-
zeti állam teljes kifejlődésében lássák, s ebből 
kifolyólag beléletükben is a magyar nyelvet 
megillető helyre juttassák. 

Ezen intézkedések megtehetésére most, amikor 
meglevő törvényeink revízió alá vétele tervez-
tetik, kedvező alkalom van. Föl kell tehát az 
alkalmat használni, hogy a hozandó törvények 
keretében a magyar nyelv érvényesíthetésére 
a kellő biztosítékok félremagyarázhatatlanul 
bennfoglaltassanak. 

Ha megszabadul hazánk a nemzetietlen be-
folyásoktól és iskoláink munkásságára is meg-
szűnik a mai bénító nyomás, akkor nemzeti 
fejlődésünk a kisebb szirteket már könnyedén 
moshatja el. IIa majd az iskola hatását a 
templom is támogatja mindenütt, akkor nem-
zetiségi vidékeinken teljes mértékben felelhetnek 
meg iskoláink nemes hivatásuknak. Tanító-
egyesületeink foglalkozzanak e kérdéssel, tárják 
föl az iskolák helyzetét a nemzetiségi egyhá-

zak befolyásával szemben s illetékes helyre 
tegyék meg javaslataikat. Nemzeti létünk küz-
delmeiben tegyük meg kötelességeinket, lwgy 
kormányunk érvényt szerezhessen nyelvünknek; 
mert a magyar nyelv tökéletes érvényre jutta-
tása az egységes magyar nemzeti állam alapja 
és legfőbb hirdetője. 

Dicső vezérünknek, gróf Apponyi Albert 
miniszter úrnak a lefolyt 1906. évi költség-
vetési vita alkalmával elhangzott beszédei meg-
győzhettek bennünket arról, hogy szeretett 
vezérünk munkásságának súlyát a népoktatás, 
még pedig a magyar nemzeti irányú népoktatás 
kifejlesztesére helyezi s a magyar nyelvnek, 
mint államnyelvnek érvényre juttatását — a 
rendelkezésére álló összes eszközök igénybe-
vételével — legszebb hazafiúi kötelességének 
ismeri. Hasson át bennünket is a vezér lángoló 
hazaszeretete merítsünk erőt az ő diadalmas küz-
delmeiből, s szerte e hazában szerezzünk érvényt 
nyelvünknek, nemzeti létünk hirdetőjének. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

A magyar foromiraika külföldön. 
A magyar tanügynek külföldön elért újabb 

fényes sikeréről értesítem igaz örömmel lapunk 
tisztelt olvasóit. 

Néhány hónap előtt meleghangú levelet kap-
tam a Lipcsében íregjelenő „Allgemeine Deutsche 
Lehrerzeitung" szerkesztőjétől : dr. Kieszling 
úrtól, melyben következőket írja : „Igen tisztelt 
Kartárs Úr ! Mint értesültem a Franciaország-
ból származó fonomimikának elnevezett elemi 
írva-olvasás tanítási módszer Magyarországban 
nagy elterjedtségnek és közkedveltségnek örvend. 
Kérem, szíveskedjék a fonomimika lényegéről, 
metodikai eljárásáról, használhatóságáról és az 
elért sikerekről, valamint irodalmáról minél 
előbb kimerítő ismertetést küldeni. Fogadja stb. 
Lipcse, 1906 I. 17. Dr. Kieszling." 

Eletem legszebb föladatának tekintettem 
mindenkor hazám tanügyének sikereit és fejle-
ményeit a külfölddel közölni, hogyne kaptam 
volna ezer örömmel a fölötte megtisztelő és 
kitüntető alkalmon! 

Megírtam, hogy körülbelül 6—7 év előtt a 
magyar tanítegyüléseken előbb csak félénken, 
tapogatódzva bukkant föl az új olvasástanítás 
híre. Később egyre erélyesebben, egyre köve-
telőbben hangoztatták a csodás fölfedezéseket, 
világot meglepő eredményeket, s az új módszer 
mindenütt, hol kísérletet tettek vele, tényleg 
gyönyörű sikert mutatott föl. Az üggyel kez-
dettek komolyan és behatóan foglalkozni, sőt a 
vallás- és közoktatásügyi kormány is nagy 
érdeklődést tanúsított iránta, s hála a magyar-
országi népoktatási intézetek hivatalos közlönye : 
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a Néptanítók Lapja szerkesztősége előzékeny-
ségének, hogy szíves ke'szséggel nyitotta meg 
a lap hasábjait az új módszer fölötti vitatko-
zásoknak és eszmecseréknek, többször egész 
mintaleckéket is közölve, a fonomimika hazánk-
ban széltéhen. hosszában elterjedt. 

A főérdem Tomcsányiné Czukrász Róza má-
tyásföldi tanítónőé, ki lankadatlan buzgalommal 
küzdött és küzd a 'fonomimika meghonosítása 
és terjesztése érdekében. Önzetlen odaadással 
szedett össze és dolgozott föl jókora anyagot, 
melyen metódikailag bemutatta a magyar ta-
nítóságnak emez új ibb irány alkalmazását. Lel-
kesedéssel, ékesszólással hirdette eme tanításmód 
üdvözítő erejét: 1899-ben első, 1901-ben má-
sodik ki id isban megjelent „Phonomimikai elő-
gyakorlatok az olvasás és írás tanításához" c. 
könyvében. Az 1902-ik iskolai év elején pedig 
„A magyar gyermek első könyve" című tan 
könyvet bocsátotta közre. Ma már széles e ha-
zában mindenütt dicsérettel említik Czukrász 
Róza úrnő nevét. 

Behatóan ismertettem Czukrász Róza Vezér-
könyvét és ABC-jét. Megemlékeztem Munkácsi 
(Z urek) Antal ungmegyei n igybereznai állami 
népiskolai tanító „Betübonctanáról" és „Képes 
phonomimika" című könyvéről és sze iiléltető-
képeiről. Részletes és kimerítő ismertetést kö-
zöltem dr. Gröőz József fővárosi polgári iskolai 
igazgató fonomimikai vezérkönyvéről és ABC-
jéről s különösen a „Hangutánzó képes ABC"-
jéről. Megküldöttem dr. Kieszlingnek valamennyi 
nálunk napvilágot látott illusztrált és képek 
nélküli fonomimikai olvasókönyvet és vezér-
fonalat. 

Az „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung" ez 
évi 37-ik számában közleményeim nyomán dr. 
Goldschmidt I. offenbachi (Frankfurt a. M. 
mellett) szemináriumi tanáig átdolgozásában 
ismerteti a fonomimikát, az „írva-olvasás taní-
tásának reformja" címen. Mint dr. Goldschmidt 
mondja : járt Magyarországon s véletlenség foly-
tán ismerkedett meg ezzel a módszerrel. 1905-
ben Dombóváron időzött s ott hallotta, hogy egy 
Horvát i.evű tanító, kit már régebben ismer, 
új módszer szerint tanítja az írva-olvasást. S 
midőn módszere felől kérdezősködtem — írja — 
azt állította, hogy ez fonomimika. A fonomimika 
kifejezés teljesen ismeretlen lévén előttem, rös-
telkedve tudatlanságom fölött, megkérdeztem : 
Hát mi az a fonomimika? Nem tudtam ma-
gamnak megmagyarázni, hogy lehetséges az, 
hogy a fonomimikáról ed lig mitsem hallottam ? 
Megfoghatatlan volt előttem, hogy a német-
országi és egyéb külföldi pedagógiai lapok 
erről eddigelé abszolúte semmit sem írtak. 

Dombováron azután nemsokára alkalmam nyí-
lott egy iskolai vizsgán résztvenni, hol__ fono-
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mimika szerint tanítottak, s a vizsga eredménye 
minden tekintetben, úgy az olvasókészségre, 
mint a tanítványok érdeklődésére nézve oly 
fényes volt, hogy a fonomimika iránti közö-
nyösségemből felköltve, az illető tanítók által 
beavattattam magamat a rejtélyes metódus 
titkaiba. Minél jobban megismertem a fonomi-
mikát, annál jobban növekedett iránta az érdek-
lődésem s annál jobban elmélyedtem belé. 
Türelmetlenül vártam Németországba való vissza-
térésemet, hogy kifürkésszem, hogy Németország, 
a gondolkodók hazája, miért mellőzi e fölséges 
és sokat ígérő módszert ? Megszereztem a 
francia Grosselin müveit is s csodálkozva lát-
tam azt a szinte hihetetlennek tetsző tényt, 
hogy Franciaországban több mint két évtized 
óta szerepel az új olvasástanítás metódusa, 
mely 16 év előtt s újabban 6 év előtt arany 
éremmel lett kitüntetve s Páris összes nép-
oktatási intézeteibe be lett vezetve. Ez a mód-
szer Franciaországból átszármazott Magyar-
országba s ott egész irodalmat teremtett s az 
iskolai gyakorlatban az egész országban meg-
lehetősen erős gyökeret vert, míg nálunk, Német-
országban, a tudományok hazájában — kese-
reg dr. Goldschmidt — még a tanfrfiak széles 
körében is, még csak nevéről sem ismeretes! 

Elhatároztam tehát, hogy minden áron meg-
ismertetem a német tanítóságot a fonomimiká-
val, s a dolgot úgy terveztem, hogy Czukrász 
Róza könyvét német nyelvre átültetem. Mé^ 
pedig azért döntöttem a magyar mű és nem a 
francia átdolgozása mellett, mert a magyar 
olvasás közelebb áll a némethez, mint a francia, 
minthogy abban minden betűt kiejtenek s na-
gyobbára úgy hangoztatják mint mi. A fordítás 
már készen is volt s kiadásra a korán elhunyt 
frankfurti könyvkereskedő, Diesterweg Emil, már 
meg volt nyerve. Utolsó percben azonban aggá-
lyaira támadtak s eltökéltem saját erőmből 
megalkotni a német fonomimikát. 

Hosszú 1ère eresztett cikkben ismerteti dr. 
Goldschmidt a fonomimika pszichológiáját és a 
fonomimika a gyakorlatban című szakaszban 
teljesen Czukrász Róza nyomán haladva, sok 
esetben ugyanazokkal vagy nagyon is hasonló 
elbeszélésekkel ismerteti a hangokat és betűket. 
A képek is első pillanatra elárulják magyar 
származásukat. Csak egy példát kívánok bemu-
tatni. Az n hang ismertetésére nem talál igen 
alkalmas mesét dr. Goldschmidt és a náthás 
gyermekkel hozza kapcsolatba. Megjegyzi azon-
ban, hogy Czukrász Rózának erre igen k dves 
meséje van. Mellőzi természetesen azt az előnyt 
— mondja — hogy a történet főszereplőinek 
kezdőbetűi a tanítandó betűk. „A dongólégy 
irigykedett a méhecskére. Sorba röpködött a 
virágokhoz s azt súgta fülükbe : ne adjatok 
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többé mézet, a méhnek! Lustálkodó. Ne adjá-
tok mézeteket a méhnek, adjátok nekem! Ezt 
meghallotta a virágtündér és nagyon meg-
haragudó ,t. az irigy rágalmazóra. Odaröpült a 
virágokhoz s azt mondá nekik : a dongólégy 
rágalmazó! csak adjátok mézeteket továbbra 
is a méhecskének ! S a dongót a virágtündér 
azzal büntette meg, hogy egy virág sem tűr-
hette s folyton ezt az egyhangú dalt kell dú-
dolnia: -nn . . . (Kezünkkel úgy teszünk, 
mintha fülünk körül röpdöső dongót kergetnénk.) 

Azt hiszem, örömmel veszi a magyar nép-
tanítóság tudomásul e közleményemet; újabb 
bizonyítékot kívánok ezzel szolgálni arra, hogy 
mégis csak kezdenek berniünket becsülni és el-
ismerni künnt a nagyvilágban. 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

Működési bizonyítványok kiál l í -
tása. 

(Hozzászólás.) 

Nagy Béia tanfelügyelőségi tollnok úr e lap 
f. évi 31. számában fönti címmel megjelent 
közleményében bizonyos tanácsokat osztogat a 
működési bizonyítványok kiállítására. Cikkének 
egynémely kitétele arra bírta Siittő József ev. 
ref. lelkész urat, hogy, mint iskolaszéki elnök, 
az iskolaszék szempontjából reá válaszoljon. 

Nem tartozom azok közé, kik a „rólunk 
nélkülünk" elvét vallják, épen azért, de a nép-
oktatásügy érdekében is, szükségesnek tartom, 
hogy én is, mint tanító, a szóbanforgó tárgyról 
vélekedésemet, kifogásaimat és óhajtásaimat egy 
pár szóban föltárjam. 

Nagy Béla a tanítóság által már régen 
óhajtott, így általa leginkább becsült célzattal 
írta cikkét: igazságot akar. Azt akarja, hogy 
a pályázatoknál minden tanító annyit érjen, 
amennyit vak jában ér. Sem többet, sem keve-
sebbet ! De annyit érjen ! Utat-módot keres 
arra, mi módon tudhatná meg, hogy a pályázó 
tanítók közül ki is hát a derék ? derekabb ? 
legderekabb ? Aztán : döntsön az érdem. 

Lehet-e ennél ideálisabb gondolata egy ideális 
léleknek? Bizony, nem lehet. 

Ámde nem számolt a körülményekkel Nagy 
Béla, mikor a működési bizonyítványt ezen 
,igazságra vezérlő kalauz"-nak megtette s a'ig 
hiszem, hogv' akadna olyan önérzetes tanító, 
aki e tek ntetben vele egyetértene. 

Mi volt eddig a működési bizonyítvány ? 
Bizonyos egykoronás bélvegü ív papiros, ki-

töltve a nevelés-oktatásügy lényegéhez így-úgy 
értő előkelő idegen u r a k által, melyben szó volt 
aiTÓl , kinek állíttatott ki ? akinek kiállíttatik, 
hány esztendős? nős-e vagy nőtlen? van-e 

oklevele vagy nincs? mióta „szolgál" itt és i t t? 
hogy viselte magát ? stb., stb. és egy pár több-
nyire semmit-, vagy nagyon is sokatmondó 

i frázis az ú. n. „szakértelem"-ről, aztán lepecsé-
teltetett, aláíratott. Punktum. 

Jóízlésű ember nem igen szeret másokat saját 
érdemeire figyelmeztetni, tehát, ha véleménye 
szerint megfelelő bizonyítványt nem kapott, — 
hallgatott. 

Akadt azonban olyan is a sok közül, aki 
szóvátette valódi vagy vélt sérelmét. 

Hogy t"> jobbat is megérdemelne, azért írjon 
i csak mást a tiszteletes úr! 

Erre a jólelkű lelkiatya vagy azt mondta : 
„Jó, hát írjon egyet uramöcsém maga (mert 
az ifjak olyan követelőzködők), én majd alá-
írom." Uramöcsém n-t is aztán olyan takarosat, 

; hogyha még arra sem választják meg, hát nincs 
igazság a földön. Vagy azt mondta a szigorú 
tiszteletes, hogy ő bizony nem ír újai, tudja ő, 
mit csinál, menjen az úr (!) dolgára ! 

Ment aztán igazság-keresni az iskolaszékhez. 
Hát az iskolaszéknek kik a tagjai? 
Bizony nem kir. tanfelügyelők, hanem falu-

helyen inkább szőrös-gubás, ú. n. tanügybará-
tokká avatott tisztes polgárok, akik közül nem 
egy örült annakidején, hogy az iskolával sem 

I lesz már több baja. Itt van, tessék ! Olyan 
iskolaszéki tagot is ismerek, aki büs?ke arra, 

! hogy iskolába sohasem járt és — lám ! -— 
mégis pedagógiai hatóság lett őkelméből! 

Micsoda tekintélye lehet ilyen előtt az iskolá-
nak, a tanítónak, fölösleges fejtegetni. Nyomda-
festéket meg nem tűrő kifejezésekkel illetik nem 
egyszer a tanítót. Ott van az elnök ? Rendre-
utasítás ? Most az elnökkel szemben keresi az 
igazát. Ilyen hatósága van ezer és ezer tanítónak. 
Ettől kór ő „szakszerű" működé-érői hatósági 

i bizonyítványt ? Ennél keresi papjával szemben 
' igazságát a tanító ? Ennél ugyan keresheti ! 

Köszönje meg, ha csak olya-.íél< t hall, hogy ne 
legyen a tanító okosabb a papnál, a csirke a 

: tyúknál ! 
Falusi, felekezeti iskoláról beszélek, de sok 

kisvárosi községi iskola is érthet róla, mert, 
hej, kevés Aradja, Kassája s talán Szekszárdja 

! van ennek a szép kultúrára vágyó édes magyar 
1 hazánknak ! 

Hogy a városokban, általában olyan helyeken, 
hol az iskolaszék tagjai müveit emberek, az 
iskolaszék az iskolának és tanítónak lehetőleg 
méltányos és igazságos tanügybarátja : tagad-
hatatlan. 

De tagadom, hogy bármely iskolaszék, habár 
ennek tagjai a leglelkesebb, a népoktatás nagy 
fontosságát belátó, szívükön viselő, de mégis 
csak műkedvelő tanügybarátok is illetékesek, 
hivatalosan illetékesek legyenek arra, hogy a 
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legbehatóbb tanulmánnyal, emellett is csak 
bizonyos velünkszületett tehetséggel bírható 
tanítói jártatságról döntő értékű véleményt 
mondhassanak ! 

Annál ke/ésbé értem, mi módon állapítaná 
meg bármely iskolaszék, hogy a tanító a Nagy 
Béla által tanácsolt „kitűnő, jeles, jó" féle 
iskolai sablonos fokozat melyik kalkulusát érde-
melné meg teljes biztonsággal? 

Ki biztosíthatna arról, hogy Aradon is 
„kitűnő" érdemjegyet kapna az, aki Piripócson 
ilyet nyert? 

De meg miesoda előnyök származhatnának 
Nagy Béla tanácsainak kivitelével az annyit 
emlegetett, szegénységünk miaU úgyis mesebeli 
tanítói tekintélyre ? 

Uram, uram, Nagy Béla uram, óhajtjuk mi 
is az igazságot minden tekintetben, mind a 
30 ezren, de azért csak inkább maradjon meg 
az az „általános kifejezésű" működéri bizonyít-
vány addig, míg a tanítóság igazi, hozzá méltó 
felügyéletet nyer. (Tisztelet a kivételeknek !) 
Addig tessék eligazodni az ilyen bizonyítvány-
ból és a tanítói oklevélből, ha e kettő sem elég, 
küldünk mi a slöjd-, tej- és mezőgazdasági, 
borászati, szőlészeti és még tudom is én mifélé-
szeti tanfolyamokról is bizonyítványt, mert van 
az nekünk igen sok, csak pénzünk nincs.* 

(Békés.) Varga János. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kiti ltotta: „Istoria Ungariei pentru scolele 
poporale. Aprobata de comisiunea scolastica 
archidiecesana. Editiunea a Y. Blas 1902. Tipo-
gráfia Seminar!ulul gr. cat." című tankönyvet 
69.164/906. pz. rendeletével az összes elemi 
iskolákból. 

Kinevezte : Niederhorn Fülöp oki. tanítót a 
móricföldi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Pechó 
Péter oki. tanítót a kocsóci áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Oláriu György végszentmihályi közs. isk. tanítót. 

Végkielégítést engedélyezett : Simkovics 
István József arlói róm. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak 400 K-t ; limbu Demeter 
nagykörtvélyesi gör. kath. el. isk. munkakép-
telen tanítónak 700 K-t ; Varga Kálmán nagy-
barcai ev. ref. munkaképtelen tanítónak 900 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott : Burnb István kő-
bánya-feketepataki gör. kath. tanítónak évi 460 
K-t; Izsák János sáregresi ev. ref. el. isk. 

* Ehhez a kérdéshez — ki lévén merítve. — több 
hozzászólást nem közlünk. Szerk. 

munkaképtelen tanítónak évi 840 K-t ; Maislis 
Ráfael abaújszántói áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 920 K-t ; Bardócz Igt ác egres-

! tői róm kath. munkaképtelen tanítónak évi 
540 K- t ; Argyilán Mihály sebespataki gör. 

j kath. el. isk. tanítónak évi 700 K-t ; Kerülő 
\ Mihály felsőhomoródi gör, kath. el. isk. taiiító-
1 nak évi 780 K t ; Méder Mihály szatmárnémetii 
: róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1240 K-t; 
j Kólcsár István rugonfalvi ev. ref. munkakép-
; telen tanítónak évi 720 K- t ; Chrapan János 

esztrenyi ág. ev. elaggott tanítónak évi 720 K-t ; 
Fülöp Péter felsőcsernátoni közs. cl. isk. munka-
képtelen tanítanak évi 900 K-t; Kó a Antal 
ménesi gör. kel. román el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 900 K-1 ; Korcsel; Anna mádi 
áll. munkaképtelen óvónőnek 1000 K-t : Eszéki 
János marosújvári áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak 600 K-t ideiglene.ser. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Csukly László nyug. regölyi róm. kath. 
tanító özv., szül. Kákonyi Teréznek évi 685 K-t ; 
neh. Méh»s János kesztegi áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Szfergyán Lukréciának évi 600 K-t, 
Miklós, Sándor és Demeter nevű kkorú árvái-
nak egi énként 100 K-t, együtt 300 K t, mind-
össze 900 K-t; néh. Nóvák Károly richnói 
róm. kath. tanító özv., szül. G ed/on Margitnak 
évi 430 K-t, Margit, Mária, Etelka, Lőrinc, 
Károly és Géza nevű kkorú árvainak ( gyenként 
71 K 667s f-t, együtt 430 K-t mindössze 
860 K- t ; néh. Wel&chütz János volt köpösdi 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Schaffranek 
Máriának évi 365 K- t ; néh. Kopcsó Mihály 

: volt kováesvágási ev. ref tanító özv., szül. 
Vadasfalvi Katalinnak évi 424 K-1 ; néh. Sík-
laki Dániel szentistváni róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Varga Erzsébetnek évi 500 K-t, 
István, Anna és Dezső nevű kkorú árváinak 
egyenként83K 33Va f-t, együtt 250 K-t, mind-
össze 750 K-t; néh. Gacsályi Jó?sef fülesdi 
nyug. ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Buzik 
Ceciliának évi 300 K-t ; néh. Urhegyi Ferenc 
nyug. dávodi róm. kath. tanító özv., szül. Gyet-
vay Arankának évi 404 K- t ; Fagarasán Spi-
ridon jaási gör. kath. tanító özv., szül. Jaru 
Zsinoviának évi 400 K-t, 4 kkorú árvájának 
pedig összesen 266 K 68 f - t ; néh. Schranz 
János körmendi nyug. ág. hitv. ev. el. isk. 
tanító özv., szül. Hering Júliának évi 663 K-t ; 
néh. Necsa Tivadar alsósebesi nyug. gör. kel. 
el. isk. tanító özv., szül. Sarateán Máriának 

; évi 370 K-t, 4 kkorú árvájának jjedig össze-
sen 246 K 64 f-t ; néh. Vagáts Ágoston aradi 
közs. tanító özv., szül. Kőrössy Etelkának évi 
750 K-t, Andor és Borbála nevű kkorú árvái-
nak egyenként 125 K-t, együtt 250 K-t, mind-
össze 1000 K-t. 
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Az iskolából. 
Azt mondják a fölületes szemlélők : „Könnyű j 

a tanítónak, sok a vakációja. Ha tanít, akkor 
is naponta csak öt-hat órát, még a diligenciá-
ban is ott van a szerda, szombat délután, mikor 
megint verheti a l egyeke t . . . " 

így bes/élnek a laikusok . . . pardon, de-
hogy is laikusok ! Hisz nincs e széles nagy-
világnak még egy ilyen hivatala, melyhez 
annyian értenének, mint a pedagógiához. Ebben 
mindenki szakember, a vályogvető cigánytól 
föl, föl egész az olimpusig . . . csak a doktor-
ság, már mint a beteggyógyítás vetélkedik vele. 
Ott is tud minden fogas és fogatlan szüle üjín-
lani valamit: köményt, hideg-, melegvizet, szá-
rított békacombot stb., has-, fej-, fogfájás, csípés, 
marás stb., minden, de minden ellen. De a tan-
ügyhöz mégis csak jobban húz a magyar. 

Nekem is ajánlot;ák már — de hányszor — 
a falusi Göre Gáborok: „Fordítsa csak vissza 
azt a fonomiskát a régire." „Ne danótasson az 
iskolába, mögtanúja azt a gyerök, ha megnő, 
az korcsmába is!" „Eressze be a gyerököt 
hajnalba . . . Hogy nem menedékház ? De mi 
építöttük . . . Mi is gyertyával jártunk . . . " 

Az egyik: 
— Nem jó tanító, a gyerök még mög se 

mozdulhat az padba. 
A másik: 
— Gyönge tanító, a gyerökök még az ud-

varon is úgy ugrálnak, mint a szőri-szarkák. 
Vagy : 
— Nem így kéne azt tanítani, hanem így, 

mög úgy. 
A jó Isten tudná elmondani, hányféle kifogá-

suk, tanácsuk van a ködmeneseknek. No, de a 
kaput sem marad hátra. 

Egyik, mint iskolaszékláb, keresztülrángatja 
piros ceruzával a tanító órarendjében a fizikát, 
történetet, mennyiségtant s a helyébe írja : val-
lás, vallás, vallás. Aztán az a tanító meg ne 
próbálja a tiltakozást, mert agyondorongolják. 

Az sem utolsó, mikor a jól táplált, testben, 
lélekben pöffeszkedő iskolaszéklábak feje be-
roppan az iskolába, elfoglalja a katedrát (meg-
tölti színig) s legyint egyet a tanító felé : 

— Produkálja magát! 
Vagy, eh! könnyű nekünk, csak annyiból áll 

a mi dolgunk, hogy megmutatjuk a gyereknek 
ez „í", ez meg „r" ; ha a gyerek kobakjába 

nem megy be, egy-két sapkát utalványozunk, 
oszt' letelt. Szóval, könnyű és gyöngyélete van 
a tanítónak. 

De haladunk. Hál' Istennek, manapság már 
mindtöbben-többen kezdik belátni, különösen 
városi helyen, hogy a külszín itt is csal, hogy 
e kenyérhajhászó, szociális, önző s az erkölcsöktől 
mindjobban, jobban elrugaszkodó világban 
mikkel és kikkel kell küzdenie a tanítónak 
benn az iskolában, de azon kívül is. 

Az iskolán kívül a tanító ütközőpontja leg-
többnyire az érdek. Szövetkezetet akar létesí-
teni ? Elébe áll az egyik nagyfejű : 

— A tojásszövetkezet ebbe a faluba én vagyok ! 
A másik : 
— Hitelszövetkezet meg én ! 
— Én a fogyasztás! — tripláz a harmadik. 
Egyesületek, néplíceumok alakításánál rögtön 

megkapja az ellengőzt. Hja ! a népszerűség se 
kis Miska! 

Az iskolán belül meg . . . 
Sajnos, még elég sok helyen hiába épít a 

tanító, hiába rakja a téglákat egymásra, amit 
az alatt a kis idő alatt épít ott benn az iskolá-
ban, a szülők tudatlansága, nembánomsága s 
legtöbbször rosszakarata rombadöntik a még 
gyönge falakat. 

Hogy ily esetben mit érez az a tanító, aki 
nem kímélve fáradságot, egészséget . . . mun-
kája gyümölcsét letaposni látja a sárba, arról 
hallgat a krónika. 

Elmondok egy pár jellemző esetet, — egyik 
kollégám elbeszélése után — mely fényt vet 
az iskolai nevelés megkötöttségére s ebből szár-
mazó kevés, nem kielégítő eredményre. 

Ferkó jelentette az óraközben, hogy a tollát 
ellopták. Még az óra elején megvolt — a töb-
biek is bizonyították — s most nincs. Tehát 
az én jelenlétemben cserélt gazdát a toll. 

Előbb a tájékoztató lépéseket tettem meg; 
a kárvallott cókmókját, zsebeit nézettem meg, 
azután a padokat, padok alját, végül az összest 
együttesen fölszólítottam: „Ki tud róla?" 

A toll nem került elő. Mielőtt azonban a 
részletes nyomozásra áttértünk volna, jelenti 
egy fiú: 

— Gergely Pista a tollat most ejtette ki a 
nadrágjából. 

Nem is tagadta a fiú. Megbüntettem. Nem-
csak a hosszas húzavonáért, de a visszaesésért 
is (nem első tette volt ez) büntetést érdemelt. 
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Délután beállított az anyja : 
— Minek bántotta a fiamat azért a hitvány 

tollért ? 
Hiába mondtam az anyának, hogy a fia itt 

aranyórát lánccal nem lophat, mert az nincs, 
s hogy a lopást tűn kezdik stb. Még neki állt 
följebb. Csípőre rakta két kezét, nyelvének 
kerekeit eloldá s szakadt a szóáradat, a gyer-
mekek nagy gaudiumára, a nyakam közé . . . 
Bizony, ki kellett akolbólítanom, mert a gyer-
mekek előtti tekintélyemet láttam megtámadva. 

* 

Egyik elmúlt télen — vagv két éve lehet — 
jelentette egyik fiú : 

— Tegnap a Jani szivarozott. 
— Igaz? 
Nem tagadta. 
— Jöjj ki — citáltam a deliquenst a pódium 

elé, hogy fölvilágosítva a dohányzás káros vol-
táról (magam sem űzöm e sportot), a kellő 
intelemben részesítsem. 

— Hol vetted a szivart ? 
— Apám adta. 
Ep mondani akartam, hogy az nem igaz, 

midőn több fiú bizonyította, hogy ők is látták 
és hallották, mikor az apja unszolta : „Gyújts rá !" * 

Egyszer meg, a délutáni órák előtt a szo-
bámba szalad egy kisleány (osztatl n vegyes 
iskolát tanítót'am), jelenti, hogy eg'. I l l ik osz-
tályos fiú az iskolában minden.éle csúnya 
nótákat dalol, félliker bor van nála s itatja a 
cimboráit. 

Besiettem. Akkor az üveget már a padlóhoz 
vágta s ott tántorgott a nagy tábla előtt. 
Kérdőre nem vonhattam — csak a cimboráit — 
mert nem tudott magáról semmit. Két fiával 
hazavezettettem. 

Másnap az apja — ki belső ember — az 
utcán elém állt. 

— Miért szégyenítette meg a fiamat a gye-
rekek előtt? Nem volt az részeg, csak épen 
hogy egy kicsit ivott, mert hogy a Bödő só-
goréknál keresztelő vót. Elvárom, hogy más-
kor . . . mert az egyháztanács . . . stb. 

* 

Ne is említsd — szólt a kollégám — én is 
lementem a gyökérig, hogy majd ott kezdem 
el az orvoslást. Próbáltam ifjúsági egyesületet 
alakítani, dugába dült ; a szülői értekezletek is 
csődöt mondtak. De nem csoda, mert ha én a 
magot itt-ott hintem kezdtem, csapatosan jöt-
tek a varjak s kiirtották a magot, mielőtt az 
kicsírázhatott volna. 

De azért csak vessünk szorgalmasan! 
(B.-Gyula.) Péczely József. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
M. S. D. Nyugdíjazott tanító is lehet kisegítő-

vagy ideiglenes helyettes tanító, nyugdíjának 
csorbulása nélkül, ha erre a közigazgatási bizott-
ság összeférhetőség címén engedelmet ad. — 
B. M. T.-TJ. Természetrajzi szemléltetőképeket, 
vagy természetrajzi képes falitáblákat bármely 
könyvkereskedésben rendelhet. Legjobb volna, 
ha önmaga választaná ki a legcélszerűbbeket. — 
A. L. Verbócz. Mi sem tudjuk. — B. I. 
Sóskút. A jogügyi igazgatósághoz küldték 
véleményezésre. — K. 8. M. Próbáljon folya-
modni a Magyar Gazdasszonyok Egyesülete 
fönntartotta polgári leányiskolába, Budapesten. 
Hogy ingyenesnek fölveszik-e, az kérdéses. — 
F. P. nyugdíjügyi lavonásai. V. Sándor ev. 

; ref. tanító lik községből F. P. nyugdíjazott 
; tanító nyugdíjfölvételi és befizetési könyvecs-
: kéjét küldte be hozzánk, annak igazolásra, hogy 

F .P . - tó l 1905-ben kimutatott 15 K 64 f tar-
tozással szemben levontak 6 K-t, 1906 ban 

I pedig már négyszer vontak le 6 — 6 K-t. (Ezt 
i ugyan a nyugdíjkönyv beküldése nélkül is 
j elhittük volna s kérnünk is kell a t. kartársakat, 

hogy hozzánk okmányokat ne küldjenek be, 
; mert mi ezekért kezestéget nem vállalhatunk.) 
i A nyugdíj ügyosztályban utána jártunk ennek az 

ügynek és az ottlevő eredeti adatokból azt a föl-
; világosítást merítettük : hogy F. P.-nak korábbi 
! évről tartozása volt, amelynek törlesztését tény-

leg az adóhivatal nem követelte idejében és 
emiatt gyülemlett F. P.- nak annyi fizetnivalója.— 
H. H. K. L. tanítónő nyugdíjjogosultságára és 
korpótlékára vonatkozó tanácséit fordult kőz-
zünk. Levele szerint 13 év óta működik, nyug-
díjjárulékát 1903 okt. óta mai napig rendesen 
befizette, ezt igazolja mellékelt nyugdíjkönyvecs-

I kéjével. Fizetési könyvecskéje jelenleg a m.- i adó-
hiv.-nál v;.n, aszerint 1903 óta levő: ták nyugdíj-
járulékait. 13 évi tanítói működését m 'g nem 

' szakította, Sz. városánál, ahol mísfel évig mint 
ideiglenes helyettes működött, ezen másfél év után 
véglegesen megválasztották. Nyugdíjjárulékait 
erre az időre is folytatólag befizette és így 13 évi 
nyugdíjjogosultsága van. Korpótlékigénye azóta 
van, midőn Sz.-en véglegesítették. Azt kérdezi, 
mi az oka annak, hogy csak egy korpótlékot 
élvez? Utána fogunk járni ennek a dolognak 
illetékes helyen, akkor a tanácskérőnek levélben 
adjuk tudtára az ügye állását. Addig türelmet 
kérünk. — A föntebbi esetek mind nem történ-
nének, ha az iskola fönntart ók és hatóságok mind-
nyájan eleget tennének a 28,670/1901. sz. közokt. 
miniszteri rendeletnek, amellyel fölhívta a kir. 
tan felügyelőségeket, hogy tankerületükben uta-
sítsák az összes állami elemi népiskolákat, hogy 
a Néptanítók Lapja szerkesztésében megjelenő 
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Tanítók Tanácsadója című útmutató- könyvet 
a beíratási díjak terhire, a tanítói könyvtár 
számára rendeljék meg, ugyancsak fölhívta egy-
úttal a kir. tanfelügyelőségeket, hogy ezt a 
művet a felügyeletük alatt álló összes elemi, felső 
nép- és polgári iskoláknak, tanító- és tanítónő-
képzőknek beszerzésre melegen ajánlják. — 
Köztudomásúi. T)r. Göőz József „Tanítók 
Tanácsadója" című könyvét a nagymélt. m. kir. 
vallás- és közokt. miniszter úr 1901. évi 28.670. 
sz. rendeletével (-Néptanítók Lapja, 1901. évi 
25. sz., 8. lap) az összes elemi, felső nép- és 
polgári iskoláknak, tanító- és tanítónőképzőknek 
beszerzésre melegen ajánlotta, mint olyan köny-
vet, mely a tanítónak különféle jogviszonyaiban 
részletes és áttekintő tájékozást nyújtó és alkal-
mas arra, hogy a katonai, adóügyi, fizetés- és 
nyugdíjügyben a kérdések kellő megvilágítása 
által azokra nézve a hivatalos eljárást is egy-
szerűbbé és gyorsabbá tegye. A Hivatalos Köz-
löny 1903. évi 16. sz. 392—3—4. lapjiin közölt 
bírálati jelentés alapján a nagymélt m. kir. vallás-
és közokt. miniszter úr a Tanítok Tanácsadója 
című könyvet a hivatalos bírálat alapján 1903. 
évi 2733. e. sz. alatt segédkönyvül engedélyezte 
és az engedélyezett tanítóképző-intézcti segéd-
könyvek jegyzékébi fölvette. A Tanítók Tanács-
adója IV. kiadásban, a községi iskolaszék; 

utasítás tartalmi lényegével és a tanítói köz-
életben legtöbbször használható 16 iratmintával 
megbővítve forog közkézen. A Néptanítók Lapja 
szerkesztőségében (Budapest, II., Ostrom-u. 17.) 
tanítóképző-intézeti növendékek számára rendelt 
minden 10 példány után egy ingyenpéldány jár, 
a legszegényebb sorsú tanulók részére. A hiva-
talos bírálat egyebek közt ezt mondja erről a 
könyvről: A Tanítók Tanácsadójának ismerete 
nélkül egyetlenegy tanító sem állhatja meg helyét 
az iskolában és a társadalomban. A tanítóképzői 
ifjúságot rá kell nevelni e becses könyv tartal-
mának gyakorlati kezelésére. Ott kell ennek 
lennie minden tanító asztalán. Egyetlen tanító-
képző-intézeti i f j ú se lépje át a nagy élet 
küszöbét e becses tanácsadó birtoka és ismerete 
nélkül. „A legmelegebben ajánlom segédkönyvül 
az iskolai szervezet-tanhozA Tanítók Tanács-
adója megszerzése nemcsak a tanítójelöltek s 
tanítók, iskolaszékek, gondnokságok érdekében, 
hanem a hivatalos eljárás egyszerűsítése, 
gyorsítása végett történik. (Számos tudakozó-
dásra válaszul közöljük itt, hogy a Tanítók 
Tanácsadója lapunk szerkesztőségében ren-
delhető meg ; ára kötve 3 K, bérmentes kül-
déssel 3 K 20 f, ajánlva 3 K 45 f.) — 
S. I. Az állami szolgálatba való átlépési viszo-
nyok remélhetőleg javulni fognak a közel jövő-
ben. Esetleg az 1907-iki költségvetés kedvező 
megállapítása folytán. — Gy. E. Polgári iskolá-

nál nincs mindenütt a korpótlékrendszer életben. 
Épen az egyesületi iskolákban működők hely-
zete bizonytalan ebben a tekintetben. Vannak 
azonban olyan egyesületek, melyek szerződés 
és alapszabály szerint biztosítják az óvónők és 
tanítók szolgálati viszonyait és teljes felelős-
séget vállalnak az ígért kötelezettség beváltása 
iránt. Pl. az Országos Magyar Iskolaegyesület-
nek is vannak olyan óvóintézetei, hol a szolgá-
lati viszonyokat szerződéssel szokták rendezni.— 
M. J. M. Ha édesatyja gyógyíthatatlan beteg-
ségben szenved s élete — az ön állítása sze-
rint — csak hetek, esetleg hónapok kérdése s 
ön annak idején közs. hatósági bizonyítványok-
kal is tudná igazolni, hogy édesanyjának és 
négy kiskorú testvérének ellátása önt fogja 
terhelni : abban az esetben próbáljon meg 
családfönntartó címen szabadulást, fölmentést 
kérni a katonai kötelezettségek alól. — 
I. L. Az iskolai hatóságot nyerje meg arra, 
hogy tanítói fizetését esetleg államsegítség 
kieszközlésével emeljék, ha erre méltányosság 
forog fönn. — S. I. V. Ha igaz, hogy a plé-
bániának és templomnak kegyura : a gróf az 
iskola fönntartásához semmi költséggel nem 
járul, sem iskolai adót nem fizet, sem önálló 
iskolát nem tart fönn, akkor a kir. tanfel-
ügyelőnek adják tudtára ezt az esetet és kér-
jenek hatósági intézkedést arra nézve, hogy a 
gróf vagy bérlője, mivel cselédjeinek gyermekei 
az önök iskolájában nyernek oktatást, leg-
alább is tandíjfizetésre köteleztessenek. — 
M. B. V. Az állami iskolai tanítói állások más 
szempont alá esnek bizonyos tekintetben, mint 
a hitközségi tanítói állások. Az állam sokhelyütt 
a bérleti viszonyok következtében nem tud adni 
a tanítói lakáshoz kertet is. Az 1893 : XXVI. 
t.-c. megfelelő rendelkezése az áll. tanítókra 
különben sem vonatkozik. — K. V. K. A 
rajztanárképzőbe tanítói oklevél alapján is 
folyamodhatik fölvételért. Sokan végezték már 
így el a rajztanárképzőt és az ilyenek polgári 
iskolai rajz tanítóságra és esetleg képezdei tanár-
ságra is megnyerhetik a rajzképesítést, ha 
tehetségük van és a tanulás követelményeinek 
annak idején eleget tesznek. — Y. J. A hit-
községnek nem áll jogában, hogy az iskola 
alapítványi díjait és a tanító részére beszedett 
tandíjakat más célra fordítsa. Ilyen ügyes-bajos 
dolgokat elsősorban az isk. hatósággal kell rendbe-
hozni és ott kell megnyerni a kellő pártfogást. — 
Sz. R. Az új tanításterv a közs. és az áll. isko-
lákra vonatkozik. Az izr. népiskolák nem köte-
lesek ezt követni, de bizonyára a korszerű 
haladás kedvéért rövid idő alatt elérkezik annak 
a szüksége, hogy az izr. iskolák is a tanításterv 
utasítása tekintetében közeledjenek a közs. és áll. 
iskolák tanítástervéhez. Az új könyvek beszerzé-
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sere vonatkozólag az isk. testülete elsősorban 
irányadó, de szava van ahhoz az isksz.-nek is. — 
L. J. 1. A névmagyarosításról szóló igazolást 
mutassa be a katonai hatóságnak és kérje 
nevének eszerint való bejegyzését. 2. A tanítót 
véglegesen kell alkalmazni, nem próbaévre. 
3. Az uradalmi tanító is lehet tagja az Orszá-
gos Nyugdíjintézetnek. 4. Községi tanítónak ez 
idő szerint nem adnak vasúti kedvezményt. Ha 
tanítóegyleti gyűlésekre utazik, akkor az elnök-
ség a közs. tanító részére is eszközölhet ki az 
oda- és visszautazásra kedvezményes jegyet. — 
B. F. F. Ha a tanítói pályát, habár csak 
ideiglenesen is, elhagyja, nem maradhat tovább 
tagja az Országos Nyugdíjintézetnek. Ezt az 
esetet be kell jelenteni a nyugdíjintézetnél. — 
A. I. F. Ha nem akar a hitközség megfelelő 
lakást adni, folyamodjék a kir. tanfelügyelőség 
közvetítésével a vármegyei közigazgatási bizott-
sághoz és kérje, hogy az illető hitközséget 
megfelelő tanítói lakás adására utasítsa. —• 
B. F. A tanítói állást nem szabad egy évre 
elhagyni, mert akkor elveszti ahhoz való jogo-
sultságát. — Y. Sz. Ha a tanítói fizetés nem 
felel meg a törvényes minimumnak, folyamod-
jék a közigazgatási bizottsághoz, a kir. tanfel-
ügyelő útján. Kérje, hogy a közigazgatási 
bizottság kötelezze az iskolafönntartót leg-
alább a törvényes minimum kiszolgáltatására. — 
K. (í. Névmagyarosítás ügyében forduljon 
Telkes Simon úrhoz, Budapest, I. ker., Attila-
körút 85. sz. Azt nem tudjuk, hogy a köz-
igazgatási bíróság elnöke mikor fogad. Iskolája 
föloszlatása esetén hogy kap-e ön végkielé-
gítést, azt mi előre meg nem mondhatjuk. 
Í8 év óta működő ember találhat tanítói 
állást, amelyen kenyerét megkeresheti. — 
S. M. Dobra. A kir. tanfelügyelőség útján 
kell a fölvételért folyamodnia. Nem késett 
el. A mellékleteket gyakran fölsoroltuk már 
ezen a helyen s Tanítók Tanácsadója című 
könyvünkben is föl vannak sorolva. — 
Z. D. Ha énektanítóul végleges minőségben 
van a polgári iskolánál alkalmazva, akkor folya-
modjék a közokt. minisztériumhoz a nyugdíj-
igénybe való beszámításért. Mi nem tudhatjuk, 
hogy polgári iskolájuk esetleges államosítása 
alkalmával önt énektanítóul alkalmazzák-e. — 
Riadó. Levele szerint községében az izraeliták 
magánúton oktatták gyermekeiket, saját maguk 
tartva okleveles tanítót. A tanulók száma 10, 
s emiatt az iskola nem nyerhette meg a nyil-
vánossági jogot. A helybeni gör. kath. nyil-
vános iskolában tettek vizsgálatot a tanulók. 
Az ottani igazgató szedte be a díjat, 60 K-ban. 
Azt kérdi ön : mennyi illeti ebből az igazgatót 
és mennyi a vizsgázó tanítót ? Válaszunk erre 
az, hogy az iskolaszék közbejötte nélkül magán-

vizsgálatot tartani nem szabad. Az iskola-
széknek joga van ahhoz, hogy, ha nincs 
rá egyházi intézkedés, saját hatáskörében mél-
tányosan, az ottani lakosság szegényes viszo-
nyaihoz mérten állapítsa meg a magánvizsgálat 
díját. Úgyszintén azt is, hogy mennyi illesse 
az igazgatót, mennyi a vizsgáló tanítót. — 
S. J. B.-T. Az iskolaszék belátásától függ, 
hogy megengedje-e valamely tanítónak, hogy 
saját házában lakjék és a tanítói használatra 
adott lakást bérbeadja ; ugyancsak az iskolaszék 
van hivatva annak megbírálására, hogy a jelent-
kező bérlő, viszonyainál fogva, nem fogja-e 
zavarni a tanítás menetét s egyáltalában az 
iskola rendjét. — U. V. Önnek kötelessége az 
iskolaszéktől reábízott tanulókat egytől egyig 
tanítani, ha 100-an vannak is 80 tanulóra 
épült teremben. Az iskolafönntartónak köteles-
sége újabb tanítói állásról és tanteremről gon-
doskodni. Jó volna a kir. tanfelügyelő segít-
ségét megnyerni ebben a kérdésben. Önnek 
nincs ahhoz joga, hogy 80 gyermeknél többet 
ne vegyen föl, annál inkább, mert más tanító 
nincs a faluban. Ha az iskolaszék tagjai mind 
aláírták a fizetése fölemeléséről szóló jegyző-
könyvet, akkor az elfogadható törvényes alap. 
Kérje föl még egyszer az iskolaszéket, hogy 
intézkedjék a községnél, hogy a bíró tanítás 
alatt ne tartson a szomszéd szobában gyűlé-
seket, ahol a tárgyalások vannak és amelyek 
nagyon zavarják az ön tanítását. Ha ez nem 
használ, jelentse be az esetet a kir. tanf.-nél. — 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Nagy Magyar Atlasz 158 színes fő-

térképpel és 257 melléktérképpel és névmutatóval 
megjelent. A Magyar Földrajzi Társaság meg-
bízásából szerkesztette: dr. Brósik Károly, fő-
reáliskolai tanár. Minden kultúrnemzet, mely 
önálló tényezője a nemzetközi forgalomnak, 
kereskedelemnek és politikának, rendelkezik oly 
Nagy Atlasszal, mely a nemzet polgárainak 
fontos fölvilágosítást ad minden olyan kérdésben, 
mely figyelmét akár politikai, akár tudományos, 
akár kereskedelmi érdekkörénél fogva a haza 
szűk határain túl, távoli idegen országokra vagy 
földrészekre irányítja. Olyan kincse ez minden 
müveit embernek, mint a lexikon, s megvan 
az értéke családi körben is, mert olvasmányaink 
lépten-nyomon szükségessé tehetik az iskolák-
ban, irodákban, hivatalokban és üzletekben, 
komoly munka közben egyaránt. A magyar 
nemzetnek a mai napig nem volt ilyen külön 
Nagy Magyar Atlasza, egyrészt azért, mert a 
kultúrális fejlettség csak az utolsó évtizedben 
tette általános szükségletté, másrészt azért, mert 
a magyar ipar sem vállalkozhatott volna az 
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ilyen rendkívül bonyolult és mégis tökéletesen 
pontos művészi ipartermék megfelelő előállítá-
sára. A fejlődés azonban rohamosan haladt 
minden téren s a magyar nemzet gazdasági, 
tudományos és politikai érdekei lépten-nyomon 
érezték, mily sok oly nemcsak aprólékos, hanem ; 
gyakran jelentős részlete is van minden idegen- j 
ban előállított Nagy Atlasznak, amely a mi | 
sajátos szükségletein1 nek nem felel meg. így ; 
vált lassan szükségletté egy eredeti Nagy Magyar j 
Atlasznak a megteremtése, s midőn a kiadó j 
Lampél-cég évekkel ezelőtt elhatároz a, hogy 
e nagy munka kiadására vállalkozik, elhatározta j 
egyben azt is, hogy az úttörő nagy müvet a i 
inaga egészében tisztán magi ar erővel fogja 
előállítani, hadd legyen az nemcsak a magyar ' 
tudomány és kultúra, hanem a magyar ipar : 
fejlettségének is értékes bizonysága. A Magyar j 
Földrajzi Társaság 1898. évi március 12-én 
tartott választmányi ülésén a kiadó-cég elő-
terjesztését tárgyalva, kimondotta, hogy ilyen 
Nagy Magyar Atlasz kiadását melegen óhajtja, 
szívesen járul hozzá ahhoz, hogy az a Magyar 
Földrajzi Társaság megbízásából jelenjék meg, 
s a maga részéről erkölcsi támogatásával fogja 
gyámolítani a vállalkozást. így indult meg a 
nagy úttörő munka megvalósítása. A kiadó 
vállalkozását nyolc évi szakadatlan, lelkiisme-
retes, fárasztó munka után siker koronázta : az 
első Nagy Magyar Atlnsz, amelynek gondolata, 
terve, technikai megvalósítása minden részleté-
ben a magyar szellem és a magyar ipar terméke, 
megjelent. Ara díszes félbőrkötésben 48 korona. 
Megrendelhető Kunofsy, Szilágyi és társa könyv-
kereskedésében (IV., ITjv;lág utca 16. szám), havi 
2 koronás részletfizetésre is. Ezt a nagyszabású 
művet, melyre még visszatérünk, melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe 

Budapest legújabb térképe. A Magyar 
Földrajzi Intézet kiadásában most jelent meg 
Budapest székesfőváros egész területének térképe, 
a szomszédos községek, az utcák és terek betű-
soros jegyzékével. Hivatalos adatok alapján 
kidolgozta Kogutowicz Manó. Ez az első térkép, 
mely Budapest egész területét tünteti föl, át-
tekinthető, részletes kidolgozásban. Megvannak 
rajta a legújabb villamosvonalak és az új utca-
elnevezések. A 8 4 x 1 1 6 cm. nagyságú, 7 szín-
nyomású térkép nagyon tetszetős kivitelű. Adatai 
a legújabbak. 1 korona 50 fillérért minden 
könyvkereskedésben kapható. 

— Jutalomdíjak tanítóknak. Dr. Széki 
Antal fővárosi ügyvéd elnöklete alatt álló 
asztaltársaság a nemzet hálájára méltó jutal-
makat tüz ki a magyar nyelv sikeres tanításában 
kitűnt tanítók részére. Ez idén 8 tanítót része-
sített egyenként 100 —100 korona jutalomban 
és pedig: Csaplovits' József porubai, Pachir 

János rákócziszállási, Csűrös Antal szentpéter-
falvai, Téchy Lajos misztótfalui, Bartha Mózes 
kiskapusi, Hálykó Antal szerelmesi, Krausz 
Ferenc nagyszalacskai és Oszoly Géza nagy-
bikácsi tanítókat. 

— Háztartási kiállítás. A leánynövendékek 
részére Vargyas Endréné úrhölgy Háztartási 
kiállítást rendezett, melyet eddig is sokan láto-
gattak. A székesfőváros tanácsa újabban a 
tanulságos kiállítás megtekintését, az illetékes 
igazgatóságok útján, a főváros összes községi 
leányiskoláinak figyelmébe ajánlotta. Erre az 
intézkedésre való tekintettel a rendezőség a 
kiállítás idejét, a kultuszminiszter úr engedel-
mével, az állami felsőbb leányiskola helyiségében 
(Andrássy-út 65. sz. a.) október hónap 15-ig 
meghosszabbította. Eszerint tehát a kiállítás 
ott, a jelzett jdőig, naponként reggeli 9 órától 
esti 6 óráig, bármikor megtekinthet '. Belépődíj 
a Tulipánkert-Szövetség javára 20 fillér, iskolás 
leánynövendékek részére 10 fillér Szegénysorsú 
tanulók ingyen látogathatják. 

— Rövid hírek. Gyűlések. Az „Udvarhely-
vármegyei tanítóegylet" homoródvidéki fiókköre 
Homoródalmáson, f évi október hó 11-én d. e. 
9 órakor, az áll. iskola helyiségében, a székely-
udvarhelyi hírlapokból olvasható tárgysorozattal 
gyűlést tart. A „Szombathelyi egyházmegye 
jánosházai köre" őszi tanítógyűlését október 
11-én tartja. 

— Hi lálozás. Török István ózdi áll. el. isk. 
igazgató-tanító életének 56., tanítói működé-
sének 36. évében meghalt. Áldás emlékére ; 

Memeuto. A vallás- és közoktatásiam minisz*.er 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor, Molnár Viktor 
államtitkár ugyanakkor, Tóth János államtitkár pedig 
minden kedden 12-től 2-ig s minden csütörtökön d. u. 
4 órakor fogad. — Az ügyosztályfönökök naponként 
déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium épü-
lete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országot tanszer-
múzeum és pedagógiai könyvtár díjmenteser nyitva 
van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 9—1 
óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3—5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. '(Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 5ö. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyernetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznék : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái ét-
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

T a r t a l o m : Elemi népoktatásunk 1904-ben. — 
Az iparostanonc-oktatás reformja. Dénes Károly. — 
A magyar nyelv érvényre emelése. Szabó Elemér. — 
A magyar fonomimika külföldön. Lakatos Lajos. — 
Működési bizonyítványok kiállítása. Varga János. — 
Hivatalos rész. — S z ü n ó r a : Az iskolából. Péczély 
József. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
.Rovatvezető: KROLOPP AXPEÉD. 

Növendékeink magán-faiskolája. 
„A cél szentesíti az eszközt", tartja a köz-

mondás, amely megállja helyét, ha az eszköz 
sem nem veszedelmes, sem nem nemtelen, 
hanem ellenkezőleg messze kiható időkre és 
rétegekre nemes és áldást hozó. Akkor „szó 
sem férhet" a felhasználás módja ellen. Egy 
ilyen cél érdekében kívánom a jelenben t. kar-
társaim b. figyelmét felhívni és az illetékes 
magas tanügyi hatóságainkat az eszme meg-
valósíthatása ügyében alázattal kérni. Az alsó 
néposztály megélhetése itt a cél. Különösen a 
gyümölcsfatenyésztés hathatósabb kultiválására 
kívánom a figyelmet terelni. 

Régen hangoztatott panasz, hogy a községi 
és más jellegű faiskolák gyümölcsfaproduktuma 
nem áll arányban a reáfordított költségekkel 
és a hozzáfűzött várakozásokat anyagi és er-
kölcsi tekintetben ritkán elégíti ki. Jelenlegi 
földmívelésügyi miniszterünk is ilyen tapasz-
talatok hatása alatt vehette ismét újabban is 
programmjába az alsó néposztály boldogulását 
jobban előmozdító azon eszközöket, melyek 
részükre eléggé nemcsak nem gyümölcsöznek, 
de megérdemelt elterjedésnek sem örvendenek. 
Ilyenek : a gyümölcsfatenyésztés, selyemtenyész-
tés, méhészet stb. 

Valóban nem tudjuk eléggé üdvözölni a 
nép belső hiányait közelről érintő atyai gon-
doskodását s azon lelkes odaadást, mellyel 
célját elérni meg nem szűnik. 

De miután a kérdéses ügy megoldása kizá-
rólag a község kebelében az aktiv kertészeti 
munkát tanító vállára szakad, kötelességet 
vélek teljesíteni, ha a mi konkrét dolgunk 
előadásával kitérve, véleményes óhajt próbálok 
megkockáztatri, hátha alkalmas példa lehet 
gyakorlatbeli eddigi munkánk eredményes 
megváltoztatására. 

Évekkel ezelőtt a gyümölcsfatenyésztés ter-
jesztése nálunk is kizárólag a közs. faiskolá-
ban akadt meg, mivel a szükségesek előállí-
tására ez vállalkozott, de eredménytelenül. Ezt 

látva, egyre nógattam iskolás és ifjúsági egye-
sületbeli növendékeinket és gazdatársadalmunk 
tagjait, hogy közs. faiskolám mintájára saját 
kertjeikben egy-egy darabot hasonló módon, 
fásítással hasznosítsanak. A szép anyagi és 
erkölcsi siker bizonnyal elmaradhatlan lesz. 
Időszaki kertészeti munkájuk alkalmával nö-
vendékeim társaságában kertjeiket megláto-
gattam. Munkáikról véleményemet közöltem 
velük s a továbbiakra buzdítottam őket. S 
miután ez évről-évre állandó egymásutánban 
történt, falunkban egyszerre mintegy 100 kert-
ben indult meg és folyik ma is több-kevesebb 
sikerrel (magánkertjeikben az előttük álló 
példa szerint) a gyümölcsfatenyésztés, úgyany-
nyira, hogy már évek óta szükségét látjuk 
a gyümölcsfatenyésztés terén kiválóbb sikert 
elért iskolás, ifjúsági egyesületi növendékeink 
és gazdáink között 1—1 jutalmat évzáró-
vizsgálataink alkalmával kiosztani. Hasonló-
képen járunk el selyemtenyésztőink között is, 
kik községünkben, mint központban és 2—â 
szomszédfaluban is már figyelemreméltóan 
munkálkodnak. Jelen évben is több, mint 50 
selyemtenyésztő tanuló vett részt a munkában. 

Istennek hála, a buzdító, irányító szó ter-
mékeny talajra esvén, a magán-faiskolák (fa-
iskolák a gazdák kertjeiben) hatványozva eme-
lik gyümölcsfaállományuk számát és becsét. 
Épen ezért jó lelkiismerettel ajánlhatom ezt a 
tömeges fásítási módot minden érdekelt t. kar-
társam figyelmébe s egyúttal azon óhajomnak 
vagyok bátor kifejezést adni, vajha módot 
találna a magas kormány arra, hogy ez a 
fásítás növendékeinknek (elemi és ismétlő isk.) 
necsak jámbor tetszésére bízott teendője, de 
a lehetőséghez mérten törvény- vagy rendelet-
szabta szoros kötelességévé váljék. Hiszen ha 
a törvény más egyéb tekintetekben tud meg-
szorítást gyakorolni és érdemlegesen szabá-
lyozza a tan-, had-, adó- stb. kötelezettséget, 
miért ne tehetné ezt is olyan értelemben, hogy 
az elemi iskola V—VI. osztályába, nemkülön-



1 8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 38. SZÁM. 

ben a gazd. ismétlő iskolába járó növendék, 
ha saját vagy szülei kertjében arravaló terü-
lete van, a saját kertjében, ellenesetben a 
községi faiskola kertjében legyen köteles mag-
vetési és oltási munkálatot végezni, amely 
munka „eredménye" a növendék tulajdonába 
lépne át pl. akkor, ha a községi faiskola kert-
jében végezi azt. A gazd. ism. iskolai tanuló 
pl. csak akkor léphetne ki a tankötelezettség 
kötelékéből, ha a gyakorlatban a magán-
faiskolai kötelezettségének is eleget tett. 

így azután a régi panasz megszűnnék és 
az üdvös cél szentesítené az ajánlott eszközt. 

(Magyarnemegye.) Bakó Béla. 

A gyümölcsfák kártékony her-
nyóinak irtása.* 

Hogyan irtsuk a kártékony hernyéjk áttelelő 
alakjait ? 

Gyümölcsfáink legkártékonyabb hernyói ré-
szit t hernyófészkekben, részint mint lepke-
tojások telelnek ki. 

A hernyófészkeket — kicsit, nagyot egy-
aránt — egyszerűen leszedjük, még pedig 
azonnal, mihelyt a fa lombját lehullatta. E 
hernyózásra legalkalmasabb valamely őszi yagy 
téli verőfényes nap, föltéve, hogy a fák koro-
náját hó vagy zúzmara nem borítja. Alacso-
nyabb fáról e fészkeket kézzel is leszedhetjük, 
de magastörzsüeknél már az úgynevezett her-
nvózó-ollót kell használnunk. Ezt a hernyózó 
ollót olyan hosszú, de könnyű rúdhoz kell 
erősíteni, hogy azzal még a legmagasabb gyü-
mölcsfa ágliegyeit is elérhessük. Ahol a rúd 
nem elég hosszú, pl. az igen öreg és igen 
magas fáknál, ott álló létrát is kell használni, 
hogy a hernyófészket ezen az úton közelít-
hessük meg. Maga a hernyózóolló úgy van 
készítve, hogy az mindig magától nyílik. 
Egyik ága zsinórral van megkötve : ha ezt a 
zsinórt megbúzzuk, akkor az olló becsukódik 
és akkor az éle közé kerülő hernyófészkes 
ághajtást elvágja. Mihelyest a zsinórt újonnan 
eleresztjük, az olló ismét kinyílik. így tehát 
a hernyófészkes ághegy leesik néha a földre, 
de sokszor bizony megakad a fa koronájában 
s akkor le kell azt onnan külön venni. Hogy 
tehát a hernyózás ilyen akadékoskodással ne 
járjon, újabban a hernyózó-ollókat átfogóké-
szülékkel szokták felszerelni, hogy az olló a 
levágott ághegyet azonnal az elvágás pillana-
tában megfogja és fogva tartsa addig, míg azt 

* A magy. kir. földmív. miniszter kiadványaiból. 

le nem tesszük oda, ahová magunk akarjuk. 
(Az ilyen hernyózó-ollókat, akár régit, akár 
ágfogósat, kapni majdnem minden mag- és 
vaskereskedésben. Jó, ha abból mindenki leg-
alább egyet megszerez. Kisgazdák pedig ket-
ten-hárman közösen szerezhetnek meg egyet.) 

A hernyózó-ollóval tehát szedjük le mind 
a hernyófészkeket. A halomra gyűjtött fész-
keket pedig azután — ha nem kell félnünk 
a tűz veszedelmétől — akár a kertben, akár 
a ház tűzhelyén égessük el. 

A hernyózás alkalmával azonban ne csak 
a hernyófészkeket és a fán maradt egyéb szá-
raz leveleket szedessük le, hanem gyűjtessük 
össze a fán rajtamaradt és összeaszott min-
den gyümölcsöt is, mert abban is többrend-
beli baj lakozik. Ezt az összeaszot gyümöl-
csöt is el kell tehát tüzelni. 

Ugyancsak a hernyózó-ollóval szedjük ám 
le a gyűrűs pille tojását is. Ezt első pillan-
tásra nehéz ugyan észrevenni, de gondos szem 
megtalálja azt is s akkor le lehet azt is annyira 
szedni, hogy alig marad belőle valami a fán. 

Ellenben a gyapjaspille taplószínű tojását 
egyszerűen lekaparjuk a fa törzséhez közel-
tartott valamely edénybe, vigyázván arra, hogy 
a lehulló tojás földre ne hulljon vagy egyéb-
ként szanaszét ne peregjen; mert a földre hullott 
tojásnak tavaszig legtöbbször semmi baja sem 
történik s akkor a hernyó minden baj nélkül 
kibújhatik belőle. Épen úgy van a dolog a 
fa törzsén és egyebütt szétpergett többi tojás-
sal. Hogyha a lepketojásokat az összes gyü-
mölcsfákról mind egy szálig leszedtük, akkor 
azokat nyílt tűzön kell elégetni. Ha sok volna 
e tojásból, akkor az eltüzelés csak apránként 
történjék. Mert ha sokat tennénk belőle a 
tűzre, az förobbanna és szétvetné az összes 
petét s akkor a peték^ összeszedése újabb 
munkát adna nekünk. Épen e veszedelmes 
robbanás miatt nem szabad a lepketojást sem 
a kályhában, sem a konyha tűzhelyén elégetni 

Ugyancsak a téli hernyózás alkalmával meg 
kell gondosan takarítani a fák törzsét is. Az 
elváladozó kéreg, valamint a törzset borító 
moha és zuzmó alatt temérdek sok apró 
ellenség tanyázik, amely mind a gyümölcsfát 
és annak termését bántja. Takarítsuk tehát 
ezt a fölösleges kérget és hasonlóképen a 
mohát és zuzmót is le ! És ha azt még ősz 
folyamán nem tettük, akkor okvetlenül a 
hernyózás alkalmával el kell távolítani a 
gyümölcsfák száraz ágait és száradó ághegyeit 
is. Hasonló gondunk legyen arra is, hogy a 
tavasz elején, de okvetlenül még a fák új 
fakadása előtt kitakarítsuk a gyümölcsfák 
törzsének tövét s általában a gyümölcsfák 
alját is. Össze kell gereblyézni s el kell 
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távolítani innen mind a lehullott lombot. Ez 
az eltávolítás azonban ne csak az legyen, 
hogy a száraz lombot és ágóörmeléket a kert 
valamely zugába hordatjuk s a nyáron át ott-
hagyjuk. Nem! Ezt ne tegyük, mert az semmi-
vel sem volna jobb annál, mintha a lombot 
előbbi helyén, a fa alatt hagytuk volna meg. 
Az összegyűjtött régi lombot, almot, legjobb ha 
kissé megszikkadt, mind tisztára eltüzelni, akkor 
biztosak lehetünk arról, hogy mindaz, ami benne 
rossz és vészthozó volt, valóban el is pusztult ! 

Ámde ne higyjük, hogy a befejezett téli 
hernyóírtással letettük már mind a gondun-
kat. Az korántsem úgy van! Hiszen a „kis 
hernyó fészkek" közül, valamint a gyürüspille 
tojásgyűrűi közül is egyik-másik faj marad-
hatott a fán ! Ebből bizony a szép tavasz ele-
jén csupa életrevaló hernyó bújik ki. Ezt tehát 
csak utólag írthatjuk, még pedig akkor, ami-
kor április havában észrevesszük, hogy a gyü-
mölcsfák egyik-másik ágán a levélzet veszendő-
félben van és napról napra kevesbül. Az ilyen 
hernyós ágrészt legjobb azon melegében le-
vágni s a hernyókat összetiporni, még mielőtt 
azok szétmásznának és nagyobb kárt tennének. 

És éppen ilyen rövidesen és hamarosan el 
kell bánni a pókhálós hernyókkal is. Ezek 
első esztendőben rendszerint csak itt-ott, 
egyes szétszórt pókhálós fészekben mutatkoz-
nak ; következő tavasszal számuk már növe-
kedik, míg aztán harmadévre számuk már 
annyira megszaporodhatik, hogy e parányi 
hernyók hálója bevonhat egész gyümölcsfákat. 
Az ilyen pókhálós gyümölcsfa azután lombját 
rövid egy-két nap alatt teljesen elvesztheti, 
mert a hálóban tanyázó sok apró hernyó 
tisztára tölfalja azt. Ennek a kis pókhálós 
hernyónak pedig szintén csak úgy lehetünk 
urai, ha azt már akkor írtogatjuk, mikor még 
csak mutatkozófélben van. 

Irtogassuk is ám a hernyókat szorgalmasan ! 
Mert nem az a jó gyümölcskertész, ki sok 
gyümölcsfáján kevés gyümölcsöt termel, ha-
nem az, aki kevés, de jól gondozott, és annak 
rendje és módja szerint ápolt, férgektől meg-
óvott fáján sok szép termést tud fölmutatni. 

Es a jól ápolt néhány szilvafa bizony-bizony 
többet ér a magára és férgekre hagyott ötven-
hatvan holdas szilvás-erdőnél. * 

Az ezüst-prémnyúl tenyésztése és 
értékesítése. 

Az ezüst-prémnyúl kétszeres értékkel bír 
a másfaj úak fölött, miután húsa rendkívül 
finom csontozató és igen ízletes táplálóereje 
van. Bőre vagyis bundája kidolgozott állapot-

ban értékes szűcs-árut képez s mint női ruhá-
zat különösen figyelmet érdemel, amennyiben 
az ezüst szín remek változatai föllelhetők rajta. 
A szőrme ugyanis dús, ragyogó fényes, könnyű 
és így boáknak, galléroknak, bélésnek kellemes 
színénél fogva is használható. 

A nyúlhús elfogadott eledel a francia, angol, 
belga és német konyhán. A legelőkelőbb ét-
termek ételsorozatát képezi különféle alakban 
elkészítve, azonkívül ez országokban a szegé-
nyebb néposztály nagy Isten áldásának tekinti 
a nyulat, mert igénytelen voltánál fogva köny-
nyen tenyészthető ott is, ahol tehén-, juh- és 
kecsketartásra nem adatott meg a mód s így 
olcsón jutnak kitűnő és olcsó húseledelhez, 
amit még olcsóbbá tesz a bőr könnyű érté-
kesíthetése. Nálunk már a húsdrágaság is 
indokolttá teszi a nyúltenyésztés fölkarolását, 
amely által nemcsak igen olcsó és tápláló 
húshoz juthatunk, de mert a prémet a magyar 
szűcsök is ki tudják dolgozni, pompás önter-
melte szőrme-ruházathoz is jutunk. 

Az ezüst-prémnyúl hazánkban még alig 
ismert. Aki először látja, valóban nem tud 
örömének kellő kifejezést adni. Első látásra föl-
ismeri benne mindenki a remek haszonállatot. 

Tenyésztése tehát mindenkinek nagyon aján-
latos ismételten, mert húsa táplálóbb a tyúk-
húsnál ; ugyanis emennél több a fehérje-tar-
talma, bundája pedig mesés drága prémek 
utánzására alkalmas. 

Tenyészthető bárhol, száraz pincében, udva-
ron, kis ólakban vagy ketrecekben, ládákban, 
csnk arra kell ügyelni, hogy a földbe ne fúr-
hassák magukat, mert ez esetben a tenyésztés 
nem ellenőrizhető, tehát a helyük padlózott 
vagy kitéglázott legyen, az eredmény így 
kétszeres. 

A tisztaságra, mint minden állatnál, gondot 
kell fordítani. 

Akinek módjában van, építsen kifutó rend-
szerű kis ólakat. Ezek úgy készülnek, hogy 
egy belső és külső tartózkodási helyet létesí-
tünk, a belső háló és ellő hely teljesen sötét, 
a külső világos, szellős, de nem légvonatos, a 
kutya, macska ellen léc vagy sodronyfonattal 
védve, itt tanyáz azután nappal. Ezen helyek 
a lehetőség szerint nagyok legyenek. A nyulak 
eledele : fű, széna, zöldség, kerti hulladék, egy 
kis szemes takarmány ; sok káposztát adni 
nem szabad, mert ez hasmenést okoz. 

A hím vetélytársára nagyon féltékeny, ezért 
külön rekeszben tartandó. 

Párosításnál a nőstény helyezendő a hímhez. 
Eredményes a párzás akkor, ha a hím ön-
tudatlanul lefordul a nőstényről. Az első páro-
sítás után 2 nap múlva újra megkísérlendő 
a párosítás, hogy fogant-e. Ha igen, a nőstény 

40* 
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meglapul vagy siránkozik, ha nem, újra föl-
ereszti a hímet. 

Az anya 30 nap múlva 6—12 fiat ellik, de 
mert csak 8 emlője van, 6—8-nál többet nem 
kell alatta hagyni, a többit friss ellésü anya 
alá elosztjuk, ha lehet. 

A növendékek 5—6 hétig az anyánál 
hagyandók, az anya a leellés után 12—14 
nap múlva újra párosítandó. A növendékek 
3 hónapos korukig együtt tarthatók, ekkor 
azonban a hímek és nőstények külön-külön 
helyezendők el. 

Tenyésztésre 7—8 hónapos korukban hasz-
nálandók. Tenyésztési idő : kora tavasztól nyár 
utoljáig. Ez idő alatt egy anya 35—40 fiat 
hoz a világra, ami után ősszel és télen pihen-
tetni kell az állatokat. 

Óvakodni kell a rokon-tenyésztéstől, mert 
az ez esetben előálló vérfertőzés visszafejleszti 
az állományt s különösen a bunda szenved ez 
által. Tanácsos tehát az apaállatokat koronkint 
felcserélni. 

A feles számú hímek kiherélendők, ami 
éppen úgy történik, mint a malacoknál és 
semmi veszéllyel nem jár. 

Prém nyulat levágni csak októbertől már-
ciusig szabad, mert a prém ekkor tökéletesen 
szép, tehát értékes is. 

A lenyúzott bundát szőrével befelé fordítva 
és jól kihúzva apró szögekkel deszkára feszít-
jük, megszáradása után szűcsnek adjuk ki-
készíteni prémmé, vagy pedig a budapesti 
bőrvásáron tavasszal eladjuk. 

A beteg állatok azonnal elkülönítendők. 
Meleg nyári hónapokban meg kell vizsgálni, 

hogy nem-e kaptak a szőrben élősdit, ami 
ugyan ritkaság, de ha mégis előfordul, 1 rész 
lenolaj és 2 rész szesz keverékével kell az 
állatot bekenni. 

Vizet adni a nyúlnak csak akkor kell, ha 
száraz takarmányt kap. 

A ólak, ketrecek lehetőleg napkeletre néz-
zenek. 

(Nagykőrös.) Andrásofszky János. 

Hozzászólás 
„A (lebreczeni gazd. ism. iskola üzemterve" 

c. közleményhez. 
E címen lapunkban megjelent ciksorozatra 

néhány megjegyzést óhajtok kockáztatni. Nem 
célom az író kartárs úr lelkiismeretes munkáját 
lebecsülni, csak annyit kívánok megállapítani, 
hogy ezen üzemterv alapján Magyarország 
rövid idő alatt oly pénzügyi válság elé jut-
hatna, melyből soha többé ki nem gázolna. 
Ennek az üzemtervben meg is találtam termé-
szetes okát, s ez ok elegendő arra, hogy 

t. kartárs úr számításainak rossz alapul szol-
gáljon. 

Röviden akarom elősorolni az észlelt hibákat : 
Tőkék, melyek a gazdaságban feküsznek, a 

következők : 
talajtőke 52.076 K 
épülettőke 43.500 „ 
leltár 4.970 „ 
forgó üzemtőke . . . 1.988 „ 

összesen : 102.534 K. 
Tehát a gazdaságban 102.534 K tőke fek-

szik. E tőke jövedelme, mint a gazdaság tiszta 
haszna, 1080'74 K. Ugyanis, a mérlegben e 
tőkék kamata nagyobbrészt „Követel" és 
„Tartozik" rovatában van felvéve, így a tőke-
kamat természetesen kell, hogy a tiszta haszon-
ban térüljön meg. Ámde a tiszta haszon oly 
elenyészően csekély, hogy a töke l°'o-át 
biztosítja csak, s ha azt tekintjük, hogy a 
terméseredmények, az állattenyésztés jövedelme 
nem mindig vannak biztosítva, akkor meg kell 
győződnünk, hogy ily tőkét inkább forgatás 
nélkül kamatoztassunk valamely pénzintézetnél, 
s mi nyugodtan vehetjük fel évi jövedel-
münket. 

Megtaláltam e számítás rossz eredményének 
igaz okát. Debreczenben a föld kat. holdja 
3400 K. Kérem ily ár mellett nem lehet egy 
birtokot mezőgazdasági üzemben tartani, hanem 
csakis üvegfedő alatt rajta februárban érett 
barackot termelni, no meg melegházi növé-
nyeket termelni. 

Ahol az építkezés oly drága, hogy egy 15 
k. holdas birtok szükségelt épületei 43.500 
K-ba kerülnek, ott megszűnt az okszerű és 
hasznothajtó gazdálkodás. 

Több kisebb és nagyobb mintagazdaság 
berendezését tanulmányoztam, s arra az ered-
ményre jutottam, hogy az összes tőke k. hol-
danként megosztva 200—300 K-t tesz ki 
(a föld árát nem számítva), s a gazdaság, a 
legokszerübb kezelés mellett, az érték és üzem-
tőke 6—8% kamatát biztosítja 10 éves átlag-
ban, tiszta haszonként. Pedig ily gazdaságok-
ban még a tisztikar fizetése is nagy összeget 
képvisel. 

A földnek megmagyarázhatatlan drágasága 
szüli azt a közmondást: „a magyar saját zsír-
jába fúl". A föld értéke hóid inként nem lehet 
több annál a tőkénél mélynek legalább 7%-os 
kamatát, a föld, — 10 éves átlagban — mint 
tiszta hasznot jövedelmezi. 

(Nógrádsipek.) K. O. 
* 

Fenti „Hozzászólás"-hoz csak azt kívánom 
megjegyezni, hogy a debreczeni gazd. ism. iskola 
területét Debreczen szabad kir. városa ingyen 
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engedte át, sőt ez adományát még 50.000 K-
val meg is toldotta. Az iskola fenntartása 
tekintetében pedig mindig számíthatunk a 
város bőkezűségére, mert Debreczen ambicio-
nálja magának azt, hogy elsőrangú szakisko-
lája legyen. Ugyebár, ezek után lényegesen 
megváltozik a „Hozzászólás" értéke, s ha még 
több ily iskolát is állítanának fel, Magyar-
ország mégsem jutna pénzügyi válság elé. 

liv. 

Őszi teendők a méhesben. 
Iwánkovich, az Országos méhészeti egyesület 

titkára, „Tennivalók a méhek körül" címmel 
„A Méh" című folyóiratban igen érdekes köz-
leményt írt, amelyet méhésztársaink ismeretei-
nek gyarapíthatása végett a következőkben 
hozunk. 

Bármily szépen süt is a nap déltájban, nap-
közben akármily meleg is van, azért mégsem 
tagadhatjuk el, hogy ősz apónk megérkezett. 
A reggelek és esték már igen hűvösek, gya-
kori a szeles, esős idő, hazánk hegyesebb vidé-
kein s az északibb részében pedig már a derek 
s fagyok is beköszöntenek, mely leperzsel min-
den virágzó növényt s véget vet egyszerre 
minden további hordásnak. Általában azt mond-
hatjuk, hogy a délibb vidék kivételével ország-
szerte a hordás mézgyüjtés legvégét járja. Künn 
már alig találni itt-ott egy-két virágot, amely-
ről nektárt hordhatnának méhecskéink ; amely 
növény még virágzik, arról már legfeljebb csak 
hímpor kerül a sejtekbe. Mivel a hordás ily-
formán egészen meggyengül, sőt el is marad, 
ezért kis munkásaink nem tudva tétlenkedni, 
fokozottabb erővel adják magukat a rablásra 
s így most már a röplyukakat szűkítsük meg, 
főleg elsősorban a gyengébb családokét ; a röp-
lyuk megszűkítése különben a darazsak és a 
halálfejű lepke miatt is szükséges, mert ezek-
nek most jön a legfőbb idejük, s ahol sokan 
vannak, úgy előveszik a kaptárakat, hogy a 
méhek alig tudnak ellenük védekezni. A halál-
fejű lepke főleg ott hatalmasodik el nagyon, 
ahol a burgonyát termelik nagyobb mérvben, 
mert álcája a burgonyagumók körül tanyázik 
szívesen, melyet szeret összerágcsálni s itt ezzel 
okoz néha nagyobb károkat. Ahol ily kedvező 
viszonyok vannak a halálfejű lepkére, ott egé-
szen csapatostul ostromolják meg a méheseket, 
honnan azután igen nehéz elriasztani őket, 
pláne, ha néhányszor sikerrel járt rabló-kör-
útjuk. Legbiztosabb óvszer tehát ellenük a 
röplyuk elszükítése, avagy ha széltől védett 
helyre felállított, gyengén égő olajmécses mellé 
nagyobb fazékba kevés híg mézet teszünk, itt 
könnyen összefoghatok. Sok kellemetlenséget 

okoznak a fürge darazsak különféle fajtái is, 
melyek mindannyian igen nyalánkok levén, 
szintén sok mézet elhordhatnak, ha nem vé-
dekezünk ellenük is. A darazsak a hideg s 
rossz idő iránt sokkal érzéketlenebbek, mint 
a méhek, s így már a kora reggeli órákban 
belátogatnak a kaptárakba, hol a méhek az 
éjjeli és reggeli hideg miatt csomóba össze-
húzódva vannak, s mitsem törődnek ilyenkor 
azzal, hogy majdnem közvetlenül alattuk e 
hitvány tolvajok lopkodják el fáradságos 
munkájuk gyümölcsét. Napközben a darazsak 
ellen is ér valamit a röplyuk elszükítése, 
mert nem mehetnek be oly gyakran a kap-
tárba, mert a szűk bejárót jobban meg tudják 
védeni a méhek. Kora reggel azonban a szűk 
röplyuk mitsem használ s ezért a darazsak 
torkosságát és jó szaglását használhatjuk fel 
pusztításukra. A darazsak ugyanis minden édes-
séget nagyon szeretnek, s még a cukros vizet 
is egyszeriben megszimatolják s hamarosan 
ott teremnek. Ez okból bőhasú, de szűkszájú 
üvegekbe, vagy a külön e célra készült ú. n. 
darázsfogó palackokba kevés cukros vizet 
teszünk, amelyre csoportostul özönlenek ; a 
kivezető nyílást azonban nehezen találják meg 
s így seregestül pusztulnak el a cukros víz-
ben. Tányérra helyezett érett, édes gyümölcs-
csel is sok darazsat foghatunk össze, mert az 
ily gyümölcsöt is nagyon ellepik s ilyenkor 
azután, ha sodronyburával hirtelen leborítjuk 
a tányért, egyszerre sokat lekénezhetünk. 

Legmegfelelőbb védekezés azonban a dara-
zsak ellen mégis az, ha kora tavasztól késő 
őszig kutatjuk az elrejtett zugokban levő fész-
keiket s azokat kíméletlenül elpusztítjuk, ilyen-
kor a fejlődő zsenge nemzedék is könnyen 
tönkre tehető. 

Mivel szeptember hóban már a legtöbb vidé-
ken szünőfélben van a hordás, így a hasítás 
is lassan-lassan fogy annyival inkább, mert 
ilyenkor már az anya is a minimumra szál-
lította le petézését. Szeptemberben tehát már 
itt az ideje a méhcsaládok pontos, figyelmes 
átvizsgálásának és betelelésének is. Sorra vesz-
szük minden családot, kiszedjük először a kap-
tárak méz-űréből az összes kereteket s azután 
innen a méheket a költőtérbe seperve, felrak-
juk a fedődeszkákat. Ezután pedig a költőtér-
ből szedjük ki a kereteket s eközben gondosan 
megfigyeljük, melyik kereten van meg az anya, 
s ha megtaláltuk, megnézzük nem öreg, beteg, 
avagy hibás-e ; ha bármelyik eset állana fenn, 
s a család különben erős, úgy az anyát az 
anyanevelőből a szokott módon mással pótol-
juk, ha azonban a család gyenge, erőtlen volna, 
úgy ezt másikkal egyesítjük. Ha az anya ép, 
egészséges és fiatal volna, úgy a keretet, ame-
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lyen találtuk, egészen külön tesszük a többitől, 
nehogy a keretek visszarakásánál, nem tudva 
az anya hollétét, azt megsértsük avagy agyon-
nyomjuk. A kereteket, mindjárt a kiszedésnél 
osztályozva, külön rakjuk ; külön tegyük a teli 
mézes, külön a félig mézes, a fiasításos, a virág-
poros és üres kereteket. Midőn így kiszedtük 
a kereteket s láttuk, hogy elég erős a család 
arra, hogy 10—16 keretet be tud tölteni, úgy 
alanti sorrendben visszarakjuk a kereteket, 
amidőn arra ügyeljünk, hogy egy jó erős csa-
lád 6—8 egészen mézzel telt s lehetőleg be-o > o 
födött félkeretet s 2—4 félig mézes keretet, 
összesen 10—14 kg. mézet kapjon. A keretek 
visszarakásánál a költőtér alsó és felső sorába 
hímporos vagy ilyennek hiányában üres lépes-
kereteket tegyünk, azután az alsó sorban az 
első kerettel betesszük óvatosan az anyát s 
utána a többi fiasításos keretet, fölül pedig 
az egészen mézzel telt kereteket rakjuk be 
s ezután 1—2 sor félig mézes keretet teszünk 
be. Ha oly keretek volnának, melyben csak 
itt-ott van egy kevés fedett hasítás, úgy azt a 
felső sorban mindjárt a kaptár elejére tegyük, 
mert e fiasítás úgyis hamarosan kikel s 
helyébe még friss méz is jöhet. A friss hasí-
tást és petéket azonban okvetlenül az alsó 
sorba tegyük, mert fönt a hidegebb idő beáll-
tával magára hagynók a méhet s könnyen bajt 
okozna a kihűlt és megromlott fiasítás. Álta-
lában a telelésnél csak teljesen kiépített kere-
teket használjunk, mert ha egy-két ujjnyi hézag 
van s tél idején alul már elfogyott a méz, úgy 
a méhek inkább éhen pusztulnak, még sem men-
nek fel a felettük levő, mézzel telt keretekre 
a kiépítetlen üres csíkon át. 

Ha a kereteket a leírt módon beraktuk a 
kaptárba, úgy betesszük az ablakrámát is, 
melyre néhány puha ujságlapot borítunk s erre 
vékony, lapos párnát teszünk, így a kaptár 
melegét jobban megtudjuk tartani. A fedő-
deszkák közül a hátsó helyett tanácsos mind-
járt egy itató-szekrénykét betenni, hogy így 
az őszi, esetleges tavaszi etetésnél, valamint a 
tavaszi itatásnál mindjárt készen legyen. A 
fedődeszkákra szintén néhány sor puha újság-
lapot terítsünk, amelyre azonban vastagabb 
párnát tegyünk, avagy az egész méz-úrt puha 
forgáccsal, avagy sarjúval tömjük ki. így 
azután, ha méheinknek elegendő mézkészletük 
van, a tavaszt egész nyugodtan ki tudják várni. 
Hazánk azon délibb vidékein, hol még jó őszi 
hordásra számíthatni, a méhek mitsem gon-
dolnak a télre, bőven van még minden korú 
fiasítás s így ily helyeken, ha 10—12 keret 
fiasítás volna, úgy a telelésre még nem kell 
gondolnunk, mert csak kétszeres munkát 
okoz- nánk vele magunknak, mert később, a 

fiasítás fogytával, úgyis újra át kellene nézni 
őket. 

Parasztkasos méhészkedésnél azon családo-
kat hagyjuk meg továbbtenyésztés céljából, 
amelyek középnehézségüek, mert a túlnehezek 
rendszerint gyenge népességüek szoktak lenni. 
Amely kasok mézét els?edni óhajtjuk, úgy erre 
lehetőleg sokáig várjunk, míg a fiasítás leg-
nagyobb része kikelt, s ami még ekkor is 
fejletlen volna, keretbe beszabva, a keretes 
kaptárak méheihez helyezhetjük be. Paraszt-
kasoknál egyáltalán kerüljük azok barbár le-
kénezését, hanem salétromos ronggyal szé-
dítsük le a méheket, melyeket azután mézes 
vízzel kissé megpermetezve, gyengébb csalá-
dokhoz adhatunk be, azok felerősítése céljából. 
Salétromos rongyot mindenki könnyen készít-
het otthon magának, ha gyógytárban vagy 
fűszer üzletben néhány krajcárért közönséges, 
a lőporgyártásnál is használatos salétromsót 
vesz, melyet kevés forró vízben gyorsan fel-
oldva, e sűrű oldatba ritka, durva szövésű 
pamutvásznat áztat belé s ezután innen kivéve, 
jól megszárít. Az így elkészített rongy igen 
jól ég s belőle egy család leszédítésére 2 ujj-
nyi széles és arasznyi hosszú untig elégséges. 

Milyen fajta tyúkokat 
tenyésszünk.* 

Eljutottunk tehát most azon ponthoz, 
amidőn felvilágosítást adhatok a gyakorlatban 
követendő tenyésztési eljárásokra nézve, hogy 
azok betartásával a baromfi-köztenyésztési irány-
tól el ne térjünk. 

Kérdezhetik tehát, milyen tyúkokat leéli 
tenyésztenünk, hogy ebből a lehető legnagyobb 
hasznot láthassuk és hogy ezeknek a termé-
kei külföldön megszokott típushoz legyenek 
hasonlók ? 

Feleletem erre nézve a következő : 
Az alap a tenyészanyagban mindenütt az 

országban, a kisgazda és a polgárember kezé-
ben csak a magyar tyúli vagy az erdélyi tyúk 
lehet, amelyet azonban össze kell válogatni 
olyképen, hogy annak színezete és alakja, 
testnagysága lehetőleg egyforma legyen. Lehet 
a tollszíne fehér, sárga, kendermagos vagy 
fekete, de egy udvarban, az egész községben, 
a tyúkok egyforma színűek legyenek. A toll-
színtől eltekintve, azonban okvetlenül súly 
helyezendő arra, hogy a kiválasztott tyúkoknak 

* Mutatvány Hreblay Emil : „A gazdasági baromfi-
tenyésztésre vonatkozó általános tudnivalók" című 
müvéből (III. átdolgozott és bővítet t kiadás, 33 képpel). 
Lásd lapunk folyó évi szeptember havi számában a 
„Gazdasági irodalom" című rovatot. 
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csőr- és lábszár-színe csontfehér legyen, mert 
az ezzel ellentétes bármily szín jele annak, 
hogy a baromfiak húsa, illetőleg bőre is színes, 
amely esetben az ilyen baromfi külföldi piacokon 
csak harmad-, negyedrangú árú gyanánt érté-
kesíthető. A külföldi piacon tehát csakis az 
olyan árú, az olyan vágott vagy élő baromfi 
ismertetik el első osztályú, első minőségű 
baromfinak, amelynek húsa fehér, tehát a láb 
és a csőr színe is testszínű fehér. 
' De a tenyészanyag kiválasztásánál a tojó 

tyúkokra legyünk továbbá figyelemmel, hogy 
azok teste lehetőleg hosszú és széles legyen, 
mert ha a mell- és hátcsont hosszú és széles, 
akkor jó tartás mellett csak az ilyen állat lehet 
oly nehéz, melynek nagyobb az értéke az 
ugyanoly viszonyok mellett nevelt, rövid mell 
és rövid keskeny háttal bíró tyúknál. Kétségen 
kívül áll, hogy csak az olyan mell lehet nagy-
tömegű hússal benőve, amelynek mellcsontja 
széles és hosszú. A jól összeválogatott tenyész-
tyúkoknál azonban még egy szempont lesz 
irányadó és ez az, hogy csakis olyan tyúkokat 
szabad továbbtenyésztésre megtartani, amelyek 
nagy és sárgahéjú tojást tojnak. Mert a 
tojással is úgy vagyunk, mint az előbb említett 
esetben a tyúkhússal : külföldön megállapí-
tották a tojástípust és ezt ma az egész világon 
a sárgaszínű tojás alakjában ismerik. A fehér-
színű tojás tehát, habár értékes, de olyan árt 
sohasem fogunk érte kapni a külföldön, mint 
a sárgaszínűért. A sárgaszínű tojásnak nem-
csak a külseje szebb, de a belseje is érté-
kesebb, mert tudja azt minden gazdaasszony, 
hogy a sárgaszínű tojásnak a sárgája sötétebb, 
színesebb és így tésztakészítésnél sokkal keve-
sebb kell az ilyen tojásból, mint a világos 
vagy egészen halványszínű sárgával bíró tojás-
ból, De még azt is kérdezhetik, hogy hát jól 
van, mi kiválasztjuk a tenyészállatokat, tenyész-
tyúkokat oly módon, amint azt nekünk elmon-
dották, de hát milyen fajta kakast használjunk 
akkor, hogy az ivadéknak a testsúlya nagyob-
bodjon, a tojásnak a nagysága is fejlődjék? 

Ép en azt akartam itt megmagyarázni, hogy 
a külföldön a tőlünk kivitt baromfiaknak hús-
tömegével még mindig nincsenek a baromfi-
kereskedők megelégedve, mert azt kicsinek 
tartják. Nekünk tehát mindent el kell követni, 
hogy rövid egy pár év alatt még nagyobbá 
tehessük a baromfiak testét ; ezt pedig csak 
azáltal fogjuk elérhetni, ha figyelünk arra, 
hogy a jól kiválogatott tenyésztyúkok mellett 
mindig olyan kakas legyen, amely vagy telivér, 
külföldi fajtának ivadéka, vagy az ilyen fajtá-
ból származott keverék, de amelynek feltétlen 
tulajdonságai a csontszínű fehér láb és a fehér 
csőr. Az ilyen kakas után nagyobb ivadékokra 

fogunk szert tehetni, különösen akkor, ha a 
tenyésztett baromfiaknak az elejét, az olyan 
csibéket, amelyeket februárban és márciusban 
keltetett a gazdaasszony, nem adjuk el, a 
májusban vagy júniusban, hanem a legszeb-
beket ezekből a korai csibékből megtartjuk, 
hogy azokban a hónapokban legyen tojás-
termelésünk, amidőn egyébként a tojás leg-
drágább, ezen hónapok december és január. 
Az ország minden részében folyton hallani azt 
a panaszt, hogy hogyan lehetne azon segíteni 
hogy télen tojótyúkjaink legyenek? ' 

Ezen csak úgy lehet segíteni, hogyha a 
gazdaasszonyok a korai kelésű csibéket nem 
dobják a piacra, vagy nem vágják le azokat 
a vendégségek alkalmával, hanem ha kímélik, 
és így olyan anyagra tesznek szert, mely nem 
akkor fog tojni, amidőn a tojás amúgy is 
legolcsóbb, de amint már előbb említettem, 
megfelelő gondozás mellett akkor kezdenek 
tojni, amidőn a tojásnak az ára kétszeres. 
A tyúktenyésztésnél tehát követendő helyes 
eljárás az, amit itt elmondottam. Ami pedig 
a fajtát illeti, hogy milyen kakas legyen az 
ország minden részében, az ily módon kivá-
lasztott tyúkoknál a tenyészanyag, erre nézve 
ez idő szerint 4 fajtát ajánlhatok.: az egyik a 
fehérszínű házityúkok nemesítésére a fehér 
orpingtont, a másik, a sárgaszínű házityúkok 
nemesítésére, a sárga orpingtont, a harmadik, 
a fekete házityúkok nemesítésére a fekete 
langsánt és végre a negyedik a kendermagos 
tollazatú házityúkok nemesítésére a kendermagos 
plimut. Ez a 4 fajta tenyésztetik az országban 
telivérben nagy mennyiségben, azon célból, 
hogy a kakasok a kistenyésztők között minden 
év őszén vagy a téli hónapokban cserébe 
kiadhatók legyenek. Bő tapasztalatunk van 
már arra nézve, hogy az ily módon keresz-
tezett, keverék tyúkok ivadékai mennyivel 
nagyobbak és mennyivel nagyobb, jobbminő-
ségű és így sokkal értékesebb tojást tojnak. 
E tekintetben tehát teljes bizalommal lehet 
e tanácsot követni és mindenki rövid idő alatt 
meg fog győződni arról, hogy az így nyert 
keverék tyúk sokkal értékesebb és sokkal 
jövedelmezőbb lesz akár a közönséges házi, 
akár a telivér nemes tyúknál, a külterjes, 
gazdasági és tanyai tenyésztésben. 

Korántsem mondtuk azonban ezzel azt, hogy 
a kisgazda, vagy egyszóval falusi gazda kezébe 
nem való a telivér anyag tenyésztése, hanem 
csupán azt, hogy a keverékkel hamarabb és 
biztosabb sikert lehet ily helyeken elérni. 

Ahol lehet, ott helyes és indokolt a telivér 
baromfi tenyésztése is, de ennek a sikere már 
sokkal több feltételtől függ, mint a keverék 
baromfi tenyésztése. A". 
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Télre való zöldség. 
(Párbeszéd . ) 

Boriska nagy örömmel jött az iskolából. 
Illendően köszönt és édes anyjához simulva, 
valamit fülébe susogott. 

— Ugyan! — mondja az anyja mosolyogva 
— alig tudom elhinni. 

— De ha mondom, édes anyám, akkor csak 
elhiszi, — erősítette Boriska. 

— El kell hinnem, mert még nem tapasz-
taltam, hogy hazudtál volna. 

— Nem is fogok soha! A hazugság utála-
tos, — mondta Boriska megvetéssel. 

— Micsoda titkos beszélgetés van köztetek ? 
— szólt bele az apa. 

— Nem titok az, amit édes anyámnak 
mondottam ; csak arról szóltam, amit ma az 
iskolában tanultunk. 

— Azt már .én is szeretném hallani, Boris-
kám. Gyere csak ide hozzám és mondd el ! 

— Üljünk ide a padra ! — szólt az édes 
anya. — No, most már mondd el, hogy mit 
tanultatok ! Ha helyesen el tudod mondani, 
akkor rád bízom. 

— Arról tanultunk, — kezdte Boriska — 
hogy hogyan kell a zöldséget télre eltenni ? 

— Az már hasznos dolog, — szólt közbe 
az apa. — Csak mondd el bátran, szívesen 
meghallgatlak én is. 

— Mindenekelőtt — folytatta Boriska — 
arra kell ügyelnünk, hogy a fölszedésre szép, 
száraz időt válasszunk, hogy a zöldség szára-
zan kerüljön a telelőbe, mert annál tartósabb 
lesz. De arra is kell vigyáznunk, hogy a zöld-
séget fölszedéskor az ásóval meg ne sértsük, 
be ne vagdaljuk és ide-oda ne dobáljuk, mert 
az ütődött, megvagdalt zöldség, ha akármilyen 
gondosan tesszük is el, épségben nem éri el 
a tavaszt, már télen rothadni kezd és éppen 
tavaszkor, mikor legdrágább a zöldség, nem 
lesz zöldségünk se eladásra, se használatra. 

Az apa megcsóválta a fejét, annyira tetszett 
neki leánya okos beszéde. 

Boriska észrevette. 
— Edes apám nem hiszi el, amit mondok ? 
— Már hogyne hinném el, hiszen a tanító 

úr tanított rá ! Amit az iskolában tanultok, 
az mind hasznos dolog. Csak folytasd ! 

— Arra is figyelmeztetett a tanító úr, hogy 
a télre való zöldség felszedésével ne siessünk, 
hogy jól érjen meg, mert akkor nemcsak hogy 
ízesebb, hanem tartósabb is. 

Most már elmondom az eltevést. 
— Csak bátran, leányom, — biztatta az 

anyja. 
— A zöldséget kint a szabadban, kamrában 

vagy a pincében lehet teleltetni. Akinek sok 

a zöldsége, vagy nincs alkalmas helye, az kint 
telelteti ; különben szépen telel a zöldség jó 
pincében és kamrában is. 

Az elrakni való zöldséget a földtől meg-
tisztogatjuk, a káposztáról, a kelről a hibás 
leveleket leszedjük, a sárgarépának, petrezse-
lyemnek, zellernek csak a szívleveleit hagyjuk 
meg és ha megszikkadt, eltesszük. 

A szabadban, olyan helyen, ahol a fenék-
víztől nem kell tartanunk, s amely a nagy sze-
lektől is védve van, négyszögletes vermet 
ásunk, azt, ha van deszkánk, avval béleljük ki, 
ha nincs, akkor száraz, tiszta szalmával és 
abban fajtánkint, szépen sorjában elrakjuk a 
zöldséget, azután szalmát hintünk rá és a 
szalmára menetelesen, hogy a víz a verembe 
be ne csurogjon, földet hányunk. 

A káposztát, kelt úgy is lehet teleltetni, 
hogy gyökerével a fejig a földbe állítjuk, előbb 
csak szalmával betakarjuk és fákkal megnehe-
zítjük, hogy a szél a szalmát el ne hordja, 
későbben pedig a szalmára földet hintünk. 

Azt is említette a tanító úr, hogy a hagy-
mát, sárgarépát, petrezselymet egész télen is 
bent lehet hagyni a földben; de ezt csak az 
tegye, aki tavaszkor egyszeribe az egész zöld-
séget fölszedheti és azonnal el is adhatja, mert 
az ilyen zöldségnek nincs tartóssága, hamar 
romlik. 

Kevesebb zöldséget, hogy ahhoz akármilyen 
rossz időben hozzáférhessünk, kamrában vagy 
pincében teleltetünk ; de a kamrának szellős-
nek, hűvösnek és fagymentesnek kell lennie, 
a pincének szintén szellősnek és száraznak, 
meg hogy a fenékvíz kárt ne tegyen a zöld-
ségben. 

— Mondd meg, leányom, — kérdezte az 
apa — hogy hová jobb a zöldséget télre el-
rakni: a pincébe vagy a kamrába? 

— Azt is megmondta nekünk a tanító úr. 
A száraz pince, ha szellős is, jobb telelő, mint 
a kamra, mert abban nem fonnyad meg a 
zöldség, ami a kamrában elrakottal gyakran 
megesik. Hogy azonban ezt elkerülhessük, a 
kamrában nyirkosabb homok közé és vasta-
gabban rétegezzük el a zöldséget, mint a pin-
cében. A homokról még azt is mondta, hogy 
amelyben már teleltettünk zöldséget, azt, ha 
elkerülhetjük, ne használjuk ; ha nincs más 
homokunk, előbb hordassuk ki a napra és 
rostáljuk meg, hogy a penésztől, mely rothasztja 
a zöldséget, és egyéb piszoktól megtisztuljon. 

— Most már tudom, — jegyezte meg az 
anya — hogy Borosnénak miért romlik a 
zöldsége ; mert mindig ugyanabba a homokba, 
megrostálás nélkül teszi el a zöldséget. Most 
mondd el csak tovább, leányom. Látom, hogy 
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figyelsz a tanító úr szavaira, hasznát is fogod 
venni. 

— A pincében meg a kamrában is — foly-
tatta Boriska — minden fajtát külön, szépen 
sorjában, úgy rétegezzük el, hogy a szívlevelek 
kiálljanak. 

— De ha a zöldség igen hajtani kezd télen, 
mit kell vele tenni, leányom ? — kérdezte 
az apa. 

— Arról is tanultunk. A zöldség akkor hajt 
ki erősen télen, ha a pince vagy a kamra igen 
meleg ; csak hűvösnek szabad annak lenni. 
Azért kell a telelőt gyakran szellőztetni, még 
a pincét is. Különben, mondta a tanító úr, 
erősen kihajtott zöldséget föl kell szedni és 
újra elrétegezni. Akkor is föl kell szedni a 
pincében a zöldséget, ha fenékvíz mutatkozik, 
mert különben elrothad. 

— Hát a hagymát is a homok közé réte-
gezzük el ? — tréfált az apa. 

— Édes apa tréfál, úgy-e? Meg tudok én 
arra is felelni. A hagymának csak szellős és 
olyan hely kell, ahol nem érheti a fagy ; szét-
teregetve, újig eláll. Teleltetni lehet a szabad-
ban is vermekben, csak fagy és víz ne férjen 
hozzá és hogy a takaró alatt föl ne meleged-
jék, mert hajtani és rothadni kezd. Akinek 
kevés a hagymája, az fonja szép koszorúkba 
és aggassa föl olyan helyre, amely télen meg-
védi a fagytól, de azért hűvös, szellős legyen. 
Úgy kell tenni, mint édes anyám, hogy a 
hagymakoszorúkat eleinte a padláson, mikor 
meg hidegre fordul az idő, a kamrában tartja. 
A földben is lehet a hagymát hagyni, amint 
már mondtam, de tavaszkor hamar el kell 
használni, mert nem tartós ; többnyire csak 
azok teszik, akik korán tavaszkor a piacra 
viszik. 

— Hej, leányom! még egyről nem szóltál, 
pedig tudod, hogy télen is szeretem, csak 
volna, — jegyezte meg az apa. 

— Miről, édes apám ? Hátha arról is tanul-
tunk ? 

— Hogyan ehetünk télen is tökkáposztát? 
— No, lássa, édes apám, a tanító úr erről 

sem feledkezett meg, pedig nem is tudja, hogy 
édes apám annyira kedveli a tökkáposztát. Azt 
mondta, hogy a tököt sokáig, akár újévig vagy 
tovább is minden parádé nélkül el lehet tar-
tani. Nem szükséges azt sem bemeszelni, sem 
a hamu közé tenni, csak arra vigyázzunk, hogy 
félig érett legyen, hogy szedéskor meg ne 
üssük, hogy egész szárával, göcsével együtt, 
még egy kis indával is vágjuk le és azután, 
ha a napon megszáradt, hűvös, szellős helyen 
deszkákra rakva, hogy egymást ne érintsék, 
tartsuk. 

— Miután szépen mondtad el az elrakás 
módját, — szólt az anya — rád bízom. 

— Én meg — fejezte be az apa — meg-
köszönöm a tanító úrnak, hogy olyan hasznos 
dolgokra tanít. Csak légy ezentúl is szorgal-
mas, mert amit tanulsz, annak nemcsak magad 
veszed hasznát, hanem másoknak is használ-
hatsz vele, mint most a zöldség elrakásával 
édes anyádnak. 

(Sárosfaj Zádor Gyula. 

A gabona izzadásáról. 
A levegő, mint tudjuk, kisebb-nagyobb rneny-

nyiségben mindig tartalmaz vízgőzt. A száraz 
gabona a levegővel érintkezvén, abból nedves-
séget vesz fel, még pedig annál mohóbban, 
minél szárazabb a gabona. A felvett vízgőz a 
gabonán vízzé sűrűsödik, miközben meleg sza-
badul fel, mely a vizet ismét elűzi gőz alak-
jában; a gőz a szemek külsején újra lecsapódik, 
a szemek megnedvesednek s így beáll az izza-
dás jelensége. 

Az izzadás jelenségével nemcsak a gabonánál 
találkozunk, hanem — mint általában isme-
retes — a zöldtakarmányoknál, szénánál, kü-
lönböző más magvaknál, daránál, korpánál, 
olajpogácsáknál és ezek lisztjénél, szecskánál, 
polyvánál stb. is fel szokott lépni. 

A gabona rendes izzadásán kívül tekintetbe 
veendő a harmatképződés is. Ha ugyanis a levegő 
melegebb, mint a gabona, akkor a levegő 
vízgőztartalmának egy része a hidegebb gabo-
nára verődik le harmat alakjában. Ézen jelen-
ség csaknem minden tavasszal törvényszerűleg 
lép fel, mert télen át a gabona kihűl s tavasz-
szal rosz hővezetőképességénél fogva nem me-
legedhetik fel annyira, mint a levegő, vagyis 
a gabona jóval hidegebb a levegőnél. 

A meleg és száraz aratási idő után rendesen 
hűvösebb és sokszor esős idő következik ; de 
ilyenkor a gabona még melegebb a levegőnél 
s így egyelőre csak kevés vizet képes felvenni. 
Később azonban, a hőmérséklet alakulásai kö-
vetkeztében, a vízfelvétel mindinkább nagyobb 
mértékben történik, s tavasszal az emelkedő 
léghőmérséklettel kezdetét veszi a harmat-
képződés is. 

Hogy az őszi és tavaszi gabona mikor kezd 
izzadni és az izzadás meddig tart, különösen 
attól függ, hogy a gabonát az érésnek milyen 
stádiumában aratták le, továbbá gyommentes-
ségétől és az utóéréstől, végül az időjárási 
viszonyoktól és az eltartás módjától. 

Minél érettebb, tisztább és szárazabb a ga-
bona s minél tökéletesebb volt az utóérés, annál 
későbben kezdődik a gabona izzadása. 
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Az egyenlőtlenül érett gabona előbb és erő-
sebben izzad, mint az egyenletesen érett. 

Tömött rakásokban az izzadás későbben 
kezdődik és tovább tart, mint a lazánál. 

Az izzadási folyamatnál nemcsak a már 
említett fizikai tényezők játszanak közre, hanem 
annak vegyi okai is vannak. így például a 
levegő oxigénjének nagy szerepe van az izza-
dásnál, mert ennek hatására egyes szerves 
anyagok lassan elégnek, midőn azok részben 
szénsavvá és vízzé alakulnak át ; a bomlás 
következtében keletkezett vízgőz a gabonára 
lecsapódik s így ez is hozzájárul a gabona 
külső nedvességéhez. 

(„E. G.UJ Dr. Ejury Lajos. 

Gyógynövények termelése.* 
Koriandrom. (Coriandrum s a t i v u m L.) 

Sík, száraz és napos fekvést szeret, hűvös, 
csapadékdás vidéken; hegyi fekvésben nem jól 
terem. Talajban azonban nem válogató*. Leg-
jobban terem mégis középkötöttségű mély, 
átbocsátóképességű vályogtalajon. Legjobban 
díszlik kapásnövények, lóhere után, vagy friss 
törésben. Vetni március közepétől április köze-
péig kell, legjobban sorvetőgéppel, 25—30 cm. 
sortávolban, 50—80 liter magot számítva 
(csíraképesség szerint) kat. holdankint. Ha a 
növény kellő nagyságot ért, megkapáljuk, s 
ezt szükség esetén még egyszer ismételjük 
nyár folyamán, 10—15 cm. növény távolra rit-
kítván egyszersmind a sorokat. 

Július közepe után, augusztus elején, mikor 
a magvak érni kezdenek, azaz azok egy része 
megérett, a növényeket lesarlózzuk, vagy gyö-
kerestől felszedjük, s mint az ánizst, kévékbe 
utánérni s száradni hagyjuk, miré kicsépel-
hetjük. Az aratást jó ennél is harmattal végezni, 
maghullatás elkerülése céljából. Majd úgy, 
mint az ánizst szárítjuk itt is, óvakodván eső-
től, erős harmattól, mely a magot megfeketíti. 
Hektáronkint 6—7 mm. magot (mm.-kint 
18—20 korona érékben) s 18—30 mm. szal-
mát ad. Száraz helyen kell eltartani. 50—80 
kg.-os zsákokba varrva jő kereskedésbe. 

Orvosi s zékfü (kamil la) . 

A székfű 20— 30 cm. magas, szára fonál-
szerű, egyenes, sima, elágazó. Májustól augusz-
tusig virágzik. A virágfej sugaras, zsindely-
szerűen egymásra fekvő murvákkal. A vacok 
tompa, kupalakú, csupasz, belül üres. A belső 
virágok sárgák, csövesek, ötf'ogasak, a kerü-

* Termelési előírás a „Praxisból", Laib Rezső és 
dr. Marschall szerint. (Böős, Pozsony m.) 

leten levők nyélalakúak, hosszúak, fehérek, 
visszacsapott szirmokkal. A virágok saját-
ságos nehéz szagúak s kellemetlen, fűszeresen 
kesernyés ízűek. Ezen növény virágja adja 
szárítva a közönséges székfűvirágot (Flores 
Chamomillae vulgaris). Értékesebb a római 
vagy nemes székfűvirág (kamilla) (Flores Cha-
momillae romanum), melyet egy másik növény, a 
szagos montica szolgáltat. (Anthemis nobilis L.) 
(Hasonlítanak hozzá : a szagtalan aranyvirág, 
a bűzös montica, a mezei montica, melyek 
azonban illó olajat nem tartalmaznak.) 

Melegfekvésű, nem igen kötött s nem fris-
sen trágyázott földet szeret. Kövér talajban 
dúsan nő, de kevés virágot ad. Igen apró 
magvát legjobb kora tavasszal kerti ágyba 
vetni, ott a magról kelt palántákat öntözéssel, 
gyomlálással addig gondozni, míg annyira meg-
erősödnek, hogy kiültethetők. Ekkor a jól 
elkészített talajaba 20 cm. növény- és 20 cm. 
sortávolságra kiültetjük. A további években 
gyökosztás által is szaporítható, amely munkát 
április elején szokás végezni. Földjét kapálás-
sal, gyomlálással tisztán kell tartani. 

Mihelyt a virágok egy része nyílni kezd, 
amikor a sárga vacok láthatóvá lesz, hozzá-
fogunk az aratáshoz, de csakis száraz időben, 
mert a nedvesség a virág megfelelő száradásá-
nak ártalmára van, a virágok megoarnulnak 
és értéküket vesztik. Az aratást, melyet mind-
annyiszor, ahányszor csak virágok nyílnak, meg-
ismételünk, olyképen vége/z'ik, hogy olcsó 
napszámosokkal, gyerekekkel kézzel vagy fém-
fésűvel leszedjük a virágokat a szárról, vi-
gyázva, hogy minél rövidebb nyél maradjon 
a virágokon, mert a hosszúszárú virág ér-o 7 o 
téktelen. 

A szárról lecsípdesett vagy lefésült virá-
gokat lazán kosarakba vagy zsákokba szedjük, 
s mihelyt egy-egy kosár vagy zsák megtelt, 
azonnal be kell azt szállítani és a neki szánt 
szárító helyen, nem napon, hanem szellős, 
árnyékos helyen, az általános részben leírt 
útasítás szerint szépen, vékonyan kiterítve, 
szükség szerint átforgatva, gyorsan, 3—4 nap 
alatt megszárítani, mert csak így maradnak a 
virágok szép fehérek. 

A szépen megszáradt árút vagy azonnal el-
adjuk, vagy zsákokba, hordókba csomagolva, 
ismertetett módon száraz, szellős helyen eltart-
juk addig, míg eladhatjuk. Az elsőrendű, szépen 
száradt, rövidszárú, közönséges kamilla ára 
mm.-knt 60—80 korona közt változik, de 
volt már nagyobb ára is. A kevésbé szép, de 
szintén rövidszárú, másodrendű kamilla ára 
40—60 korona. Az anthemis nobilis ára mm.-
kint 100—150 korona. K. 
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Az akácfa. 
A nagy pusztítás, mit a birtokosok erdeik-

ben elkövetnek, egy hatalmas hátralökése előre-
haladó gazdasági fellendülésünknek. Az erdő-
ket észszerűen kihasználni, a kiirtottak helyére 
újakat ültetni a mi gazdaközönségünk nem 
szereti. Azt mondhatom, hogy gazdáink ön-
magukat rabolják meg s nem értik meg, hogy 
az így erőszakolt jövedelem nem tiszta, hanem 
a töke egy része. 

A pusztítást megakasztani késő. A fa drága, 
s akinek van, szívesen eladja. A jól számító 
gazdák pótolják a hiányt ott is, ahol az erdők 
állami felügyelet alatt állnak. De azon terüle-
tek, melyek ma már kultúrált földekké 
lettek, csak oly úton-módon pótolhatók, ha 
helyükbe a hasznavehetetlen területek egy 
nagyon gazdaságos fával : az ákácfával ültet-
tetnek be. 

Az ákácfának tömérdek jó tulajdonsága van. 
Fejlődése gyors. Kedvező körülmények mellett 
már 10—15 éves korában tűzifának, 20 éves 
korában remek szerszámfának használható. 
Megjegyzem, hogy szerszámfának csak teljesen 
kiszáradva és darabokra fűrészelve használ-
ható. Mint szerszámfa^ a rothadásnak jobban 
ellentáll, mint a tölgy. Értelemmel kezelt száraz 
ákácfa remek bútor- és müfát ad. Egyik kiváló 
tulajdonsága, hogy virágai a méheknek 16—20 
napig bőséges és eredményes legelőt szolgál-
tatnak. Levelei és fiatal gallyai jó takarmány-
számba mennek, úgyannyira, hogy amely 
szarvasmarhák ákácosokban legelnek, azok fel-
tűnően javulnak, illetve tejelnek. Különösen áll 
ez a tejelésre. A télire szedett ákáclomb is 
értékes takarmány. Egyik értékes tulajdonsága, 
hogy magva összegyűjtve jól értékesíthető. De 
tán legtöbb hasznot hajt azáltal, hogy a leg-
sivárabb területet is átjavítja, a földet meg-
köti, azt termőképessé teszi, hogy évek múlva 
jó legelőt találjon rajta a marha. De ha tekint-
jük azt, hogy az ily szégyenfoltjai mezőgaz-
daságunknak az ákác által széppé, a szemnek 
kedvessé lesznek, akkor tán a legszebb tulaj-
donságát fogjuk tapasztalni. 

Mennyi vízmosás éktelenkedik hazánkban. 
S mily kitűnő tenyészhelyei ezek az ákácnak. 
Mert nem a talaj jó minősége hat az ákác 
fejlődésére, hanem az, hogy a tenyészet első 
éveiben a talaj ne legyen gyepes. Természetes, 
hogy a vízmosások kopasz földje a természeti 
hatások alatt áll s ez megfelel ama gondos 
művelésnek, melyet más értékesebb csemetéink 
a faiskolában kapnak. A vízmosások földje 
meg lesz kötve általa, s mit évek könnyel-
műsége okozott, az ákác által csakhamar 
elenyészik. 

A futóhomok, a patakok partjai, az utcák 
szélei mind kedves tenyészhelyei az ákácnak. 
S ha tekintjük azt, hogy hazánk hány vidékén 
szűkölködik a nép tüzelőfában, tán meg fogjuk 
érteni az ákác szükségességét. Ha tekintjük 
gyors fejlődését és azt a nagy hasznot, amit 
ad, lehetetlen, hogy ne szívesen ültetnők. 

Az ákácot csemetékről szaporítjuk. Csemetét 
készen is vehetünk (a m. kir. erdőgondnoksá-
gok útján), de magunk is nevelhetünk. 

Evégből az összegyűjtött magokat — mái-
ismert módon — télen át csíráztatjuk. Míg 
a fölei tavasszal fölmelegszik, addig elkészít-
jük az iskolának szánt helyet. E munka nem 
áll egyébből, mint a föld alapos megásásából. 
Április elején a megmunkált földben 80 cm.-
nyire egymástól 3 cm. mély árkokat huzúnk. 
Ezen árkokba vetjük a jól kicsírázott magva-
kat. Azután 1 cm.-nyi földdel betakarjuk a 
sorokat. Szükséges, hogy e sorokat 30 cm.-nyi 
szélességben és 2 cm.-nyi vastagságban porrá 
érett trágyával betakarjuk. Ez annyiból fontos, 
mert a napsugarak melegét a fekete szín 
magába nyeli, tehát a magvak a szükséges 
melegségben fognak hajtani, de fontos külö-
nösen azért, mert a trágya a talaj nedves-
ségének kipárolgását megakadályozza, a földet 
állandóan beárnyékolja, öntözés alkalmával 
lazán marad, vagyis nem cserepesedik meg a 
talaj, s feltétlenül biztosítja ezáltal a kikelést. 

A kikelt csemeték második évükben tőben 
visszametszendők, hogy a gyökérzetük ereseb-
ben fejlődjék. A rá következő év február havá-
ban pedig elérkezett a csemeték kiültetésének 
ideje. Nem áll ez egyébből, minthogy egy 
ember ásóval a kijelölt helyen a földbe szúr, 
a másik pedig a szétnyomott földnyílásba a 
csemetét oly mélységre ereszti, mint az isko-
lában volt, s egy lábnyomással a feltágított 
földet eredeti helyére szorítja vissza. A cseme-
ték a tavaszi esőzés folytán rendszerint hiány-
talanul megfogannak. Megjegyzem, hogy az 
elültetést követő őszön a csemeték ismét a 
föld színéig lesznek visszavágva. Több munkát 
nem igényel az ákác. Négy-öt éves korában 
a csemete már 2 méter magasra nő, alsó 
gallyai maguktól hullanak le, tehát nyesésre 
szükség nem igen van. A távolságot az hatá-
rozza meg, vájjon vastagtörzsű fákká, illetve 
sudár, vékony és hosszú fákká akarjuk-e a fát 
nevelni. Előbbi esetben 4—5 méter sor- és 
tőketávolságban, utóbbi esetben 2—2*5 méter 
sor- és tőketávolságban ültetjük a csemetéket. 

Az ákácfa irtását némelyek lehetetlennek 
mondják. Pedig nem áll. Gyökerei nincsenek 
mélyen, a kiásott f'ák helyén nyáron át egész 
kis bozót nő, s ezeket föl kell húzogatni, így 
a bentmaradt gyökérdarabok megüszkösöd-
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nek s többé nem hajtanak ki. Egy hátránya 
van az akácnak, ez abból áll, hogy gyökerei 
meszire nyúlnak s ezekről új hajtások nőnek. 
De ez ellen csak ott kell védekezni, a bol a 
használt földbe furakodik be, ott is egyszerűen 
azzal, hogy mélyebben szántunk, így a gyöke-
rek elpusztulnak. 

Az egyszer levágott ákáctőről négy-öt új 
hajtás jő. Ezek közül a legszebbet meghagy-
juk, a többit pedig tüzelőnek levágjuk. Külö-

nös, hogy az ily új hajtások majdnem kétszer 
gyorsabban fejlődnek, nőnek, mint az anyafák. 

Tekintve az ákácfának elősorolt előnyeit, 
azt mondhatjuk, hogy gazdasági szempontból 
a legjövedelmezőbb fa. Törekedjünk tehát oda, 
hogy országunk silány, elvadult és vízmosásos 
területei ákáccal ültettessenek be, s akkor 
számtalan gazdasági kérdéseink közül egy 
legfontosabbat oldottunk meg. 

(Nógrád-Sipek.) Iihmer Ödön. 

A szövetkezetekről. 
A tanítók továbbképző tanfolyamán Kolozsvárt dr. Gidó-
falvy István kolozsvári kir. közjegyző által tartott elő- j 

adások vezérfonala. 
(III. közlemény.) 

VI. 
Régibb időben a magyar kormányok nem 

nagy figyelmet fordítottak a szövetkezés ügyére. 
Eltekintve attól, hogy a földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter 1884-ben pálya-
díjat tűzött ki a hitelszövetkezetek lényegét 
ismertető népszerű munkára, két évtizeden 
keresztül tervszerű munkásságot nem fejtett 
ki a kormány a szövetkezés érdekében. Volt 
ugyan rá eset, hogy egy közhasznúnak látszó 
szövetkezeti mozgalmat a kormány is támo-
gatott, de az csak sporadikus jelenség volt. 
így 1889. és 1890-ben Baross Gábor keres-
kedelemügyi miniszter a kézmüiparosok szövet-
kezését oly módon iparkodott előmozdítani, 
hogy nyersanyag-szükségletük közös beszerzé-
sére néhány ezer korona állami kölcsönnel 
látta el őket. Ezen az úton négy alföldi város-
ban egy-egy kisebbszerű raktárszövetkezet jött 
létre. Működésük észrevehető nyomokat nem 
hagyott hátra. 

A földmívelés ügyi minisztérium költség-
vetésében találkoztunk először a szövetkezeti 
ügy támogatására felvett 40.000 K-s tétellel. 
Azóta ez az összeg megtízszereződött. 

A kormány ez irányú tevékenysége az 1898. 
évi XXIII. t.-c. megalkotása óta hatékonyabbá 
vált. Már az „Országos központi hitelszövet-
kezet" megalakulását nagyban előmozdította 
a kormány, főkép a földmívelésügyi miniszter, 
azzal, hogy az ország gazdaközönségéhez, a 
nagybirtokosokhoz egyenként is, a pénz-
intézetekhez, egyesületekhez és más testületek-
hez, a törvényhatóságokhoz stb. lelkes fel-
hívást intézett alapítványi üzletrészek jegyzése 

végett. Meg is volt az eredménye. Az állam 
1,000.000 K-s alapítványa mellett az alakuló 
gyűlésig még 2,000.000 K-t meghaladó alapít-
vány jegyzése folyt be. 

Az Országos központi hitelszövetkezet meg-
alakulása óta (1898 dec. 28.) ez az intézet a 
kormánynak véleményező közege szövetkezeti 
kérdésekben s ettől fogva mind a kereskedelem-
ügyi, mind a földmívelésügyi tárca évenként 
3—400.000 K-t áldoz a szövetkezetek támo-
gatására. o . . . 

A kereskedelemügyi miniszter a kisiparosok 
szövetkezeteit gépek adományozásával, jutányos 
állami kölcsönnel, az üzemi költségekhez való 
hozzájárulással, közszállításoknál pedig a szövet-
kezetek favorizálásával támogatja. 

A földmívelésügyi miniszter pedig támogatja 
a hitelszövetkezeteket aképen, hogy, ahol a 
szegénysorsú tagok heti befizetéseikből nehezen 
gyűlik össze az első berendezkedéshez szükséges 
összeg, ott néhány száz korona segélyt ad a 
felszerelés beszerzésére. 

Hasonló módon segélyez a földmívelésügyi 
miniszter, bár ritkább esetekben, gazdasági 
vagy háztartási szükségletek közös beszerzé-
sére alakult fogyasztó-szövetkezetelcet is. A 
fogyasztó-szövetkezeteket tervszerűen csak a 
Kárpát-hegyvidéknek anyagilag és szellemileg 
elmaradt népe körében terjeszti és támogatja 
a kormány. Egyéb vidékeken ezt a mozgalmat 
jóformán csak az érdeklődők öntevékenységére 
hagyja. 

Nagyobb tevékenységet fejt ki a kormány 
a gazdasági termények feldolgozását és érté-
kesítését célzó szövetkezetek körül. E téren 
legnagyobb eredményt látunk a tejszövetkezetek 
terjedésében. Ezelőtt 12 évvel alakult meg az 
akkori tejgazdasági felügyelő buzdítására 
Baranya vármegye Mária-Kéménd" nevű kis-
községében az első falusi tejszövetkezet. Az 
ilyen tejszövetkezetnek működése abban áll, 



38. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 9 

hogy a tagok, kiknek többnyire egy vagy két 
tehenük van, a háztartásban fel nem használt 
tejet fejés után mindjárt beszállítják a szövet-
kezet helyiségébe. A szövetkezet erre a célra 
bérel egy alkalmas kamarát, idővel épít is 
magának egy arra való helyiséget: ott a tejet 
összeöntik, lehűtik, lefölözik, vajat készítenek 
belőle, amit nagy távolságra is el lehet szállí-
tani. A lefölözött tejet vagy visszamérik a 
tagoknak, akik még azon édes állapotban 
főzésre is használhatják, vagy a szövetkezet 
vajat készít belőle, vagy sertéshizlalásra hasz-
nálja ; városok közelében levő szövetkezetek a 
tejnek egy részét feldolgozás nélkül is el 
tudják adni. 

A tejszövetkezet ú j keresetforrást nyitott a 
népnek. A naponként való tejszállítás oly be-
vételhez juttatja a népet, melyből azelőtt alig 
láttak valamit. Ezt a nem várt jövedelmet sok 
gazda arra használja, hogy újabb teheneket 
szerezzen be, úgy, hogy az ily községekben 
azóta rohamosan megszaporodott a tehén-
állomány, nagy hasznára a gazdálkodásnak. 
Ahol több a lábasjószág, ott több takarmányt 
vetnek : ahol több a takarmány, ott több a 
tej, több a trágya, jobban terem a búza, és 
több a pénz. A tehenek számbeli gyarapodá-
sánál f'ontosabb az, hogy nagyobb gondot 
fordítanak a gazdák az állomány nemesítésére, 
és bizony országszerte látjuk, hogy a jó fejős-
tehén ára ma kétakkora, mint tíz évvel ez-
előtt volt. 

Amely vidéken sok ilyen tejszövetkezet 
alakult, azok közelében egy-egy vajtermelő 
központ is létesült, mely a tejszövetkezetektől 
a tejszínt megveszi és vajat készít belőle, 
melyet nagyobbrészt külföldre szállít. Jlyen vaj-
gyár létesült Temesvárt, Szabadkán, Veszprém-
ben és Dombvárott, csupa magánvállalat. 
Vajuk kitűnő minőségű és a külföldi piacon 
szívesen veszik. 

A falusi tejszövetkezetek rövid idő alatt 
annyira elterjedtek, hogy számuk már elérte 
a hatszázat, melyek százezer tehén tejét veszik 
át és tagjaiknak évi tíz millió koronát fizetnek 
ki érte. 

Akármily örvendetes is ez a kép, megvan 
ennek is az árnyoldala. Sok helyen az új kereset-
forrás annyira felcsigázta a gazdák pénzszerző 
vágyát, hogy még azt a tejet is eladják, amit 
serdülő gyermekeik táplálására kellene használ-
niok. Ez megint túlzás. Az arany középúton 
kell maradni. 

Semmi más mezei termék szövetkezeti érté-
kesítésében nem tudunk oly nagy eredményt 
fölmutatni, mint a tejében. Még legnagyobb 
eredményt értünk el a gabonaértékesítő-szövet-
kezetekkel, melyeknek száma ma már . meg-

haladja a 30-at. Ezek is csak úgy tudtak 
elterjedni, hogy az állam segítséget adott a 
szövetkezeti magtár építéséhez, eleinte 4000, 
később 8—9—12.000 koronát, tehát majdnem 
az egész építési költséget. 

A legutóbbi beruházási törvény (1894 : 14. 
t.-c.) nagyobb összeget bocsátott a földmívelés-
ügyi miniszter rendelkezésére a pinceszövet-
kezetek, továbbá kendert és lent kikészítő és 
feldolgozó szövetkezetek támogatására. Ezek 
azonban még csak a készülődés stádiumában 
vannak. A pinceszövetkezeteknél különös nehéz-
séget okoz egyrészt a nagy költség, amivel a 
berendezés jár, de még ennél is nagyobb az 
a nehézség, hogy a közös értékesítésre szánt 
különböző termések értékbeli arányát nehéz 
megbízható módon és az érdekelt tagok meg-
nyugtatására megállapítani. Nem is kellene 
egyébre törekedni, mint a leszüretelt szőlő 
összehordására, együttes mustkészítésre és 
lehető mielőbbi értékesítésre. 

VII. 
A hitelszövetkezetek terén ma már óriási 

eredményekre hivatkozhatunk. Az „Országos 
központi hitelszövetkezet" kötelékébe ma mái-
több, mint 2000 hitelszövetkezet tartozik. 
Működésük több, mint 6000 községre terjed, 
tehát az ország felére. A tagok száma fölül-
múlja a félmillió családfőt, az üzletrészek 
száma pedig meghaladja a milliót. 

Az üzletrészek összege majdnem 50,000.000, 
a takarékbetétek összege mintegv 40,000.000, 
a tartalékalap 4,000.000. Ezenkívül a köz-
pont 52,000.000 koronával támogatja a vidéki 
hitelszövetkezeteket. 

Tehát a hitelszövetkezetek, falunként szét-
szórva, mintegy 140,000.000 korona nemzeti 
kincset őriznek és kezelnek, s ami fő, ez a 
kincs nem külföldről jött kölcsöntőke, nem 
idegen pénz, hanem a magyar nemzet véres 
verejtékes munkájából félretett igazi magyar 
nemzeti kincs, mely önállóságunk, gazdaságunk 
és függetlenségünk alapját képezi. 

A községi hitelszövetkezetek legkönnyebb 
megalakítási módja a következő : Mindenek-
előtt szerezzen magának tájékozást az alapítást 
vezetni szándékozó tanító a legelső teendők 
felől. Ezt megkaphatja akár tőlem, akár az 
1898. évi XXIII. t.-c. alapján alakult „Orszá-
gos központi hitelszövetkezet" igazgatóságától 
(Budapest, Baross-utca), azután törekedjék 
falujában gyűléseken, egyéb összejöveteleken, 
gazdasági munka közben az egyesekkel a hitel-
szövetkezeti eszmét megismertetni és meg-
kedveltetni. A központtól kért alapszabály-
tervezetet olvasgassa a falu népe előtt és adja 
át nekik olvasásra, hogy ők is megértsék. 
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Ha a falu megbízható elemeit a szövet-
kezeti eszmének megnyerte, akkor a központtól 
kért törzskönyvlapot írassa a jelentkezőkkel 
alá. Tüntesse ki, hogy ki-ki hány 50 koronás 
üzletrészt jegyez, mely üzletrészek hetenkénti 
előleges 20 filléres részletekben 5 év alatt 
törleszthetők. Törleszteni lehet egyszerre is, 
vagy nagyobb részletekben. Az írni-olvasni 
nem tudók nyomjanak a törzskönyvlapon két 
írni tudó tanú előtt kézjegyet. Legjobb, ha 
az összes írni nem tudók tanúi a pap és a 
tanító lesznek. Ha mindez megtörtént, értesítse 
a központot arról, hogy a szövetkezetet elő-

készítette s az alakuló közgyűlés ideje kitűz-
hető. Ezen értesítés után a központ az alakuló 
közgyűlés határidejét megállapítja. 

Az alakulásra csak a következőket kell elő-
készíteni : 1. A közgyűlést a helyi szokás szerint 
össze kell hívni. 2. Szemeljék ki előre, hogy 
kik legyenek az igazgatók (legkevesebb 5, de 
azonfelül lehet még) és kik legyenek a felügyelő-
bizottság tagjai (legkevesebb 3, de annál több 
is lehet). 3. A könyvelő és pénztáros személyé-
ben is előre meg kell állapodni s meg kell 
tudni, hogy akikre a bizalom irányul, elfogad-
ják-e azt, mert ezek a legfontosabb állások. 

Az alakuló közgyűlésre a központi kiküldött 
minden szükségest magával visz. 0 ad útmu-
tatást a könyvvitelre nézve, a közgyűlés meg-
tartása után az ő közbenjárásával tartja meg 
a megválasztott igazgatóság az első gyűlését 
is és ő közvetíti a központnál, a szövetkezeti 
tagok kívánsága szerint, a központ részére 
fenntartott egy igazgatósági és egy felügyelő-
bizottsági tag kinevezését. Ezen kinevezett o . o 
igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok a 
központ állandó képviselői s ezeknek kell a 
központot időközönként értesíteni, hogy vájjon 
nézetük szerint a szövetkezeti érdekkel ellen-
kező térre nem téved-e a hitelszövetkezet. 

Az összes cégbejegyzési költségeket a köz-
pont viseli. Könyveket, nyomtatványokat, pecsét-
nyomókat, tűzmentes szekrényt stb. a központ 
szerzi be a szövetkezeteknek nagyban, s a 
beszerzési áron bocsátja a községi hitelszövet-
kezetek rendelkezésére, akik a jövedelemből 
ezek árát részletekben törleszthetik. 

A központ gondoskodik arról is, hogy egy 
szakértő könyv vivő k'iltség- és díjmentesen 
időközönként minden szövetkezetet megláto-
gasson, a könyvvezetést és üzletkezelést be-
tanítsa és ellenőrizze, nehogy rossz könyvelésért 
a szövetkezet károsodjék. 

A hitelszövetkezet célja: a takarékoskodást, 
rendet és munkaszeretetet általánosítani és az 
egész nép jólétét fokozni. Célja az is, hogy a 
művelődés előmozdítója legyen. Ezt eléri azzal, 
hogy a hetenként egyszer, rendszerint vasárnap 

délután tartatni szokott hivatalos órákban az 
összes szövetkezeti tagok megjelennek és az 
egész ügyvezetés előttük történik : ezzel lát-
körük tágul, önbizalmuk erősödik, mert érzik 
és látják, hogy a szövetkezet fennállása és 
áldásos működése attól függ, vájjon mindnyá-
jan pontosan tesznek-e hivatásuknak eleget. 

Látja ott vasárnap délutánonként mindenki, 
hogy a szövetkezet vezetői mily lelkiismeretes 
munkát végeznek. Megtanulja becsülni a köz-
ügyek körüli fáradozást és kedvet kap arra, 
hogy más téren is az egész falu java együttmű-
ködjék. Meg fog szűnni ezután a községekben 
tapasztalható széthúzás. 

Arra kell ügyelniök a vezetőknek, nehogy 
egy klikk vegye kezébe a dolgot és azt a köz 
rovására, saját céljaikra kihasználja. Rend-
szerint minden községben külön kell megalakí-
tani hitelszövetkezetet s csak akkor szabad 
2—3—5 községet is összefoglalni, ha egy 
községben nincs legalább 10 írni-olvasni tudó 
ember. 

Most röviden a hitelszövetkezeti alapszabályok 
egyes §-ainak magyarázatáról kell szólanom; 
részletekbe nem bocsátkozom. 

Legtöbben kifogásolják, hogy a központnak 
a tervezet szerint igen nagy befolyása van a 
könyv- és üzletvitelre, a pénzkezelésre, takarék-
betétek kezelésére stb. és hogy igen nagy 
morális ellenőrzést gyakorol a hitelszövetkeze-
tekkel szemben, hogy a kölcsönző a kölcsönt 
beruházásokra, konverzióra veszi-e, avagy csak 
fogyasztásra és könnyelmű elköltésre ? 

A szövetkezeti kölcsönnek rendszerint beru-
házási kölcsönnek kell lenni, mely az adós 
vagyoni helyzetén tetemesen segítsen, hogy ne 
adósodjék még jobban el, hanem pár év alatt 
teljesen tisztázva legyen, hogy a szövetkezetet 
alapított községek 15 — 20 év alatt kizárólag 
a saját üzletrészükből és takarékbetétükből 
tudják hiteligényeiket kielégíteni, hogy a köz-
ség minden egyes tagja a hitelszövetkezetet 
közpénztárnak tekintse, hová teljes biztonsággal 
és bizalommal állandó, folytonos kamatozásra 
elhelyezhesse fölösleges pénzét. 

Ezen teljes biztosságért szükséges a központ 
befolyása és ellenőrzése, mert a központ útján 
a községi hitelszövetkezetek tulajdonképen 
egymást ellenőrzik és ez a kölcsönös ellenőrzés 
méltányos és jogos is, mert minden községi 
hitelszövetkezet évenként mutatkozó tiszta jöve-
delméből 10%,-ot egy közös tartalék-alapba 
helyez, és ha valamelyik szövetkezetet anyagi 
kár érné, ezen alapból nyert kölcsönnel húzzák 
ki a bajból. 

Különben az alapszabály-minta csak terve-
zet és mindenkor az illető községi hitelszövet-
kezet határozatképes alakuló közgyűlésétől függ 
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annak megállapítása. Es ka a lényeget, hogy 
a hitelszövetkezet humánus eélolcat szolgáljon, 
nem hagyják ki az alakuláskor az alapszabá-
lyaikból, a központ támogatni fogja. 

(IV. közlemény következik.) 

Gazdasági Tanácsadó. 
M. F. Nagyatád. A földmív. miniszter úr 

bármilyen gyümölcsfákat, tehát szilvát, cseresz-
nyét stb. is ad részben ingyen, részben kedvez-
ményes árban az iskoláknak, illetve a tanítók-
nak. A kérvényben tehát megjelölhető a 
gyümölcsfa neme. — D. E. Megyefa. Zöld-
ségek és főzelékfélék értékesítésével a JMagyar 
Gazdák Vásárcsarnok-Ellátó Szövetkezete fog-
lalkozik (címe : Budapest, IX., Imre-utca 4. sz.). 
Kérelme tárgyában méltóztassék tehát közvet-
lenül e szövetkezethez fordulni, amely a kellő 
fölvilágosítást készséggel adja meg. — P. H. 
Sátony. Az almabor készíthetése tárgyában 
méltóztassék bármely gazdasági akadémia 
(Debrecz., Kassa, Keszthely, Kolozsvár, Magyar-
óvár) „gazdasági tanácsadó-bizottságához" for-
dulni, ahonnan kimerítő választ kap, teljesen 
díjtalanul. Egyebekre nézve ajánlhatom : Zalka 
Zsigmond akad. tanár: „Szeszfőzés gyümöl-
csökből, borból és a borkészítés melléktermé-
keiből" című művét is (de ez csak a pálinka-
főzésről szól !), amely Vitéz A. gazdasági 
szakkönyvkereskedésében 1'20 K árban meg-
szerezhető. (Tanítóknak 10% engedményt ad.) 
— K. P. Köveskálla és K. L. Aknaszíatina, 
Méltóztassék lapunk előző számait átnézni ; a 
gazdasági tanácsadó rovatban úgyszólván min-
den számban meg van mondva, hogy hogyan 
és miképen kell a földm. minisztériumhoz for-
dulni. (Az 1 kor. bélyeggel ellátott kérvény, 
a tanfelügyelő vagy községi elöljáróság útján, 
közvet'enül a földmív. minisztériumhoz nyúj-
tandó be.) — P. Gy. Homoródhévíz. A napra-
forgó rózsája érett korában leszedendő, napon 
szárítandó s a magvak késsel kiszedendők. 
A magvak érésének biztos jele, ha a növény 
szára és levele elsárgult és száradni kezd. A 
napraforgó magja mérsékelten etetve kiváló 
baromfieledelt képez, a kereskedésben pedig 
keresett cikk, épen nagy olajtartalma miatt — 
K. M. Hódság. A Baromfitenyésztők országos 
egyesülete (Budapesten, IX., üllői-út 25.) a 
földmívelésügyi minisztérium támogatásával a 
heltetú'gépehiek a népies baromfitenyészetekben 
való meghonosítása, illetőleg általánosítása 
céljából harminc darab keltetőgépet adott ki 
az érdeklődőknek, használatra. A cél az, hogy 
a községek baromfitenyésztő népe a keltető-
gépek hasznosságáról meggyőződjék és azok 
igénybevételére rávezettessék. Önként érthető, 

hogy a nehéz föladat végrehajtására szak-
képzett s a nép bizalmát bíró lelkes munka-
társakra van szükség, akik a gép kezelését 
elvállalják és azt a néppel megismertetik. 
Amennyiben tehát a jövőben kedve volna a 
keltetőgépekkel foglalkozni és azokat községé-
ben ismertetni óhajtja, úgy forduljon közvet-
lenül az említett egyesülethez. — Sz. M. 
Mihályfá. A közigazgatási bíróság pénzügyi 
osztálya 20.651—1904. sz. alatt azt a gazdákra 
nézve nagyfontosságú, elvi határozatot hozta, 
hogy a rozsdakár folytán az 1883 : XLIV. 
t.-cikk 49. §. c), bb) pontja és az 50. § értel-
mében kérelmezett adóelengedés engedélyezendő 
olyan esetekben, midőn a károsodásnak kitett 
földek újabb veteményezés által már abban az 
évben jövedelmezőkké nem tehetők. Ha pedig 
az adóelengedés igénylésére alapul szolgáló 
elemi kár nem semmisítette meg az egész 
határokat magában foglaló nagyobb területe-
ken levő minden egyes szántóföldek termését, 
azokra a szántóföldekre nézve, amelyek ter-
méseinek legalább egyharmad része az elemi 
kár folytán elpusztult, az adóelengedés mégis 
jogosan igényelhető. — B. J. Kövecses-pta. 
Az állati szervezetnek a csontok tökéletes fejlő-
dése céljából a són kívül mészre is van szük-
sége. Ebből kiindulva, egy magyar ember 
most olyan eljárásra kért szabadalmat, mely-
nek segélyével meszet tartalmazó marhasót 
állíthatunk elő, melynél a mész egyben a só 
denaturálására is szolgál és esetleg mint kötő-
anyagnak is fölhasználható. Az eljárás lényege 
abban áll. hogy az őrölt sóhulladékot, vagy 
aljas sepredék - sókat mészoxidokkal, illetve 
mészhidrátokkal keverjük, illetve ezekkel dena-
turáljuk. Ha ezen keverékből a barom számára 
nyalósót akarunk előállítani, akkor azt vízzel 
megnedvesítjük és tetszés szerinti módon 
bármily alakú formákba sajtoljuk és kemé-
nyedni hagyjuk. — L. P. Karcsa. A szőlő-
és más kerti karók tartóssá tételére nem elég 
magában a földbe kerülő végnek megszenesí-
tése, valamint nem elégít ki csupán a kátrá-
nyozás sem, de elérhetjük a hozzá fűzött 
várakozásunk eredményét akkor, ha a meg-
szenesítés után még azon melegében kátrány-
nyal jól beitatjuk azt, nevezetesen pedig akkor, 
ha e müveletet a karónak följebb érő részére 
is kiterjesztjük. — Sz. J. Komárom. Egy 
kis türelmet kérünk. A jelzett cikket méltóz-
tassék elbírálás végett hozzánk beküldeni. 

V e g y e s e k . 
— Nagykőrös uborkakivitele. Alföldi váro-

saink határaiban a gyümölcs- és konyhakerti 
vetemények nagyban való termesztése mind-
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jobban terjed és a kivitel is számottevő mér-
tékben emelkedik. Nagykőrös kö.nyékén az 
uborkatermesztést karolták föl és máris na-
ponta nagyobb vaggonszállítmányt indítanak 
útnak külföldre. így pl. július hó 6-án 12 vaggon 
uborkát szállítottak külföldre, amelyből csak 
egy csekély rész jutott Ausztriára. A többi 
főleg Németországba, 16.800 korona értékben. 
Az uborkán kívül barackot is szállítottak na-
gyobb mennyiségben külföldre. 

— Vakond el kergetése. Egy állatvédő 
ajánlja, hogy ne öljük meg az alkalmatlan va-
kondot, hanem kergessük, el így: a vakondtúrást 
elsímítva, az alagútját keressük meg s abba 
kátrányba vagy petróleumba mártott rongyot 
helyezzünk, a nyílást pedig tömjük be. Ha a 
kert másik részén mutatkoznék túrás, ugyanígy 
járjunk el mindaddig, míg —• néhány nap 
múlva — a vakond végleg eltávozik. Ily mó-
don a kert szépsége meg van mentve, anélKül, 
hogy egy hasznos állatot megöltünk volna. 

— Melyik kas rajzott? Ez a kérdés 
sokszor fölmerül a méhesben ; hiszen nem 
állhat a gazda mindig lesben s tudnia mégis 
kell, hogy melyik kaptár eresztette az új ra j t? 
Evégre veszünk az új rajból egy léglyukacsos 
dobozra 50—60 méhet s félórára így elzárjuk. 
Ezalatt elvisszük s bekaptározzuk az új rajt, 
helyét pedig karbolos vízzel bebüdösítjük. Idő-
közben a becsukott méhek elfeledték már, hogy 
ők új rajhoz tartoznak, s ha kieresztjük, biz-
tosan visszamennek az ősi házba. Hogy tehát 
megismerjük őket, beszórjuk testüket liszttel s 
lessük : hová vonulnak be ? Ezzel elárulják, 
honnan jött ki az új raj. 

— Igen jó f'aviaszot, sérült fák gyógyítá-
sára, házilag is lehet készíteni, úgy hogy 50 gr. 
fehér viaszot, 50 gr. fehér szurkot és 80 gr. 
terpentint egy mázos edényben gyenge tűz 
fölött lölolvasztunk, s mikor félig lehűlt, közé-
keverünk 15 gr. áloéport. A fa sebének hege-
dése e viasz alatt feltűnő jól megy végbe. 

— Vaj eltartása. A vajat szorosan be-
nyomkodjuk kőedénybe s tetőül rá vízben föl-
forralt, Szirupsűrűségü cukoroldatot öntünk. 
Ettől a vaj felső kis rétege fölolvad s a cukor-
ral egyesülve, szoros léghatlan patinát képez 
a vaj fölött, melyet levegő nem érhet s így az 
soká eláll. A felső édes rétegért az apró ifjú-
ság valósággal viaskodik, olyan ízletes. Tessék 
megpróbálni. A minnesotai (Amerika) vajállomás 
nagyon dicséri ezen eljárást. 

— Gyorsított sonkacsinálás. A westfaliaiak 
a sonka hetekre terjedő sózását úgy rövidítik 
meg, hogy egy 5—6 kilós sonkát jól meg-
mosnak s megszárítanak, aztán összekevernek 
másfél kiló sólisztet, egy evőkanálnyi por-

cukrot s 10—12 fillér árú salétromot, ezt 
tűzön jól fölmelegítik, vele a sonkát egy álló 
óráig köröskörül bedörzsölik s így hagyják 
állani 24 óráig, hogy a só jól beleivódjék. 
Ekkor újra lemossák, megszikkasztják, musse-
linbe göngyölik, hogy a füstön tiszta maradjon, 
így 10—20 nap múlva kész a sonka, finom 
ízű és nagyon puha. A sónak az egész be-
dörzsölés tartama alatt melegnek kell maradnia; 
ezt az eljárást tehát tartsuk be pontosan. 

— A lágytojás abban a hírben áll, hogy 
a legkönnyebben emészthető étel s a bélcsa-
tornából közvetlenül a vérbe szívódik ; míg a 
kemény tojást nehéz ételnek tartja a közvéle-
mény. Mindkét állítás helytelen. A lágy tojás, 
mielőtt emésztés alá kerülne, mint minden más 
táplálék is, megalvad a gyomorban, csak ez-
után kezdi őt a gyomornedv újból föloldani. 
Ha ellenben a tojást jól megfőzzük, vagyis 
keményen élvezzük, akkor az már megalvadva 
(coagulálva) kerül a gyomorba, tehát ez az 
emésztést okvetlenül megelőző munka mái-
éi őre el van nála végezve. A különbség a 
kettő között csak az, hogy a kemény tojást 
apróra meg kell rágni, mert különben a nagy 
és kemény morzsákkal kell vesződnie a gyo-
morsavnak, míg beléjük rághatja magát; viszont 
a folyékonyan élvezett híg tojást könnyen át-
járhatja. Gyermekek táplálása szempontjából 
tehát fölötte ajánlatos a tarhonyává re>zelt 
kemény tojás etetése. Egy tojás tápértéke 
annyi, mint két deci tejé, vagy kétszeres sűlyú 
húsé, hozzá még nincs rostanyaga. Egy tojás 
értéke 70 hőegység, ebből 60 a sárgájára esik, 
mely vasat is tartalmaz s e'zel szaporítja a 
vörös vértestecskéket. A fehérje és sárgája 
egyformán 3—3 gr. fehérnyét (albumen) tar-
talmaz, de azonkívül a sárgájában van 5 gr. 
zsír. Nagy tápértéke abban van, hogy a bél-
csatornában majdnem teljesen fölszívódik s 
kihasználódik, amit hasonló hatállyal semmi 
más ételről nem mondhatni el. Kizárólagos 
táplálkozásra még sem való, mert tömör zsírjá-
val csakhamar undort kelt, csömört okoz. 

T a r t a l o m : Növendékeink magán-faiskolája. Bakó 
Béla. — A gyümölcsfák kártékony hernyóinak irtása. * 
— Az ezüst-prémnyúl tenyésztése és értékesítése. 
Andrásofszky János. — Hozzászólás „A debreczeni gaz-
dasági ism. isk. üzemterve", c. közleményhez. K. Ö. 
— Őszi teendők a méhesben. Iwánkovich. — Milyen 
fajta tyúkokat tenyésszünk ? K. — Télre való zöld-
ség. (Párbeszéd.) Zádor Gyula. — A gabona izzadásá-
ról. Dr. Ejury Lajos. — Gyógynövények termelése. 
K. — Az ákácfa. Kluger Ödön. — A szövetkezetekről. 
(Tárca, III. közlemény.) Dr. Gidófalvy. — Gazdasági 
Tanácsadó. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: TJjvá/ry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkap ha t j a e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lajjja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZEEKESZTÔSÉO: KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, II. KEU., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

I v é z i r a t o l t a t n e m a-dvnilc v i s s z a . 

Szociálpedagógia. 
A mult század közepe felé megszűnt 

a jobbágyság, fölszabadult a köznép. De 
milyen fölszabadíiás volt ez! Valóságos 
„Robinsonok iskolája". A tudatlan, pri-
mitív ember'"- kitették az élet puszta 
szigetére : boldogulj, hiszen szabad vagy ! 

Kennan, fiz amerikai újságíró, aki 
kétszer utazta be Szibériát, érdekesen 
írja le, hogy szökdösnek az amurvidéki 
rabok, a vándormadarak ösztönével, ta-
vasszal, s miután bebarangolták a ren-
getegeket, ősszel ismét jelentkeznek. 
Hányan kívánták vissza nálunk is a rab-
kosztot, s még inkább Oroszországban, 
hol a parasztság egy részét fegyverrel 
kellett a szabadság elfogadására kény-
szeríteni, mert hát — amint a hellyel-
közzel máig is ismétlődő éhinség mu-
tat ja — nem alaptalanul azt kérdezték 
a fölszabadítást eszközlő kormányhöze-
gektől, hogy ki fog róluk éhség idején 
gondoskodni? „Paterna rurabobus exer-
cet tuis", vélték eleinte róla a felsőbb 
hatalmak, s alig is törődtek vele. 

Később azonban mind fokozottabban 
nehezült meg az idők járása; az igények, 
a terhek nőttek ; a túltermelés lenyomta 
a nyers termények á rá t ; a pauperizmus 
ijesztően terjedt s megkezdődött a ki-
vándorlás. Yégre hát foglalkozni kellett 
a köznép bajaival is! Nagy ideálisták, 
nemes emberbarátok már a mult század 

negyvenes évei óta hívták föl a köz-
figyelmet az alsó néprétegek állapotára. 
Elsősorban, mint az már történni szo-
kott, a nagy gondolkodók, a költők, 
írók ós tudósok; utánuk a kormány-
férfiak s végül — jóval később — meg-
mozdult a társadalom is. Még Petőfi 
dörögte oda a hatalmasoknak: „Még kér 
a nép; most adjatok neki !" Eötvös Jó-
zsef báró volt az első, aki a kötelező 
népoktatással roppant fontosságú akciót 
kezdett. Utána azonban még jóidéig úgy 
volt, mint ahogy ugyancsak a magyar 
Tyrtaeus zengi „Az országgyűléshez" c. 
költeményében : „ Sokat beszéltek, szépet 
is beszéltek, jót is ; de ebből a hon még 
nem él meg". 

Csak legújabban kezd nagyobb hullá-
mokat verni a népért való társadalmi 
akció. Soká tartott, míg belátták, hogy 
nemcsak az úri és vagyonos osztálynak 
van joga a népiskolán túl is tanulnia, 
hanem a legnyomorultabb, legelhagya-
tottabb individiumnak is! A népies ér-
dekek, színek és alakok az irodalomba 
és művészetbe már korábban bevonul-
tak ; széles alapon foglalkozik ma már 
velük az exact tudomány és a közgaz-
daság; mindegyik, főleg az utóbbi, az 
iskolára, azaz továbbképző-iskolára appel-
lál, mely jelenleg nagyobbára a tanító 
személyében testesül meg; e hatalmas 
munkatárs nélkül különben sem megy 
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sokra! A szociálpedagógia tehát első-
sorban a tudáshoz való általános, em-
beri jogot hirdeti, s ez isteni jog ellen-
őrei és gyakoroltatói — a tanítók! 

Yolt idő, még nem is olyan régen, 
hogy a tanító kimerítettnek gondolta 
hivatását, ha a hat—tizenöt év közötti 
ifjúságot a betűvetés mesterségére ki-
oktatta; a társadalom is így vélekedett, 
s így látszólag minden rendben volt. 
Ezt a gyönyörűséges harmóniát azonban 
megbontotta maga az élet. Oly követel-
ményekkel és igényekkel állott ugyanis 
elő, melyeknek pusztán az elemi oktatás 
meg nem felelhet. A népek gazdasági 
versenye óriási méreteket öltött; elő-
állott tehát a szüksége annak, hogy az 
elemi okt i tás köre kiterjeszt essék, a 
közoktatás áldásaiban a köznép felnőtt-
jei is részesüljenek, hogy így a produk-
tív munkában necsak a gyakorlati pályá-
kon működők, hanem a nemzet egye-
teme is résztvegyen. 

A nemzet keleties észjárását, szoká-
sait, erkölcseit a művelt nyugati népek 
szellemében át kell alakítani; ez az 
óriási és következményeiben beláthatat-
lan s így rendkívüli fontossági! munka 
elsősorban a tanítóságra vár! Hogy a 
tanítók ezen hatalmas, kiválóan nem-
zeti föladatnak megfelelhessenek, min-
denekelőtt keresniök kell a köznép 
zömével való sűrűbb, céltudatosabb 
érintkezést. Ezen szempontból kiváló 
fontosságú a szülők meglátogatása. A 
tanító látogassa meg gyakrabban a szü-
lőket, kivált ott és akkor, ahol és ami-
kor a nyomorúság, a züllés, a bűn 
nyomaira akad. Mennyi rossznak lehetne 
sok esetben pusztán jó tanáccsal, néhány 
jó szóval is útját állni! Az élet labirin-
tusában magát tájékozni tudó, fölvilá-
gosult elme új munkakörnek, új kereset-
forrásnak nyithatná meg perspektíváját 
a teljes elzüllés örvényébe merülök előtt. 
A tanítónak azonban a vagyonosabb és 
értelmesebb elemre is hatnia kell, fő-

r ' 
leg humanisztikus irányban. így például 

az ezeknél való látogatások alkalmával 
szóbahozhatja a gyermekotthonok kér-
dését is. Ez abban áll, hogy ama szülők 
gyermeke, akik naponta otthonuktól 
távol keresik kenyerüket, ne hagyassa-
nak teljesen magukra, minden felügyelet 
és foglalkoztatás nélkül. Fontos cél ez, 

í főleg oly vidéken, hol számos szülő reg-
! géltől napestig különféle iparvállalatok 

szolgálatiban áll. Gondoskodni kell tehát 
arról, hogy az iskolaépület némely helyi-

' sége és udvara az ilyen szülők gyer-
mekei számára a tanítási időn túl is 
nyitva maradjon. Az ilyen, különben 
csavargó utcagyerekek ott végezhessék 
föladataikat, az egész időn át jóakaratú 
felügyelet alatt szórakozhassanak, lehe-

I tőleg még ebédjüket is ott fogyaszthas-
; sák el; a teljesen vagyontalanok gyer-
: mekeit pedig egyesületek, népkonyhák, 

fogyasztási szövetkezetek vegyék gond-
j jaikba; s ugyancsak elsősorban a taní-
i tók nemes élethivatásának körébe vág, 
! hogy — ahol lehet — tegyék meg e 
1 részben a magukét ! Az ilyen gyerme-
: keket aztán könnyű volna kézimunkára 
; nevelni, kerti foglalkozásra szoktatni, 

nemesen szórakoztatni. Talán nem üt-
köznék nagyobb nehézségekbe számukra 
a községtől egy iskolakertet és játszó-
helyet kieszközölni. Bizonyosra vehető, 
hogy csak egy eredményes év után is 
a tanító fáradozásának anyagi jutalma-
zása sem maradna el! A felnőttek zül-
lésének ez volna legjobb preventív ellen-
szere. 

A gyermekvédelem modern rendszere 
valóban rendkívüli föladatokat ró a ta-
nítóságra. Az iskolakertek, fürdők, mű-
helyek és az észszerű testi nevelés mel-
lett tanulmányoznia kell a tömeges, 
nagyobb kirándulások kérdését. Angliá-
ban az ifjúság, tanítóinak vezetése mel-
lett, nagy csoportokban kirándul a tör-
ténelem, művészet és ipar szempontjából 
nevezetes helyekre. Ezzel összefügg a 
gyermekeknek tömeges szüneti kitelepí-
tése. Drezdában szabad délutánokon és 
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a szünetek alatt mintegy ezer gyerme-
ket, csoportokba osztva, lóvonaton, az 
e célra szolgáló játszótérre szállítanak. 

A szellemileg és testileg fogyatékos 
elemmel is kell vesződnie, hogy ameny-
nyire lehet, ezt is produktív tényezővé 
emelje. 

Rendkívül fontos az iskolakötelesek 
ipari és mezőgazdasági foglalkoz atása, 
E célból a szülőkkel gyakrabban kell 
értekeznie, hogy az ifjúság produktív 
életpályákra iereltessék. A kézműves és 
gazdasági pályákkal szemben tanúsított 
ellenszenvet s a beteges szülői nagyra-
vágyást igyekezni kell kipusztítani a 
családok köréből. A mesterinasok ked-
vezőtlen helyzetén is mindenképen javí-
tani kell. Orvosszere! et kell keresni a 
gyermekeknek a felnőttek részéről való 
brutális bánásmódjával szemben is. 

Ugyancsak fontos az éhező iskolás-
gyermekek élelmezésének kérdése. Eze-
ken iskolai élelmezéssel, vagy, mint 
Berlinben, gyermeknépkonyhákkal lehet 
segíteni. 

A felnőttek oktatása érdekében te-
kintetbe jöhetnek a helyi viszonyok 
szerint: a gazdasági ismétlő-iskola, a 
nyári tanfolyamok, a nép- és nyilvános 
könyvtárak, az otthon, vagy csoportok-
ban való olvasás, a kaszinók, olvasó-
termek, gyűjteményeknek célszerű ve-
zetés melletti látogatása, a vasárnapi 
délutánok hasznos eltöltése, az Univer-
sity Extension stb. 

A közsegélyre szorult, hét éven felüli 
gyermekekről ma már az állam gondos-
kodik. Ausztrália egyik államában, Uj-
Déli-Walesben a „State Childern Relief 
Department" gondozza a segélyre szo-
rult és elhagyott gyermekeket. A mi 
törvényeink szerint a segélyre szorult 
gyermekek menházakban vagy az inté-
zeten kívül helyeztetnek el, ez utóbbiak 
pedig megbízható gondviselőknél, gaz-
Iáknál vagy iparosoknál. A gyermek-
munkát teljesen eltiltani nem ajánlatos, 
hanem oda kell hatni, hogy az a gyer-

mekre nézve teljesen veszélytelen s 
erejét meg nem haladó legyen. Gondos-
kodni kell továbbá arról, hogy a gyer-
mekek idejüknek szabad részét játékok-
kal töltsék el. A játék ma már nem 
csupa időtöltésnek, hanem kitűnő nevelő-
eszköznek tekintetik; épp azért gon-
doskodni kell a játékok célszerű veze-
téséről s minél több és alkalmasabb 
játéktérről. Németországban az utolsó 
évtizedben 3736 tanító és 1956 tanítónő 
nyert a játéktanfolyamokon kiképezte-
tést, s az 5000-nól több lakos-al bíró 
városok közül 457-ben 2092 játékhely 
volt. 

Hogy a magasabb műveltség áldásai-
ban a legszélesebb és legalsóbb nép-
rétegek is ré.-zesülhessenek, szükség van 
ama intézménynek meghonosítására is, 
melyet az angol és amerikai nép „Uni-
versity Extension" -nak nevez. Nem egyéb 
az, mint a felnőttek modern irányú, 
praktikus szellemű oktatása, 

(Beszterczebánya ) Podhradsxky Lajos. 

Iskolaorvosok az állami nép-
iskolákban. 

Azon szabályzat szerint, amelyet az állami 
népiskolákhoz alkalmazandó iskolaorvosokról 
az Országos Közoktatási Tanács kidolgozott és 
amelyet a közoktatásügyi miniszter (14.532. 
szám alatt) kibocsátott, a most kezdődő tan-
évvel kellene ezen nagyfontosságú haladásnak 
életbe lépnie. S ha talán mégsem úgy történik, 
akkor ez nem annyira ama körülménynek tud-
ható be, hogy gróf Apponyi Albert, mint alkot-
mányos miniszter nem akarja elődjének tervét 
végrehajtani, hiszen sokkal fenköltebb gondol-
kodásában és sokkal nagyobb érzékkel visel-
tetik: a nép gyermekeinek egészsége iránt, mint 
inhább azon — eleve megjegyezhetjük — ok 
nélkül való ellentállás miatt, melyet az iskola-
orvosok e szabályzattal szemben kifejtettek. 

Kötelességünknek tartjuk a felhozott ellen-
vetésekkel e jó ügy érdekében annyival is 
inkább foglalkozni, mivel az osztrák közokta-
tásügyi miniszter azóta szintén dolgoztatott ki 
egy tervezetet, mely úgy egészében, mint rész-
leteiben nagyon is hasonlít a fönt említett ren-
delethez. Igen elszomorító volna, ha a magyar 
közoktatás ez intézménynek keresztülvitelében, 
minekutána az osztrákot annyira megelőzte, 

41* 
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hátramaradna és így később azon látszatnak 
tenné ki magát, mintha az osztrákot utánozta 
volna, holott a dolog épen megfordítva áll. 

A legtöbb felszólaló az iskolaorvosok szak-
bizottságában azt kifogásolja, hogy a népisko-
lákhoz alkalmazandó iskolaorvosoktól nem köve-
teli meg e szabályzat az iskolaorvosi oklevelet. 
Nem tekintve azt, hogy az egész vil ígon sehol 
sincsen iskolaorvosi oklevél és mégis mindenütt 
vannak iskolaorvosok, akik feladatuk magas-
latán állanak, és ami a fő, szorgalmasan dol-
goznak, valamennyi felszólaló elfelejtette, hogy 
az iskolaorvosi oklevél egyesegyedül a közép-
iskolákra jogosít, és így tehát e szabályzatnak 
azon pontja, amely szerint a középiskolákba 
jogosító iskolaorvosi oklevéllel bírók előnyben 
részesülnek egyéb pályázó felett, egyáltalában 
nem tekinthető jogfeladásnak vagy elvonásnak, 
hanem inkább jogszerzésnek. 

Éppenséggel nevetséges az az állítás, hogy 
az oklevél nélkül alkalmazott orvosokat nem 
lehet iskolaorvosoknak tekinteni. H í ez állana, 
akkor az egész világon egyetlen egy müveit 
áll v m iskolájának sem volna iskolaorvosa, hanem 
csak „orvosa", aki csak „orvosi" felügyeletet 
teljesítene. Bárcsak már elértük volna a müveit 
külföldet, ahol — különösen a városi népisko-
lákban — rendre alkalmaznak egyszerű orvo-
sokat, akik az iskolaorvos hármas feladata j 
közül a legfontosabbat, az orvosit teljesítik, ' 
míg az iskolák építését és berendezését, úgy- ; 
szintén a tanítást a többi szakközegekre bízzák. | 
Azok, akik azt hangoztatják, hogy egyszerű 
orvos ezen orvosi feladatokkal megbirkózni 
nem képes, a legaagyobb váddal illetik — ' 
elhisszük, hogy öntudatlanul — az egyetemi 
orvosi kiképzést. 

A munkakört illetőleg csekélyek a kifogások, 
hiszen e tekintetben meglehetősen egy húron 
pendülnek az összes szabályzatok mindenütt a 
külföldön, legi iijebb, hogy keveslik a 9 órát 
évente, amelyekben az ismétlő-iskolákban egyes 
köz egészségileg fontosabb kérdést kell tárgyalni. 
De aki tudja, hogy a heti óraszám az ismét-
lőbea mily csekély (hetenként 5 óra), tudni 
fogja, hogy többet kívánni nem lehet. Hogy 
mily felületes volt az egész tárgyalás, leg-
jobban bizonyítja az a felszólaló, aki a törzs-
lapok behozatala ellen küzd, amelynek szelleme 
— szerinte — még mindig kísért a minisz-
tériumban. Az egész szabályzatban törzslapok-
ról egy szó sincsen, az az élce tehát, hogy az 
iskolát nem tekintheti méntelepeknek, ahol a 
tanulókat is eltörzskönyveljék, nem helyén-
való. Ha az illető fáradságot vett volna az 
egész szabályzat alapos elolvasására, meggyőző-
dött volna, hogy a feljegyzések minden osztály-
ról egy füzetbe vagy naplóba történnek, 

mely az osztályt végigkíséri : ekkép az első 
osztálytól kezdve a hatodik osztály befejezé-
séig együtt van minden adat, mely az egykorú 
gyermekseregre vonatkozik. Igaz, ekkép azok, 
akik valamely okból hátramaradnak, kimarad-
nak, osztályt ismételnek : más naplóba kerül-
nek, de ha a törzslapoktól irtózunk, az egyet-
len alapos eljárástól, akkor minden másféle 
feljegyzése a talált eredményeknek a leg-
nagyobb zavarhoz vezetne. 

Végül még kicsinylették az iskolaorvos tervbe 
vett fizetését, amely osztályonként „csak" 40 
koronát tenne ki, ami miatt egvik felszólaló 
szerint az Országos Orvosszövetség útján kel-
lene az orvosokra hatni, hogy ilyen állásokat 
el ne fogadjanak. M'ndenki elfelejtette azon-
ban, hogy a középiskolákon alkalmazott iskola-
orvosok sokkal kevesebbet kapnak. Ezeknek 
tiszteletdíja évi 400 korona lévén, amiért heti 
2 órában egészségtant is kell tanítaniok, aminek 
megfelelő óradíja 200 koronát tesz ki; egy 
8 osztályú középiskolában évi 25 korona jut 
osztályonként az iskolaorvosi teendők elvég-
zéseért. A legtöbb középiskola még azonkívül 
párhuzamos osztályokkal is rendelkezik. Én 
például évi 400 koronát kapok egy oly közép-
iskolánál, melynek nem kevesebb, mint 16 
osztálya és összesen közel 1000 tanulója van. 
Kapói tehát — 200 koronát a tanításért 
leszámítva — egy-egy osztály után 13 koro-
nát, azaz egy harmadát annak, am t egy nép-
iskolai orvos kapna akinek még egyenesen 
érdekében áll, hogy az osztályok túlzsúfoltsága 
ellen küzdjön. Ha osztályonként 100 koronát 
kaphatna egy népiskolai iskolaorvos, annak én 
örülnék legjobban. 

Aki az ellenvetéseket figyelmesen átolvassa 
j és kellőkép mérlegeli, azt a benyomást nyeri, 

hogy a felszólalók e téren merőben tájékozat-
lanok, hogy nem tudják, mi teendője legyen 
az orvosnak a népiskolában. Honnét is tud-
nák, mikor népiskolában egyetlen egy sem 
működött gyakorlatilag, amidőn a külföldnek 
intézkedéseit ez irányban vagy egyáltalában 
nem ismerik, vagy legalább is ismerni nem 
akarják. 

Ezzel szembeállítjuk az osztrák közoktatás-
ügyi miniszter tervezetét, amelyet a belügy-
miniszternek és a közegészségi tanácsnak véle-
ményezés végett átküldött, ugyanoly fórumok-
nak, mint amilyenek nálunk is foglalkoztak a 
tervezettel, csakhogy minálunk a legfontosabb 
munkát az Országos Közoktatási Tanács végezte : 
először az albizottságban Seuppán Vilmos, 

i azután az állandó bizottságban Fináczy Ernő 
elnöklete alatt. 

Az osztrák tervezet szerint az iskolaorvos 
feladata az iskola látogatására köteles tanulók 
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egészségére felügyelni, feladata továbbá a 
tanulók testi fejlődését és egészségi állapotát 
a tankötelezettség tartama alatt figyelemmel 
kísérni és ezen célból az iskolákban időnként 
vizsgálatokat végezni és a megfelelő intézkedé-
seket megtenni. A tanév megkezdése előtt 
valamennyi tanuló megvizsgálandó, hogy test-
gyakorlat, ének és kézimunka alól esetleg föl-
mentésben részesülhessenek. A tiszteletdíj osztá-
lyonként évi 40 koronát tenne ki, tehát a 
sokkal gazdagabb Ausztriában ugyanannyit, 
mint a szegényebb Magyarországon. Az osztá-
lyonkénti díjazás egyébként egészen új eszme, 
amelyet először a magyar osztályzat foga-
natosított meg. 

Habár az osztrák eredeti szabálytervezet 
nem áll rendelkezésemre, mégis meglepő, hogy 
semmi szó sincsen az iskolaorvosok kiképzéséről. 
Azt hiszem, hogy az osztrák orvosi kar a leg-
nagyobb erővel tiltakoznék az ilyen „extra" 
diplomák behozatala ellen. Kútforrásom azután 
azt sem említi, hogy ez állások Ausztriában 
mikép töltetnének be. (Hogy ez állások szintén 
csak tiszteletbeliek Ausztriában, mint mindenütt, 
a fentiekből kiviláglik.) Az állami népiskolák-
nak felügyelő közege a tanfelügyelő lévén, 
nem is tudom máskép elképzelni, mint hogy 
ezeknek feladata az iskolaorvosok javaslatba 
hozása — a főispán előzetes hozzájárulásával — 
(ami törvényben áll és minden állásra vonat-
kozik). A tanfelügyelő feladata gondoskodni, 
hogy az érdeklődő orvosok mentől szélesebb 
körben bírjanak tudomást a megüresedő állá-
sokról. Egyébként hány orvosi állásra nem hir-
detnek pályázatot, és mégis minden orvos tud 
róluk. 

Valóban nagy kár lenne, ha az állami nép-
iskolák iskolaorvosokat vagy mondjuk (hogy 
az iskolaorvosi tanfolyamot féltőknek kedvében 
járjunk) orvosokat nem kapnának, akiknek 
feladata lenne a nép gyermekeinek egészségét 
figyelemmel kísérni. Aki ismeri hazánk viszo-
nyait, tudja, hogy az állam jár minden kultú-
rális téren elől és hogy a felekezetek és tör-
vényhatóságok c ;ak nagy nehezen követik az 
állam jó példáját. Aki tehát kiesinyeskedésből 
va^y tudatlanságból küzd az állami iskolák 
orvosokkal való ellátása ellen, megakasztja az 
intézmény fejlődését az egész vonalon. 

(Budapest) Dr. »Tuba Adolf. 

A magyar nyelv nemzetiségi 
v idékeken. 

Magyarország erejét és hatalmát nyelvében 
bírja. Nyelvében él, fejlődik s megy előre min-
den nép a világon. Nálunk is az utolsó évtize-
dekben a magyarosítás az iskolákban nagy 

méreteket öltött. Maga az állam mindent el-
követ, hogy a magyar nyelv érdekében kifejtett 
törekvéseit méltó siker koronázza. Ónként föl-
merül a kérdés: miért van mégis olyan sok 
falu és vidék, ahol a magyar szó csak elvétve 
hallható? Nagy és gazdag községek vannak a 
Bánságban, Arad megyében és az ország más 
részein is, ahol a magyarosítási törekvések — 
sajnos — hajótörést szenvednek. Mély szomorú-
sággal töltheti el a tanügy lelkes zászlóvivőit, 
hogy a nemes törekvés az ilyen helyeken kudar-
cot vall. 

Miért? 
Csak egy községet hozok itten fel a többi 

közül : az aradmegyei Glogováczot, ahol a magya-
rosítás, hogy úgy mondjam: falra hányt borsó. 

Ott van Arad mellett, a kanyargó Maros 
partján ; termékeny földje áldást, gazdagságot 
jelent a falu dolgos népének. A terményeket 
Aradon értékesítik, asszonyaik ott árulják eladni-
valóikat a Szabadság-szobor mellett. Milyen 
nagy szükségük lenne tehát a magyar nyelvre : 
a magyar szóra ! 

A tanítók hiába buzgólkodnak, erőlködnek 
— eredményt úgyszólván semmit sem érnek el. 

Mert vájjon eredmény-e az, hogy magyarul 
megtanulnak olvasni? Tovább megyek: meg-
tanulnak rövidebb elbeszéléseket és verseket, 
de — s ez a dolog szomorú része — minden 
értelem nélkül. Mondja a gyermek a magyar 
szót, de — fájdalom ! — nem tudja, mit kell 
alatta érteni ? Nem akarom megsérteni az ottani 
derék tanítói kart, de ők maguk is beismer-
hetik, hogy ez a semmivel egyenlő. 

Az alsó osztályokban 130—140 gyermek 
szorong sűrűn egymás mellett a padokban ; 
nem lehet csodálni, hogy ilyen nehéz körül-
mények között a magyar beszédre való tanítás 
sikertelen marad. Ilyen helyen volna égető 
szükség az állam beavatkozására. Ha a gazdag 
község és felekezet sajnál új iskolát építeni és 
újabb tanerőket fizetni, — az állam nem fog 
habozni ebben a tekintetben. 

A felekezet örül, hogy a magyar nyelv nem 
hódít tért magának, — ezt Glogováczra nézve 
állíthatom, — de a nemzet csak kárát vallja, 
azért kell sietni, hogy az ilyen helyek mielőbb 
megnyeressenek a magyarságnak. 

S ez nemcsak Glogovácz nagyközségben van 
így, ahol a főképviselők — kiknek kötelességük 
lenne mindent megtenni a magyar nyelv érde-
kében — egy húron pendülve, saját érdekeiket 
tartják csak szem előtt, de így van még nagyon 
sok helyen. Lépjen fel az állam szigorral, uta-
sítsa tanfelügyelőit, hogy az ilyen helyekre 
sűrűn látogassanak el s a hiányok mielőbbi 
orvoslását sürgessék. 

Ha az intés, szép szó és kérelem nem fog 
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eredményre vezetni, úgy cselekedni kell, mert 
a magyar állam nem tűrheti, hogy gazdag 
földjét művelő emberek, kik jólétüket, boldog-
ságukat e szent haza földjének köszönhetik, a 
magyar nyelvet semmibe se vegyék! 

Mindenki tudja, hogy az ilyen faluk a maguk 
fiait ültetik a tanítói állásokba, ahol azután 
nem ritkán elvesztik szabad akaratukat és azt 
veszik észre, de már későn, hogy úgy táncol-
nak, ahogy a község fújja. Ezen a bajon is 
segíteni kell. Menjenek azok az emberek 
előbb magyar vidékekre s szívják lelkükbe a 
magyar nép iránti szeretetet, később akárhol 
vannak, mindig tudni fogják kötelességüket. 
A nemzetiségi vidékekre pedig menjenek magyar 
ifjak, kiknek bölcsője a Tiszaháton, az Alföldön 
ringott ; majd megtanítják ezek a falut magyar-
ságra s a gyermekeket magyar szóra, haza-
szeretetre úgy, hogy maguk a szülők fognak 
tanítójuknak köszönetet mondani fáradságáért. 

Nem kell azt kívánni, hogy az illető töké-
letesen tudja a német nyelvet, ha teszem fel 
német helységbe kereknek tanítót, azt meg-
tanulja a faluban rövid idő alatt, de azt kell 
kívánni, hogy tetőtől talpig magyar legyen s 
azzá tegye faluját is. Milyen büszkeség tölti 
el keblünket, ha idegenajkú népek faluin halad-
ván keresztül, azt tapasztaljuk, hogy tisztán 
halljuk a magyar szót. Szeretnénk kalapot 
emelni a falu tanítója előtt, hogy megköszönjük 
nagy munkáját, amit a haza érdekében tett. 

S hála Istennek, ilyen faluink is vannak, 
ahol nemcsak az apróságok, hanem a más 
nyelvű öregebbek is magyarul beszélgetnek 
egymással. 

A tanítóság napról napra halad előre az 
állam segítségével e téren. Évről évre jutalom 
ban részesülnek azon tanítók, kik a magyarosí-
tásban kitűnnek. Történjék ez a jövőben is, 
kísérje az állam figyele nmei a nemzetiségi 
vidékeket, akadályozza meg az iskolák túl-
zsúfoltságát, neveztesen ki a veszélyeztetett 
pontokra jó tanerőkét, s akkor nem fog meg-
történni az a csúfság, hogy egész vidékeket 
bejárhatunk anélkül, hogy magyar szót halla-
nánk. 

Vérrel szerzett drága hazánk nem táplál-
hatja, éltetheti azokat, kik még annyira sem 
vonzódnak hozzánk, hogy nyelvünket meg-
tanulják. 

(Kassa.) Hoffmann Richárd. 

Küzdelem az alkoholizmus ellen. 
Az alkohol elleni mozgalom Amerikában, 

Dániában, Belgiumban, Hollandiában, Svéd- és 
Norvég-, Finn-, Orosz-, Németországban máris 
tért hódított, és most áthat a mozgalom Ausz-

triára, Magyar- és Franciaországra és a Balkán 
államokra is. A mi kormányunk részéről is 
történt ígéret arra nézve, hogy társul fog 
szegődni az alkoholellenes küzdelemhez, ha 
bizonyos mértékig útban álló állami, financiális 
nehézségek elenyésztethetők lesznek. 

Tudjuk azt, hogy ily ígéret végrehajtása 
még sok időt igényel s addig nemzedékek pusz-
tulhatnak el. Itt rögtöni, gyors cselekvésre van 
szükség. Finnországban pl., ami a tanítóság 

; részvétét illeti, még arra sem vártak, hogy a 
: tanító az alkoholizmus kérdését tanulmányozza, 

máris szakembereket küldtek ki iskoláról iskolára, 
kik igaz meggyőződéssel és lelkesedéssel küz-

; döttek és küzdenek még most is az alkohol 
i ellen. íme, az ő rövid működésük is cagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy Finnország a leg-
! józanabb országok egyikévé lett. 

„Az iskola megrögzött előítéletek megdönté-
sének, alkoholellenes eszmék propagálásának 
igen fontos helye." Különben, hol is van az a 
hely, hol az egész emberiség minden szépre, 
jóra, üdvösre nézve már zsenge korában annyi, 
egész életére kiható oktatást nyerne, mint az 
iskolában ? 

Nem az iskola tanít-e ismeretekre, haza-
szeretetre, munkásságra, áldozatkészségre ? Nem 

; ő-e az emberi kultúra védőbástyája? 
Mindezek után ki van zárva, hogy ezen 

fontos missziókat végző intézmény elzárkóznék 
egy oly mozgalomtól, mely céljai elérésében 
segítőtársul lehet. „Az ifjúság az iskolában 
tanulja meg mindazt, amit az orvosi tudomány 
a szeszes italnak az emberi szervezetre való 
hatásáról kimutatott", mondá az antialkoho-
lizmus egyik buzgó apostola. 

Nézzük erre vonatkozólag a multat, meg-
találjuk-e ezt az iskolában ? Bizony igen gyatrán, 
lehet mondani, semmiképp. Sajnos, a jelenben 
is igen nehezen indul meg ezirányban a moz-
galom, és a tanítóságnak a küzdelemben való 
erélyes közreműködéséről, legalább hazánkban, 
nem igen hallunk még. 

Budapesten és vidéken tar t ugyan a már 
szervezkedő alkoholellenes egyesület az iparos-
tanonc-iskolákban, sőt másbelyütt is alkohol-
ellenes előadásokat, de ez még nem elégséges, 
sőt lehet mondani, hogy hatását észre sem 
vesszük. 

Ezen mozgalomhoz az ország tanítóságát és 
tanárságát kell megnyerni, törvényben kell 
kötelezni az alkohol elleni oktatást, a tanter-
vekben útbaigazítást kell adni az alkohol elleni 
tanításnál követendő eljárásra és végül a tan-
tervekben élesen ki kell domborítani, hogy az 
ifjúságot abstinenciára kell nevelni. Egymás 
után tart az állam s a székesfőváros tan-
folyamokat, hogy a tanítóságot oly irányban 
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képezze, hogy a legmodernebb követelmények-
nek is megfelelhessen. Epígy kellene gondos-
kodni oly szaktanfolyamokról, hol a tanítóság 
alkohol elleni oktatásra is kellő tájékoztatást 
nyerhetne. 

Alkoholellenes tanítóságra lenne tehát szükség. 
Meg tellene a tanítók alkoholellenes egye-

sületének alakulnia. Eléggé panaszkodnak az 
antialkoholista páholyok, hogy köreikben a 
leglényegesebb elem, a tanítóság hiányzik. 

Igen szép példával szolgál ezirányban a 
kolozsvári tanári kar, mely dr. Lechner Károly 
indítványára' javaslatot fogadott el az alkoho-
lizmus elleni küzdelemre vonatkozólag. 

A javaslat szerint: a középiskola készséggel 
vesz részt a küzdelemben, kimondja az alkoho-
lizmus elleni küzdelem szükségességét, továbbá, 
hogy szükségesnek tartja a szülőknek ezirány-
ban való felvilágosítását, kikérve támogatásukat. 

Módra vonatkozólag megállapítja, miképp 
illesztendő bele a küzdelem a tanítási anyagba. 

Súlyt helyez az ifjúsági könyvtárra, valamint 
arra, hogy a könyveket szakértő bizottság 
bírálja fölül. Alkalmas szemléltető előadásokat 
is fontosnak tart. Yégül szükségesnek véli, hogy 
a középiskolában a tanulók alkoholizmusára 
vonatkozólag célszerű megfigyelések történjenek 
és megbízható számadatok gyűjtessenek, hogy 
a küzdelem szükségessége beigazoltassék. 

Kívánatosnak tartanám ezen eljárás általáno-
sítását. A székesfővárosban a hivatalrs tantes-
tületből indulhatna ki mozgalom ily pontok 
elfogadására vonatkozólag. 

A folyó évben a „Magyarországi Nőegye-
sületek Szövetsége" és az „Alkoholellenes Egye-
sület" kapott Budapesten tanácsi engedélyt 
arra, hogy amazok a leányiskolákban, emezek 
pedig a fiúnövendékeknek tarthassanak alkohol-
ellenes előadásokat. 

Hogy a tanítóság a kérdésről kellő tájékozást 
nyerhessen, a közoktatásügyi miniszter kör-
levelek útján ajánlotta dr. Máday könyvét, 
továbbá az „Alkoholizmus" című lapot. 

A székesfőváros iskoláiban azonban mindkét 
ajánlott mű beszerzése legtöbb helyen, úgy 
vélem, elmarad, mivel a tanács részéről egyik 
sem lett különösen ajánlva. 

Az „Alkoholizmus" című lapot Magyarország 
összes iskolái közül csak 78 járatja. 

A volt vallás- és közoktatásügyi miniszter 
azonkívül rendeletben szólította föl a tanító-
ságot, hogy foglalkozzék komolyan a kérdéssel, 
mert szerinte az „alkoholizmus elleni küzdelmet 
már az iskolában kell elkezdeni". 

Ha az állam és a székesfőváros tanácsa a 
tanítóság részvételét kívánja a küzdelemben, 
törődnie kellene azzal, hogy iegalább az alkohol-
ellenes könyvekhez és lapokhoz jusson könnyen. 

Szükséges volna tehát, hogy az állam, mint 
a város, ezeket minél gyorsabban beszerezze és 
a testületeknek beküldje. Az antialkoholizmust 
folyton aktuális dologként kell fönntartani. 

A tanítójelöltnek már a képezdében kellene 
a tudomány mai álláspontjának megfelelő ok-
tatást nyerni az alkoholizmusról, hogy az élet-
ben és az iskolába i szakszerűen járhasson el 
az ellene való küzdelemben. 

Igen jól helyet foglalhatna az állami tanterv 
általános utasításai közt Quensel császári taná-
csos 10 pontjához hasonló kioktatás, mely 
magában foglalja azt, amit minden tanítónak 
az alkoholizmusról tudnia fölötte fontos. 

Szerinte, minden tanítónak tudnia kell: 
1. Hogy semmiféle szeszes ital, legyen az 

sör, bor vagy pálinka, tápértékkel nem bír és 
az ember erejét nem gyarapítja. 2. Hogy min-
den szeszes ital tartalmaz mérget (alkoholt), 
mely az emberi test sejtjeit és szöveteit élet-
működésükben megzavarja és : z élvezett szeszes 
ital mennyisége és percentualitása szerint az 
egészségre ártalmasau hat. 3 Hogy a szeszes 
ital élvezetével való visszaélés legnemesebb 
szerveink nehéz és krónikus megbetegedéséhez 
vezet, különösen szívnek, májnak, vesének s 
gyomornak. 4. Az iszákosak sokkal diszponál-
tabbak a szifiliszre és tuberkulózisra, mint az 
egészséges szervezetűek. 5. Hogy az alkohol 
mindenféle módon s mennyiségben élvezve, a 
gyermekre nézve, akinek szervezete még nem 
kifejlett, igen veszélyes s ártalmas. 6. V gyer-
mekek alkoholélvezete a tanítás eredményes-
ségét csökkenti és a gyermekeket engedetle-
nekké és makacsabbakká teszi. 7. Hogy az 
alkoholélvezet az agy működését zavarja a 
gyermekeknél s a tanulási képességet tetemesen 
aiászállítja. 8. Az alkohol bénító hatásánál 
fogva tönkreteszi az agyidegrendszert és kép-
telenné tesz a megfontolásra, önuralomra, ellen-
ben emeli az állati ösztönöket. 9. Az utóbbiból 
következik, hogy a gyermekek erkölcsisége 
nagyban csökken. 10. A tanítónak tudnia kell, 
hogy az alkoholizmus leküzdése a nemzet kul-
túrális és egészségi állapotának javulását jelenti. 

Ennek folytán részvétele az ellene való küz-
delemben fölötte kívánatos. 

A tanító, mikor legjobb belátással igyekszik 
kötelességét teljesíteni, sokszor van alkalma 
tapasztalni, hogy egyes gyermekeken tanítása 
nem fog, a tanulás iránt közönbös, rakoncátlan, 
ingerült, s mily szomorú tény az, hogy ezen 
szegény gyermekek közül sokan már a szülők 
vagy önmaguk alkohol izmusának áldozatai. 

A tanító munkájának eredményessége önszor-
galmán kívül a gyermekek észbeli tehetségétől 
is függ. 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 2. SZÁM. 

Már pedig a gyermekek észbeli tehetsége a 
szeszes ital által csökken. 

Boyr iskolaigazgató a bécsi népiskolában 
591 gyermeket vizsgált meg s kereste, hogy 
mennyiben van a szesz élvezetének befolyása 
a tanulásra. 

Szerinte 591 gyermek közül 134 abstinens, 
164 elvétve, ritkán, 219 naponta egyszer, 71 
kétszer, 3 naponta háromszor kapott szeszes 
italt. Az abstinensek közt volt 56 jó, 66 elég-
séges és 12 elégtelen tanuló; az elvétve ivók 
közt 56 jó, 93 elégséges, 15 elégtelen ; a naponta 
egyszer ivók közt volt 61 jó, 128 elégséges, 
30 elégtelen ; a naponta kétszer ivók közt volt 
17 jó, 41 elégséges és 13 elégtelen; a naponta 
háromszor ivók közt volt 1 elégséges és 2 
elégtelen. 

Az iskolásgyermekek szeszfogyasztását számos 
statisztika bizonyítja. 

Brunen tapasztalatai szerint Normandiában 
az iskolásgyermekek 50—60 %-a pálinkázik. 

Griorieff szerint a szentpétervári iskolában 
84 Vo szokványosán élvezi a szeszt. 

Don előadása szerint a III. hollandi ahs. cong. 
alkalmával 4380 gyermeket vizsgált meg. 11'6% 
nem ivott. 

Heinecke szerint a drezdai iskola alsó osz-
tályában mind ivott. 

Helvét tanerők statisztikája szerint 426 tanuló 
közül 8 nem ivott. 

1899 ben a német abstinens pedagógusok 
szerint 7338 közül 166 nem ivott, 988 részeg 
volt, 847# naponta kapott, 148 már a tanulás 
előtt kapott. 

Hoppé 1904-ben a königsbergi leánypolgáriban 
azt találta, hogy 56 leány közül 7 abstinens. 

Gerában 515 fiú közül 4 és 554 leány közül 
8 tartózkodott a szeszes italtól. 

En magam a budapesti székesfővárosi lovag-
utcai községi elemi iskolában az 1905/6. tan-
évben a következőket tapasztaltam : 

421 fiú közül 88 sohasem, 242 elvétve, 64 
naponta egyszer, 23 naponta kétszer, 4 naponta 
háromszor iszik. 

A tanító tehát ellenőrizze a gyermek élet-
viszonyait. Szülőkkel való érintkezésekor hozza 
azok tudtára, hogy bánjanak gyermekeikkel, 
figyelmeztesse őket arra, hogy a „legcsekélyebb 
szeszes ital is elegendő ahhoz, hogy gyerme-
keiknek súlyos, javíthatatlan károkat okoz-
hasson". 

Az alkoholizmus ellen a tanítás minden fokán 
lehet küzdeni. A számtannál, beszéd- és értelem-
gyakorlatnál, történelemnél, nyelvtannál és a 
többi tantárgyaknál mindenhol szó eshet a 
szeszes italról. Ott, ahol nem tanítunk egész-
ségtant, ott a vegytan- és természetrajzban 
tárgyaljuk, megfelelő helyen. 

Az elemi iskola Y—VI. osztálya vegytani 
anyagában részletesen ismertetve van a bor, sör, 
továbbá a pálinka előállítása. Ezt jó volna 
egészen röviden tárgyalni. 

Ha az alkoholnak az emberi szervezetben 
okozta károkról tanítunk, akkor soha se tanít-
sunk mértékletes ivásra, hanem teljes meg-
tartóz tatásra. 

A teljes megtartóztatás az egyedüli mentség 
az alkoholizmus elfojtására. Nem ér az sokat, 
ha a szeszes ital mértékletes ivására tanítunk. 
Hisz' a tapasztalás tisztán bizonyítja, hogy a 
mértékletes ivókból lesznek a mértéktelenek. 

Ami e téren tankönyveinket illeti, ez is fontos 
figyelem alá kell, hogy vétessék. 

Könyveinkben már eddig is találtunk némi 
intelmet a szeszes italnak mértéktelen ivása 
ellen, de teljes abstinenciára nevelőket nem. 

A fővárosi elemi iskolák V. és VI. osztályá-
ban használatban volt olvasókönyvben pl. ezt 
találjuk : 

„Mérsékelt mennyiségben nemcsak hogy nem 
ártalmas, de sőt hasznos is." 

Azt hiszem, hogy a most a fővárosi iskolák-
ban használatba jövő tankönyvek nem fognak 
— remélhetőleg — ilyesmit tartalmazni. 

Ha meg is oszlik a közvélemény arra nézve, 
hogy az alkohol elleni küzdelemben teljes 
abstinenciára vagy mérsékletre tanítsunk, nekünk 
az előbbi mellett kell maradnunk. 

Az iskolában a gyermeknek ellenvetés nélkül 
kell tanítója tanítását magáévá tenni, itt nem 
kell mérsékletre tanítani. 

Dr. Moravcsik Ernő Emil egyet, nyilv. r. 
tanár ezt írja : „Az alkoholellenes küzdelem 
egyik legeredményesebb eszközét a teljes absti-
nencia képezi, annál is inkább, mert az alkohol 
hatásának mértéke egyéniség szerint változó." 

Dr. Sarbó Artúr egyet, m.-tanár ezt í r ja : 
„Az alkohol elleni küzdelemnél elsősorban a 
gyermek érdekeit kell védeni." 

Dr. Kovács Aladár mentő egyesületi főorvos 
ezt írja: „Épen az első segélynyújtás terén 
pedig mindúntalan van alkalmunk tapasztal-
hatni, hogy az alkohol még mint gyógyítószer 
is teljesen megbízhatatlan." 

Dr. ráthonyi Reusz Frigyes egyet, m.-tanár 
így nyilatkozik : „Semmiféle szituáció sem kép-
zelhető, melyben egészséges egyénre nézve az 
alkoholnak szokásos vagy alkalomszerű élvezése 
hasznosnak volna mondható, és a látszólagos 
hasznos hatás mindig kisfokú bódulat által 
okozott csalódásokra és kellemes érzésekre vezet-
hető vissza." 

Nemcsak ezen nyilatkozatok, hanem számos 
más kiváló tudós kézzelfogható bizonyítékai 
szólnak amellett, hogy a szeszes ital, mint élve-
zeti cikk, nemcsak hogy nem hasznos, hanem 
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a legnagyobb mértékben kártékony az emberi 
szervezetre. 

Hirdesse az iskola írásban is az alkohol kárté-
kony voltát. 

Ehhez azt a módot ajánlanám, hogy a székes-
főváros iskoláiban használatban levő „egészségi 
szabályok" táblázata helyett olyan szerkesztessék, 
mely egyúttal intelmeket foglalna magában az 
alkoholizmus ellen. 

Minden iskolában jó volna ily táblázat kifüg-
gesztése. 

A fővárosi új tankönyvek előlapján ott lesznek 
az egészségi szabályok. Jó voliia, ha az alkohol 
elleni intelem is helyet nyerhetne mellette. 

A gyermekek behatásánál a beíratási terem 
előtt, valamint a teremben, ahol a szülők vára-
koznak, nagybetűs táblákon kellene „a gyer-
mekek óvását a szeszes italtól" hirdetni. 

Külföldön hatalmas faliképekkel, gipszmodel-
lekkel s más készítményekkel, ködfátyolképekkel 
kísérik és demonstrálják az előadók tanításaikat. 

A mozgalomban a társadalom legkülönbözőbb 
rétegei vesznek részt. Egyesületek, szövetségek, 
tanfolyamok keletkeznek a cél érdekében. 

A tudós n m restel leszállni a legegyszerűbb 
napszámosig, hogy eloszlassa a tudatlanság 
fátyolát és megmutassa azt az útat, mely a 
józansághoz vezet. 

Tudósok, orvosok, tanítók, papok, diákok, 
nők stb. karöltve fáradoznak az igazság ter-
jesztésében, és ahol az ő lelkes szavaik célt 
érnek és hallgatóikban képesek az észt és értel-
met uralomra vinni a szenvedélyek és vágyak 
fölött, ott biztos slap teremtetik a józansághoz, 
becsületességhez és tisztességhez. 

Vajha a mi küzdelmünk is ily irányban 
érne célt! 

Kondor Zoltán. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : Szilágy vár-
megye közönségének, timely u vármegyei köz-
művelődési alapból a magyar nyelv tanításá-
ban és megtanulásában legtöbb sikert felmutató 
tanítók, ill. tanulók megjuta mazására 300 K-t 
ajánlott föl. 

Kinevezte: Kiss István oki. tanítót a felső-
gagyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Winkler 
Teréz oki. tarítónőt a czabaji áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Gyarmathy Mária oki. taní-
tónőt a taksoriyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kövér Lajos oki. tanítót a makói tanyai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Hizsá Károly és 
Kapeller Mária oki. tanítót ill. tanítónőt a 
kúnosvágási áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ill. 
tanítónővé ; Kaloesay Etel oki. tanítónőt a 

gyöngyösi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Borhely Lajos oki. tanítót a kúnosvágási áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Demeter János oki. 
tanítót a nagypaczali áll. el. nép'sk.-hoz r. 
tanítóvá; Nahlovszky Jánosné oki. tanítónőt a 
tuzsinai áll. el népisk.-hoz r. tanítónővé ; Szabó 
Matild oki. tanítónőt a bodolai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Siikey Mihály nemeshollósi 
közs. oki. tanítót ugyanezen áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Tóth Zsigmond oki. tanítót az 
apai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Vonga 
Gyula oki. tanítót a felsősajói áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Györgypál Károly tanítót az 
aldoboly-farkasvágói áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Lessián János oki. tanítót a nagy-
bányai újonnan szervezett áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Gönezy József oki. tanítót a gál-
szécsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Clebniczky 
András oki. tanítót a beregkomlósi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Oeskay Miklós, Ocskayné 
Bagi Jolán, Láng Lőrinc és Bambaeh Klotild 
oki. tanítókat ill. tanítónőket a torontáljózsef-
falvai újonnan szervezett áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké; Szepessy Gyula és 
Mihalik Miklós oki. tanítókat a nagyveszverési 
áll. el. népisk.- hoz r. tanítókká ; Pongor László 
oki. tanítót a dengelegi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Subik Paula oki. tanítónőt a gányi 
áll.el.népisk.-hozr. tanítónővé; Berezeli Sándor 
oki. tanítót a nagylónyai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Kölló'd András oki. taDÍtót a pomogyi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Eieher Ottó 
oki. tanítót a világosi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Schleehta Károly zombori róm kath. 
felek. el. isk. oki. tanítót a pest-hidegkúti áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Nemes Kálmán 
rábapordényi r. kath. felek. el. népisk. oki. 
tanítót a czinkota- echmanntelepi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Pusztai Jenő oki. tanítót a mar-
tonvásári áll. el. népisk.- hoz r. tanítóvá ; Gyulai 
Gizella oki. tanítónőt a várfalvi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Vayán János oki. tanítót 
a magyarszentmihályi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Oszoly Géza nagybikácsi közs. el. 
isk. oki. tanítónőt a csepeli áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Stefkovics Károly oki. taní-
tót a nebojszai áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá ; Göntér Jolán oki. tanítónőt a pető-
szinyei áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Miha-
lovics János oki. tanítót a hajasdi áll. el. 

: népsk.-h' z r. tanítóvá: Szávits Zorka oki. 

tanítónőt a vracsevgáji közs. el. isk.-hoz r. 
j tanítónővé; Berde Amália oki. tanítónőt a 

nagyszelmenczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Vilovszky Emil és Deszpotovics Ida oki. tanítót 
ill. tanítónőt a borcsai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé; Szabó Sándor oki. 
tanítót a zilahi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
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Sottnik Mihály szőllősi r. kath. el. isk. tanítót 
a vádudobrii áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Keresztes Nagy Ilona oki. tanítónőt a petrilla-
lónyabányai áll. el. isk.-hoz r. tanít'nővé. 

Kirendelte: dr. Petri Mór közp. szolgálat-
tételre berendelt kir. tanfelügyelőt Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye kir. tanfelügyelőjéül 

Jelen minőségében áthelyezte : Zoványi 
Lajos krasznai áll el. isk. ig.-tanítót a zilahi 
áll. el. isk.-hoz ; Heczke Pál vádudobrii áll. 
el. isk. tanítót a gavosdiai áll. el. isk.-
hoz ; Poppov Darinka sztaresovai áll. el. isk. 
tanítónőt a petrilla-deákbányai áll. el. isko-
lához; dr. Lukácsi György trencsénvármegyei 
és Szalay Sándor veszprémvármegyei kir. tan-
felügyelőségi tollnokokat kölcsönösen ; Iforentsy 
Ferenc és neje, Korentsyné Fűzik Aranka 
kúnosvág si áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt 
a borsód.iádasdi újonnan szervezett áll. el. isk.-
hoz; Merkner M-íria czabaji áll. el. isk. taní-
tónőt a csepeli áll. el. isk.-hoz; Gyulainé Szil-
vásy Malvin szerencsi és Mihalyovszky Péter 
mocsári áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt köl-
csönösen ; Alexay Anna nagyszelmenczi áll. el. 
isk. tanítónőt a nagyszénási áll. el. isk.-hoz; 
Szánthó Mária znióváraljai áll. ei. isk. taní-
tónőt a ruttkai áll. el. isk.-hoz; Krempaszky 
Rezső felsőgagyi áll. el. isk. tanítót a miszlokai 
áll. el. isk. hoz ; Nahlovszky János brusznói 
isk. oki. tanítót a tuzsinai áll. el. isk.- hoz ; 
Kiss Aladár nagypaczali áll. el. isk. tanítót 
a brusznói áll el. isk.-hoz; Sesztay Emil 
gaurényi és Retezán Pál nagyhalmágyi áll. el. 
isk. tanítókat köles' nősen. 

Nyugdíjat utalványozott: Pusztai Mihály 
tállyai munkaképtelen r. kath. el. isk. tanító-
nak évi 980 K-t ; Opreán Tódor oláhszent-
lászlói munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
320 K-t ; özv. Knőbel Józsefné szül. Horváth Iza-
bella esztergomi munkaképtelen közs. iäk. tanító-
nőnek évi 1060 K-t ; Hirmann József eleki 
munkaképtelen közs. tanítónak évi 1100 K-t; 
Bodnár István apagyi r. kath. el. isk. tanító-
nak évi 540 K- t ; Farkasné szül. Tóth Vilma 
magyarezernyai közs. óvónőnek évi 280 K-t; 
Aidán Athanáz bolduii munkaképtelen g. kel. 
tanítónak évi 880 K t ; Réti Schvarcz Lászlóné 
szül. Spirai Mária nagykárolyi munkaképtelen 
orth. izr. tanítónőnek évi 400 K-t ; Vlád László 
rónai g. kath. el. isk. tanítónak évi 560 K-t ; 
György Ignác balatonedericsi munkaképtelen 
r. kath. el. isk. tanítónak évi 780 K-t. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett ; 
néh. Csapó József solti nyugalm. evang. ref. 
tanító özv., szül. Csaplár Zsófiának évi 478K- t ; 
néh. Diebold Károly volt soproni ág. hitv. 
ev. el. isk. tanító özv., szül. Eifert Flórának 
évi 770 K 60 f-t, Károly és Jolán nevű kkorú 

árváinak egyenként 128 K 43 f-t, együtt 256 K 
86 f-t, mindössze 1021 K 46 f - t ; néh. Kon-
koly i József alsópáhoki róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Szabadi TeréziInak évi 570 K t ; 
néh. Major Mihály székelyandrásfalvi gör. kel. 
tanító özv., szül. Szőcs Annának évi 375 K-t, 
Vaszi, Axante, Tódor, Vergina, Sándor és 
Emánuel nevű kkorú árváinak egyenként 62 K 
50 f t , együtt 375 K-t, mindössze 750 K-t; 

: néh. Jurecz Ferenc ljeszeki nyug. róm. kath. 
tanító özv , szül. Bohuny Máriának évi 434 K-t, 

i egy kkorú árvájának 72 K 33 f - t ; néh. Rácz 
! Imre nagyhindi róm. kath. el. isk. tanító Sylvia 

és Elemér nevű kkorú árváinak egyenként 107 K 
1 67 f t , együtt 215 K 34 f- t ; néh. Petrisor 

Tivadar aliburári nyug. közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Málicza Perszidának évi 616 K-t, 
2 kkorú árvájának pedig összesen 205 K 32 f-t ; 
néh. Horváth István palóznaki róm. kath. el. 
isk. tanító Margit nevű kkorú árvájának 100 K-t ; 
néh. Konkoly István csonoplai r. kath. tanító 

i özv., szül. Musik Herminának évi 618 K-t, István, 
; József és Tibor nevű kkorú árváinak egyenként 
! 89 K 662A f-t, együtt 269 K-t, mindössze 
I 837 K-1 ; néh. Kovács Ferenc bodrogsárai ev. ref. 
i tanító özv., szül. Szakácsi Eszternek évi 475 K-t; 

néh Strisovszky György csütörtökhelyi nyug. r. 
kath. t anító özv., szül. Szedélyi Amáliának évi 300 

, K-t; néh. Kopányi Imre derecskeinyug. ev. ref. 
tanító özv. szül. Kiss Juliannának évi 644 K-t, 
egy kkorú árvájának 107 K 33 f-t. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. Hardy Elek volt czegléd-
berczeli áll. el. isk. tanító Elek nevű árvájának 
a hódmezővásárhelyibe és Rezső nevű árvájá-

' nak a deLreczenibe ; néh. Halász Imre volt 
belényesi ev. ref. tanító Imre és Mária nevű 

! árváinak a debreczenibe; néh. Vecsei Sándor 
! volt dobozi ev. ref. tanító Ferenc és Ilona nevű 

árváinak a kecskemétibe ; néh. Kocsis Imre volt 
zagyvarékási róm. kath. el. isk. tanító Margit 

! és Emilia nevű árváinak a kecskemétibe; néh. 
I Varga Gyula volt csatári ev. ref. tanító Gyula 

nevű árvájának a kecskemétibe; néh. Bieber 
György volt pölöskei róm. kath. tanító Rezső 
nevű árvájának a debreczenibe ; néh. Szalay 
Alajos volt zsirai róm. kath. tanító József nevű 
árvájának a kecskemétibe; néh. Bartók Ignác 
volt újpesti áll. el. isk. tanító László nevű árvá-

: jának a debreczenibe ; néh. Nagy Sándor sajó-
kazai ev. ref. el. isk. tanító Emma nevű árvá-
jának a kecskemétibe ; néh Tatár György volt 
magyarpéterdi gör. kath. tanító Auguszta nevű 
árvájának a kolozsváriba ; néh. Dapsy Kálmán 
volt szeghalmi közs. óvó Etelka és Géza nevű 
árváinak a debreczenibe ; néh. Vágó Károly 
volt alpári róm. kath. tanító Sándor nevű 
árvájának a kecskemétibe. 
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Sodró Bálint. 
Az én szomszédom, Sodró Bálint bátyám, 

majdnem minden este átjön énhozzám, különö-
sen télen, majd meg én megyek hozzá. Ilyenkor 
aztán elbeszélgetünk sok minden téléről : a világ 
állapotáról, az ország sorsáról, a jövő munká-
járól, s nem egyszer egy-egy kii tréfát is vegyí-
tünk a komoly beszédek közé. Szóval, Bálint 
bátyámmal úgy élek, mint a jó szomszédok : 
egyetértésben és barátságban. 

Hej, pedig de nem így volt ez ezelőtt pár 
évvel; akkor győződtem meg „a rossz szom-
szédság török átok" példabeszéd igazsága ól, 
mikor ugyanis Bálint bátyám volt legnagyobb 
ellenségem s belefojtott volna egy kanál vízbe, 
ha lehetett volna. A dolog így történt : 

Mikor engem kineveztek Margittanyára, az 
állami iskolát és tanítót igen rossz hírek előz-
ték meg. A gondnoksági elnök, mikor jelent-
keztem állásom elfoglalása végett nála, nem a 
legszebb jövővel kecsegtetett és elémtáita a 
község impatikus érzelmeit, melynek oka ő 
előtte is t. ljesen ismeretlen volt, holott ezelőtt 
maga a köz-ég kérte az államosítást. Megval 
lom, hogy a gondnoksági elnök ezen kijelen-
tése mélyen érintett és nagyon bántott, de nem 
desperáltam. 

— Igyekezni fogok — szóltam lehangoltan, 
de erős meggyőződéssel — tőlem telhetőleg 
ezt az imr atiát megtörni ; kérem az elnök úr 
meleg, hathatós támogatását. Ezzel eltávoztam. 

Sodró Bálint szomszéduram az ő portájáról 
úgy nézett reám két tüzes szemével, mintha 
ki akart volna nézni a világból. Saját portáján 
meg, reprodukálhat tlan kifejezésekkel, ne;u a 
leghízelgőbb módon nyilatkozott felőlem. Sod-
róné szomszédasszony meg irtóháborút indított 
minden majorságom ellen. És nem egyszer 
sivított át a levegőn éles, rikácsoló hangon, 
hogy a faluvégen is hallották: 

— Pusztulják innen az a „jött-ment" min-
den pereputtyostól együtt — és itt aztán az 
én jó szomszédasszonyom megengedett magának 
egvnéhány szintén le nem írható kedvességet. 

Szomorúan tapasztaltam a tényeket, fájt, 
hogy ártatlanul bántanak, de nem csüggedtem. 

Egy esti alkonyatkor átmentem Sodró szom-
szédhoz. Az asszony épp lámpát gyújtott. Sodró 
Bálint egykedvűen pipálgatott egy faszéken, 
hatalmas bodorfüstöket eresztgetve makrapipá-

I jából. Beléptem, a szomszédok nagyot néztek, 
j de egy szót sem szóltak. 

— Jó estét szomszéduram ! — köszőntém 
Sodrót. 

Néma csend követte köszöntésemet. Sodró 
Bálint elé állottam és feléje nyújtottam keze-
met. Sodró erre fölállott és tisztességesen ő is 
felém nyujtá kezét. Én meg melegen megszo-
rítottam a munkától kérges tenyerét és bátran, 
bizalmasan a szemébe néztem. 

Nem tudom most megmondani, hogy mit 
éreztem akkor, azt sem, hogy mit érzett Sodró 

1 uram, de azt már határozottan tapasztaltam és 
a szomszédom szeméből is leolvastam, hogy 

i barátságos, bizalmas föllépésemmel az ellensé-
I geskedés és hidegség jégpáncélján nagyot ütöt-
: tem, megtörtem. 

Sodróné szomszédasszonyt hasonló módon 
i köszöntém és vele is melegen kez »t szorítottam. 
I — Tessék leülni nálunk, tanító úr! — szólt 

Sodró uram. Ez volt az első jó szava hozzám, 
mióta Margittanyára kerültem, és ez a pár jó 

i szó is nagyon jól esett nek<m. Megköszöntem 
! a kínálást és leültem. 

— Csak azért jöttem szomszéduram, — vit-
tem tovább a szót - hogy megtudjam kendtől 
magától annak a nagy ellenségeskedésnek okát-
fokát, melyet mindennap észlelek. Lássa, Sodró 
uram, én, mielőtt idejöttem volna Margittanyára, 
kendről nagyon sok jót hallottam. Hallottam, 
hogy kend okos, munkás, derék gazda, barátja 
az iskolának, tanulásnak, érdeklődik a haladó 

; kor újabb és újabb vívmányai iránt, hogy kenel 
tekintélyes ember a faluban, és lássa Sodró 
uram, én ennek nagyon örültem, de örültem 
ennek még jobban azért is, hogy én ennek a 
derék magyar embern k épp szomszédja is 
leszek s így alkalmam adódik minél gyakrab-

i ban érintkezni egymással, hogy annál többet 
tudjunk ketten egyről-másról beszélgetni. Ha-

j sonló sok jót hallott.m élete párjáról, Sodróné 
i szomszédasszonyról is. (Erre irár Sodródé is 

mellénk tel pedett le.) Okelméről is azt mond-
ták, hogy igen ügyes gazdaass onv, tiszta, ren-
des és takarékos, és látom most már saját 

j szemeimmel, hogy a hírek való. . (Megjegy-
zendő, hogy ezen dicséretek nem voltak be-

i hízelgésefe, csak a való tények konstatálása.) 
— Oh, tanító úr kérem, ugyan ki dicsért 

föl ennyire minket — kezdék mindketten. 
— Azt most nem mondom meg, nem tar-
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tozik ide — válaszolám — csak arra a szo-
morú állapotra jövök vissza, mely mi közöttünk 
van. Tudja-e, Sodró uram, hogy nekem az na-
gyon fáj, hogy nekem magával, ilyen derék, jó 
szomszédemberrel, rossz viszonyban kell élnem, 
pedig ón ennek okát nem adom. 

— Nem-e? — kérdi Sodró gazda. Hát nem 
volna igaz, amit a Csurka fiúk mondanak? 

— Hát mit mondanak a Csurka fiúk? 
— Bizony azok úgy beszélik, hogy az állami 

iskola hát megront bennünket, hogy azt mondja, 
hogy elrontják a vallásunkat, osztég a tinító 
úr kukoricaszedésre nem engedi el a fiút egy 
napra sem, osztég ha egy makulányit hibázik 
a gyerek, rögvest zálogol a bíró, azért aztán 
most már megmondom áppertén zúgnak az 
emberek, hogy azt mondják, hogy az állam 
megfizettet bennünket. 

— Hát jól van, Sodró uram ; beszélni sokat 
lehet, még a Csurka fiúknak is, de a szónak 
urát kell adni ám, még a Csurka fiúknak is. 
Holnap lesz a napja, hogy a jeles fiúkat bizo-
nyításra szorítom. 

— Hát lehetséges-e az, kérdi Sodró gazda, 
mert úgy tudo ü, hogy csak a törvény előtt 
kellene^ nékik biz on} ítani. 

— Épp ez van a kezemben, Sodró uram, erre 
támaszkodom, mert csak azt szabad állítani 
mindenkinek, mit bizonyítani is tud. 

— No, akkor csak tessen reámbízni, tanító 
úr, majd benne járok ez ügyben, még pedig a 
Darvas komával, ki szintén azkép beszél. 

Megelégedve ez első föllépésemmel, szívesen 
beleegyeztem, hogy Sodró szomszéd vallassa a 
Csurka fiúkat és járjon végére a dolognak; 
azután hazamentem. Sodróné búcsúzásomkor 
ideszól nekem : 

— Tanító úr, oszt' mondja meg a tanítóné 
asszonynak, a lelkemnek, hogy kappant csinálni 
senki sem tud úgy mint én, hát csak jőjjék ide 
vele, megcsinálom én, mert hát t tszik t u d n i . . . 

— Köszönöm, köszönöm — szakítottam félbe 
Sodrónét — megmondom, s bizonyára ő is meg-
örvend ennek a jó és szíves hírnek. 

Ezzel hazamentem és a feleségemnek is el-
mondtam,^ hogy jártam. Nyugodt éjjelünk volt. 

Másnap és azután hallottam, hogy Sodró 
szomszéd a Darvas komájával jár a Csurka fiúk 
nyakára, hogy az állami iskoláról koholt híre-
ket bizonyítsák. De ők csak hímeztek-hámoztak 
ide-oda, semmit sem tudtak bizonyítani, mint-
hogy nem is volt mivel. Eltelt egy év. Ezen 
idő alatt én bizonyítottam be az ellenkezőjét 
és igyekeztem ugyancsak rácáfolni a Csurka 
fiúkra, kik elvesztették a nép bizalmát s többé 
féltudákos, bolondító, i?gató, minden alapot 
nélkülöző lázításuknak egyszersmindenkorra — 
vége lett. 

Egy napon a községházára hívatnak. Általá-
nos tisztújítás volt. A főszolgabíró tudomásomra 
hozta, hogy a községi polgárok egyhangúlag 
községi képviselőtestületi tagnak választottak. 
Az első, aki meleg kézszorításomat visszaadta, 
Sodró bátyám volt, és akik legelőször meg-
éljeneztek, a Csurka fiúk voltak. A következő 
képviselőtestületi gyűlésen Sodró bátyám indít-
ványt nyújtott be, hogy : 

— A tisztelt község kérjen még egy állami 
oskolát, mivelhogy hasznos valami intézet, ez 
már osztég bizonyos. 

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott és 
legjobban agitáltak mellette a Csurka fiúk. 

(Patóháza.) Marosán János. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A , 
H. P . Kisbarát . A kataszteri földmérés az 

iskola földbirtokosának áll érdekében. Méltá-
nyos és igazságos dolog az, hogy a költséget 
az iskolafönntartó viselje. — F. L. Tanítói 
állás üresedésbe jövetele esetén, kivévén az 
előd személyéhez kötötten adott illetményt, 
nincs joga az iskolafönntartónak a tanítói 
fizetést leszállítani. — G. J. Az iskolafönntartó 
intézze el azt, hogy a fönnálló szabályok értel-
mében kik teljesítsék az ön díjlevele alapján 
a használatra kapott föld és rét munkáltatását. — 
V. I. 0 . F. Mint ág. hitv. tanítónak, alkalmaz-
kodnia kell az egyházi alkotmány követelmé-
nyeihez. — H. 0 . B. A tanítói földek után 
járó adó, úgyszintén az állami adózásra vonat-
kozó adatokra teljes fölvilágosítást találhat a 
Néptanítók Lapja szerkesztésében megjelent 
Tanítók Tanácsadójában. — B. Gy. G. Nem 
törvényes állapot az, hogy egy tanító 150 
mindennapi és 50—70 ismétlő-iskolást tanít. 
Az iskolafönntartónak új tanítói állás szerve-
zéséről kellene gondoskodnia, és ebbe a kir. 
tanfelügyelő is köteles beleszólani. — Tanítói 
föld használata. N. Gy. tanítónak díjlevele 
szerint 7 hold szántóföldet adnak haszonélve-
zetre. Gyakorlatban a díjlevélnek eme pontja 
akként érvényesül, hogy a tanító a 7 hold 
földnek csak kétharmadát művelheti, mivel 
annak a községnek határa hármas beosztású s 
egyharmadrészt mindig ugarban kell hagyni, 
mely aztán községi legelőül szolgál. így törté-
nik, hogy a tanító a 7 holdnak csak kéthar-
madát művelheti. Az a kérdés: van-e jussa a 
községi legelőül használt két hold helyett kár-
pótlást kérni ? Mindenesetre fizetéscsonkításnak 
lehet venni, ha a tanító nem használhatja mind 
a 7 holdat. Ezt a károsodást legjobban azzal 
lehetne helyrepótolni, ha a tanító saját részére 
szintén használhatná a községi legelőül kijelölt 
föld területét. — Gertner József plébános 
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úr 1906. évi augusztus 12-iki dátummal becses 
adatokat küldött lapunk 32. számának Tanítók 
Tanácsadója sorozata alatt levő üzenetünkre. 
Ebben igen becses közlés van, melyet szándé-
kozunk nyilvánosan közzétenni. Kérjük ennél-
fogva a főtiszt, plébános urat, legyen szíves 
lakását és utolsó postáját és az illető vármegye 
nevét, melyre vonatkozik a szóbanlevő szabály-
rendelet, velünk tudatni, dr. G-ööz József segéd-
szerkesztő címe alatt. — P. F. N. Ha 260 K 
lakbérért nem tud a községben a törvénynek 
megfelelő tanítói lakást bérelni, akkor kér-
heti az iskola fönntartótól, hogy lakbérét a 
helyi körülményekhez képest kiegészítse. Ha 
a község ezt tenni nem hajlandó, esetleg a 
közigazgatási bizottsághoz lehet folyamodni 
tanítói lakbér értékének kiegészítése ügyé-
ben. — P. J. N. A polgári iskolai tanító-
képző-tanfolyamra vonatkozó magánvizsgálat 
ügyében forduljon az illető tanítóképző-intézet 
igazgatóságához közelebbi tájékoztatásért : Buda-
pest, I. ker., Győri-út. — S. M. Attól függ, 
hogy községi iskolaszékről van e szó, vagy izr. 
iskolaszékről ? Ha izr. iskolaszékről van szó, az 
magán-hatáskörében megállapítja a költség-
vetést, ha segélye nincs. Ha községi iskolaszék-
ről van szó, akkor mindenesetre föl kell ter-
jeszteni a kir. tanfelügyelőhöz. — Incognito. 
Díjlevele szerint minden házaspár után V2 
gráci mérő rozsot, özvegyek után felényit kap ; 
tanítói fizetés fejében. Az Amerikába kiván-
doroltak itthon maradt feleségeitől és gyerme-
keitől csak V4 mérőt követelhetnek, úgy, amint 
plébánosuk állítja, mert az illetőket olybá kell 
venni kereset tekintetében, mintha özvegyek j 
volnának. Ha havonként szokták kifizetni a 
fizetését, akkor a készpénzfizetéssel együtt a 
korpótléknak megfelelő havi részletét is föl-
veheti. A korpótlék a fizetésnek rendszeres 
kiegészítő része. Miután már 10 éve, hogy 
okleveles, önálló tanító, első korpótlékát meg 
kellett volna kapnia s attól számítva 5 év 
múlva válik esedékessé a második korpótlék. — 
B. P. I. H. Ha igaz, hogy az iskolaszék tagjai 
az ön választásakor kijelentették, hogyha a 
tanítói földek kevesebbet jövedelmeznének 140 
K-nál, akkor ők örökre biztosítják azt, hogy 
az egyház mindenkor kész lesz átvenni a tanítói 
földet használatra is, 140 K kifizetése mellett. 
Persze az a baj, hogy ezt be nem írták a 
hiványba, csupán annyit vezettek be, hogy a 
tanító jövedelméhez tartozik a tanítói föld 
haszonélvezete, hozzátéve még azt is, hogy annak 
adóját az egyház fizeti. Ön évek alatt meg-
javította a földet helyes kezelés és trágyázás 
által, most 380—400 K-t is kaphatna haszon-
bérlőktől. De erre a hívek azt hangoztatják, 
hogy ahhoz nekik elsősorban van joguk. Erről 

azonban semmiféle irat sincs. Azt tanácsoljuk, 
adja ki a földeket haszonbérbe legjobb belátása 
szerint annak, akinek akarja, az ellen az iskola-
fönntartó jogosan panaszt nem tehet. — 
S. J. V. Ez év nyarán adtunk közleményt az 
iparostanonc-iskolai szaktanítói tanfolyamok-
ról. Keresse ki a Néptanítók Lapjából. — 
R. M. M. Mivel elődje 15 esztendeig (1869— 
1884.) tartó tanítósága alatt semmiféle iskolai 
anyakönyvi bejegyzést nem hagyott hátra, még 
csak az iskolába járók névjegyzéke sem volt 
található, önnek nincs joga, hogy ebből az 
időből való 35 éves embernek, aki írni, ol-
vasni tud, iskolai bizonyítványt adjon ki. — 
W. K. Ii. 1901-ben foglalta el állását, azóta 
fketését önmaga szedte be, egy iskolaszéki tag 
jelenlétében. Az ezerféle baj miatt, amellyel ez 
járt, évenként kérte a hitközséget, adják egész 
fizetését készpénzben, vagy szedjék ők, az ön 
közbejötte nélkül, mert már lehetetlenség el-
viselni azt a sok szégyent, amellyel a párbér-
szedés jár. Ebbe nem egyezett bele az iskolaszék. 
Jelentse be az esetet a kir. tanfelügyelőnek. 
Úgy látszik: szükséges volna, hogy a Tanítók 
Tanácsadója című könyv minden iskola és köz-
ség könyvtárában meglegyen. Egy képezdei 
igazgató, ki.e könyvnek hivatalos bírálója volt, 
jelentésében egyebek közt azt mondotta, hogy : 
egy tanító könyvtárából sem szabad ennek a 
műnek hiányoznia és valamennyi tanítványát 
rábírja arra, hogy a képesítő letevésekor azonnal 
vásárolja meg ezt a könyvet és ennek a nyo-
mán induljon az életbe, "útravalóul tudja jogait 
és kötelességeit és az iskolaügy szervezetét. — 
T. J. N. Gy. I., volt n . . . i kántortanító, aki 
özvegyet és 16 évesnél fiatalabb árvát hagyott 
hátra, a nyugdíjintézetnek 1883. évi november 
havától volt tagja, 600 K-nyi nyugdíjigénnyel. 
Ily összeg után fizette egész haláláig a, nyugdíj-
járulékot. Az államtól két ötödéves korpótlékot 
is élvezett, ezt azonban beszámíttatni elmulasz-
totta. Kérdés, beszámítják-e ezen összeget most 
az özvegyi segély és az árvanevelési pótlékért 
való folyamodásnál ? Ha csakugyan igaz az, 
hogy eddigelé nem számították be két korpót-
lékát, akkor a folyamodó özvegy mutassa be 
a hivatalos adatokat arra nézve, hogy férjének 
ezt a korpótlékot államsegélyből kifizették évről 
évre. Ennek befoglalásával kérje az özvegyi 
segély és nevelési pótlék kiszabását. — 
B. H. A tanítói árvák az Országos Nyugdíj-
alapból 16 éves korukig tarthatnak igényt 
nevelési segélyre. — B. I. Az el. isk. tanuló 
beírásához elégséges erre a célra külön kapott 
igazolás, nem kell okvetlenül __ születési bizo-
nyítvány vagy keresztlevél. — Öiikéntes. Mult 
iskolai évben sehol sem volt tanító, azért, mert 
a Pedagógium első évfolyamára magánúton 
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készült. Időközben besorozták önkéntesnek, most 
szeretne állást szerezni és szeretné kijárni, bogy 
az önkéntesek sorából kivétessék és majdan 
mint rendes tanító osztassék be a póttarta-
lékba. Próbálja meg. — V. A. A. Ha 10 évig 
tagja a nyugdíjintézetnek, és most, ez iskolai 
év folyamán gyógyíthatatlan és saját hibáján 
kívül beáll tt betegség miatt kénytelen állását 
elhagyni, persze törvényes módon, hivatalos 
tisztiorvosi vizsgálás stb. alapján, akkor utolsó 
évi b-számítható fizetésének 40%-ával helyezik 
nyugdíjba. — Mocsouok, 1. Jelentse be a kir. 
tanfelügyelőnek, hogy elődjének 26 éven át 
1000 K törzsfizetése volt, és önnek m r 800 
K-t is csak nehezen adtak meg. Elég nem szép 
az iskolaszéktől, hogy kiigazítást kérő kérvé-
nyét még csak nem is tárgyalták, hanem egy-
szerűen visszautasították, csupa személyeske-
désből. Azt is kérdi, hogy : szabad e egy fiút, 
aki a III. osztályt végezte, iskolai bizonyítvány 
nélkül egy másik iskolába (zsidó iskola) föl-
venni a IV. osztályba r Bizony, nem szabad ! — 
P. I. Helytelen dolognik tartjuk, ahol 6 osz-
tályos leány- és 6 osztályos fiúiskola van, hogy 
ott más határról jövő ember a leányiskola 
tanítójához megy és több fiát több osztályról 
annál vizsgáztassa le s részére bizonyítványt is 
állítanak ki és aláíratják a lelkésszel, mint 
iskolaszéki elnökkel. Van-e erről tudomása a 
kir. tanfelügyelőnek ? — H. S. K. Ha sérel-
met lát nyugdíjügye elintézésében, joga van 
folyamodni a közokt. min.-ba helyreigazításért.— 
Z. Ujabban, hivatalos helyen kapott értesülésünk 
szerint, a nyugdíjkönyvecskéknek újra való kiadá-
sánál élőbb be kéli jelenteni a közs. elöljáró-
ságnál, liogy a nyugdíjkönyvecske élveszett, és 
ha ez a bejelentés sikertelen volna s a könyv 
nem kerülne meg, csak ennek a bejelentésnek 
igazolása után lehet folyamodni a minisz- ! 
tériumba, 1 K s bélyeges folyamodvánnyal, új 
nyugdíjkönyvecske kiállításáért. Az illető adó-
hivatalba küldik az új könyvet, mely 40 f-t szed 
be az átadásnál az új könyvecske kiállításáért. — 
K. G. L. Mivel az ön leveléből az tűnik ki, 
hogy újabb díjlevelében nem híven mutatták 
be a nyugdíjigény alapjául fölveendő összeget, 
most hasztalan folyamodnék a fizetés kiegészí- | 
téseért, amelyre vonatkozó kérelmét egyszer j 
már elutasították. A díjlevél értékének cserél- ! 
getése meg nem engedett dolog. — Tanítói I 
nyugdíjigény helyesbítése. A gazdasági ism.- I 
iskola szervezete és tanterve 32. §-a világosan 
intézkedik, hogy gazdasági szakiskolában műkö-
dők illetménye mely esetben számíttatik be a 
nyugdíjigény emelésére. Csodáljuk, hogy e tekin-
tetben, amiirt ön állítja, önöknél 25-en vezet-
nek gazdasági iskolát, de nem gondoltak arra, 
hogy az állam által adott 100 K-s ismétlő-

1 

i iskola tanításáért adott díjat beszámíttatnák. 
; Az idézett szakasz ekként hangzik : A gazdasági 

ismétlő-iskolai tanítás tiszteletdíját 10Ö K teszi. 
! Az utolsóelőtti szakasz meg elrendeli, hogy : 
; „a gazdasági iskolába véglegesen alkalmazott 

száktanítók megállapított tiszteletdíja a nyug-
díjba beszámítandó illetmény, ez okból a díj-

I levélbe fölveendő— H. G. A levelében mon-
• dottakban ott a hiba, hogy önök a tisztán 

kántori fizetésnek minősített részt is felezni 
szeretnék, pedig a törvény intenciója szerint 
csak az olyan tanítói díjlevelek értékelésénél 
kell az összesített kántori és tanítói javadalmat fe-

i lezni, ahol nincsen különválasztva és megnevezve 
j a tanítói fizetés, meg a tisztán kántori fizetés. — 
i B. L. Z. Hányszor közöljük még, hogy az 

1904. évi I. t.-c. alapján járó személyi pótlekok 
kiutalványozásáért nem kell folyamodni, mert 
azokat hivatalból folyósítják. — B. B. Egy. d-
uta. Az állami tanítókat az előbb hivatkozott 
törvény értelmében megillető személyi pótlékok 
esedékességének időpontját már számtalanszor 
ismertettük; lapunk szűk tere meg nem engtdi, 
hogy mindúntalan ismétlésekbe bocsátkozzunk. 
Amennyiben pedig a törvényhozás az 1907. évi 
állami költségvetés keretében fedezetet ad arra, 
hogy az állami tanítók törzsfizetése a szolgálati 
évek arányában emeltessék, ennek módozatait 
annak idején ismertetni fogjuk. — B. 8. Ruttka. 
Lehet, hogy tévedés van a dologban; folya-
modja meg az említett hóra állítólag járó 
személyi pótlékot. — I . I . Újpest. Kivételes 
és indokolt esetekben a felekezeti tanú óknak 
is a l az állam segélyt. Az erre vonatkozó folya-
modványokat a tanfelügyelőségek többnyire 
december hóban szokták fölterjeszteni. — 
Li A. Abatijszina. A f. é. dec. hó végéig esedékes 
személyi pótlékokat már kiutalványozták. — 
K. E. E. 1. A jelentkező tanköteleseket föl 
kell vennie és esetleg váltakozó rendszer mellett 
oktatnia. 2. Lakpénze valóban csekély ; a föl-
emelésért az iskolafönntartóhoz kell fordulnia. 
A lakpénz összegét az 1893. évi XXVI. t.-c. 
végrehajtása tárgyában kiadott Utasítás csak 
annyiban szabályozza, amennyiben kimondja, 
hogy azon esetben, ha az iskolafönntartók a 
törvénynek megfelelő lakással nem rendelkez-
nek, akkor ezen járandóságnak a helyi viszo-
nyok szerint megállapított évi pénzegyenértékét 
kötelesek biztosítani a tanító (tanítónő) részére.— 
H. Tanítónő. Kövesse az eddig fönnállott 
gyakorlatot. — K. V. 1. Tessék az illetőségi 
helyhez legközelebb eső siketnéma-intézet igaz-
gatóságához fordulni ; innen kaphatja meg 
a részletes fölvilágosítást. 2. E kérdésében 
az ottani postamester útbaigazíthatja. — 
Kezdő. 1. Jelentse be az esetet a tanfelügyelő-
ségnek. 2. Az állam újabban nem alkalmaz 
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állandó helyetteseket. — K. A. Eperjes. Az 
iskolaszéknek a népoktatás eredményének foko-
zása érdekében hozott határozata előtt meg 
kell hajolnia. — 15. M. Aka. Az 1896. évi 
július hó 19 én 11.712. és 1897. évi november 
hó 29-én 73.653. sz. alatt kiadott rendeletek 
értelmében a felekezeti iskolai tanítók lakásai-
nak kiszolgáltatása, kiegészítése és helyreállítása 
iránti intézkedések a közigazgatási bizottságok 
hatáskörébe tartoznak s ezek határozatilag köte-
lezhetik a hitközségeket a szükséges teendőkre. 
Forduljon ez értelemben a közig, biz.-hoz. — 
M. K. Csáktornya. Ha a szükség úgy hozza 
magával, kell tanítani. — K. A. Nagyatád. 
Ea eddig nem kapta volna meg pótlékát, úgy 
a tanfelügyelőség útján folyamodjék érte. — 
P. F. Ob cse. Az 1903. évben beadott folya-
modványának elintézését a tanfelügyelőségnél 
sürgesse meg. — Sz. R. Kakasd. Kérdésére a 
gazd. ismétlő-iskolák számára kiadott szervezet 
és tanterv 46. §-ában megtalálja a feleletet. — 
D. I. Máriavölgy. Az ügy csak a bekívánt 
pótlások után lesz érdemben elintézhető. — 
B. E. Resznár. 1. Okmányait a tanfelügyelő-
ség útján kérje vissza. 2. Ha nem kap állást, 
igen. 3. Félárú vasúti jegyre nincs igénye. — 
Zs. I. Világh. Ügyének nem i.kadtunk nyo-
mára ; sürgesse meg a tanfelügyelőnél. 

£ , 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Állami tanítók flzetésiigye az Állami 

Tisztviselők Országos Egyesülete memo-
randumában. Az állami tanítók országos 
kongresszusa idején szárnyra kelt és tanítói 
körökben többhely ütt izgatottságot, nyug-
talanságot keltett az a hír, hogy az Állami 
Tisztviselők Országos Egyesületének Magyar-
ország képviselőházához az állami tisztviselői 
fizetések tervbe vett rendezőénél fönnforgó 
sérelmek orvoslása iránt benyújtott kérelméből 
kihagyták a tanítókat. En a gyűlés után nyil-
vánosan akartam tájékoztatni a tanítóságot és 
megnyugtatni ebben a kérdésben. Annál inkább, 
mert az állami tisztviselők kongresszusának 
lefolyásáról szóló közlemény elején a Pesti 
Hirlap azt állította, hogy „nem is fognak 
róluk gondoskodni dr. Smithély József 
segédszerkesztő úr nevére címezve, a Pesti 
Hírlap szerkesztőségébe küldtem felszóla-
lásomat és kértem helyreigazításom közzé-
tételét. Bizonyítékul bemutattam a memo-
randum egyik nyomtatott példányát, melyet 
Benedek Sándor közigazgatási bíró úr az Állami 
Tisztviselők Országos Egyesülete elnöke saját-
kezű írásával ellátva küldött hozzám, hogy 
ebből a memorandum tartalmáról tudomásom 
legyen. De ez a helyreigazításom sem másnap, 

sem harmadnap nem jelent meg. Ennek az igaz-
ságtalan hírnek nem szabad a tanítóság köré-
ben gyökeret verni, ezért a Néptanítók Lapjá-
ban, mely Magyarország minden isk.-fönntartó 
községébe jár, juttatom az esetet nyilvános-
ságra. A mondott memorandum igenis pártját 
fogta a tanítóknak is és szóról szóra a követ-
kező kifejezéseket foglalja magában : „Másik 
igen jelentékeny sérelem, hogy az állami tanárok 
és tanítók javadalmasása kevesebb lesz, mint 
lenne a Széli-féle javaslat elfogadása esetén. 
E tekintetben hivatkozunk arra, hogy már 
maga az állami tanítóknak 1901. évi augusz-
tus hó 18-án Budapesten tartott országos 
értekezlete azon kérelmet terjesztette elő, hogy 
az állami tanítók is fizetési osztályokba soroz-
tassanak. Az állami tisztviselők 1901. évi 
országos kongresszusa e kérelmet melegen. 
ajánlotta a kormány jóindulatába, az állami 
tanítókat testvéri szeretettel szintén állami 
tisztviselőknek tekintette, s ma is abban a né-
zetben vagyunk, hogy az állami tanítók hiva-
tásának kidtúrális és nemzeti jelentősége erre 
vonatkozó kérelmünket teljesen indokolja." Az 
Állami Tisztviselők Országos Egyesülete s annak 
elnöksége elismerést és köszönetet érdemel azért, 
hogy az állami tanítók ügyét magáévá tette. 
Dr. Göőz József. 

Fölhívás a magyar tanítók- és tanárok-
hoz ! Nagy fejedelmünk, II. Rákóczi Ferenc 
áldott porai ím pihenőre térnek az anyaföldbe. 
Dicső eszméi lelkünk mélyén élnek. De nem 
elég, hogy csak lelkünk és szívünk érezze az 
ő nagyságát, nem elég, hogy csak ajkunk zen-

I gedezze az ő dicsőségét, kell, hogy ^ércszobor 
hirdesse magasztos, drága emlékét. Állítsa föl 
első szobrát a magyar tanítóság gondjaira bízott 
gyermeksereg. Egy év leforgása alatt már 
gyönyörködhetünk szent fejedelmünk fönséges 
alakjában. Még a folyó évben rendezzen min-
den tanító és tanár osztályában Rákóczi-ünne-
pélyt. Hacsak csekélyke két fillér belépődíjat 
fizet is a népiskolában és óvodában minden 
tanuló, osztályonként legalább egy korona be-
vétel lesz. Ez 30.000 korora. A polgári, felső 
nép, kereskedelmi, reál, gimnázium, képezde, 
akadémia, egyetem és más tanintézetek egy 
csöpp jóakarattal a másik 30.000 koronát elő-
teremtik. Kevés pénz ez Rákóczi nagy emlékére, 
de elég a magyar tanulóifjúság, a jövendő 
polgárság érzelmeinek zálogául. A budai hegy-
tetőkön, talán a Gellérthegy ormán, van még 
elég hely, hol a csemete-magyarság Rákóczija 
elfér, hogy minden esztendőben odazarán-
dokoljanak ú j erőt meríteni, szent esküvést 
tenni hazánk reményei. Küldje minden tanító 
vagy tanár iskolája filléreit annak a fővárosi 
lapnak, melyet olvas vagy járat ; azt hiszem, 
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szívesen nyugtatják a szerkesztőségek. A további 
tervet akkor közlöm, ha megfogant az ige. 
Akkor alakítunk bizottságot. Csak parányi jó-
akarat s az eszme diadalt arat! Szíves üdvöz-
lettel: Göndör Ferenc néptanító, Obecsén. 

— Tanítógyülés. A Fejérmegyei Tanító-
egyesület f. bó 26. és 27-én tartotta meg évi 
rendes közgyűlését Székesfehérvárott, a vár-
megyeház nagytermében. Elnök megnyitó beszé-
dében a tanítók jelen és jövő helyzetével fog-
lalkozván, biztos reménnyel nézi a jövőt, melyre 
nézve garanciát lát a nemzeti kormányban s 
különösen azon férfiúban, kinek kezében Ma-
gyarország népoktatásügye jelenleg van. Elnök 
lelkes szavai nyomán a közgyűlés távirati 
úton üdvözölte gróf Apponyi Albert kultusz-
miniszter urat. Az indítványok tárgyalásánál 
kimondta a közgyűlés, hogy a „Fejérmegyei 
Tanítótestület Internátusa" céljaira egy alapot 
óhajt teremteni, s a terv megvalósulása érde-
kében társadalmi úton gyűjtést fog indítani. 
Gyűlések. A „Békésmegyei ált. tanítóegyesület, 
orosházi járásköre t'. évi október hó 11-én 
Orosházán, az ág. ev. egyház tanácstermében 
tartja rendes őszi közgyűlését. A „Mosonvár-
megyei ált. tanítóegyesület" őszi közgyűlését 
f. évi október hó 10-én Mosonban, az áll. el. 
isk. egyik tantermében fogja megtartani. A 
„Szolnok-Dobokavármegyei ált. tanítóegyesület" 
f. évi október hó 13 án és 14-én Szamosújvárt, 
az állami főgimnázium tornatermében tartja 
meg rendes közgyűlését, melyen dr. Herrmann 
Antal kir. tan., budapesti pedagógiumi igazgató-
tanár is tart szabad előadást. 

— Köszönet. Országos Bizottsági elnökké 
történt választásom alkalmából oly nagy szám-
mal kerestek fel egyesek és testületek üdvözlő, 
bíztató és támogatást ígérő soraikkal, hogy 
azok mindenikére külön-külön nem válaszol-
hatok, hanem itt mondok azokért szívem mélyé-
ből eredő hálás köszönetet. E kitüntető nagy 
bizalmat nem kerestem, de ha a dolgok veze-
tését reám bízta a magyar tanítóság, ígérem, 
hogy tudásom és akaratom egész teljességével 
fogom a tanítóság ügyét vezetni, kérvén e 
munkához egyúttal nemcsak a bizalmat, de a 
jóakaratú és 1 uzgó támogatást is. Debreczen, 
Kozma László. 

— Javítóintézeteink és a gyógypeda-
gógia címen adott ki Éltes Mátyás, a buda-
pesti állami kisegítő-iskola vezetője, egy kis 
füzetet. Szerző a két intézmény növendékanya-
gának rokonjellegét mutatja ki, s ismertetvén 
a gyógyító-pedagógiai intézetekbe került kis-
korú gonosztevők és gonosztevő-jelöltek nagy 
számát, azok hathatósabb megmentése érde-
kében a két intézménynek szorosabb kapcso-
latba való hozatalát sürgeti. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
szeptember hóban belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították meg 
nevüket : Szeibert Károly annavölgyi tanító 
Sándor-ra. Sauersitz László székesfővárosi tanító 
Halászi-ra. Jakubéczi Ferenc apáczai el. isk. 
tanító Katoná-ra,. Koleszarits Ferenc regenyei 
tanító Károlyi-ra. Lintz Géza barátfalui áll. el, 
isk. tanító Lenkei-re. Gerlach Jakab áll. gazda-
sági szaktanító, mosoni lakos, Gerényi• re. Fischer 
János áll. el. isk. igazgató-tanító, mosonkiliti 
lakos, Halász-ra. Stier Ignác mosoni áll. el. isk. 
tanító Sngár-ra.. Machala Károly sarlókajczai 
néptanító Markos-ra. Zimmer Péter mosonszent-
andrási kántortanító Zengő-re. Kolman József 
kazári tanító Keszthelyi-re. (T. S.) 

— Rövid hírek. Iskolai fik et. Fejér Lipót 
széesényi igazgató-tanító a f. hó végén tartandó 
országos Rákóczi Ferenc ünnepély alkalmából 
alkalmas iskolai füzetet adott ki, melynek 20 
fillér az ára és melyből 10% a fölállítandó 
Rákóczi-szoborra fordíttatik. A füzetet kereszt-
kötés alatt küldi a megrendelőknek. — 
Tudomásul. A késmárki közs. óvoda felügyelő-
bizottsága állandó menedékházak vezetésére 
képesítő, hat hónapig tartó ingyenes tanfolya-
mot tervez. Alulírottnál jelentkezhet minden ép, 
egészséges, jó zenei hallással bíró 18—40 év 
között levő nő. Tanítók özvegyei, árvái a föl-
vételnél előnyben részesülnek. Késmárk. Özv. 
Kovácsay Józsefné, közs. óvónő. — Kérelem. 
Fölkérem e lap igen tisztelt olvasóit, szíves-
kedjenek nekem a lap egyik oldalára olvas-
hatóan írva emlékverseket, társasjátékokat, mu-
lattató tréfákat, lakodalmi szokásokat, karácsonyi, 
újévi, szilveszteri és húsvéti szokásokat, játé-
kokat stb., stb. mielőbb küldeni. Ezeket össze-
gyűjtve, könyvben kiadom. Ára 2 korona lesz. 
Kérem egyúttal meg is rendelni. Tisztelettel: 
Szekszárd, Nagy Béla, kir. tanf. tollnok. — 

— Halálozások. Balogh Lajos áll. tanító, 
róm. kath. kántor, életének 44. évében, f. évi 
szeptember hó 25-én elhunyt. — Id. Brózik 
Károly nyug. ág. ev. tanító f. évi szeptember 
hó 27-én elhunyt. — Holly János miava-blahói 
áll. el. isk. tanító október hó 1-én elhunyt. — 
Lakos Sándor pacséri közs. tanító szeptember 
hó 29-én elhunyt. Áldás emlékükre! 

Tarta lom : Szociálpedagógia. Todhradszhy Lajos. — 
Iskolaorvosok az áll. népiskolákban. Dr. Juba Adolf. — 
A magyar nyelv nemzetiségi vidékeken. Hoffmann 
Richárd. — Küzdelem az alkoholizmus ellen. Kondor 
Zoltán. Hivatalos rész. — Szünóra : Sodró Bálint. 
Marosán János. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyteemi könyvnyomdában. 



XXXIX. évfolyam 41. szám. Budapest, 1906 október 825. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Slegjelenlk e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

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

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél keveaebb 
idóre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési peuzek a 
kiadó hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizet ndő. Aa ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előr* küldendő 
be. E^yéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEli., OSTBöaf-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SK0LA-TÉB S. 

Kéziratokat n e m adnnlt vissza-

Az 1907. évi közoktatásügyi 
költségvetés. 

Nagy várakozással nézett az egész 
ország a IFe&erZe-kormány első, érdem-
leges költségvetése elé, mert annak rideg 
számadataiból biztos következtetést lehet 
vonnunk a kormány közgazdasági, kultú-
rális és szociális politikája felől. Wekerle 
miniszterelnök, mint pénzügyminiszter, a 
képviselőház f. hó l&dki ülésén terjesz-
tet te elő az 1907. évi állami költség-
vetést nagyszabású, közéletünk minden 
ágára kiterjeszkedő expozé kíséretében. 
Olvasóink már bizonyára tudomást sze-
reztek arról a nagy hatásról, melyet a 
miniszterelnök expozéjával elért; arról 
is nagyjában tájékozva vannak, hogy az 
állami költségvetés egészben és az egyes 
kormányzati ágakban miféle jelentősebb 
változást, mutat, szemben az 1906. 
évi állami költségvetéssel. Azért mi itt 
Apponyi Albert gróf kultuszminiszter 
első érdemleges költségvetésével foglal-
kozunk részletesen ós a költségvetés 
adataival igazoljuk, milyen nagy sr y-
lyal bír Apponyi gróf egyénisége a 1 il-
tusztárca javára, s ami különösen örven-
detes, milyen nagy érdeklődéssel ós 
szeretettel karolta föl főleg a népoktatást. 

A vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium 1907. évi költségvetésében a 
rendes kiadások összege 59,441.859 
koronával van előirányozva, ami az 

1906. évi előirányzathoz, 53,575.540 
koronához viszonyítva, 5,866.819 korona 
emelkedést mutat. Ezen jelentékeny több-
letből a népnevelésre, ideértve annak 
minden tagozatát, összesen 2,257.420 
korona/ tisztán az állami elemi nép-
oktatásba 1,307.472 korona jut. Az állami 
népoktatás 1907. évi költségelőirányza-
tában az állami tanítók fizetésrendezése, 
amiként már hírül adtuk, jelentékeny 
mérvben helyt foglal. Épen ezen okból 
első helyen az állami elemi népoktatás 
1907. évi költségelőirányzatát ismertet-
jük részletesen. 

Az állami elemi népiskolák rendes ki-
adása az 1907. évre: személyi járandó-
ságok 8,785.260 korona, dologi kiadá-
sok 1,234.750 korona, új állami isko-
lák felállítására 150.000 korona, össze-
sén 10,170.010 korona, vagyis, miként 
fentebb említettük, 1,307.472 koronával 
több, mint az 1906. évben. 

Ezen többletből 286.800 korona arra 
szolgál, hogy az állami elemi népiskolai 
tanítói személyzet mostani fizetési foko-
zatai között fennálló, szerfelett kedve-
zőtlen aránytalanságot fokozatosan ki-
egyenlítse. Az 1906. évi állami költség-
vetésben felvett 5150 tanítói állás közül 
ugyanis 80 állás 1400 korona, 387 állás 
1200 korona, 2402 állás 1000 korona és 
2281 állás 800 korona alapfizetéssel (nem 
számítva az 1904:1. t.-c. alapján engedé-
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lyezett személyi pótlékot) van javadal-
mazva. A magasabb összegű törzsfizetések-
nek aránytalanul csekély száma miatt az 
állami tanítók 15—20 évi állami szolgálat 
után sem juthatnak a magasabb (1200, 
illetőleg 1400 koronás) fizetési foko-
zatba. 

Ezen aránytalan beosztáson Apponyi 
gróf miniszter fokozatosan akként kíván 
segíteni, hogy 1907. évben 800 állást 
1400 korona, 600 állást 1200 korona, 
2750 állást 1000 korona és 1500 állást 
800 korona alapfizetéssel rendszeresített, 
és ekként módjában fog állani, hogy a 
régibb szolgálattal bíró állami tanítókat 
a magasabb összegű törzsfizetésbe ará-
nyosan előléptethesse. Az alapfizetések-
nek ezen arányos beosztása a követ-
kező években tovább fog fejlesztetni. 
A nagy létszám mellett az arányos 
beosztást egyszerre lehetetlen megvaló-
sítani, mert hiszen a mostani kisebb-
mérvű arányosítás is közel 300.000 
korona több költséget okoz. 

Most már tehát tisztán áll előttünk 
az állami tanítók fizetésrendezésének 
egész kerete és fokozatos fejlődése. 
Ugyanis a m. kir. minisztérium által 
az állami alkalmazottak részére, pótlé-
kok engedélyezése tárgyában, f. évi 
4600. M. E. sz. a. kiadott rendelet 7 §-a 
az állami elemi népiskolai tanítók és 
tanítónők pótlékairól így rendelkezik: 

„Az állami elemi népiskolai tanítók 
és tanítónők személyi pótléka -— fizeté-
sükre ós korpótlékukra (ötödéves pót-
lékukra) való tekintet nélkül — azok-
nál a tanítóknál és tanítónőknél, akik-
nek (állami elemi népiskolai vagy 
kincstári iskolai) szolgálati ideje: 10 
évnél rövidebb, évi 200 koronával; 10 
évnél hosszabb, de 15 évnél rövidebb, 
évi 300 koronával; 15 évnél hosszabb, 
évi 400 koronával állapíttatik meg, 
azzal a korlátozással, hogy az öt évnél 
rövidebb állami szolgálati idővel bíró 
tanítóknak és tanítónőknek fizetése és 
a jelen rendelettel megállapított sze-

mélyipótléka együttvéve évi 1000 koro-
nát, az 5 évnél hosszabb, de 10 évnél 
rövidebb állami szolgálati idővel bíró 
tanítók és tanítónők fizetése és a jelen 
rendelettel megállapított személyi pót-
léka együttvéve pedig évi 1400 koronát 
meg nem haladhat." 

Ezen kormányrendeletnek legbecsesebb 
kijelentése, hogy az állami tanítószemély-
zet állami tisztviselőnek van minősítve; 
további becses rendelkezése a fizetés 
természetével bíró személyi pótlékok 
megállapítása, mert ezen pótlékokkal az 
állami tanítók kedvezőbb anyagi hely-
zetbe jutnak, mint aminő a Széli-féle 
fizetési törvényjavaslatban az állami 
tanítókra nézve meg volt állapítva. 
Ebben ugyanis az állami tanító 1000 
korona alapfizetése 30 évi szolgálat után 
2000 korona végfizetésre emelkedett. 
Most a Wekerle-kormknj, illetőleg Apponyi 
gróf kultuszminiszter az állami tanítók 
fizetését a következőképen rendezte: 
kezdőfizetés 1000 korona, vagyis 800 
korona alapfizetés és 200 korona fize-
tés természetével bíró személyi pótlék. 
Az alapfizetés (bizonyos számú szolgá-
lati óv után) 1400 koronára emelke-
dik, a fizetés természetével bíró személyi 
pótlék pedig 400 koronára, ehhez jön 
öt-öt évi szolgálat után 100—100, 
összesen 25 évi szolgálat után 500 
korona óvötödös pótlék. Az állami taní-
tónak nyugdíjba beszámítható régjárandó-
sága teMt összesen 2300 koronára emelke-
dik, ami megfelel az állami tisztviselők 
X. fizetési osztálya 2-ik fokozatának és 
még 100 korona. Ehhez jön termé-
szetesen a lakbérfokozatnak megfelelő 
lakpénz, esetleg természetben való lakás; 
a gazdasági ismétlő oktatásért járó 100 
korona évi tiszteletdíj és végre az igaz-
gatóknak a 100—300 korona igazgatói 
tiszteletdíj. 

Apponyi gróf kultuszminiszter jász-
berényi nagyjelentőségű beszédében ki-
jelentette, hogy a legjobb indulattal 
foglalkozik a tanítók anyagi helyzeté-
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tének javításával. Az állami tanítók 
fizetésrendezése íme valóra vált. Ennek 
értékét elsősorban az állami tanítók 
vannak hivatva mérlegelni. Meg vagyunk 
győződve, hogy ezen illetékes t a r meg-
elégedéssel fogadja a miniszter jóindu-
latát, amelynek határ t szabott egyfelől 
az állam teherviselő-képessége, másfelől 
az a rengeteg igény, amelyet az állam-
mal szemben minden oldalról támaszta-
nak. Erős a reményünk, hogy Apponyi 
gróf miniszter a községi és felekezeti 
tanítók fizetésrendezésének rendkívül 
nehéz és bonyolult kérdését is már a 
közel jövőben dűlőre fogja vinni. Nehéz 
és bonyolult ez a kérdés nemcsak pénz-
ügyi, de nemzetiségi viszonyainkra való 
tekintetből, főleg állami nézőpontból. A 
miniszter bölcsesége bizonyára megtalálja 
a helyes megoldás útját . 

Az állami tanítók fizetésrendezése 
alkalmából foglalkoznunk kell azzal a 
követeléssel, amelyet minduntalan han-
goztatnak, hogy t. i. ha valamely köz-
ségi vagy felekezeti iskola államosítta-
tik, vagyis helyesebben mondva, állami 
kezelésbe vétetik, a községi, illetőleg 
felekezeti iskolánál töltött tanítói szol-
gálat számíttassák be. 

Ez a követelés bizonyos tekintetben 
tárgytalan, mert a kérdéses évek be-
számíttatnak a nyugdíj és az évötödös 
pótlékok megállapításánál. Abban az 
esetben, ha a felekezeti vagy községi 
tanító magasabb fizetést élvez, mint 
amennyi az állami tanítónak alapfize-
tése (t. i. 800 koro. a alapfizetés és 
200 korona személyi pótlék, összesen 
1000 korona), a többletet az állami ke-
zelésbe való vételkor a tanító nyugdíjba 
is beszámítható személyi pótlék címén ; 
megkapja. Szóval, a községi és felekezeti j 
tanítónak törvényesen szerzett jogai az ; 
állami kezelétbe vételkor teljesen ép-
ségben hagyatnak. Ellenben nincs tör-
vényes alapja annak a követelésnek, 
hogy az állam magasabb fizetést bizto-
sítson az államosított iskola tanítójának, ! 

! mint amennyit tényleg élvezett. De el-
tekintve a törvényességi nézőponttól, 
a hangoztatott követelést részint finán-
ciális, főleg pedig politikai okokból le-
hetetlen teljesíteni. 

Financiális tekintetből lehetetlen ez 
a követelés, mert igen gyakran előfor-
dulna az az eset, hogy annak a községi 
vagy felekezeti tanítónak, aki 800 ko-
rona alapfizetést élvez, de mert ezen 
minőségben már 15 vagy 20 éve szol-
gál, mint állami tanítónak egyszerre 
1200 vagy 1400 korona alapfizetést és 
400 korona személyi pótlékot, tehát 
összesen 1600, illetőleg 1800 korona, 
vagyis kétszeranyi fizetést kellene engedé-
lyezni, mint amennyivel az államosítás 
előtt bír t! 

De főleg politikai okokból teljesíthe-
tetlen az a követelés, hogy a községi 
és felekezeti évek az állami tanítói fize-
tésnél beszámíttassanak, mert ez a be-
számítás az ország összes községi és 
felekezeti tanítói között egy oly moz-
galmat indítana, amely teljesen ellen-
keznék azon szigorú irányelvvel, amelyet 
a közoktatásügyi kormány az állami 
népiskolák fölállításánál követ. A kormány 
ugyanis csak ott állít állami iskolát, ahol 
azt fontos állami vagy népoktatási érde-
kek megkövetelik, más szóval, ahol a 
községek vagy bitfelekezetek nem képe-
sek vagy nem akarnak az állami érde-
keknek megfelelő népoktatást biztosítani. 
De semmi esetre sem lehet indító oka 
az államosításnak az a törekvés, hogy 
a tanítók az államosítás útján magasabb 
javadalmazáshoz jussanak. A községi és 
felekezeti szolgálati évek beszámítása 
esetén mindenütt az a törekvés nyo-
mulna homloktérbe s kizökkentené az 
államosítást mostani helyes irányából, 
kiszámíthatatlan súrlódásoknak és nyug-
talankodásoknak válnék okozójává. 

Nyugodjanak bele az államosított 
iskolák tanítói abba, hogy törvényesen 
szerzett jogaik érintetlenül hagyatnak, 
és abba, hogy az állami szolgálatban 

42* 
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anyagi helyzetük minden esetben jobb, 
mint előző szolgálatuk idejében volt. 
Yégül a Néptanítók Lapjának ez alka-
lomból tiszta világításba kell hoznia azt 
a bizonyos oldalról lépten-nyomon han-
goztatott ráfogást, mintha lapunk a 
tanítók anyagi helyzetének javítására 
irányzott törekvést „féktelen ambíció-
nak" minősítette volna. 

Midőn a Széli-kormány az állami 
tisztviselők fizetésének rendezésére vonat-
kozó törvényjavaslatot nyilvánosságra 
hozta, amely javaslatban az állami tiszt-
viselőknek minősített állami tanítók 
illetményei is első ízben szabályoztattak, 
lapunk 1902. évi 46. számában a tan-
felügyelők, állami tanítók és kisdedóvó-
nők fizetésrendezéséről a többek között 
szószerint ezeket írta: 

„Különösen kiemeljük, hogy a tanító-
személyzet fizetésének rendezésénél Lu-
kács László pénzügyminiszter a legjobb 
indulattal fogadta Wlassics miniszter 
javaslatait, s az alábbi részletezés meg 
fogja győzni az érdekelteket, hogy a 
Széli-kormány ezen rendezést megvaló-
sítja oly mérvben, ahogyan ezt a nemzeti 
kultúra érdekei méltán igénylik. Termé-
szetesen, ezen égető bajok orvoslásánál 
is számot kellett vetni az ország súlyos 
pénzügyi helyzetével, másfelől, teljesen le 
kell szerélni a féktelen ambíció által itt-ott 
támasztott teljesíthetetlen követeléseket." 

Ebben a cikkelyben tehát nem a 
tanítók jogos és méltányos, az ország 
teherviselőképessége által teljesíthető 
fizetésrendezési törekvések, hanem csakis 
az itt-ott támasztott teljesíthetetlen követelések 
minősíttettek féktélen ambíciónak. 

Ezt szükségesnek tartottuk tisztába 
hozni, annak hangsúlyozásával, hogy a 
Néptanítók Lapját a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium adja ki, ennél-
fogva ez a lap a közoktatásügyi minisz-
tériumnak hivatalos orgánuma. Mint ilyen, 
a kormány intencióinak megfelelően, 
mindig szószólója a tanítói kar jogos és 
méltányos érdekeinek, de — természe-

tesen — nem nyit tér t a szélsőségeknek 
és ízléstelenségnek. 

Az állami népoktatás 1907. évi költ-
ségvetési többi adatait legközelebb kö-
zöljük. 

Az iskolai zászlóaljakról. 
A mult év július havában fölhívást intéztem 

kartársaimhoz, a magyar néptanítókhoz, hogy 
hazánk minden részében alakítsuk meg az 
iskolai zászlóaljakat ; neveljünk olyan nemzedé-
ket, amely a magyar nevet naggyá és dicsővé 
teszi s hogy más nemzetek is féljék és tiszte-
lettel emlegessék a magyart. A munkaszeretet, 
tisztaság, rendszeretet, pontosság, becsületesség 
és jószívűség erényeinek fejlesztésével együtt 
haladjon a testi ügyesség fejlesztése is, olyan 
irányzattal, hogy növendékeinkből testileg-lel-
kileg edzett, erős, kitartó, a katonai gyakor-
latokban, főként a céllövészetben kiváló ügyes-
ségű férfiak váljanak, kik hazánkat rajongásig 
szeretik s érte ha kell életüket s vérüket 
áldozzák. 

Fölhívásom eredményéül jelezhetem, hogy 
több mint 100 helység tanítója — nagyobbrészt 
igazgatója — fejazte ki érdeklődését a Kecs-
keméten megindult mozgalom iránt s kérte az 
„Útmutatás az iskolai zászlóaljak szervezésére" 
című s szervezőbizottságunk által készített 
munkát, melyet mindegyik kérelmező díjtala-
nul meg is kapott. 

Hogy pedig szervezőbizottságunk az iskolai 
zászlóaljaknak hazánkban való terjedéséről 
— magának az ügynek fejlesztése szempontjá-
ból — tájékozást nyerjen, a bizottság meg-
bízásából kérdőíveket bocsátottam ki mindazon 
kartársakhoz, kik az Útmutatást megkapták. 

A kitöltve visszaérkezett kérdőívek adatai 
szerint 7 községben az anyagi segítség hiánya 
miatt a kísérletezés eredménytelen maradt, 7 
községben a szervezés munkája folyamatban 
van, 8 községben pedig részben és egészben 
életbeléptették az „iskolai zászlóaljak szerveze-
tét", 4 községben a tanító nagy elfoglaltsága 
miatt nem történt kísérletezés. A többi kérdő-
ívek nem küldettek vissza. A legszebb ered-
ményt Vadászerdőn (Temes megye) érték el. 
Az erről szóló tudósítás vonatkozó részét Matós 
István igazgató úr engedelméből, tekintve annak 
ezen ügy fejlődésére irányuló nagy horderejét, 
a következőkben közlöm: 

Kedves Kartárs Ür! Midőn kérdéseire meg-
adom a feleletet, legyen szabad röviden a mi 
működésünket ismertetnem és néhány észre-
vételt tennem. 

Mi az iskolai zászlóaljak szervezése tekinte-
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tében eddig még csekély propagandát csinál-
tunk, mert a mult tanév alatt előbb magunk 
akartunk meggyőződést szerezni annak gyakor-
lati keresztülviteléről, hasznosságáról, szóval 
tapasztalatot kellett szereznünk előbb a kivi-
telről, hogy másoknak is lelkiismeretesen ajánl-
hassuk ; másrészt teljesen lekötött bennünket a 
fölszerelésre szükséges költségek előteremtése s 
végül maga a gyermekek kiképzése. 

Mi magunkat a VII. hadtest parancsnoksága 
s különösen Jäger őrnagy és Gáli Henrik fő-
hadnagy jóindulata és ügybuzgósága folytán 6 
hét alatt képeztük ki úgy a céllövészet elmé-
leti és gyakorlati részében, mint a katonai 
gyakorlatok keresztülvitelében. Ez alatt több 
mint 500 koronát gyűjtöttünk fölszerelésre, 
szemléltető eszközökre, ilyeneket magunk is 
készítettünk. 

Fölszerelésünk ma teljes s ott állunk, hogy 
a jövő tanév okt. 6-án, mikor az iskolai zászló-
alj fogadalomtétele lesz, ugyanakkor a fő-
ispánná őnagyméltósága zászlóanyasága mellett 
fölavatjuk iskolai zászlóaljunk 400 koronát érő 
zászlaját is. Az érdeklődést fölöttes hatóságaink-
nál, a megyénél, sőt a minisztériumban is teljes 
mértékben sikerült felkölteni. A tanév alatt a 
tanfelügyelőség és a megye részéről többször 
és többen szemlélték meg iskolai zászlóaljunk 
előhaladását. A belügyminisztérium részéről 
Ruffy Pál miniszteri tanácsos, a földmívelés-
ügyi minisztérium részéről Bartőky miniszteri 
tanácsos és Dezsényi miniszteri titkár — kik 
telepközségünket meglátogatták — szemlélték 
meg iskolai zászlóaljunkat s fejezték ki teljes 
elismerésüket a látottak fölött. 

Kartársaink érdeklődését csak két ízben hív-
tam föl ez ügy iránt két közleményben, me-
lyek egyikét a Délvidéki Tanügy, másikát a 
Temesvári Hírlapban tettem közzé. Eredménye 
ennek azonban csak az lett, hogy egy pár 
környékbeli tanító átjött hozzánk megnézni 
működésünket s a székelykevi és vingai kollé-
gák óhajtják talán fölállítani a jövő tanévben, 
legalább erre mutat az, hogy több irányban 
kértek tőlem fölvilágosítást. 

Nekünk most tervünk nagyobb propagandát 
csinálni. Nevezetesen a megyei lapokban, hiva-
talos tanügyi közlönyünkben fölszínen óhajtjuk 
tartani körülbelül egy évig ez ügyet azáltal, 
hogy iskolai zászlóaljunkról többször közlemé-
nyeket teszünk közé. Emellett az őszi és tavaszi 
tanítógyűlésen ismertetni óhajtjuk iskolai zászló-
aljunkat és ennek működését egy kisebb csa-
pattal be is óhajtjuk mutatni. A jövő nyári 
nagygyűlésen, melyen Temes, Krassó és Toron-
tál tanítósága szokott részt venni, szintén elő-
adást tart valamelyikünk s lehetőleg egy kisebb 
csapattal gyakorlatilag is működünk. így hi-

szem, hogy fölkeltjük kartársaink érdeklődését 
s kedvet csinálunk a zászlóalj szervezéséhez. 
Csak egytől félünk s ez az, hogy nekünk a 
szervezéshez nyomtatványaink nincsenek s itt 
fordulok ama kéréssel Önhöz, hogyha ilyeneket 
kérnek majd tőlünk, utalhatunk-e Önökre s 
nyújthatnak-e majd Önök kellő számú Szerve-
zési Utasítást kartársaink rendelkezésére ? 

Ezek után áttérek az egyes megjegyzésekre. 
Mi az Önök Utasítását a mi viszonyainkhoz 
alkalmazottan módosítottuk. Nevezetesen : A 
tornatananyagot összeegyeztettük az új Tanterv 
tananyagával s fölvettünk más gyakorlatokat 
is. Az altisztek egyszersmind előtornászok a 
szabad- és szergyakorlatoknál. A céllövészeti 
óvó- és rendszabályoknál, valamint a lőutasí-
tásnál fölvettük a zászlóval való jelzést. A 
célzás gyakorlása végett különböző alakokat 
rajzoltunk a lőtér kerítésére, épúgy mint a 
kaszárnyában. A célbalövést akként osztottuk 
be, hogy a negyedik század tancél- és alaktan-
cél-táblákra lő 15—20—30 lépés távolról fekve, 
térdelve, állva alátámasztott fegyverrel. Az ötö-
dik század ugyanígy, de ezeken kívül egész 
fedetlen és fedett alak-céltáblákra is. A hatodik 
század minden támasz nélkül a föntieken kívül 
keretes- és csoportcéltáblákra, valamint egyes 

I vasfigurákra homokláda alkalmazásával. Mi az 
elméleti oktatás főrészét s a célbalövést télen 

i is gyakoroltuk a szobában 15 lépésről. Az 
eredmény általán — az eLső év kezdetlegessé-
gét s nehézségét véve tekintetbe — kitűnő, 
mert (minden fiú harminc lövést tett) az átla-
gos találás a negyedik században 75%, az 
ötödik században 54% és a hatodik században 
48% volt. Jövőre bizonyára nagyobb lesz a 
siker. 

A zászlóaljszervezeten is tettünk némi mó-
dosítást. 

Egyebekben teljesen az Önök kitűnően szer-
kesztett Utasítása szerint jártunk el és pedig 
kellő sikerrel. Iskolai életünk minden fázisában 
a zászlóaljszervezetnél előírt szellemet vezettük 
be. A gyermek mindenkor mindenért katoná-
san jelentkezik, szabályszerű viseletet tanúsít. 
Vannak napos altisztjeink, kiknek kötelessége 

i a rendre, tisztaságra, ruházatra, föladványok 
! elkészítésére való felügyelet s akik ezekről a 

tanóra elején rövid szavakkal jelentést tesznek 
s az osztálytanító az esetleges ügyeket rövid 
5 perc alatt elintézi. Délutáni tanóra végén 
a naposok jelentkeznek a napiparancsért, mely-
nek fölolvasása után átadják a szolgálatot a 
következő altiszteknek. 5 perc alatt ez is végbe 
megy. 

Kedves Kartársam! Az ügyet nem ismerő 
egyén nem is képzeli, mily óriási nevelőhatása 
van a szervezetnek a gyermekekre ; nálunk 
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fegyelmezésül elég egy „vigyázz !" szó s az 
egész osztály órán keresztül csöndben, nyu-
godtan figyel a magyarázatra, míg a tanító 
„pihenj !"-t nem vezényel. Nem látni köz-
tük piszkos ruházatú, vagy rongyos gyer-
meket, fölad ványaikat pontosan, rendben, tisz-
tán készítik el. Penzumaikra pontosan elké-
szülve jönnek az iskolába s az utcín s bárhol 
illedelmesség, szelídség, szép magatartás jellemzi 
őket, úgy, hogy nemcsak az idegenek, de hely-
beli szülők is csodálkozásukat fejezik ki a 
gyermeksereg magaviselete fölött. 

Sok szülő, ki már javító-intézetre gondolt, 
hálát ad az égnek s a zászlóaljak megpendí-
tőinek e kitűnő eszméért, mellyel gyermekeikből 
egész más lényeket képeztünk rövid idő alatt 
és pedig szelídséggel ; hisz egész tanév alatt 
csupán egy gyermeket kellett néhány órai el-
zárásra ítélnünk, többször elkövetett lopásai 
miatt. 

Szorgalmuk is óriásilag fokozódott, úgy, hogy 
még a mult tanévekben a 350—400 gyermek-
ből rendesen elbukott 50 — 60, e tanévben 2l-re 
szállt le a bukottak száma. Ha más haszna 
nem volna is, már csak ezen eredmény is ele-
gendő ok arra, hogy az iskolai zászlóaljak 
hazánk minden iskoláiban fölállíttassanak. Nem 
igaz ám az, hogy a tanító ezzel nagy munkát 
vesz a nyakába, lehet talán, a szervezés évében, 
de ott is kamatostul visszafizetik a gyermekek 
magukviseletével, fegyelmezettségükkel, szorgal-
mukkal s azzal a nemes versennyel, mellyel 
iparkodnak az egy, majd a két csillagot ki-
érdemelni, később azt megbecsülni, hogy le ne 
fokoztassanak. Szóval a tanítónak az iskolában 
felényire csökken a munkája, mi ezt éreztük, 
tapasztaltuk és hiába, mi is emberek vagyunk 
s öröm tölti el lelkünket és boldog megelége-
dés, ha látjuk munkánk eredményét, fáradsá-
gunk sikerét s jól esik az az elismerés is, mit 
hébe-hóba egyik vagy másik fölöttestől nyerünk. 

Mindezeket Önöknek köszönhetjük, kedves 
Kartárs ! kik fáradságot nem ismerő buzgalom-
mal készítették el tervezetüket, láttak a szer-
vezéshez s végezték és végzik azt az úttörő 
munkát, mely igazán nehéz és elismerés nélküli 
munka s melynél legföljebb csak az nyújthat 
Önöknek örömet és elismerést, ha egy-egy kar-
társat, iskolát meghódíthatnak nemes és nem-
zeti szempontból eléggé meg nem becsülhető 
eszméjüknek. 

Mi, hogy Önök, mint kezdeményezők iránti 
tiszteletünket lerójuk, meg fogunk mozgatni 
minden követ, hogy az „iskolai zászlóaljak" 
ÍTemes megye össze? községi és állami iskolái-
ban fölállíttassanak rövid pár év alatt. Az erre-
való közreműködésre már is bírjuk a temes-
megyei tanfelügyelőség ígéretét s hisszük, hogy 

az ő hathatós támogatása mellett tervünk 
győzni fog. 

Ebben a reményben zárom hosszúa nyújtott 
levelemet, amelyért bocsánatot is kérve vagyok 
Önnek Vadászerdőn, 1906 július 15-én, szerető 
és tisztelő kartársa : Matós István igazgató. 

* 

Matós István igazgató úr levele s a benne 
kifejezett szép siker nagy örömmel töltötte el 
szívünket. Látva, hogy vadászerdői kartársaink 
a szervezet hazafias irányát fölismerve, annak 
megvalósítására s tökéletesbítésére törekedtek 
s úgyszólva a mozgalomn tk apostolaivá lettek : 
fölébr d lelkünkben újra a bizodalom, hogy 
hazánk lelkesedő és hazafias tanítói, tanügy-
barátai fölbuzdulnak s ott is, hol még ezen 
ügyben semmit sem tettek, szervezni fogják az 
iskolai zászlóaljakat. 

Hiszen, ha a szervezetnek költségbe nem 
kerülő részeit valósítjuk is meg, már szép 
eredményt érünk el a hazafias és erkölcsi 
nevelés terén. Az eredményt látva, a lakosság 
a szervezet többi részének megvalósításához 
meghozza az anyagi áldozatot. 

Minden ez ügyre vonatkozó fölvilágosítással 
s az „Utmutatás"-sal készséggel szolgál Kecs-
keméten az iskolai zászlóaljak szervezőbizottsága. 

(Kecskemét .) Ruloyh Dénes, • 
szervezőbizottsági elnök. 

Biintetheti-e a tanító az iskola-
kerülőt ? 

Minél nagyobb a város, annál több ott az 
iskolakerülő. Ez onnan veszi eredetét, hogy a 
nagy városoknak sok a nyomorultja. Az iskola-
kerülő és nyomorult egymást neveli. Először 
lesz valaki iskolakerülő, ebből lesznek a nyo-
morultak. Egyet nem tudok konstatálni, azt, 
vájjon arányban áll-e a nyomorultak száma a 
lakos-ág számával, de fájdalommal kell meg-
emlékeznünk arról, hogy a világhírű Páris 
nyomorultjait kezdik eszünkbe juttatni már a 
falvakban is mutatkozó elzüllött alakok. 

Hogy több ne legyen az idők során, de 
apadjon ez a had, abból remélhetjük, hogy a 
minden viskóba bevilágító kultúra áldásai, a 
néptanítóság buzgósága, az országok intézőinek 
jóakaratú — a népjóllétet elősegítő — törek-
vései útját állják. Azért abban ringatni magun-
kat, hogy ez örökre elvész, nem lehet, mert 
míg a fának árnyéka van, míg a dicsőséget 
követi az irigység, addig nemzenek a sasok 
nem sast is és szülnek nyomorultak is dicsőt. 

Igen, mert én hiszem, hogy létezik az az 
élettani ok, mely szerint van lelki öröklés és 
az ember leendő egyénisége ebből veszi ere-



38. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

detét, másfelől viszont van emberi gyarlóság, 
melyet nem minden esetben fedez, nem minden 
esetben képes elenyésztetni a nevelés. 

Miben rejlik az, illetve : miért kell azt tapasz-
talnia az iskolának, liogy a nyomorultak s áta-
lában a nyomorban szenvedők is, illetve az 
azoktól származók inkább vonzódnak a földi 
röghöz és kevésbé szeretik a világosságot, mint 
azok, kik környezetükben is részesültek abban, 
ha kis mértékben is? 

Ki kell jel-ntenünk, hogy az nem hihető, 
hogy ezekben is ne volna épen olyan és épen 
annyi égi adomány, mint mások szülöttjeiben. 
De igenis látjuk azt, hogy a sötétben a jó 
szem sem tudhatja, hogy lát-e? és a sötétben 
lakó gyakran fél is a világosságtól, sőt gyakori 
esetekben a világosság lakóinak a társaságát is 
kerüli, mint kerüli a más bőrű a fehérembert. 

Ez az egyik oka annak, hogy a nyomoraltak 
osztályából kerül ki a legtöbb iskolakerülő. 

A másik ok nem a természeti körülmények-
ben leledzik, de az életkörülményekben. 

Vannak családok, melyekből az apa is, anya 
is reggel k >rán dolog után néz. A kis gyer-
mekek az ágyban maradnak. Mikor fölkelnek, 
talán késő iskolába menni, sok esetben nincs 
rendben az étel és ruházat és nincs ki bíztassa 
őket arra, hogy az iskola felé vegyék útjokat. 
Ezen körülmények között sokan elbolyongnak 
olyan helyekre, hol hasonlókra akadnak és ott 
azután közösen valamelyes feltalálni valón, vagy 
kolduláson, vagy lopáson törik a fejüket és ez 
képezi az ő iskolájukat. 

Ez a körülmény nemcsak iskolakerülőkké 
teszi őket, de olyanokká nevelődnek, kik soha 
sem lesznek képesek reggeltől estig tartó mun-
kát végezni. De piaci legyek lesznek, kik les-
nek a percekig tartó munkára és más közve-
títő teendőkre, és ha a díjat megkapták : 
elisszák. Ezek a nyomorultak. Ezt a fajzatot 
kellene valahogy eltüntetni nemes módon. 

Sokan azt hiszik, hogy el is lehet. 
Boldog volna az a nemzet, amelyik tényleg 

megszabadulhatna ettől a salaktól, de alig 
hihető. Azonban törekedni erre minden áron 
az államok és emberbarátok erkölcsi kötelessége. 

A társadalmi bajokat, és ezek között a nyo-
morultak életét és idejutását tanulmányozók 
úgy vélekednek, hogy iskolákkal, jóléti intéz-
ményekkel és hatósági intézkedésekkel gyógyít-
ható ez a baj. 

De az iskolától megvárandó, hogy legyen 
művelt és humánus a tanítója ; a jóléti intéz-
ménytől az, hogy az érdemest segítse és a 
közjó érdekében álljon, — a hatósági eljárás-
tól az, hogy lelki smeretes közegek álljanak 
a szolgálatában ez ügynek. 

Világítsuk meg tehát ezt a kérdést is. 

Azt tapasztaljuk, hogy a megátalkodott csa-
; vargók is eljönnek néha-napján az iskolába, 
i Persze legtöbb esetben elhozzák szülőik, mert 
í félnek a büntetéstől. 
• Régen úgy tett ezekkel a tanító, hogy kemé-

nyen megbüntette. Sokszor azon a címen, hogy 
miért csavarognak, sokszor azon, hogy nem 
tudták a leckét. Persze a vége az lett, hogy 
az iskola megtorlása és szigora, mely őt : lelki 
és testi körülményeit tekintve, méltatlanul bán-
totta, — ismét visszatérítette oda, hol nyomort 
is érzett, félelmet is — de szabad volt : csa-
vargó társai közé és maradt a rossz úton. Kevés 
százalék megtért és látogatta úgy-ahogy az 
iskolát. 

De, hogy több maradt a rossz úton, mutat-
ják a mulasztási félnapok és mutatják: a rossz 
fiúk. Azt mondottam : „ r o s s z f i ú k S z e g é n y e k ! 
Nem rossz fiúk ezek, de szerencsétlenek. 

Ha azok a régi tanítók bottal és más szo-
morú megtorlással nem bántják ezeket, talán 

, derék iskolajárókká válnak. Ha a leckét nem 
I követelik azoktól, kik a megtévelyedett útról 
' jöttek ide: még vad ésszel, még rendezetlen 
I gondolkozással és fegyelmezetlen figyelő erővel, 
i szóval: a betegágyhói, úgy ők nem részesülvén 
! büntetésben, a megszégyenítés és más mód 
i által, megint iskolásokká lesznek. De így meg-

jött a várva-várt ok és alkalom kalandos lel-
kűknek és menekülnek a vadonba, hol koplal-

! nak. mint a farkas: de szabadok. 
Egy tanulság szűrődik le a körülményekből 

; a mai tanítóság számára. Az, hogy a csavargó 
i tanulót nem szabad a tanítónak bántania sem 
i a csavargásért, sem azért, hogy nem tudja a 

leckét. Igen, mert méltatlanság bántaii a meg-
! tévelyedett oktalant. Hiszen ő olyan erőtelen 

ellentállani a csavargásnak, mint a sztnvedélyes 
ember a sportnak, kártyázásnak, stb. Grondol-

! juk meg, az iskola dönti el az emberiség sor-
! sát. Ha az jó, a társadalom kevés férgest kap ; 

ha rossz: sok lesz a férges és nem egy eset-
ben ez veszedelmessé is lehet. 

• Melyik iskola jó? A melyik szeret. Igen, 
j mert a szeretet: vonz, nevel, oktat, sajnál, 
j kímél és példát is ad. 

Ezek az érzések útjelzők, melyek az élet 
útjain kísérik és vezérlik a vándort. 

Az az iskola, amelyik szeret: soha sem bántja 
azt sem, aki valamire nem képes. Nem is sza-
bad. Még az állatvédelem szabályai is tiltják 
ezt. És ez a jog ne terjedne ki az emberre is ? 
De igen, mert a bántalom, legyen az testi, 
vagy lelki, eszet nem ad, bátorságot nem ébreszt, 
önérzetet nem nevel. De igenis: elkedvetlene-

: dést és fájdalmat okoz. Az anya szeretete az 
I elzüllöttre is kiterjed és innen az, hogy az 
I elzüllött is szeret valakit: az anyát. 
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Az iskola szeretete: a tanító műveltsége és 
humánitása. 

A hatóság intézkedési kötelessége kiértesíteni 
a társadalmat és a kormányzást arról, hogy 
hol a nyomor, hogy a jóléti intézkedések meg-
tehetők legyenek és őrködnie kell afelett, hogy 
a búvóhelyeken sem iskola idején, sem más-
kor: ne legyenek gyermekek. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

Statisztikai kimutatások helyes 
kitöltése. 

A m. kir. központi statisztikai hivatal a 
népiskolai statisztikai kimutatásokat minden év \ 
tavaszán két példányban az összes iskoláknak 
kitöltés végett megküldi azzal, hogy annak 
egyik példányát hozzá, a másikat pedig június 
30-ig a vármegye kir. tanfelügyelőjéhez ter-
jesszék föl. 

A statisztikai hivatal megtartja az egyik 
példányt, a kir. tanfelügyelő azonban csak 
átnézi az adatokat, az övével összehasonlítja 
őket, megjegyzéseit megteszi rá, az esetleges 
intézkedéseket külön eszközli s annak megtör-
ténte után az iskolaszék elnökének megőrzés 
végett visszaküldi. 

Ezen kimutatás megtartása nagyon fontos, 
mert igen sokszor adatokat kell belőle föl-
terjeszteni egyik-másik hatósághoz, jó tehát ha 
készen van, könnyen ki lehet belőle írni s nem 
fordulhat elő esetleg olyan dolog is, hogy 
eltérő adatokat szolgáltatna be. 

Az 1905/6. tanévi statisztikai kimutatások át-
vizsgálása után következő észrevételeim vannak : 

1. Az iskola tannyelvét nálunk sokan tévesen 
írták be magyar helyett magyar-németnek. Tolna 
vármegyében 241 iskola közül csakis 4-nek nem 
magyar a tanítási nyelve, 237-é tisztán magyar. 
Mégis megtörtént, hogy egyik-másik magyar-
németnek írta azt be. Ezt azért tették, mert 
bár minden tantárgyat magyarul tanítanak — 
dicséretükre a hazafias tanítóknak — mivel a 
vallástant németül tanítják a lelkészek, magyar-
németnek írták be a tannyelvet. 

A kir. tanfelügyelőség, összehasonlítva a be-
küldött és a nála lévő adatokat, eltérést talált 
tehát, s miután a kir. tanfelügyelőség minden 
évben fölküldi az iskolák jegyzékét s bejelen-
tette az iskolák tanítási nyelvét is, a statisztikai 
hivatal hasonlóan eltérő adatok nyomára jutott, 
ki leírt a tanfelügyelőséghez, az pedig az iskola-
széki elnökhöz, s így szaporították a munkát, 
így kellett tisztázni a dolgot. 

Ezen ügyben szószerint közlöm a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 1905. 
évi február hó 9-én 10.945. sz. alatt kelt ren-
deletét, mely többek között ezeket mondja : 

Végül megjegyzem, hogy oly elemi népiskolák, 
melyekben csak a hit- és erkölcstant nem tanítják 
magyar nyelven, hanem nemzetiségi vagy litur-
gikus nyélven : magyar tannyelvű népiskoláknak 
tekintendők. 

Eszerint tehát a vallástan tanítási nyelve nem 
számít; ha azt németül tanítják is, azért az 
iskola tanítási nyelve magyar és nem magyar-
német. 

Jövőre tehát ily iskolák tannyelvét magyarnak 
kell bejegyezni. 

Magyarral vegyes tannyelvűnek pedig a fön-
nebb jelzett miniszteri rendelet értelmében csak 
azon elemi iskola vehető, melyben a magyar 
nyelv és ennek keretében a beszéd- és értelem-
gyakorlat kötelező tanításán kívül legalább a 
számtan, földrajz, történelem és alkotmánytan 
magyarul is taníttatik. Miután pedig ez minden 
iskolánál megvan, s kell is hogy így legyen, a 
tanítási nyelv magyarral vegyesnek írandó. 
Volt egy tanítónő, ki a tanítási nyelvet szerb-
nek írta, holott meggyőződés szerint jól tanul-
tak növendékei magyarul. Az ily tanító meg-
rovandó, tudva azt, miszerint Magyarországban 
él, magyar kenyeret eszik, abból tartja tehát 
fönn életét és mégis mer tüntetni, szerb szót 
biggyeszt oda, mikor nem is úgy áll a dolog 
és mikor a magyar állam jogait és szabadságait 
élvezi. Hol van itt a hazafiság? Gondolja meg 
az ilyen a dolgot, tegye kezét szívére és kövesse 
annak sugallatát, mely nem lehet más, mint 
magyar. Tanítson minden tantárgyat magyarul, 
mit a törvény is előír s a kimutatásba örömmel 
írja be a szavakat: az iskola tanítási nyelve 

] magyar-szerb. 
2. Több iskolaszéki elnök panaszt tett, hogy 

: a statisztikai kimutatásokat nem az ő nevére, 
hanem az iskola címére küldték s így nem ő, 
hanem a tanító vette át, miért is annak ott-
létéről tudomással sem bírt. Ugyanazért tudatták, 

! miszerint jövőben, ha nem az elnökök címére 
érkeznek a kimutatások, alá nem írják. Hihető, 
hogy az iskolák címére küldték azokat, s 

: a tanítók vették át. Néhány tanító alá sem 
I íratta az elnökkel, csak úgy kiildte el a tan-
; felügyelőséghez, pedig az első lapon világosan 

ki van téve ez: „A kimutatást fölülvizsgálta 
N. N., iskolaszéki elnök." 

3. Az első lapon közölve van, miszerint a 
kimutatás második példányát június 30-ig a 

j kir. tan felügyelőséghez kell beküldeni, de bizony 
j sok nem tett eleget ennek, miért is vagy 50-et 
• sürgetni kellett. Az elnök azt válaszolta, hogy 
I ő mitsem tud róla. Persze a tanítónál, vagy a 
I község elöljáróságánál feküdt a másodpéldány. 

4. A kimutatásban ejtett eltérésekért a tan-
I felügyelőség az elnökhöz fordult, ki azt felelte, 
i hogy őneki csak aláírás végett adta át a tanító 
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s hamar aláírta, át sem olvasta, így a hibákért 
a tanító felelős. Kívánatos, hogy ne az utolsó 
percben vigyék át a tanítók aláírás végett, 
hanem jóval előbb, hogy az elnökök fölülvizs-
gálhassák a bejegyzéseket s a hibákat kiigazít-
hassák, mely után nem lenne oly sok eltérés 
és meg lennének mentve a hivatalok az irka-
firkától. Különben is az elnöknek fölül kell azt 
vizsgálnia, nemcsak aláírnia, mert o épen azt 
bizonyítja aláírásával, hogy a kimutatást fölül-
vizsgálta, tehát az azokban lévőket magáévá 
tette s így felelős is értük. 

5. Óhajtandó volna, miszerint a kimutatásokat 
már február hónapban küldenék meg az iskola-
széki elnökök címére, mert ha későn érkezik 
meg, május vég-n a tanítók közül sokan eltá-
voznak és szeptember előtt nem tölthetik ki 
azokat. 

6. Mikor a kir. tanfelügyelőség átnézés után 
a kimutatásokat az elnök nevére visszaküldte, 
egynéhány kérdést tett, hogy mit csináljon vele. 
Ezen másodpéldány az elnök irattárában meg-
őrzendő. 

7. Néhány tanító hibásan írta be az iskola 
jellegét. A gazdaságinál, dacára, hogy a község 
fizeti érte a tanítót, faiskolát ad stb., mégsem 
községinek, hanem felekezetinek írta be. 

8. Egy pár iskolában nem volt még ismétlő-
iskola és Y—YI. osztály. Ezeket minden 
tanító tartozik fölállítani, miért is annak mielőbb 
eleget tegyenek. Erra nincs mentség. Végül 

9. a kimutatás több lapja, nevezetesen a 14. 
és a 15., nem volt kitöltve. 

Nagyon fontos a statisztika, az az iskola 
tükre, kívánatos tehát annak pontos, lelkiisme-
retes és teljes kit'jltése, ennét'ogva arra nagy 
gond fordítandó. 

(Szekszárd.) Nayy Béla 

Magyartalanság] falitáblák. 
Tudjuk, hogy minden nyelv, mir.t élő, mint 

fejlődő organizmus, sajátlagos törvényeknek van 
alávetve. Ez a törvény szabja mi g minden 
nyelvnek azt az irányt, amely szerint élnie, 
fejlődnie kell. Azért ezt a törvényt saját ter-
mészetének meghazudtolása nélkül egy nyelv 
sem lökheti el magától. Idegen nyelvbeli szoká-
sokat, idege í. vért, idegen organikus elemtket 
szervezetének elfajulása nélkül nem vehet be 
testébe. Saját szervezetéből kell egyedül táplál-
koznia, saját törvényei szerint élnie, mint ahogyan 
táplálkozik, erősödik, nő és lombot hajt a mag-
ból a csíra. Ha ezt nem teszi, ha idegen nyelvek 
szervezetéből is vesz föl eledelt, akkor beáll 
rája az egyéni tulajdonságok elhalványodása. 
Beáll rája a keresztelődés szomorú folyamata. 
Aminek aztán az a követk >zése, hogy megszűnt 
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létjogosultsága is. Mert elvesztette lába alól azt 
a talajt, hogy a természettől reája ruházott 
egyéni sajátságait a maga és az emberiség 
számára gyümölcsöztette. így állván a dolog, 
azért minden nyelv aggodalmasan őrködik 
affölött, hogy ezek az elsatnyulási folyamatok 
szervezetében el ne következhessenek. Nem ért-
jük mi itten a nyelvekbe más idegen nyelv-
területekről becsúszott idegen szavakat, amelyek 
mellett a nyelv megtarthatja és, mint a nyelvek 
élete mutatja, meg is tartja egyéni sajátságait. 
Szerintünk ugyanis az idegen szavak szórványos 
használata bizonyos elkerülhetetlen körülmények 
között nem nagy baj. Legalább is nem olyan 
nagy baj, amint azt sokan gondolják. Mondjuk 
ezt pedig azért, mert az idegen szó nem ront 
be a nyelv szerkezetébe, azt legföljebb csak 
tisztátalanná teszi. De c»ak bizonyos időre, 
mivel annak élességét sz idő később a nyelvbe 
egészen beletompítja. Már tudniillik akkor, ha 
az illető nyelv a magáéban arra egy értékest 
nem talál. Ellenkezőleg, magából kilöki. Az 
idegen szó használata a nyelvben valóban sok-
szor nem egyéb, mint egv kényszerkölcsön, egy 
szükségszerű anyagbeszerzés, a névnek a foga-
lommai való bevándorlása, melyet — ismételjük — 
a nyelv szerkezete azzal ellensúlyoz, hogy azt 
áthasonítja és saját formáiba kényszeríti. Amely 
azutárj minden idegen vol'a mellett is olybá 
tűnik föl, mintha EZ illető nyelv törzséből haj-
tott volna ki. Gondoljunk csak ezekre a sza-
vakra : méií áros, király, Pest, Visegrád, Balaton 
stb. A most közölt szavakat ma már mindenki 
úgy tekinti, mint törzsökös magyar szavakat. 
Holott ezek sok más szóval egyetemben mind 
szláv tőről metszett hajtások. Szülőjük pedig 
ezek a szláv anyák : meszo, 1er ál j, pee, vise grád, 
blato. Ezek a nevek tehát, amint látszik, mái-
annyira áthasonultak, hogy idegen voltukat 
csak a gyakorlott szem képes észrevenni. Es 
miért jöttek át hozzánk ezek a szavak? Azért, 
mert a nekik megfelelő átvett fogalmakkal 
nekik is át kell jönniök. Egyszóval, mert szük-
ség volt rájuk. Némely idegen szónak a jelent-
kezése azért sokszor csak haszon, mert szüksé-
get pótol. De még akkor sem valami nagy baj, 
ha szükség nélkül lép be a nyelvbe. Olvassuk 
el csak Kossuth Lajos beszédeit és iratait és 
másokét. Mind tele vannak idegen szavakkal. 
De még korunkban is, amikor már a nyelv az 
idegen szavaktól némileg tisztulni kezd, szóno-
kaink és íróink eszmeszüleményei szinte hem-
zsegnek az idegen szavaktól még oly esetekben 
is, amikor az idegen terminus te -hnikus kifeje-
zések egész könnyedén kikerülhetők volnának. 
(Elég rossz! T. munkatársunk elnézésében az 
idegen szók iránt mi nem osztozunk. Szerk.) 
Ki merné azért állítani, hogy ezek a szónokok 
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és írók szónoklataikban és irataikban nyelv-
rontást követtek volna el ? Senki. Azért mi is, mi-
dőn nyelvrontásról beszélünk, ismételjük, azalatt 
sohasem az idegen szavak betolakodását értjük, 
hanem értjük azokat az idegen nyelvszerkezeti 
alakokat, amelyek egy más nyelvet természeté-
ből kiforgatnak, annak strukturáj ba idegen 
elemeket ékelnek, ekkép annak szerkezeti, egyéni 
talaj don ságait idegenszerűvé teszik. 

Ha végignézzük szegény nyelvünket, se szeri, 
se száma benne az ilyen idegenszerűségeknek. 
A szűz területek még megvannak a maguk 
tisztaságában, úgy, ahogy. De már a városok, 
az emberiségnek ezek az országútai, állomásai 
bizony igen sok hulladékot zárnak falaik közt. 
Áll ez különösen a körzeteken lévő városokra. 

El van utazva, jól kinéz, mindjárt jövök 
(ehelyett, hogy: megyek), zárd föl az ablakot, 
gyújtsd föl a gázt stb., mind szomorú tünetei 
ama átalakulási folyamatnak, amely között 
ezeknek a városoknak a nyelve mozog. Ezek 
és ezekhez hasonló, részint szerkezetbeli, részint 
összeférhetetlenségi nyelvhibák azok, amelyeket 
mi nyelvünk életében aggodalmasnak tartunk 
és nyelvrontásnak nevezünk. Nevezzük pedig 
nyelvrontásnak azért, mert a miénktől merőben 
elütő, idegen gondolkodásra vallanak és idegen 
nyelvbeli alakokkal dud/ásítják nyelvgazdasá-
gunkat, amelyek aztán annak magyaros karak-
terét is meghamisítják és egyediségét tönkre-
teszik. A dolog itt már annyira megy, hogy 
ez a dudva már nem is szúrja szemünket, hanem 
olybá tekintjük azt még mi, úgynevezett latáj-
nerek is. mintha az a magyar pazdaság terméke 
volna. Pedig hát nem egyéb az, mint idegen 
élősdi, amely a magyar nyelv fáját nemcsak 
díszteleníti, hanem azt természeti sajátságaiban 
is fenyegeti. 

A külső élettengerből a nyelvnek eme dudvás 
volta természetesen lassacskán áthurcolódott az 
iskolákba is. Tehát azokba a hajtóházakba, ame-
lyeknek úgy erkölcsben, m ;nt anyagban a külső 
élet előkészítőjének, istápolójának kellene lenni. 
Itten az ilyen idegenszerűségeket az egyik 
gyermek eltanulta a másiktól, és ha szüléje azt 
még nem ismerte, megtanulta a gyermekétől. 
Ekkép nyelvi tekintetben az iskola és szülői 
ház között ily helyeken olyan cirkulus állott 
elő, ahol mind a k< t tényező egyik a másiknak 
udvari szállítója. Vagyis: egyik esetben a külső 
élet az apa és az iskola a fiú ; a másik esetben 
az iskol.i az apa és a külső élet a fiú. 

A nagykorú, külső életre az iskolának köz-
vetetlen befolyása legalább ez idő szerint nincs. 
Itten tehát a bajok orvoslására semminemű 
orvossággal nem élhet. De közvetve igenis 
hathat reá. Ez pedig nem állana egyébből, mint 
amilyen elvekkel az újkori orvosi tudomány 

gyógyít. A mai orvosi tudomány ugyanis az 
emberek egészségét nem azzal igyekszik meg-
óvni, hogy azokat orvosságokkal traktálja, 
amikor talán már késő is, hanem pre ver ti vakkal 
dolgozik. Még pedig úgy, hogy az emberiséget 
igyekszik a káros behatásoktól megóvni. Ekképen 

j elébe tárja, hogy mit kell követnie, mit kell 
• kerülnie. Ehhez képest az iskola is figyelmeztesse 

minden lépten-nyomon növendékeit úgy írásban, 
mint szóban a nyelvi hibákra. Tárja föl előttük 
úgy a jót, mint a ros;zat. Hogy így amazt 
kövessék, emezt pedig kerüljék. De mi még 
ezzel sem elégszünk meg, hanem, amiért tulaj-
donképen ez a eikk íródott, szükségesnek véljük, 
hogy minden magyartalanság, ami csak nyelvi 
életünkl en éktelenkedik, gyűjtessék össze és 

i helyes egyértékeseivel a 1 normám fali olvasó-
: táblák a minisztérium által nyomattassanak ki 
; és minden oly városba és faluba, ahol nyelvbeli 
i idegenszerűség észlelhető, küldessenek el. Ahol 
I is azok az egyes osztályokba kifüggesztetvén : 
; minden héten egy óra ezeknek a tanítására 

lenne fordítva. Sőt tovább megyünk, az olvasó-
: könyvekben is szentelnénk az idegenszerűségek-

nek lapokat. Az igaz, hogy a jó tanítás a nyelv 
helyes elsajátítására és annak esetleges elhajlása 
ellen is a legjobb szer. Mindazonáltal gyümöl-

; csöző voltában mégis másmilyen az, hogyha a 
j helyes és helytelen nyelvalak mindig a gyermek 
Î szeme előtt van. Es főleg más, ha az tervszerü-
i leg az öntudatba is bevitetik és ott tervszerüleg 
1 állandósíttatik is. Azért minden ilyen szükséges 
! helyekre magyartalansági falitáblákat kérünk. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

= Az országos tanítói nyugdíjalap 
1904. évi állapota. Az 1875. évi XXXII. t.-c. 
46. szakaszának rendelkezéséből kifolyólag 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az országos tanítói nyugdíj- és gyám-
alap 1904. évi állapotáról jelentést terjesztett 
a képviselőház elé az okt. 12-iki ülésen. A 

: jelentés szerint a nyugdíjintézetbe fölvett tagok 
száma 24.317, az iskolafenntartói díjak pedig 
23.629 tanítói és óvói állomás után rovattak 
ki. Az 1904. évi állapot szerint 3770 nyug-
díjasnakkifizettetett 2,381.561 korona 96 fillér; 
3341 esetben özvtgyi segély címén 1,173.116 

i korona 04 fillér; 1805 árvának 147.249 korona 
91 fillér. Végkielégítést nyert 44 tanító vagy 
hozzátartozója 23.881 korona 20 fillér, teme-
tési járulékot 10 egyén 3125 korona összeg-
ben. A tanítók árvaházaiban elhelyeztek 291 
árvát. A nyugdíjalap vagyona 30,320.245 korona 

: 06 fillér. j 
fc3© 
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Jankó, az igazságkereső. 
Szentmihálynap után, amikor a „vári rét" 

fölszabadul, a délutáni tanítás előtt rendesen 
ott gyülekeznek iskolásaim a „vári réten". Az 
a játszóterük. 

A szelíd őszi napfény engem is kicsalogat 
oda. Szeretem nézni a gyerekeim játékát. Való-
ságos jellemtanulmányokat teszek ott. Sehol 
úgy meg nem nyilatkozik a gyermek jelleme, 
mint játék közben. 

Az iskolai fegyelem világosságában egybe-
olvadt jellemek itt szétválnak a szivárvány 
színképére. I t t ismerem meg, ki a házsártos, 
kötekedő, indulatos, heves? I t t tanulom meg-
ismerni a szelídet, eszest, találékonyat. 

I t t nyilatkozik meg a gyermeki lélek hú-
mora. Tréfa, játszi enyelgés, versengő hév, 
igazságérzet itt tűnnek elém, mint a kaleidosz-
kóp tarka képei. 

S vájjon mit játszanak gyermekeim ? 
Hát a fiúk legkedvesebb mulatsága az „ugró 

métás", vagy ahogy ők nevezik: a „szógálás". 
A magyar diákok régi labdajátéka ez, amit 

a foot-ball már-már kezd kiszorítani közép-
iskoláink játszótereiről. Pedig kár. A foot-ball-
nak soha se volt s nem is lesz meg az a jellem-
fejlesztőképessége, ami az ugró métásnak. 

Hogyan? Jellemfejlesztő játék? 
Biz' igen ! Az ugró métáshoz ügyesség, 

merészség, bátorság és találékonyság kell. Néha 
önfeláldozó elszáíitság, amikor a „közjóért" 
kockára kell kitenni az embernek a maga bőrét. 

Es kell hozzá igazságosság és alkotmányos 
érzület. 

Ebéd után, mikor úgy pipaszó mellett ki-
ballagok a rétre (itt van épp az iskolám szom-
szédságában), már javában áll a játék. Az ado-
gató fölad, az ütő üt, a kapó kap, a futó fut, 
a váltó pedig fölvált. 

Száll a „magas kapós" föl a levegőbe s  
csesszen a „bocskorszíj", csak amúgy a föld-
szinten. Lárma, kacagás hangzik felém, csak 
amikor a közelbe érek, akkor ül el a zaj egy 
pillanatra, amíg köszöntenek : 

— Dicsértessék a Jézus Krisztus. 
— Mindörökké ámen. 
Attól kezdve nem szólok bele többet a játé-

kukba. De szeretek ott lenni a közelben azért 
is, hogy a játék el ne fajuljon holmi nyers 
otrombasággá. 

Egy kis mérséklet nem árt. 
Amint így javában nézegetem a játékot, nagy 

táskacsattogást hallok a hátam mögül. 
Hát a Barkó Jani fut nagycsöitetve a játszó-

térre. Már messziről kiabál: 
— En is játszom, én is játszom ! 
Azzal oda vegyül a csapatba s akit elül-utói 

kap, annak mind bejelenti, hogy: 
— Én is játszom. 
A játszó felek pedig, két pártra oszoltan, 

most épp hatalmas tusában vannak. Nem igen 
törődik senki a Barkó Jankóval. De a Jankó 
nem enged, elkapja a Kerekes Palit s annak 
mondja meg a szíve szándékát : 

— Te Pali, én is játszom. 
— Én nem bánom, szól a Pali odasomfor-

dálva a métához s félszemmel az ütést lesve, • 
mert hogy az ő dolga most kifutni. 

Jankó oda is utána megy: 
— Te, én is játszom. 
Pali azzal rázza le magáról: 
— Jól van, eredj s szólj Lengyel Pistának, 

ő a váltó. 
A Lengyel Pista pedig nemcsak váltó, hanem 

csapatvezér is. Tőle függ, hogy ki játsszék a 
csapatjában, vagy ki ne. 

Jankó odamegy a Pistához : 
— Te Pista, én is játszom. 
Pista azzal fogadja: 
— Fogóztál már? Kivel fogóztál? 
Ez a fogózás abból áll, hogy egy ütőfán 

markot marok után rakva eldöntik, vájjon 
melyik fél megy ki, s melyik marad bent. 

A Jankó készséggel jelenti ki, hogy még 
nem fogózott, de azonnal fogózni fog. 

S azzal keres magának egy pajtást, azt be-
mutatja Lengyel P.stának, hogy ő r.zzal akar 
fogózni. Lengyel Pistának azonban az a kifo-
gása, hogy nem egyforma erősek. 

A Jankó megy hát tovább más pajtást ke-
resni. Azalatt jön a szemfüles Kertész Gyuri. 
Fölkapja az egyik ütőfát: üt s nyomban ki is 
szalad az ütésére. 

Csak akkor veszik észre, hogy ő is ott van, 
amikor már a játszók közé keveredett. Pedig 
hát ez nincs rendjén. Ide, a játszók közé, csak 
alkotmányos fogózás útján juthat be valaki. 
Ezt hamarosan tudtára is adják a Gyurinak. 

— Eredj oda, fogózz a Barkó Janival — 
mondja neki Lengyel Pista, a csapatvezér. 

Hej, kap ezen a Jankó. Hisz ő már régóta 
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keres valakit, akivel fogózhatna! Maga siet a 
Gyurit fölkeresni : 

— Ide, ide Gyuri, fogózzunk. 
Fogózik is a Gyuri, de csak félig van az 

esze ott a fogózáson. Félszemével odafigyel a 
játékra. Egyszer csak diadalmas hujja hóval 
otthagyja a Jankót botostól : 

— Bent vagyok, bent vagyok! Én ütök. 
S azzal se szól, se kérd, félretaszigálja maga 

elöl azokat, akik útjában vannak s egy suho-
gós magas kapóst üt föl a levegőbe, amire ki 
is lehet szaladni, meg be is lehet jönni. 

Hanem hát egy kis hiba van a kréta körül. 
A Barkó Jankó nem akar abba belenyugodni, 
hogy a Kertész Gyuri legyen bent az ütő-
csapatnál. Igazság szerint kint is volna a helye, 
a fogózás szerint. Jankó nem is hagyja abba 
a maga igazát. Megy, viszi a botot azon mód, 
ahogy ő utoljára megfogta : 

— Nézd, nézd Lengyel! A Kertész Gyuri-
nak kellene kívül menni. Még egy arasznyi 
hely van a boton. Az ő keze esik föl il. 

Lengyel Pista igazat ad neki. De eközben 
már a Kertész Gyuri harmadszor is ütött. Ki 
is szaladt, be is jött a maga ütésére. 

Hanem hát ami igazság, az igazság és ennek 
még a Kertész Gyuri is kénytelen magát alá-
vetni. Kivált mikor Lengyel Pista mondja. 

— Hát jól van. Ha ki kell mennem, akkor 
kimegyek. Azt sem bánom én. 

így hát Jankó végre is a maga igazához 
jut. Hanem még attól messze van, hogy ütés-
hez is jusson. 

Valahányszor az ütőfát a kezébe vette, hogy 
most ő üt, a többi félretaszigálta : 

— Mit keresel te i t t? Hiszen te nem is 
játszol ! Hogyne ! Majd én utánam ! 

Mindmegannyi előbb akart ütni nála. Nem 
győzött eleget futni Lengyel Pistához, hogy 
tegyen igazságot, mert a többiek nem engedik ütni. 

— Futottál már ki? — kérdi őt a Pista. 
— Még nem. 
— Hát akkor hogyan akai-sz ütni? 
Jankó rászánja hát magát s kifut, be is 

szalad s hiszi erősen, hogy most már végre is 
csak ütéshez jut. Hisz azzal, hogy kifutott, 
jogot váltott magánuk az ütésre. 

De a Jankóval többen is futottak. Azok a i 
beérkezés sorrendjében ütnek. 

— Először ütök én — kiáltja a Keeskés Misi. 
— Másodiknak én — szól a Barna Lajcsi. 
— Jól van, — mondja a Jankó — de már 

harmadiknak én ütök. 
Bezzeg, nem ütött az még negyediknek, de 

még ötödiknek sem. Mindig akadt valaki, aki 
valami jogcímen félretaszigálta. 

Jankó egyre járt panaszra Lengyel Pistához, 
hogy őt nem engedik ütni. 

Lengyel Pista idegesen rázza le magáról: 
— Ej, hagyj békét, nem érek én most rá 

terád vigyázni. Üss, ahogy hozzáférsz. 
Kissé kezdett szorulni az ütők bocskora. 

A kapók ugyancsak szorongatták őket. A Len-
gyel Pista váltóütéseitől függ a játék további 
sorsa. A váltónak hármat szabad ütni. 

Már egyet ütött is, amikor Jankó odaáll 
elébe : 

— Te, én még nem ütöttem! 
Az egész ellenpárt fölharsog erre: 
— Barkó Jankó még nem ütött, ő lesz a 

váltó. 0 neki kell váltást ütni. 
No hiszen, csak az kellene még, hogy az 

ilyen fontos sorsdöntő ütéseket a Jankóra bíz-
zanak. Hisz ez kész veszteség. Ezt nem szabad 
engedni. 

Lett erre nagy gabajodás. Az egyik párt 
azt vitatta, hogy igenis, a Jankónak kell vál-
tást ütni. Aki utólsonak marad, az a váltó. 
A másik párt pedig azon erősködött, hogy 
hisz' az még a labdát sem tudja eltalálni. 

A Jankó pedig kezébe kapta az ütőfát ; mit 
ő neki sorsdöntő fontosság ! Nem bánja ö, ha 
váltást kell is ütni. Üt ő azt is! 

Hanem a tulajdon pártja nem engedte ütni. 
Félretaszigálták, hogy itt ne lábatlankodjék. 
Kétségbe vonták még azt is, hogy játszik. 

Az iskolaharang hangos csengése szakította 
félbe az elkeseredett vitát. Vége szakadt a já-
téknak. A fiúk siettek az iskolába. 

* 

Az iskolaajtóban találkoztam Jankóval. Meg-
szólítottam : 

— Jankó fiam, ugyan hányat ütöttél? 
— Egyet majdnem ütöttem, de a gyerekek 

nem engedtek. 
— Hjaj, fiam, aki ütni akar, annak szem-

fülesnek kell lenni. . 
(Baranyaseüye.J Jiodonyi Nándor. 

H I T A T 1 L 0 S R É S Z . 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi k i r . tanfelügyelőhöz, kinek tankeriile-
tében á l lami tanító- vagy tanítónoképzö-intézet ran . 

85.029. sz.) 

A legutóbbi évek iskolai szünidejében rende-
zett tanítói továbbképző-tanfolyamok örvendetes 
tanúságot tettek a magyar tanítóknak és tanító-
nőknek továbbképzési élénk törekvéséről és azon 
erős igyekezetükről, hogy megismerkedvén a 
tudomány újabb vívmányaival, lépést tarthas-
sanak a kor haladó szellemével. 

Jóllehet, hogy ezen dicséretes törekvés érdem-
: szerinti méltánylásaképen a szó alatt levő tan-

folyamok számát a jövőben emelni szándékozom, 
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mindazonáltal — tekintve a tanítók nagy lét-
számát — be nem várható hosszú idő szüksé-
geltetnék ahhoz, míg az adott viszonyok között 
a 30.000 főnyi tanítóság összességére nézve 
érvényesülhetne a továbbképző-tanfolyamoknak 
tagadhatatlanul üdvös hatása. 

Mérlegelve egyrészt ezen körülményt és 
figyelemmel másrészt azon tényre, hogy a köz-
pontoktól távoleső kisebb községekben működő 
tanítókra nézve a tömeges összejövetelnek csak-
nem egyedüli módja és alkalma a vármegyei 
hivatalos tanítótestületnek járási és közgyűlései : 
kívánatos, hogy ezen gyűlések tétessenek oly 
szellemi központokká, ahonnan a továbbkép-
zésre vágyódó tanítók úgy a pedagógiának, 
mint pedig az egyéb tudományágaknak leg-
újabb vívmányaival megismerkedve és ezen 
ismeretektől nemes ösztönzést nyerve, térjenek 
vissza hivatásos működésük színhelyére. 

Ilyen célnak kitűzése és munkálása méltó 
föladat lenne a hivatalos tanítótestületekhez, 
melyek ilyen módon ébren tartanák és ápolnák 
tagjaikban a tudományok iránti érdeklődést és 
a szellemi élet magasabb szempontjainak érvé-
nyesülése által fűznék egybe a vármegye jobbra 
törekvő tanítóságának összességét. 

A tanító- és tanítónőkepző-intézeti tanároknak 
elsősorban van módjukban a föntebb vázolt cél 
előmozdítására hatékonyan közremunkálni. Egy-
részt magasabbfokú tanultságuknál fogva, más-
részt, mivel a tudománynak és a tudományos 
búvárlatnak segédeszközei nagyobb mértékben 
állanak rendelkezésükre és még azért is, mert 
a tanítóság szellemi élete legközelebb álló 
hozzájuk : ők lennének a tanítósággal szemben 
a leghivatottabb közvetítői a tudományos élet 
újabh eredményeinek; akként pedig, hogy a 
megyei hivatalos tanítótestületek szempontjából 
— az állami tanító- és tanítónőképző-intézetek 
elhelyezése szerint — az ország több kerületre 
osztatnék oly célból, hogy egy-egy ilyen terü-
letnek tanítói, járási és közgyűlésein az illető 
képzőintézetnek fölváltva más-más tanára, más-
más ismeretágból tartana előadást. 

Ónként értetődik, hogy az illető előadó tanár 
útiköltségben és szabályszerű napidíjban része-
sülne. 

Ily módon elérhető lenne még az a kultúrális 
életünk szempontjából nem kicsinylendő ered-
mény is, hogy tanítóink az oklevél megszer-
zésével nem szakadnának el végleg a tanító-
képző-intézetektől, hanem továbbra is — sokszor 
egy egész életen át — fönnmaradó érintkezés 
folytán jótékony hatást gyakorolhatnának a 
képzőintézetek egy egész vidék tanítóságára ; 
emelhetnék a tanítóság szellemi színtáját és 
sokakat megóvhatnának a hanyatlástól. 

jNem kétlem, hogy a tanítóképző-intézeti 

tanárság, mely már oly sokszor adta jelét a 
magasabb célok iránti fogékonyságának, kész-
ségesen fogja vállalni ezt a föladatot, mely az 
ő tanítóképzési munkásságának legszebb be-
tetőzése. 

Fölhívom tehát a tanfelügyelő urat, hogy a 
tankerüleiében levő állami tanító- és tanítónő-
képző-intézetek tanártestületeivel, az érdekelt 
vármegyei hivatalos tanítótestületek elnökéinek 
belevonása mellett, tanácskozzék a fölvetett 
kérdés megoldásának módozatairól és arról, hogy 
mely vármegyék lennének azon képzőintézet 
körébe belevonandók. A tanácskozmányok jegyző-
könyveit e rendelet vételétől számított két 
hónapon belül a tanfelügyelő úr terjessze ide. 

Budapest, 1906 október hó 3-án. 
A miniszter helyett: • 

Tóth, 
államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
f. évi október 3-án 85.029. sz. a. kelt s a 
tanítóképző-intézeti tanárok orsz. egyesületéhez 
intézett rendeletének mása : 

A kir. tanfelügyelőkhöz intézett rendeletem-
nek másolatát az egyesületnek azzal küldöm 
meg, hogy addig is, míg a szükséges anyagot 
és adatokat az egyesületnek rendelkezésére 
bocsáthatom, választmányi gyűlésein lehetőleg 
behatóan foglalkozzék a szó alatt levő kérdés 
megoldásának előkészítő munkálataival. 

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

Köszönetét nyilvánította: Wollmann Káz-
mér krasznibródi lakosnak, ki az izbugyarad-
ványi áll. el. isk. építési költségeihez való 
hozzájárulás címén 1000 K-t adományozott; 
Almay Olivér nagybirtokosnak, aki az Alcsill 
községben létesítendő áll. el. isk. javára biz-
tosította az iskola és a tanítói lakás szabály-
szerű elhelyezését, karbantartását, évi tisztoga-
tását, a fűtésre évente két öl tűzifát, valamint 
elvállalta a 24 koronás és a 30 filléres tanítói 
nyugdíjintézeti járulékok fizetését. 

! Kinevezte: Boga Janka oki. tanítónőt a 
' sztarcsovai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Porse 

Vilmos oki. tanítót a beresztóczi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Krenn Ede oki. tanítót a 
felsőmuzslyai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Karrier 
Ágoston oki. tanítót az orehoviczai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Szabó Gyula oki. tanítót a 
tápióbicskei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kayser 
János, Gábor Kálmán, Berbuch Ferenc oki. 
tanítókat az újpesti áll. el. isk.-hoz r. taní-

! tókká; Comsulea János oki. tanítót a dolovai 
! áll. el. isk.-hoz tanítóvá; Bodola Antal oki. 

tanítót a feldobolyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
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Hease Gentza Miklós oki. tanítót a resicza- j 
bányai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Petőcz \ 
Sándor és Nu sebek Sándorné szül. Uzon Mariska 
oki. tanítót ill. tanítónőt az újbányái áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ill. ianítónővé; Pataki 
Gyula tótszentpáli róm. kath. el. isk. tanítót a 
csongrádi tanyai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Vékássy Etel állandó helyettes óvónőt a kapnik-
bányai alsótelepi áll. óvóhoz óvónővé; György 
József és Györgyiné Szalczer Julia koródszent-
mártoni közs. tanítót ill. tanítónőt a koród-
szentmártoni új áll. el. isk. hoz r. tanítóvá ill. 
tanítónővé; Körösi Béla és Kempelen Anna 
oki. tanítónőt ill. tanítónőt a bustyaházi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Kintsch 
István oki. tanítót a torontálalmási áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Manninger Erzsébet oki. taní-
tónőt a vallai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Kiss Antal oki. tanítót a magyarszentmártoni 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kóréh Sándor oki. 
tanítót a sztánai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Müller Anna oki. tanítónőt a bocsari áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Dombi Géza és Demeter 
Mihály kőrispataki közs. el. isk. tanítókat a 
kőrispataki új áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; 
Azary Anna oki. tanítónőt a szinnai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Berkes Ferenc oki. 
tanítót a puji áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Farkas Márton oki. tanítót a szankfélegyházai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kovács Imre oki. 
tanítót a mosniczai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Halmos Péter oki. tanítót a stubnyafürdői 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kovács Ernő oki. 
tanítót a tasolyai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kiss József és Györfi István homoródszent-
mártoni közs. tanítókat a homoródszentmártoni 
új áll. el. isk.-hoz r. tanítókká. 

Jelen minőségében áthelyezte : Ifj. Nádai 
Béla beresztóczi áll. el. isk. tanítót a krasznai 
áll el. isk.-hoz ; Grigély József stubnyafürdői 
áll. el. isk. tanítót a ruttkai áll. el. isk.-hoz ; 
Griesbach Ágoston csaczahluskovei és Csajda 
János alsószöllősi áll. el. isk. tanítókat kölcsö-
nösen ; Bihary István tanf. tollnokot Nagy-
Küküllő vármegye kir. tanfelügyelőségétől 
Gömör-Kishont vármegye kir. tanfelügyelősé-
géhez ; Ghyczy Géza kúnágotai áll. el. isk. 
tanítót az eszterházai áll. el. isk.-hoz; Nikolics 
Zsigmond plosiczi áll. el. isk. tanítót a gajta-
solli áll. el. isk.-hoz; Balogh Izrael makói 
tanyai áll. el. isk. tanítót a zabolai áll. el. 
isk. hoz; Nagy Lajos izsapi és Nagy Lajosné í 
magyarrégeni áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt ; 
a nagykanizsai áll. el. isk.-hoz ; Lázár Gyula ; 
és Lázárné Szitkey Kornélia nádudvari áll. el. 
isk. tanítót ill. tanítónőt a máramarosszigeti 
áll. el. isk.-hoz; Szíjártó György sásonyi és 
Wagner Ferenc szentistvánfalui áll. el. isk. 

tanítókat kölcsönösen; Borai Ferenc malom-
szeghi áll. el. isk. tanítót a bélapataki áll. el. 
isk.-hoz; Ghyczy Béla Magyarbánhegyes Hári-
pusztai áll. el. isk. tanítót a kúnágotai áll. el. 
isk.-hoz; Czeglédy István szepesvármegyei kir. 
segédtanfelügyelőt a torontálvármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez ; Latzináné Greskovits Hen-
riette kisgarami és Pataki Vilma nagymihályi 
áll. óvónőket kölcsönösen ; Hronyecz Irén szat-
mári külterületi áll. el. isk. tanítónőt a szat-
mári belterületi áll. el. isk.-hoz ; Ikrényi Ferenc 
bélapatakai áll. el isk. tanítót a malomszeghi 
áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést utalványozott: Lakos Sán-
dor pacséri munkaképtelen közs. el. isk. taní-

j tónak évi 940 K-t. 
Nyugdíjat utalványozott: Jüngling István 

1 kaposvári elaggott áll. el. isk. tanítónak évi 
i 1940 K-t; Tulipán János ófehértói róm. kath. 

el. isk. tanítónak évi 660 K-t ; Mátyás Endre 
jánosházai róm. kath. uradalmi el. isk. taní-
tónak évi 1480 K-t; Leukucza István nagy-
péli g. kel. román el. isk. munkaképtelen taní-
tónak évi 740 K-t ; Ormosi Ede szenttamási 
munkaképtelen ág. hitv. ev. tanítónak évi 780 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Horváth Istvánné, szül. Kovács Ida nyug. volt 
egerbegyi áll. el. isk. tanítónő után hátramaradt 
Margit és Tibor nevű kkorú árváinak évi 326 K 
66 f-t; néh. Filkorn Emanuel berencsfalusi 
nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Schleichardt Albertinának évi 300 K-t; néh. 
Bácz Ferenc rákospalotai nyug. róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Ulerich Annának évi 
970 K 40 f- t ; néh. Mann Traján körösrévi 
áll. tanító özv., szül. Medzihradszky Máriának 
évi 600 K-t, Titusz, Traján és László nevű 
kkorú árváinak egyenként 100 K-t, együtt 
300 K-t, mindössze 900 K-t. 

Arraházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Gergorecz volt andorhegyi közs. tanító Lajos 
nevű árvájának a debreczenibe ; néh. Mindák 
József volt halmii róm. kath. tanító Paulina nevű 
árvájának a elebreczenibe; néh. Zacikó Józsefpilis-
csabai róm. kath. tanító József nevű árvájának a 
kecskemétibe ; néh. Pálmai József volt holló-
házai áll. el. isk. tanító József nevű árvájának 
a debreczenibe; néh. Tóth József volt zentai 
közs. el. isk. tanító Imre és Margit nevű árvái-
nak a kecskemétibe ; néh. Bozinay László volt 
ipolybaloghi róm. kath. tanító Szidónia nevű 
árvájának a debreczenibe; néh. Klánicza János volt 
nagykállói g. kath. el. isk. tanító Margit nevű 
árvájának a debreezenibe ; néh. Kovács József volt 
széplaki r. kath. tanító József, Aranka és László 
nevű árváinak a kecskemétibe. 

©g>̂ K3e 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Iskolaszéki elnök, Zsámbék. 1. Állami és 

községi elemi iskolákban a magánvizsgálatok 
díja tanulónként 8 K és fizetendő még ezen-
fölül 50 f fölvételi díj. Az előbbi arányosan 
illeti meg a vizsgázó tanítót, az igazgató-tanítót 
és a hitoktatót. Ezt vehetik önök is irányadó-
nak. 2. A polgári iskolában végzett hitok-
tatásért tanítójuk kívánhat mérsékelt díjat. — 
K. M. Mór. A javaslat már megtétetett. — D. L. 
Nagjösz. Nem tudunk nevelői állást ajánlani. — 
E. 15. Szirénfalva. 1 A megjelölt akadály 
következtében nem tehet más egyebet, mint-
hogy az illetővel megfelelő osztályú vizsgálatot 
tart. A béiyegtelen bizonyítvány kiállítási díja 
1 K. 2. Ingyenes taneszközök engedélyezéseért, 
igazolván az iskola fönntartó szegénységét, a 
tanfelügyelőség útján ez év végén folyamod-
janak a minisztériumhoz. 3. Korpótléka csak 
oklevelének megszerzését követő öt év elteltével 
esedékes; nyugdíjigényét sem fogiák vissza 
menőleg megállapítani. — B. K. Fizetéseme-
lésben nem fog részesülni. — 0 . M. Vásárhely-
Kutas. A községi elöljáróság által az érintett 
módon kiállítandó családi értesítő is megfelel. — 
P. I. B. Sztinárton. 1. A természetben adott 
lakást csak az iskolafönntartó engedélyével 
lehet részben vagy egészben kiadni. 2. A polg. 
iskola VI. osztályú bizonyítványával is csak a 
tanítóképző I. osztályába vesznek föl ; külön-
bözeti ^vizsgát nem lehet tenni. — Vitás kér-
dés. Állami és községi elemi iskoláknál alkal-
mazott tanítók a vonatkozó Utasítások 103., 
illetőleg 132. §-a értelmében osztályaikban 
szünnapot vagy szünnapokat nem adhatnak ; 
ezen tilalom átlépése fegyelmi vétséget képez. 
Az igazgató tanító különösen indokolt esetekben 
évenként egyszer egy napra, a gondnokság és 
az iskolaszék pedig nyolc napig terjedhető 
szabadságot engedélyezhet a tanítóknak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Molnár Viktor államtitkár kitüntetése. 

0 felsége a király Molnár Viktor államtitkár-
nak, kitűnő szolgálatai elismeréseül, a másod-
osztályú vaskoronarendet adományozta. Királyi 
kegy ritkán ért érdemesebb férfiút és királyi 
kitüntetés ritkán keltett általánosabb örömet. 
Molnár Viktor államtitkár a tanítóság szívéhez 
is közel áll, mint a mi leghatalmasabb országos 
intézményünknek: az Eötvös-alapnak tisztelet-
beli elnöke s mint egyébként is igaz barátja 
a tanítóságnak. Kitüntetésének tehát mi, ma-
gyar tanítók is, őszintén örvendünk. — Gróf 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter f. hó 11-én adta át Molnár Viktor 
államtitkárnak, a minisztérium egész tisztviselő-
karánakjelenlétében, a másodosztályú vaskorona-
rendet. Az üdvözlés a minisztérium nagytermé-
ben folyt le. A miniszter a következő beszédet 
intézte az államtitkárhoz: „Örömmel hozom 
méltóságodnak a legfelsőbb királyi kegy kitün-
tető jelvényeit. Különös örömemre szolgál, hogy 
az első lépést e kitüntetés kieszközlésénél én 
tehettem meg. Emeli azonban a kitüntetés 
értékét főleg az a körülmény is, hogy 0 fel-
sége, amikor szerencsés voltam neki ily hányban 
előterjesztést tenni, a legnagyobb készséggel, 
sőt örömmel a magáévá tette azt. (Éljenzés.) 
A kitüntetés által az egész minisztérium is 
megtisztelve érezheti magát és némi elégtételt 
láthat abban, hogy a kitüntetés ilyen kiváló és 
évek során át oszlopos tagját érte. (Éljenzés.) 
Boldognak érzem magamat, hogy e kitüntetés 
külső jelvényeit méltóságodnak itt az egész 
tisztviselőkar jelenlétében átadhatom." A lelkes 
éljenzéssel fogadott beszéd után Molnár Viktor 
államtitkár a következőket mondotta: „Nagy-
méltóságú miniszter úr ! Kegyelmes uram ! Alig 
találok szavakat, hogy Excellenciádnak meg-
tisztelő beszédére méltóan válaszolhassak. A leg-
mélyebb hódolattal és köszönettel fogadom 
0 császári és királyi apostoli felségének leg-
magasabb kitüntetését, amelyet nem érdemek 
jutalmául, hanem kötelességteljesítés elismeréseül 
kell tekintenem. (Lelkes éljenzés.) Mély hálával 
és köszönettel vagyok Excellenciád iránt, aki 
oly kegyes volt, hogy engemet bizalmával meg-
tisztelt és ebből kifolyólag felséges urunknak 
a legmagasabb kitüntetésre ajánlani méltóztatott. 
(Éljenzés.) Ha valami képes e legfelsőbb kitün-
tetés értékét emelni, úgy bizonyára emeli annak 
értékét az a körülmény, hogy Excellenciád 
személyesen adta át nekem a rend jelvényeit 
és hogy ezt kartársaim, a tisztviselői kar jelen-
létében teszi. A jelen pillanatban még inkább 
érzem, hogy e legfelsőbb kitüntetés nemcsak a 
múltra vonatkozik, hanem a jövőre is kötelez. 
Különösen érzem, hogy a kitüntetés új teherként 
nehezedik rám, amely kötelességemmé teszi, 
hogy fokozottabb erővel és még nagyobb buz-
galommal kell magamat érdemesítenem arra, 
hogy Excellenciád és tisztviselőtársaim meg-
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elégedését kiérdemeljem. (Éljenzés.) Ajánlom 
magamat Excellenciádnak magas kegyeibe és 
ajánlom magamat tisztviselőtársaimnak eddig 
tapasztalt barátságába és támogatásába." Az 
államtitkár beszédét a tisztviselői kar meg-
megújuló lelkes éljenzéssel fogadta. — Az 
Eötvös-alap küldöttségileg fogja tiszteletbeli 
elnökét királyi kitüntetése alkalmából üdvözölni. 

— A Madarak és fák napja. Mint olva-
sóink előtt ismeretes, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr f. évi április hó 27 én 26.120. 
szám alatti rendeletével meghagyta, hogy az 
ország valamennyi népisko'áiban minden évben 
meghatározandó külön nap szenteltessék kizá-
rólag arra 'a célra, hogy a tanító a hasznos 
madarak természetével, jelentőségükkel, e ma-
darak védelmének és szaporításának szükséges 
voltával, az erre szolgáló módokkal és eszközök-
kel az iskolai ifjúságot megismertesse és ugyan-
ezt a napot fölhasználja arra is, hogy a fáknak 
és cserjéknek a has/nos madarak fészkelésére 
és szaporodására való befolyását megvilágosít-
ván, a fák és befásítás nagy, jelentőségét is 
megmagyarázza. Az Országos Állatvédő-Egye-
sület a Madarak és fák napjának meghonosí-
tására hivatott néptanítók föladatát könnyíteni 
óhajtván, megfelelő útmutatásokat és minta-
előadásokat szándékozik a néptanítók rendel-
kezésére bocsátani. Ebből a célból nyilt pá-
lyázatot hirdetett, egyelőre oly munkálatok 
megírására, melyek a Madarak és fák napjának 
miként való megtartására nézve adandó rövid 
útmutatás mellett egy mintaelőadásba foglalják 
mindazt, ami a rendelet fönntidézett szavai 
értelmében a hasznos madarak tekintetében 
elmondandó. A pályaművek, melyeknek terje-
delme a két nyomtatott ívnél nagyobb ne 
legyen, f. évi december 31-ig az Országos Állat-
védő-Egyesülethez (Budapest, IX., Ernő-utca 
11—13.) küldendők be. A bírálatot az erre 
fölkért Magyar Ornithológiai Központ és a 
Budapesti (hivatalos) Tanítótestület fogja esz-
közölni. A megfelelőknek talált pályamüvek 
legjobbjainak szerzői részére egy 150 koronás, 
egy 100 koronás és két 50 koronás jutalomdíj 
áll rendelkezésre. Az ezekkel a díjakkal kitün-
tetett pályaművek az Országos Állatvédő-Egye-
sület tulajdonát képezik és kinyomatván, díj 
nélkül fognak a néptanítók között kiosztatni. 
A kitűzött határig beérkezett pályaművek, vala-
mint , annak idején a jutalmazottak jegyzéke 
az Állatvédelem című folyóiratban és a Nép-
tanítók Lapjában fog közzététetni. 

— Pest vármegye új kir. tanfelügyelő-
jévé, mint már röviden jeleztük, dr. Betri Mór, 
központi szolgálattételre berendelt kir. tanfel-

ügyelőt nevezték ki. Dr. Betri Mórban, aki 
1863-ban született s így ma 43 éves, Pest 
vái'megye oktatásügye érdemes vezetőt nyert. 
Az ország „első vármegyéjének" új kir. tanfel-
ügyelője egyesíti magában az elméleti és a 
gyakorlati tudást. Dr. Betri Mór egyetemi 
tanulmányainak elvégzése után öt évig mint 
tanár működött a zilahi ev. ref. gimnáziumban 
s 1894-ben nevezték ki Szilágy vármegye kir. 
tanfelügyelőjévé, majd a mult év nyarán köz-
ponti szolgálattételre rendelték be a közokta-
tásügyi minisztériumba, ahol nagy munkabírá-
sával tűnt ki. Dr. Petri Mór nagy irodalmi 
munkásságot is fejtett ki, s a többi közt meg-
írta Szilágy vármegye monográfiáját 6 vaskos 
kötetben. Pest vármegye új kir. tanfelügyelő-
jének működéséhez nagy várakozásokat fűznek. 

— Rövid hírek. Gyűlések. A „Tolnavár-
megyei Általános Tanítóegyesület folyó hó 
25-én délelőtt 10 órakor Szegszárdon a vár-
megyeház nagytermében tartja közgyűlését. 
A „Vasvármegyei ált. tanítóegyesület" f. évi 
október hó 18-án d. e. 9 órakor Körmenden, 
a polgári iskola helyiségében, közgyűlést tart. 
A „Pogaras vár megyei hivatalos tanítóegyesület 
alsó-járásköre" idei őszi gyűlését f. évi október 
hó 20-án Oláhújfaluban, az állami elemi isko-
lában fogja megtartani. A „Fogarasvármegyei 
hivatalos tanítóegyesület" ez évi rendes köz-
gyűlését Fogarason, a vármegyeház nagy ülés-
termében, f. évi november hó 3-án tartja meg, 
amely alkalommal Gábor Dániel 30 eves tanítói 
szolgálatát is méltó módon megünnepelni kíván-
ják kartársai.. 

— Halálozások. Graf Márton mozsgói igaz-
gató-tanító f. hó 10-én elhunyt. — Pataki 
Károly csapói áll. el. isk. igazgató-tanító, ev. 
ref. kántor f. hó 7-én elhunyt. — Merényi György, 
a szolnoki közs. ipariskola igazgatója és rajz-
tanára, munkás életének 52-ik évében elhunyt. — 
Kovács Elekné szül. P. Nagy Irma magyar-
szováti áll. isk. tanítónő, életének 31 ik évében 
f. hó 11-én elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Az 1907. évi közoktatásügyi költség-
vetés. — Az iskolai zászlóaljakról. Balogh Dénes. — 
Büntetheti-e a tanító az iskolakerülöt ? Mező Dániel. — 
Statisztikai kimutatások helyes kitöltése. Nagy Béla. — 
Magyartalansági falitáblák. Szabó Kálmán. — Az orsz. 
tanítói nyugdíjalap 1904. évi állapota. — Szünóra : 
Jankó, az igazságkereső. Bodonyi Nándor. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvárt/ Béla. 
Segédszerkesztő: Goőz József dr. 

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L AB- É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 kor«na, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kere»«bî» 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pémselt a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. —- A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. A* ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj elôro ks2d<6rjad<5 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted r^saét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dijfck is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEB., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGT. KIB. EGYETEMI NYOMDA, l. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

Kéziratoltat nem a d u n k vissza. 

Tanítók továbbképzése. 
A Néptanítók Lapja utóbbi számának 

hivatalos részében a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek egy nagyfon-
tosságú körrendeletét közöltük, melyhez 
— a rendelet közvetetten lapzárta előtt 
érkezvén hozzánk — mult számunkban 
már nem szólhattunk hozzá. Megtesszük 
ezt most, még pedig — az ügy fontos-
ságához képest — lapunk első helyén. 

Az említett rendeletben a tanítók 
továbbképzésének az eddigi módoza-
toknál jóval intenzívebb és szélesebb 
alapokon való előmozdításáról lévén 
szó : kiváló fontosságúnak tartjuk az 
ügyet. A magyar tanítók és tanítónők 
„továbbképzési élénk törekvéséről" a kör-
rendelet is elismeréssel emlékezik meg, 
s mi, akik nap nap mellett szellemi érint-
kezésben állunk a magyar tanítósággal, 
tanúságot tehetünk és teszünk is arról, 
hogy kai-társainkban valóban „erős az 
igyekezet", hogy a tudomány újabb 
vívmányaival megismerkedvén, „lépést 
tarthassanak a kor haladó szellemével". 
Ezt a célt szolgálták eddig a szünidei 
továbbképző tanfolyamok,amelyekre kar-
társaink mindig oly tömegesen jelent-
keztek, hogy a jelentkezők nagyobb részé-
nek csak a következő évekre való uta-
lással kellett megelégedniük. Említett 
körrendeletében a miniszter kijelenti 
ugyan, hogy a továbbképző-tanfolya-

mok számát a jövőben emelni fogja, 
de — tekintetbe véve a tanulni vágyó 
magyar tanítók nagy számát -—- még 
ez az intézkedés sem vinné dűlőre a 
tanítói továbbképzés fontos kérdését. 
Dűlőre viheti azonban az a mód, amelyet 
a szóbanforgó körrendelet — nagyon 
helyesen és kitűnő tapintattal — kijelöl. 

Miniszterünk körrendelete a tanítók 
továbbképzésének gei incévé a tanítói 
gyűléseket kívánja megtenni. Ezt a törek-
vést mi föltétlenül helyeseljük. 

/ 

Evekkel ezelőtt ugyanezen a helyen 
fejtegettük tanítói gyűléseink túlnyomó 
nagy részének sablonos, meddő voltát, 
módokat is ajánlván e gyűlések tartal-
masabbá tételére. A kérdés visszhangot 
keltett nemcsak az egész tanügyi sajtó-
ban, hanem maga a M. T. Orsz. Bizott-
sága is fölvette tárgyai sorába, s ezen a 
réven a vidéki egyesületek egy része 
is foglalkozott vele. Sok más kérdéssel 
— ezúttal nem kuta t juk: kinek vagy 
kiknek a hibájából — ez is elposványo-
sodott s maradt minden úgy, amint volt. 

A lapunk m. számában közölt kör-
rendelet szellemi tartalmat óhajt adni 
tanítói gyűléseinknek. „A központoktól 
távoleső kisebb községekben működő 
tanítókra nézve a tömeges összejövetel-
nek csaknem egyedüli módja és alkalma 
a vármegyei hivatalos tanítótestületnek 
járási és közgyűlései: kívánatos, hogy 
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ezen gyűlések tétessenek oly szellemi köz-
pontokká, ahonnan a továbbképzésre vágyódó 
tanítók úgy a pedagógiának, mint pedig az 
egyéb tudományágaknak legújabb vívmányaival 
megismerkedve és ezen ismeretektől nemes 
ösztönzést nyerve, térjenek vissza hivatásos 
működésüli színhelyére. Ilyen célnak ki-
tűzése és munkálása méltó föladat lenne 
a hivatalos tanítótestületekhez, melyek 
ilyen módon ébren tartanák és ápolnák 
tagjaikban a tudományok iránti érdek-
lődést ós a szellemi élet magasabb szem-
pontjainak érvényesülése által fűznék 
egybe a vármegye jobbra törekvő taní-
tóságának összességét." 

így szól a körrendelet, melynek célzatát 
is, okadatolását is föltétlenül helyeseljük, 
mert ha az abban megnyilvánuló nemes 
törekvés — mint ahogy reméljük — 
megvalósulna: széles rétegekre terjedne 
ki a továbbképzés „üdvös hatása", a 
tanítói gyűlések pedig nyernének érték-
ben és fontosságban egyaránt. A rájuk 
fordított nem csekély költség nem volna 
„kidobott pénz". 

A rendelet szerint, de a dolog ter-
mészeténél fogva is, a kérdés helyes 
megoldása a képző tanárokon fordul 
meg. A tanítóság szellemi élete legköze-
lebb állván hozzájuk: „ők lennének a 
tanítósággal szemben a leghivatottabb 
közvetítői a tudományos élet újabb ered-
ményeinek, úgy, hogy a megyei hivatalos 
tanítótestületek szempontjából — az 
állami tanító- és tanítónőképző-intéze-
tek elhelyezése szerint — az ország 
több kerületre osztatnék, oly célból, 
hogy egy-egy ilyen területnek tanítói, 
járási és közgyűlésein az illető képző-
intézetnek fölváltva más-más tanára 
más-más ismeretágból tar tana előadást". 
Tegyük hozzá, hogy nézetünk szerint az 
előadások tartalmát főleg az illető tudo-
mányszakok újabb haladásának ismertetése 
alkotná. 

A niiniszter nemes szándékának meg-
valósításához szükséges azonban a tanító-
egyesületek vezetőségének és kartársaink-

nak a közreműködése is. Ez utóbbi iránt, 
adva lévén a magyar tanítóknak tovább-
képzésre irányuló élénk törekvése, nincs 
kétségünk ; az egyesületek vezetőségei 
iránt pedig teljes bizalommal viseltetik 
a miniszter is, aki elrendeli, hogy a kir. 
tanfelügyelők a tankerületükben levő 
állami tanító- és tanítónőképző-intéze-
tek tanártestületeivel, az érdekelt vár-
megyei hivatalos tanítótestületek elnökeinek 
bevonása mellett, tanácskozzanak a fölve-
te t t kérdés megoldásának módozatairól. 

Fölhívjuk tehát tanítótestületeink veze-
tőinek és összes kartársainknak figyel-
mét miniszterünk 85.029. sz. rendele-
tére. (L. Néptanítók Lapja, f. évi 42. sz., 
12. és IB. old.) Munkálkodjunk vala-
mennyien közre, hogy a miniszter nemes 
szándéka az egész vonalon megvalósul-
jon. A magyar tanítók számos jelét adták 
már annak, hogy továbbképzésükre meg-
ragadnak minden kínálkozó alkalmat, 
ezúttal pedig az alkalom bőven kínálkozik. 

Higyjék el t. kartársaink, hogy ez a 
kérdés nagyon szoros összeköttetésben 
van a most homloktérben álló fizetés-
üggyel is, mert mennél értékesebb az 
igazán művelt tanító munkája a társa-
dalomra nézve, annál kevésbé térhet ki 
ugyanaz a társadalom ama kötelesség 
elől, hogy tanítóit munkájuknak meg-
felelő anyagi ellátásban részesítse. 

— Tanítók fizetésügye. Az országgyűlés 
képviselőházának f. hó 19-iki ülésében gróf 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter részletesebben nyilatkozott a tanítók fizeté-
sének kérdéséről. Alkalmat erre Visy Ferenc 
következő interpellációja adott : „1. Hajlandó-e 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az állami 
tanítókat az állami tisztviselők közé sorozni s 
ebből kifolyólag : 2. szándékozik-e még a folyó 
évben az állami tanítók fizetésének, nyugdíj-
ügyének és szolgálati pragmatikájának ren-
dezésére törvényjavaslatot benyújtani? 3. Ál-
talában mikor és miképen kiván az állami 
tanítók súlyos anyagi helyzetének javítása 
tekintetében intézkedni?" Gróf' Apponyi Albert 
miniszter válasza egész terjedelmében a kö-
vetkező: „Tisztelt képviselőház! Kegyeskedjék 
nekem megengedni, hogy ez interpellációra 
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némileg tágabb keretben válaszoljak és nem 
csupán ama kérdések formai keretében marad-
jak, amelyeket az interpelláló képviselő úr 
fölhozott. Az interpelláló képviselő úr csupán 
az állami tanítókra vonatkozólag kérdez engem, 
én pedig adandó válaszomban kiterjeszkedni 
kívánok az összes tanítókra (Elénk helyeslés), 
az iskola jellegének különbsége nélkül. (Elénk 
helyeslés.) Különösen a harmadik kérdést te-
kintem válaszom kiindulási pontjául, azt tudni-
illik, amelyben azt kérdi a képviselő úr, hogy 
általában mikor és miképen kívánok az állami 
tanítók, vagy amint én kiegészítem, az összes 
tanítók súlyos anyagi helyzetének javítása 
tekintetében intézkedni. Én, tisztelt Ház, igenis 
kívánok és a kormány is kíván intézkedni e 
tekintetben, még pedig igen behatóan és igen 
gyorsan. Vájjon a tanítóknak az állami tiszt-
viselőkhöz való viszonya és szolgálati prag-
matikája tekintetében még ebben az évben 
leszek-e képes törvényjavaslatot benyújtani, 
arra nézve én kezességet nem vállalok. A szol-
gálati pragmatika kérdése olyan, amely csak-
ugyan az összes állami alkalmazottakra és 
velük hasonló minőségű állásban levőkre együt-
tesen, komprehenziv, egységes elvek mellett 
oldandó meg. (Helyeslés.) _A kormány pro-
gramjához tartozik, föladatai egyik legfonto-
sabbikának tekinti, hogy a közügyet szolgálók 
minden kategóriájának jogviszonyait akkép 
rendezze, hogy azok biztosítva legyenek jogaik 
élvezetében minden önkény ellen, másfelől 
azonban a fegyelem közöttük fenntartható legyen. 
(Helyeslés.) Erre nézve a munkálatok serényen 
folynak minden minisztériumban, és ha talán 
nem ebben az évben, bár az is megtörténhet, 
de mindenesetre nem hosszú idő múlva a 
kormány abban a helyzetben lesz, hogy e 
tekintetben előterjesztésekkel lépjen a képviselő-
ház elé, és azokból természetesen én is kive-
szem a magam részét a kormányzat ama 
ágának és ama alkalmazottaknak érdekében, 
kik részint az én vezetésem, részint az én 
közvetetten felügyeleti hatásköröm alatt álla-
nak. Ami pedig a tanítóknak anyagi helyzetét 
illeti, az állami tanítókra nézve az 1907-ik 
évi költségvetésben egy olyan rendezés foglal-
tatik, amely 2650 tanítónak a helyzetét már 
kedvezőbbé fogja tenni, eltekintve attól az 
általános rendezéstől, amelyet a kormány máris 
kiadott az 1904. évi I. törvénycikk végre-
hajtása tekintetében, amely a tíz évig szolgáló 
állami tanítókra néz\se 200, a tizenöt évig 
szolgálókra nézve 300, a tizenötnél több évig 
szolgálókra nézve pedig 400 korona személyi 
pótlékot állapít meg. Az állami tanítók eddig 
a következő fizetési kategóriában voltak : a 
legmagasabb fizetési kategóriában, melybe jut-

hatnak az évek folyamán, tudniillik 1400 ko-
rona alapfizetéssel, amihez a 200 korona pótlék 
mindig hozzászámítandó, ebben volt az 1906-iki 
költségvetés szerint 80, az 1907-iki költség-
vetés szerint e legfelsőbb kategóriába fölmegy 
500. A második, 1200 koronás alapfizetésű 
kategóriában volt 387, ebbe az 1907-iki 
költségvetés szerint fölmegy 600. Az 1000 
koronás fizetési kategóriában volt 2402, föl-
megy az 1907-iki költségvetés szerint 2750-ig. 
A legalsó kategóriában volt eddig 2281, az 
1907-iki költségvetésben csak 1500 marad meg. 
Ez az állami tanítói fizetésrendezésre nézve 
nem mondom, hogy a befejezést jelenti, hanem 
a megkezdést jelenti, még pedig egy olyan 
megkezdést, amely, ha ezzel kombinár| uk azon 
általános rendezést, melyet a pótlékok tekin-
tetében a kormány már tett, tetemes javítását 
tartalmazza sorsuknak. Ezzel párhuzamosan 
megindítottam a tárgyalásokat a pénzügy-
minisztériummal a nem állami jellegű tanítók 
fizetésének fölemelése iránt (Helyeslés), azzal a 
tendenciával, hogyha nem is az utolsó krajcárig, 
de megközelítőleg — az alapfizetés tekinteté-
ben mindenesetre, de a további élőmenetéi lehe-
tőségének tekintetében megközelítőleg — hasonló 
helyzetbe juttassam őket az állami tanítókkal, 
nyitva tartván az iskolafönntartók számára azt, 
hogy javíthassák a tanítóik fizetését anélkül, 
hogy azért az állami támogatás leszállíttatnék. 
(Helyeslés.) Ezek a princípiumok, amelyekből 
kiindultam. Mindennek eredményét remé-
lem — igen rövid idő múlva törvényjavaslat 
alakjában leszek szerencsés a Ház elé terjesz-
teni. Ha mindez a Ház előtt lesz, ez — nem 
tagadom — el fog maradni ama igények mel-
lett, melyeket a tanítóság most táplál, de el 
fog maradni az én óhajtásaim mögött is. De 
méltóztassanak meggondolni az igényeknek azt 
a sokaságát, mely a jelenlegi kormányzatra 
zúdult, méltóztassanak meggondolni a fejlődés-
nek ama szükségeit, amelyek minden téren 
mutatkoznak. Az 1907. évi költségvetésben a 
kormány a rendes kiadásokat 20 millió K-val 
emeli. Közgazdasági erőnknek jelenlegi állapotá-
ban, ha az adózó népre új terhet rakni nem aka-
runk, ez a húsz milliónyi fejlődés körülbelül a 
summumát képviseli annak, amibe belemehe-
tünk, ha nem akarjuk az állami pénzügyeket 
újabb züllés veszedelmének kitenni. Ha pedig 
ezt megtennők, hogyha mi akár az állam 
pénzügyeit ismét a megzavarás veszedelmének 
tennők ki, vagy pedig az országnak köz-
gazdasági erejét zsibbasztanék meg a/által, 
hogy az adózó nép terheit fokozzuk, akkor 
azt a fejlődést, melyet most e pénzügyi tekin-
tetek miatt lassúbbá kell tennünk, végkép 
lehetetlenné tennők. Méltóztassék meggondolni 

41* 
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azt is, hogyha én fizetésjavításra veszem 
igénybe azt az egész javadalmat, mely az én 
tárcám javára esik ebből a húsz milliónyi 
maximumból, mint olyan elfogadható tételből, 
amely ellen senkinek sem lehet kifogása, ki 
pénzügyeinket és közgazdasági állapotainkat 
ismeri, ha mondom, azt az egész javadalmat, 
amelyet igénybe vehetek, teljesen a fizetés-
rendezésre abszorbeálnám és a fejlődésre nem 
maradna belőle semmi, ezzel nemcsak a nem-
zet ügye, de a nemzeti közmívelődés ügye 
szenved, de szenvednek százan és talán ezren 
olyanok, kik tanítói képesítést szereztek és 
kopognak az ajtón és csak úgy helyezhetők 
el, ha úgy, mint az eddigi költségvetésekben 
tettem, minden költségvetésben több száz ríj 
tanítói állás szervezését állapítom meg. Ha 
pedig megjavítjuk oly módon azoknak a 
kenyerét, kik erre a javításra jogos igényt 
tarthatnak, hogy mások pedig egyáltalában 
kenyérhez ne jussanak, akkor, azt hiszem, a 
nemzeti és a szociálpolitika^ szempontjából 
helytelen úton járunk. (Igaz ! Úgy van !) Tehát 
én nagyon kérem azokat, kiket ez érdekel, 
ne tekintsék ezt üres ígéretnek és frázisnak, 
amit a kormány mond, hogy a tanítók sorsát 
fokozatosan javítja, mert ez részint kifejezést 
nyert a tényekben, részint kifejezést fog nyemi 
legközelebb, de vegyék tekintetbe az állam 
összes szükségleteit és a rendelkezésre álló 
összegek mennyiségét. Ezt mind kombinative 
kell tekintetbe venni, mert ha mi ezt nem 
tesszük, akkor vétünk a nemzet ellen és vétünk 
végső sorban még ama látszólag dédelgetett 
érdekek ellen is, melyeknek pillanatnyilag 
kielégítést szerzünk talán, de melyekre nézve 
a nemzet összes többi erőivel együtt a 
továbbfejlődés útját elvágjuk. (Igaz ! Ügy van !) 
Tisztelt Ház ! Ezek a szempontok azok, amelyek 
engem ebben a tekintetben irányítanak. (He-
lyeslés.) Ha ezeket elvi alakba öltöztetném, 
szabad volna így mondanom : teszünk ebben 
az irányban annyit, amennyit az ország jelen-
legi közgazdasági ereje és pénzügyi ereje meg-
enged rögtön, (Igaz ! Ügy van !) és gondunk 
lesz rá, hogy ha a nemzetnek gazdasági meg-
erősödésével nagyobb pénzügyi erő áll rendel-
kezésére, ebből a nemzeti megerősödés által, 
ebből a gazdasági megerősödés által fokozott 
nemzeti pénzügyi erőből és annak gyümölcsé-
ből megkapja a maga méltányos részét a taní-
tóság is. (Élénk helyeslés.) Ez, gondolom, az 
egyetlen reális politika, amelyet ezen a téren 
követhetünk. (Elénk helyeslés.) És kérem a 
tisztelt Ház támogatását ebben az irányban. . . 
Sümegi Vilmos : Kevesebbet a katonáknak, 
többet az iskolákra és a tanítóknak ! (Mozgás.) 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi 

miniszter: Én nagyon tisztelem tisztelt bará-
tom buzgóságát, aki ilyen irányban közbeszólt; 
de méltóztassék elhinni, ha ezen a felelősség-
teljes helyen ülne, akkor nem így szólna. (Igaz ! 
Ügy van !) Meggyőződhetik a tisztelt Ház a 
beterjesztett költségvetésből is, hogy a katonai 
kiadások fokozásának mi igyekeztünk útját 
állani, hogy a többi tárcák emelkedésével 
szemben a minimumra szorítottuk le a katonai 
költségek növekedését s ebben, gondolom, egy 
politika nyer kifejezést. Hogy a hadsereg 
szervezete ellen minő nemzeti kifogásaink 
vannak, azt tisztelt képviselőtársam tudja, de 
azt nem lehet mondani, financiális szempont-
ból, hogy — más államok védőszervezetének 
tekintetbevételével — aránytalanul túlnagy 
részét venné igénybe a mi pénzügyi eszkö-
zeinknek. Tehát tisztelt képviselőtársam, legyen 
meggyőződve arról, hogy akármilyenek legye-
nek az én fogyatkozásaim, a rámbízott alkal-
mazottaknak érdekeiért őrt állok, helyt állok, 
teszek érdekükben annyit, mint bárki más. 
(Élénk helyeslés.)" A Ház a miniszter válaszát 
egyhangúlag tudomásul vette. 

Az 1907. évi közoktatásügyi 
költségvetés. 

Az állami népoktatás személyi járan-
dóságaira az 1907. évi állami költség-
vetésben előirányzott 8,785.260 korona 
részletezése a következő: Az állami 
elemi népiskolai tanítók összes létszáma 
5650. Ezeknek törzsfizetése (személyi 
pótlékok nélkül) a következőképen osz-
lik szét: B00-nak van 1400 korona 
törzsfizetése, 600-nak 1200, 2750-nek 
1000 és 2000-nek 800. A törzsfizetés-
hez a személyi pótlékot is hozzászámítva, 
a következő részletezés van a költség-
vetésben: 1 tanító 2120 koronával, 222 
(89) 1800 koronával, 23 (9) 1700 ko-
ronával, 401 (214) 1600 koronával, 86 
(90) 1500 koronával, 223 (623) 1400 
koronával, 813 (529) 1300 koronával, 
1497 (868) 1200 koronával és 2374 
(2767) 1000 koronával. A zárójel között 
levő adatok az 1906. évi létszámot mu-
tatják. A fizetés és az 1904 : I. t.-cikk 
alapján kijáró személyi pótlékok főösz-
szege 6,750.920 korona. 

Lakpénzekre elő van irányozva : 
1,061.560 korona, ós pedig 40-nek à 
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600 korona, 250-nek à 420 korona, 
916-nak à 360 korona, 1100-nak à 
300 korona és 1364-nek à 200 korona. 
1980 tanítónak természetben van lakása. 
Igazgatói pótlékok: 5-nek à 400 korona, 
65-nek à 300 korona, 160-nak à 200 
korona és 415-nek à 100 korona. Az 
igazgatói, valamint azon tanítók sze-
mélyi pótlékaira, akik állami szolgálatba 
lépésük előtt magasabb fizetéssel bírtak, 
összesen 128.178 korona van előirá-
nyozva. 

Tanítók évötödös korpótlékaira 7 50.000 
korona; a székes-fővárosban és környé-
kén, továbbá Fiúméban alkalmazott csa-
ládos tanítók (tanítónők) működési pót-
lékára 45.360 korona; hitoktatók díjaira 
és egyéb tiszteletdíjakra 70.000 korona, 
tűzifa- és egyéb váltságokra 3856 ko-
rona, útiátalányokra 3000 korona, szol-
gák díjazására 3650 korona, a kolozs-
vári elemi iskola rajztanítójának 736 
korona irányoz!atott elő. 

A költségvetésben fölvett 5650 taní-
tói állás, szemben az 1906. évi létszám-
mal, a következőképen alakult: 1906. 
évben a tanítói összlétszám 5150, ehhez 
jött az 1906. óv őszén megnyílt új állami 
iskolák tanítói létszáma 375, továbbá 
a meglevő állami iskolák törvényes fej-
lesztésére 125 új tanítói állás. 

A dologi kiadásokra előirányzott 
1,234.750 koronából egy-egy tanosztály 
ilynemű szükségleteire átlagosan 216 
korona jut. / 

Uj állami népiskolák fölállítására, mi-
ként 1906. évben, 1907. évre is 150.000 
korona irányoztatott elő, amelyből 1907. 
év őszén összesen 375 tanítói állással 
lesznek az új állami népiskolák meg-
nyitva, Ó3 ezen új állások szeptember— 
december havi összes szükségleteinek 
fedezésére szolgál a fölvett 150.000 
korona. 

Az új állami elemi népiskolák fölállí-
tásánál az 1868 : XXXVIII. t.-cikk 80. 
§ ában foglalt azon fölhatalmazásnak, 
amely szerint a közoktatásügyi minisz-

ternek jogában és tisztében áll bárhol, 
ahol szükségesnek látja, állami népisko-
lákat fölállítani, Apponyi gróf miniszter 
oly módon kíván érvényt szerezni, 'hogy 
mindenütt, ahol a hitfelekezetek vagy 
községek képesek önerejükből a nemzeti 
ós a népművelődési érdekeknek meg-
felelő népoktatást létesíteni és fönntar-
tani, őket ezen jogukban nemcsak korlá-
tozni nem kívánja, sőt ahol annak szüksé-
gét látja, hajlandó a hitfelekezeteket ezen 
hazafias és kulturális föladatok teljesí-
tésében az 1893: XXVI. t.-cikkben nyúj-
tott módon anyagilag is támogatni. De 
ahol a hitfelekezetek ós községek akár 
az anyagi erő hiányában, akár pedig 
más ok miatt nem képesek, vagy nem 
akarják az állam érdekeinek megfelelő 
népoktatást létesíteni, azon helyeken, a 
törvényben gyökerező jogánál fogva, a 
miniszter állami népoktatási tanintéze-
teket állít, még pedig ahol szükséges, 
tisztán állami költségen. 

Ezen elvek szem előtt tartásával a 
m. kir. középponti statisztikai hivatal 
gondos tanulmány alapján elkészítette 
immár 32 vármegye nópoktatásügyének 
rendezésére vonatkozó tervezetét, amely 
tervezetek az illető kir. tanfelügyelők-
nek megküldettek, azzal az utasítással, 
hogy azt a helyi viszonyokkal egybevetve, 
készítsék el az állami népiskolák foko-
zatos szervezésére vonatkozó javasla-
taikat. 

Ezen javaslatok gondosan felülbírál-
tatnak, és csak ott engedélyez a minisz-
ter állami iskolát, ahol erre nemzeti és 
népművelődési szempontból valóban szük-
ség van. 

A szervezéseknél elsősorban figyelem-
mel van a miniszter hazánk északnyu-
gati és délkeleti vármegyéire, ezzel pár-
huzamosan a szegény magyar községek 
népnevelésének emelésére. 

Az állami népiskolák a már eddig 
is igen helyesnek bizonyult elvek sze-
rint úgy szerveztetnek, hogy főleg a 

1 nemzetiségi községekben szervezett ál-
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lami elemi népiskolával szerves kapcso-
latban álljon alsó tagozatként az állami 
kisdedóvoda, ós minden állami népiskola 
felső tagozataként meglegyen a gazda-
sági ismétlő-iskola. Ilyen szervezettel 
biztosíthatjuk az állami népoktatás nem-
zeti sikereit és a gyakorlati életre ki-
ható eredményét. Az állami iskolából 
kikerült ifjúság továbbnevelésére szol-
gálnak az ifjúsági egyesületek^ ezek 
száma eddig 500. 

Yégül megjegyezzük, hogy a köz-
pontba berendelt 12 állami elemi tanító 
összes illetménye 32.540 korona; amely 
összeg, a mult évhez hasonlóan, a „Köz-
ponti igazgatás" címén van előirányozva. 

Rendkívüli kiadásokra előirányoztatott 
400.000 korona, amelyből elsősorban 
azon állami iskolai építkezések fogana-
tosíttatnak, amelyeknél az állami iskola 
elhelyezése a népoktatási törvény szem-
pontjából tarthatatlan, és ahol az épít-
kezésre a közoktatásügyi tárca az iskola 
szervezése alkalmával kötött szerződés-
ben kötelezve van. 

Jelentékenyebb építkezést kell foga-
natosítani: .Gyöngyösön, Homoródalmá-
son, Sérfenyőszigeten, Kiskúndorozsmán, 
Kazsón, Kilyén, Sándorfalván, Szamos-
dobon és Kővárremetén, továbbá Ilori-
cán, Beregszászban és Nagyszőllősön az 
új állami iskolák céljaira telek szüksé-
ges, amelyre a következő évben törté-
nik építkezés. Az ezen építkezéseken 
felül fönnmaradó összeg az újonnan 
szervezett állami iskolák építkezéseire 
fog fordíttatni. 

Községi, felekezeti és magánnépisko-
lák segélyezésére összesen 4,086.500 
korona van előirányozva, mely összeg, 
szemben az 1906. évi előirányzattal, 
175.000 korona emelkedést mutat. Az 
előirányzatból községi iskolák segélye-
zésére jut 350.000 korona. Felekezeti 
és községi iskolák tanítóinak illetmény-
kiegészítésére és óvötödös pótlékaira az 
1893 : XXVI. t.-cikk alapján 3,670.000 
korona. Testületek, egyesületek és ma-

gánosok által fönntartott intézetek, va-
lamint egyéb népnevelési egyesületek 
segélyezésére 61.500 korona. Felekezeti 
iskolákkal kapcsolatban létesítendő ifjú-
sági könyvtárak szervezéséhez segélyül 
5000 korona. (Új tétel.) 

Az 1893 : XXYI. t.-cikk alapján az 
állami költségvetésbe fölvett ősszegből 
a községi és különböző felekezeti isko-
lák tanítói a túloldali kimutatásban rész-
letezett mérvben nyernek fizetéskiegé-
szítés és korpótlék címén államsegélyt. 

* 
A kir. tanfelügyelőségek rendes kiadásai 

az 1907. évre a következőképen ala-
kulnak. Személyi járandóságok : fizetések, 
lakpénzek és pótlékok 553.051 korona; 
szakértő iskolalátogatók díjazására 50.000 
korona (új tétel); a tanfelügyelőségek-
nél alkalmazott díjnoko' napidíjaira 
49.710 korona; jutalmak és segélyekre 
2000 korona. Összesen 654.761 korona. 
Dologi kiadások: utazási átalányokra 
103.000 korona; irodai átalányokra 
62.000 korona; átköltözködési és egyéb 
kiadásokra 4000korona,Összesen 169.000 
korona. A központban alkalmazott két 
tanfelügyelő és egy segédtanfelflgyelő 
összes javadalmazása 17.300 korona. A 
tanfelügyelőségek összes kiadása az 1907. 
évre 841.061 korona, ami, szemben az 
1906. évi előirányzattal, 72.000 korona 
emelkedést mutat. Rendkívüli kiadásokra 
a kir. tat)felügyelői irodák bebútorozá-
sára előirányozva 3000 korona. 

A tanfelügyelői állások száma 67. 
Ezek közül 10 a VI. fizetési osztályban 
(2 à 7200 koronával, 8 à 6400 koro-
nával); 19 a VII. fizetési osztályban 
(1 5400 koronával és 18 à 4800 ko-
ronával); 38 a VIII. fizetési osztályban 
van (17 à 4000 koronával és 21 à 3600 
koronával). Mindannyi megfelelő lak-
pénzzel. 

A segédtanfelügyelői állások száma 
52. (9-cel több, mint 1906-ban.) Ezek 
közül 22 van a IX. fizetési osztályban 
(6 à 2900 koronával és 16 à 2600 ko-



KIMUTATÁS 
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az 1893. évi XXVI. t.-cikk alapján kiegészített tanítói fizetésekről és engedélyezett korpótlékokról. 

1906. évi szeptember 30-iki állapot. 

Az iskolák, 
illetőleg tanítók 

jellege 

Az is-

kolák 

A ta-

nítók 

Fizetéskiegészítést élvez 
Összesen 

Első Második Összesen 
Államsegélyt élvez 

összesen Az iskolák, 
illetőleg tanítók 

jellege 

Az is-

kolák 

A ta-

nítók 
600 koronáig 800 koronáig 

Összesen 
ötödéves korpótlékot élvez 

Államsegélyt élvez 
összesen Az iskolák, 

illetőleg tanítók 
jellege 

összes száma ta-
nító 

korona 
összeg-

ben 
ta-

nító 
korona 

összegben 
ta-

nító 

Az össz. 
r. taní-
tók %-
ában 

korona 
összeg-

ben 
ta-

nító 

korona 
összeg-

ben 
tanító korona 

összegben 
tanító korona 

összegben 
iskola tanító korona 

összegben 

Községi . . . 1.449 3.766 3 1 . 0 0 0 435 172.157 438 11-63 173.157 289 28.900 1.118 111.800 1.407 140.700 508 1.246 313.857 

Róm. katli. . . 5.296 8.646 19 3.237 2.781 931.826 2.800 32-39 935.063 1.512 151.200 4.732 473.200 6.244 624.400 3.703 5.994 1,559.463 

Gör. kath. . . 1.987 1.909 235 65.117 887 326.582 :.122 58-77 391.699 450 45.000 1.112 111.200 1.562 156.200 1.445 1.576 547.899 

Gör. kel. . . . 1.728 1.932 146 38.642 38 10.978 184 9-57 49.620 185 18.500 214 21.400 399 39.900 372 411 89.520 

Ág. hitv. ev. . 1.331 2.053 3 793 424 135-717 427 20-80 136.510 267 26.700 1.316 131.600 1.583 158.300 900 1.268 294.810 

Ev. ref. . . . 1.917 2.804 9 2.630 1.038 391.923 1.047 37-34 394.553 590 59.000 2.738 273.800 3.328 332.800 1.646 2.690 727.353 

Unitárius . . 36 44 1 254 34 16.049 35 79-54 16.303 10 1 .000 30 3.000 40 4.000 3 3 40 20.303 

Izraelita . . . 467 866 105 30.950 105 12-12 30.950 163 16.300 582 58.200 745 74.500 344 582 105.450 

Összesen 14.211 22.020 416 111.673 5.742 2,016.182 6.158 27.96 2,127.855 3.466 346.600 11.842 

1 

1,184.200 15.308 1,530 800 8.951 13.807 3,658.655 
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rónával) és 30 van a X. fizetési osz-
tályban (1 2200 koronával és 29 à 
2000 koronával). Mindannyi megfelelő 
lakpénzzel. 

A tollnoki állások száma 50. (9-cel 
kevesebb, mint 1906. évben). Ezek kö-
zül 28 à 1600 koronával és 22 à 1400 
koronával. Mindannyi megfelelő lak-
pénzzel. 

A költségvetésnek ezen rideg szám-
adatai a tanfelügyelői intézmény fej-
lődésében korszakos jelentőséggel bírnak, 
és fényesen igazolják Apponyi gróf kul-
tuszminiszternek az állami tanfelügyelet 
iránt táplált meleg érdeklődését. Szük-
ségesnek tartjuk a tanfelügyelőségi költ-
ségvetés indokolását egész terjedelmében 
közölni. 

A népiskolai állami tanfelügyelet, 
így szól az indokolás, különös fontos-
sággal bír, nemcsak azért, mivel ennek 
hatáskörébe vannak utalva az összes 
népoktatási intézetek, jellegkülönbség 
nélkül, a kisdedóvótól a tanítóképző-inté-
zetig, hanem főleg azért, mivel ezen 
népoktatási tanintézeteknek igen jelen-
tékeny része nem magyar tannyelvű, 
amelyekben a nemzeti érdekek megóvása 
és terjesztése az állami felügyelet hivatása. 

Ilyen föladatok megoldására kiváló 
hivatottsággal, rátermettséggel és meg-
bízhatósággal bíró személyzet kell, ami-
nőt csak ágy lehet nyernünk, ha a 
tanfelügyelői pálya a többi közszolgálati 
ágakkal szemben legalább is egyenlő 
előnyöket nyújt. 

A tanfelügyelői pálya a mostani szer-
vezet mellett javadalmazás tekintetében 
egyáltalán nem kecsegtető, aminek oka 
főleg abban keresendő, hogy a személy-
zet az egyes fizetési osztályokba szer-
fölött aránytalanul van beosztva. így a 
68 tanfelügyelő közül csupán 3 van a 
VI. fizetési osztályban, 19 a YlI-ben és 
46 a VIII-ban. A 43 segédtanfelügyelő 
közül csupán 8 van a IX. fizetési osz-
tályban, a többi 35 a X-ben. A tollno-
kok, számszerint 59, mind a XI. fizetési 

osztályba soroztattak. Előlépésük rend-
kívül kedvezőtlen. 

Ezen tűrhetetlen beosztáson a köz-
szolgálat jól fölfogott érdekében a mi-
niszter halaszthatatlanul segíteni kíván, 
még pedig egyelőre olyképen, hogy a tan-
felügyelők közül 10 a VI., 19 a VII. és 38 
a VIII. fizetési osztályba ; a segédtaufel-
ügyelők a IX. és X. fizetési osztályba, 
szintén megfelelő arányban, beosztassa-
nak. A tollnoki állások pedig fokozato-
san segédtanfelügyelői állásokká alakít-
tassanak át. így 1907. évre 9 tollnoki 
állás beszüntetésével a segédtanfelügye-
lők létszáma 5l-re emelkednék, akik 
közül 22 a IX-ik és 30 a X. fizetési 
osztályba soroztatnék. 

Az egész tanfelügyelőségi személyzet 
javadalmazásának ilyen módon tervbe-
vett rendezése 1907. évi július hó 1-től 
kezdődőleg vitetik keresztül. 

Az állami tanfelügyelet hatáskörébe 
2535 kisdedóvó-intézet, 10 kisdedóvónő-
képző-intézet, 16.405 elemi népiskola 
(amelyek közül csak 9294 a tisztán 
magyar tannyelvű), 2296 gazdasági 
ismétlő-iskola, 358 felső nép- és polgári 
iskola, végre 89 tanító- és tanítónő-
képző-intézet (amelyek közül 10 nem 
magyar tannyelvű) van utalva. Ezt a 
nagyszámú tanintézetet a mindössze 169 
személyből álló tanfelügyelőség nem 
képes a legnagyobb buzgóság mellett 
sem úgy felügyelni, hogy azokban az 
állami és népművelődési érdekeket állan-
dóan ellenőrizze és biztosítsa. A tan-
felügyelőségi személyzetnek ezen föl-
adattal arányban álló emelése lehetetlen. 
A bajon tehát a következőképen kíván 
Apponyi gróf miniszter segíteni. 

A népiskolai hatóságokról szóló 1876. 
évi XXVIII. t.-cikk 3. § a a közoktatás-
ügyi minisztert följogosítja, hogy „a 
kir. tanfelügyelők mellett szükség ese-
tében egyes szakértőket az iskolák szak-
szerű vizsgálatával megbízhat, amely 
esetben azok napidíjat kapnak és úti-
költségeik megtéríttetnek". Ezen törvé-
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nyes alapon a nagyabb és kényesebb 
viszonyú tankerületekben kitűnő nép-
iskolai tanítókat, polg. iskolai, tanító-
képző-intézeti tanárokat , szükség esetén 
középiskolai tanárokat szakértő iskola-
látogatókul fog a miniszter megbízni, 
akik a kir. tanfelügyelők mellett bizo-
nyos meghatározott körzetekben a szá-
mukra kiadandó szabályzat szerint iskola-
látogatásokat fognak teljesíteni és ta-
pasztalataik felől a kir. tanfelügyelőknek 
beszámolni. Ezen szakértő iskolalátoga-
tók napidíjai ós útiköltségeinek fedezésére 
egyelőre 50.000 korona irányoz tátott elő. 

A kir. tanfelügyelők ós segódtanfel-
ügyelők útiköltségeit 5000 koronával, 
az irodi átalányokat szintén 5000 koro-
nával kellett emelni, mert a tanfelügye-
lők számára kiadott ú j Utasítás a tan-
felügyelet súlypontját az iskolalátoga-
tásokra helyezi, s az eddigi útiátalányok, 
főleg a nagyobb tankerületekben, kevés-
nek bizonyultak. Az irodaátalányok 
emelését pedig részint a fűtési és tisz-
togatási átalányok további engedélyezése, 
részint néhány irodabérnek emelése teszi 
szükségessé. 

A központban állandóan 2 tanfel-
ügyelő és egy segédtanfelügyelő teljesít 
szolgálatot. Ezeknek összes javadalma 
a „Központi i gazga tá s iná l van elő-
irányozva. 

= A Rákóczi-törvény. A képviselőház f. 
hó 19 iki ülésén terjesztette be dr. Weierle 
Sándor miniszterelnök a Rákóczi-törvényjavas-
latot, mely intézkedik Rákóczi és bujdosó tár-
sai hamvainak hazahozataláról és a Rákóczit 
és .társait megbélyegző 1715. évi törvény tör-
léséről. A törvényjavaslat, melyet a képviselő-
ház tagjai állva hallgattak meg, így szól : 

„O felsége, attól az érzéstől áthatva, hogy az 
elődeire hosszú századokon át súlyosan nehe-
zedett ellentétek és félreértések ma már rég 
letűnt korszak történelmi emlékeit képezik, a 
nemzetnek ismételten kifejezett közóhajára, a 
király és nemzet kölcsönös bizalmának újabb 

• zálogául, II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai 

hamvainak hazaszállítását legkegyelmesebben 
elrendelvén, s az országgyűlés mindkét háza 
efölött érzett hálás örömét nyilvánítván, elha-
tározta tik, hogy: 1. szakasz. II. Rákóczi Fe-
renc és bujdosó társainak tetemei hazaszállít-
tatván, országos küldöttségek által ünnepie-
sen a kassai székesegyházban, Thököly Imre 
tetemei p;dig a késmárki ev. egyházban tétes-
senek örök nyugalomra. 2. szakasz. Az 1715. 
évi XLIX. t.- cikk 2. és 3. szakaszai eltöröltetnek. 
3. szakasz. A II. Rákóczi Ferenc és bújdosó 
társai emlékének megörökítésére fölállítandó 
emlékmű és a hazaszállítás költségeire 550.000 
korona ajánltatik meg, amely az állami költ-
ségvetésben a miniszterelnökség átmeneti ki-
adásai között számolandó el és a pénztári 
készletekből fedezendő. 4. szakasz. Jelen törvény 
rendelkezései semminemű magánjogi következ-
ményekkel nem bírnak. 5. szakasz. E törvény 
végrehajtásával a miniszterelnök, a pénzügy-
miniszter és a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter bízatnak meg." 

„ M. Tanítók Orsz. Bizottsága. 
— Igazgatótanácsi ülés. — 

A M. T. Orsz. Bizottságának igazgató-tanácsa 
f. hó 18-án látogatott ülést tartott a Ferenc 
József Tanítók Házában. Az ülésen Kozma 
László elnökölt, akit beléptekor zajos éljen-
zéssel és tüntető tapssal fogadtak. 

Kozma László hatásos beszéddel nyitotta meg 
az ülést, ígérvén, hogy minden törekvését tanító-
társai anyagi és erkölcsi érdekeinek emelésére 
fogja fordítani. 

A zajos tetszéssel frgadott elnöki megnyitó-
beszéd után Kovács Vince (Arad) üdvözölte 
meleg hangon Kozma Lászlót, mint a becsü-
letes magyar tanító igazi mintaképét, az elnöki 
székben. Örömmel vett tudomást az elnök 
programjáról s kérte az igazgató tanács tag-
jait, hogy bizalommal és szeretettel támogassák 
az új elnököt nehéz föladatának teljesítésében. 

Ugyancsak Kovács Vince emelt szót az 
Abaúj tornavármegyei ált tanítóegyesület ama 
határozata tárgyában, mellyel néhány szótöbb-
séggel kimondotta, hogy „szakszervezetté" alakul 
át (? Szerk.) és csatlakozik a „sz.rvezett mun-
kássághoz", illetőleg a nemzetközi szociálisták-
hoz. Kovács Vince előterjesztésére az igazgató-
tanács egyhangúlag elfogadta a következő hatá-
rozati javaslatot: 

A Magy. Tanítók Orsz. Bizottságának igaz-
gatótanácsa mély sajnálattal és megdöbbenéssel 
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vett tudomást az Abaúj-tornavármegyei általános 
tanítóegyesület XXXVII. közgyűlésének ama 
határozatáról, melyben a nemzetközi szocialis-
tákhoz való csatlakozását mondotta ki. Midőn 
ama reményének ad kifejezést, hogy ez a saj-
nálatraméltó eset elszigetelt marad, bizalom-
mal elvárja az ország tanítóságától, hogy híven 
a magyar tanítók hazafias tradícióihoz, még a 
jelenlegi nehéz körülmények között sem engedi 
magát megtántoríttatni, ellenkezőleg: továbbra is 
bizalmát helyezi a nemzetbe és kormányába, 
amelyek remélhetőleg rövid időn belül módját 
fogják ejthetni annak, hogy a magyar tanítók 
jogos kívánságai teljesüljenek. A magyar tanítók 
hazafiassága eddig h kétségen fölül állott, reméljük 
és elvárjuk kartársainktól, hogy a nemzetközi 
szocializmus szirénhangjai még a megpróbál-
tatások nehéz napjaiban sem fognak útat találni 
nemzetnevelő nemes szívükhöz. 

Kozma L. elnök indítványára kimondotta az 
igazgató-tanács, hogy a Rákóczi-ünnepen úgy 
Budapesten, valamint Kassán és Késmárkon 
képviselteti magát ; ez utóbbi helyeken Kozma 
elnök vezeti a küldöttséget, Budapesten pedig 
Koncsek Lajos alelnök. 

Hajós Mihály titkár beterjesztette az augusz-
tusi közgyűlés jegyzőkönyvét, melyre a hitele-
sítők azt az észrevételt tették, hogy Földes 
Géza és Száva János megválasztása alapszabály-
ellenes. Az igazgató-tanács is ezen a véleményen 
volt, mert egyhangúlag elhatározta, hogy a 
jegyzökönyvet elbírálás végett főlterjeszti a 
közoktatásügyi minisztériumhoz. 

Áttért ezután a gyűlés a tanítói fizetésügy 
tárgyalására. 

Kozma László elnök jelentette, hogy a 
miniszterelnök expozéja után százával kapta a 
leveleket, melyeknek írói aggodalmuknak, izga-
tottságuknak, sőt forrongásuknak adtak kifeje-
zést. Erre ő fölvilágosításért egyenesen a leg-
illetékesebb fórumhoz fordult s meghatalmazás 
alapján fölolvassa Halász Ferenc min. taná-
csosnak hozzája intézett levelét. Az állami 
tanítók fizetésrendezése ügyében a min. taná-
csos úr utal a Néptanítók Lapjában „Az 1907. 
évi közoktatásügyi költségvetés" címen meg-
jelent cikkekre, a felekezeti és községi tanítók 
fizetésügyére vonatkozólag pedig kijelenti, hogy 
az erre vonatkozó törvényjavaslat már készen 
és végleges kiszámítás végett a pénzügyminiszter 
kezében van. Reméli a miniszter, hogy a felek, 
és községi tanítók fizetésrendezésére vonatkozó 
törvényjavaslatot még a f . év végén vagy a jövő 
év elején a képviselőház élé terjesztheti. A köz-
ségi és felekezeti tanítók alapfizetése egyenlő lesz 
az állami tanítók fizetésével. 

Az igazgató-tanács e bejelentést megelégedés-
sel vette tudomásul és hosszabb vita után az 

összes szavazatokkal 2 szavazat ellenében el-
fogadta a következőAatározati javaslatot : „Az 
igazgató-tanács bizalommal néz a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak a tanítóság 
helyzete javítását most már tettben is kifeje-
zésre jutott akciója elé; mindazonáltal ragasz-
kodik az Orsz. Bizottság azon határozatához, 
hogy a tanítóság a XI. fizetési osztályba foko-
zatosan beoszfassék s az erre vonatkozó hatá-
rozatokat kötelességszerűleg érvényesíti". 

Kisebb jelentőségű több folyó ügy elintézése 
után, a tárgyak egy része a jövő ülésre marad-
ván, az Orsz. Biz. igazgató-tanácsának Kozma 
L. által vezetett első ülése véget ért. 

= Népiskolai nyelvrendelet. Apponyi 
Albert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a képviselőház f. hó 19-iki ülésén válaszolt 
Petrovics István interpellációjára, a Lukáls 
miniszter által kibocsátolt népiskolai nyelv-
rendelet ügyó-ben. Az interpelláló legelőször is 
azt kérdezte, hogy törvényes volt-e as előbbi 
kormány s hogy rendeleteinek mi a jogi ereje ? 
Erre a kérdésre megadta a határoz i t feleletet 
a képviselőház 1905 június 21-iki határozatá-
ban, amely irányadó a kormányra nézve. Azok 
a miniszteri rendeletek, amelyek e határozattal 
ellenkeznek, t.ü'vénytek-n :k ; de ezek közül ki 
vannak véve természetesen az oly rendeletek 
és az oly ténykedések, amelyeknek teljesítésétől 
a kormányt a képviselőház el nem tiltotta. 
A folyó adminisztráció körébe tartozó s a tör-
vényekkel egyező rer. delet ,ket a képviselőház 
nem nyilvánította törvényteleneknek, ennélfogva 
az ily rendeletek jogilag ma is érvényesek. 
Ami a speciális esetet illeti, Lukáts miniszter 
rendelete, egy pontnak kivételével, egyezik a 
fönnálló törvényekkel. A rendelet különben 
csak reprodukálása W :assies miniszter egy 
régebbi, 1902-iki rendeletének. Az a pont, 
amelynek törvényességéhez kétség fér, a követ-
kező: Az 1903-iki törvény kimondja, hogy a 
tanító ellen fegyelmi vizsgálatnak van helye, 
ha oly cselekményt követ el, mely az állam 
nemzeti jellege, egysége, különállása vagy te-
rületi épsége, továbbá az állam nyelvének tör-
vényben meghatározott alkalmazása ellen irá-
nyul. Lukáts miniszter e törvényszakaszt 
alkalmazni akarta azokra a tanítókra is, akik 
a magyar nyelv oktatását elhanyagolják. A 
fönnálló törvényt erre nem lehet alkalmazni, 
a rendeletnek ezt a részét érvényben levőnek 
nem tartjuk. Tartalmilag azonban — folytatta 
a miniszter — helyeslem ezt az új intézkedést s 
gondoskodni fogok róla, hogy novelláris úton, 
a törvénynek k egészítése után, meglegyen a jogi 
alap is egy ily rendélet kibocsátására. A Ház 
a választ tudomásul vette. 
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Haza jöttél, pedig soha sem voltál te máshol, 
Porod volt csak messze, messze szép Magyarországtól, 
Be a lelked itt volt köztünk, félettünk lebegve, 
És mi is volt a te lelked? — a szabadság lelke. 
Susogott a szellő lágyan, vagy a vihar zúgott, 
A fájdalom vagy a keserv égő könnye hullott, 
Csörgött a kard, ágyú dörgött, omlott hősök vére: 
Te jutottál, mindig te, a magyar nép eszébe. 

Tavaszfélen hárs virágzott, illatot lehelve, 
Az a virág tálán lelked sóhaját lehelte; 
Tálán Zboró száz hársáról él se szállt a lelked, 
Ott volt, hol a szent szabadság álmát szövögetted, 
Ahol, mikor széjjel néztél, szíved azt dobogta: 
Nyomorult, ki bilincset ver a szép Magyarhonra, 
Nyomorult mind, ki a népnek szívét meg nem érti, 
Szabadságért lüktetését aki meg nem érzi. 

Nyomorult, s lia bíbor fedi — százszor nyomorultabb, 
Nyomorult, ki csak akkor ád, amikor koldulnák; 
Nyomorult és szégyenbélyeg homlokán és lelkén, 
Aki bűnben fogantatva, újabb bűnbe esvén: 
Bűneinek mérgét, kínját egy nemzetre ontja 
Azért, mert a lelkét-testét nem hajtja járomba. 
Azért, mert egy Istent imád és ez szabadsága 
S a szabadság életének legszentebb vallása. 

Mélyben, hogyha lelke fürdik, az üdv szárnya hordja, 
És enélkül átkozottan hullik le a porba ... 
Hajh Bákóczy, ki érezte, ki tudta úgy, mint te. 
Ki esküdött annyit a szent, áhítatos hitre: 
Hogy e földön legdrágább a népek szabadsága, 
S ha kell, mindent áldozzunk föl erre az oltárra. 
Áldozzunk föl, mert enélkül, hajh! olyan az élet, 
Mint a tölgynek vesztett élte,... kit vihar kitépett. 

Hajh ! Bákóczy, fejedelmünk, szentséges nagy lelked, 
Amikor a százhárs alól szerteszét lehelted: 
Megrezzent a fű, virág, fa és mind azt susogta: 
BÁkóczynák, nagy lelkének, nagy lehet a gondja. 
Vihar támadt, Rákóczynák gondját tovább vitte, 
Fölébresztve a nemzetet borzadalmas hitre. 
Ez a hit, mint átok tört át minden magyar keblet, 
Zúgva vitte, hajh, hírül, hogy bilincséket vernék. 

Zúgott a hír, azlán zúgott lelkek viliarzása, 
Azt zúgta : a magyar nemzet nem élhet rabságba ! 
Minden kar egy mennykő legyen, minden érzés átok, 
Tiporja, mind, ki láncra ver itten szabadságot. 
Jött a nap és tárogató hívott a nagy harcra, 
Hogy aki él, aki magyar, álljon az mind harcba. 
Hajh, de mi lett ? egy nemzetből lett két harcos tábor : 
Kuruc, labanc. Gaz a labanc — a kuruc hős, bátor. 

Kuruc előtt szentség volt a nemzet szabadsága, 
A labanc ezt gyalázta meg, ezt tiporta sárba ; 
A labancból német beszélt, alávaló fajta, 
A kurucot a szabadság szent szelleme hajtja. 
Mi lett a vég ? — hajh, Rákóczy, ha te tudtad volna, 
Hogy a magyar becstelenül áll áruló sorba ! 
Nagy szívedet tán kitéped inkább, hogy ezt lássa, 
Előbb, hogysem nagy lelkedet ez borítsa gyászba. 

Szegény, szegény édes hazám ! Drága fejedelmünk ! 
Égjen-e még, zokogjon-e a mi nagy keservünk, 
Vagy örüljünk, hogy az akkor elhullt hősök vére 
Bosszúért és igazságért kiált föl az égre. 
Szegény, szegény én nemzetem, ha volt okod sírni, 
Szent széllemét Rodostóból vissza-visszahívni, 
Hogy az élő szabadságot e széllemben lássad 
S porát, melyben a szellem élt, mindörökké áldjad : 

Most ne sírjál vagy ha sírsz is, örömkönnyed ontsad, 
E könnyeket a szívére vígan harmatoztasd ; 
Harmatozó könnyeidet lelke megcsókolja, 
A szabadság szent érzését közibénk így hozza. 
Hajh! Rákóczy, fejedelmünk s ti bújdosók véle, 
Kik érző szívek voltatok az ő szent szívébe 
S kiknek szívük az övével mindig egyet dobbant : 
Mindig itt élt a szívetek, soha ki nem, lobbant. 

Mindig itt élt, s visszajőve, Isten ! mit is mondjunk ? ! 
Óh mi legyen mostan nagyobb, örömünk vagy gondunk ? 
Örömünk, mely tengernyi nagy, boldogítón édes, 
Avagy gondunk, mely fölszáll az egek Istenéhez! 
Gondunk, amely arra tanít : magyar : kuruc légyen ! 
Rákóczynák szellemével szabadságért égjen! 
Békében a munka áldja, s hogyha vihar éri : 
Ellenére csapásait mint az átkot méri. 

Hajh! Rákóczy, hajh! Bercsényi, megjöttetek hozzánk, 
Ég a szívünk, ég a lelkünk, lángol a mi orcánk. 
S_ ti bújdosók : mind itt vagytok, újra láttok minket, 
Ölelitek, csókoljátok a mi szíveinket. 
Ölelitek, csókoljátok, mi meg égre nézve 
Ezt kiáltjuk, lánglobogva, föl a magas égre: 
Porló szívek ! A százszor szent szabadság áldása 
Valósulva áradjon szét szenvedett hazánkra! 

Minké Bcla. 

A galatai szent sírnál. 
A nagy fejedelem h a m v a i ú tban vannak , 

hogy végre az édes haza megszentel t fö ld jében 
örök nyuga lomra térjenek. A hős Rákócz inak 
fenköl t szelleme azonban m á r i t thon van, e lő t -
tünk lebeg és lángra g y ú j t j a hevülő szíveinket. 
Örömében pezseg a nemzet lángheve, megmozdul 
egy ország népe, hogy t isztelet tel adózzék a n n a k 
a nagy fejedelemnek, kinek másfélszázados h á l á -
val tar tozot t . Hazahozzuk d rága pora ' t , h o g y 
nemzeti o l t á rnak állítsuk m a g u n k e ;é, h o g y 
hazafiúi csüggedésünk nehéz napja iban legyen 
több egy szent hellyel, ahol imába foglalhassuk 
hazafias vágya inka t s boldog reménnyel t ö l t -
hessük meg csüggedő lelkünket . 

Most, midőn a honfiúi kegyele t fekete díszt 
ölt a nagy nemzet i ünnepre s a távol kelet i 
országból büszke gyászkíséret hozza őt vissza 
a boldog nemzetnek k i tá r t kar ja iba , u to l já ra 
még egy p á r percig elfog a megszégyenülés 
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érzete, amint eszünkbe jut a hálátlan mult, 
mely oly sokáig tűrte, hogy csak a zarándokút 
nehézségein át juthatott a magyar ahhoz az 
oltárhoz, ahol a nagy Rákóczi szelleme ihleti 
meg a hazafiak kebelét. 

Egy egész nemzetnek hálás figyelme meg-
testesül annak a néhány magyarnak útjában, 
akik immáron utoljára és mint utolsók végzik 
a zarándokút fáradalmait, mert mire azon az 
úton ismét visszatérnek, az ő szívük már nem 
lesz a megszégyenülés keserűségével teli, az ő 
ünnepi küldetésük immár a diadal örömét sugá-
roztatja ki orcáikból, midőn a fejedelem drága 
poraival közelednek a haza határaihoz. 

A sok száz kilométeres út távolságán át-
harsog a lelkes nemzetnek síró hozsannája, 
mellyel hazavárja a fejedelmi hamvakat . . . 

. . . Turistanaplóm jegyzeteiből legyen szabad 
egy három év előtti lapot idéznem, melyen 
a most nemzeti figyelemmel kísért útvonalat 
egymu gam barangolván be, csöndes rezignáció-
val elmélkedtem én is ott, a galatai kis templom 
piros márványlapja előtt, melyet a fejedelmi 
hamvak fölé emelt a Csáky-grófok ősi és hazafiúi 
kegyelete.Legyen szabad erre nemcsak az alkalom 
célszerűségéből, de azon őszinte vallomással is 
hivatkoznom, hogy engem ez útra nemcsak a 
távol keleti országok exotikus látványa csábított, 
hanem — tanítóember létemre — azon tömérdek 
történelmi vonatkozás is, mellyel nemcsak Török-
ország, de általában a Fekete-tenger melléke 
és a Boszporus partja köti le figyelmünket. 

Kezdem ott, hogy az orsovai állomáson utolsó 
aprópénzünket román lei és banikra váltottuk, 
ahogy a hajóra lépve a szolgabírósági hiva-
talnok elszedi útlevelünket s ráüti a magyar 
állam elbocsátc-bélyegét, ahogy a hasító füttyre 
kikapcsolják a hajó kötelét a kikötőhíd oszlopá-
ról s pillanatról pjllatatra távolodik előttünk 
az utolsó magyar állomás. 

A parton maradt búcsúzó honfitársak kendő-
lobogtatása megrezegteti szívünk érzelmi húrjait. 
Ahogy a búcsúztató kendőlobogtatást viszonzom, 
a távolodó haza felé visszarepül fájdalmas 
sóhajom : hátha nem látlak többé viszont, drága 
szülőföldem, mint azok a messze földön nyugvó 
drága honfitársaim, kiket a politika hullámai 
elsodortak messze idegenbe ! Engem ugyan 
nyugodt érzelmek sodornak arra, talán nemcsak 
a hazafiúi kegyelet, talán tudományszomjúság, 
talán kíváncsiság is, de senki sem tudhatja ma, 
mit hoz a holnap. Halandók vagyunk. 

Ahogy a hajó továbbsiklik velünk a Duna 
hullámain s visszarévedező tekintetünk a távo-
lodó tájkép felé elmereng, lelkünk megtelik 
gyönyörűséggel attól a képtől, melyet elhagyunk. 
Ha úgy akarná a Mindenható, hogy lábunk 
többé ne érje szép hazánknak drága földjét, 

lelkünkben a természetnek csodás szépsége 
vésődjék utolsó benyomásul s emlékezetünkben 
a haza szimbólumául azt a gyönyörű panorámát 
vigyük magunkkal, mely az országhatáron itt 
elénk tárul. 

Nagy hegyek alján csöndes méltósággal 
hömpölyög a folyam árja s mint katlanba zárt 
hatalmas tó ihleti meg a költői lelkeket. Las-
sanként elvész a határvároska háztömege a 
tekintetünk elől s egy kis darab török világ 
kerül a figyelmünk elé. Jókainak Senki-szigete 
ez, vagy ahogy hivatalosan nevezik, Ada-Káleh. 
A kutató látcsöveken át itt-ott még egy-egy 
szuronyos magyar bakát fedezhetünk föl, de 
azért minden hajóslegény tudja, hogy ez már 
nem Magyarország, de nem is Románia, nem 
is Szerbia, de még Törökország sem, jóllehet 
selyembugyogós, lefátyolozott menyecskéket is 
látni nem egy helyen, ami természetesen a keleti 
látványosság ingerével hat a hajó utasaira. 

Amikor ezt is elhagytuk, eltűnt előttünk a 
hazai határkép szépsége és a hegyes part eresz-
kedik. A Vaskapu előtt már dombos part sze-
gélyezi a Dunát. 

Maga a Vaskapu, mint látványosság, nem 
elégíti ki az utas kíváncsiságát, mint műszaki 
alkotás azonban ritka érdekesség. A folyam 
néhol két kilométernyire is kiszélesedik, jóllehet 
a hajózható műút alig két hajónyiszélességű. A 
Duna többi része járművel megközelíthetetlen. 
Ilyenkor, nyári alacsony vízállás mellett, ezernyi 
ezer kicsiny-nagy szikla nyúlik ki a vízből s 
ezeken törik meg zúgva, zajjal a rohanó ár. 
A müútat csak egy-egy színes pontron jelzi, 
melyeket óvatosan elkerül a figyelmes hajós-
kapitány. 

Mikoron a kiálló sziklák eltünedeznek, egé-
szen ellapul a vidék. Jobbról egy darabon még 
szelíd lejtőjű dombok kísérnek, de mire ránk-
sötétedik az est, a tájképi kilátás már semmi 
érdekeset nem nyújtana. 

Keleti időjárás szerint óramutatónkat egy 
órával előre kell tolnunk. A keleti ember éle-
téből egy óra elsikkad. 

Kétoldalvást idegen országok határai között 
síklik tova hajónk. Mindenfelől idegen szó éri 
fülünket: angol, német, francia, román, szláv, 
török, a fedélközi utasok között még magyar 
is, muzsikus cigányok ; ideszerződtek valamerre, 
román fürdőbe, a nyáron át. Nem vagyunk hát 
egészen idegenben : a csillagos kék ég is úgy 
mosolyog ránk, mint odahaza, talpunk alatt a 
fedélzet sem oly idegen, mint ahogy féljük: a 

I Dunagőzhajózási Társaság hajóján vagyunk. 
I Kedves megnyugvásunkul szolgál, hogy Passautól 

a Fekete-tengerig majdnem egészen magyar a 
I hajókormányzat. 
1 Az esti szellő hűs fuvalma fedél alá kény-
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szerit és pár órai csöndes szunyókálásban új 
erőt gyűjtünk az út fáradalmaihoz. 

Midőn hajnalban ismét megélénkül a hajó 
fedélzete és a reggeli hűvös szellőben széttekin-
tünk az egyhangú, sík, dombos táj fölött, jobbkéz-
felől már nem Szerbia, hanem Bulgária határait 
mossa a Duna. Viddin, Lompalánka, Rahova, 
Nikápoly, Sistor, Ruszcsuk, mindmegannyi erős 
várai a harcias kis bolgár nemzetnek, és a föld, 
mely a mozgó panorámában elvonul előttünk, 
a megerősített várakban fölkiáltójeleket állít 
elénk, melyekről a történelem lapjai tesznek 
tanúságot, hogy magyar vitézség is harcolt 
körülöttük. A török nagy hatalma azóta meg-
csappant, kijebb, keletre szorította az előre-
nyomuló kereszténység. I t t a partnak a bolgár 
az ura s féltve őrzi a véráztatott régi várfalakat. 

Az utazás meglehetősen unalmas, mert az 
állomások nagy távolságban követik egymást 
és a partvidék egyhangú, lakatlan, kopár. Mire 
d. u. 4 órakor megérkezünk Giurgiu állomásra, 
— ahonnan a legrövidebb út vezet Bukarest, 
illetve a román fővároson át a Fekete-tengerig — 
fáradtan, az unalomtól kimerülten kapaszkodunk 
egy rozoga, poros bérkocsira, mely rengeteg 
homokbuckákon és egy kis városka emeletes 
házsorain át szállít a vasúti állomásra. Előbb 
még természetesen az útlevélvizsgálat proce-
dúráján kell átesnünk a hajóállomáson, a vonatra 
azonban nem kell sokáig várakoznunk, s mire a 
napleáldozik, harmadfélórás vasúti utazás fáradal-
main is túlvagyunk : megérkeztünk Bukarestbe. 

Románia fővárosáról mostani világkiállítása 
alkalomszerűségéből sok szó esik a napilapok-
ban. Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, de 
meg a városismertetés nem is lapunk keretébe 
illik, hát csak az összeköttetés mián említhetem, 
hogy a korán reggeli vonattad egyenes össze-
köttetést kaphatunk a Fekete-tengerrel, illetve 
Konstanzával, a Konstantim'pollyal való for-
galom legélénkebb kikötőjével. 

Ez az a szárazföldi útvonal, melyen át haza 
fogjuk hozni II. Rákóczi Ferencet. Az idő 
mértékével személyvonaton nem egészen hét 
órányi út, távolságban 233 kilométer, túrisz-
tikai érdekesség szempontjából azonban kifejez-
hetetlen kínos unalmasság, mely rengeteg hosszá-
ban tengernyi sík termőföldön kívül épen csak 
néprajzi szempontból nyújt valamirevaló lát-
ványt az egymástól messzire fekvő, igénytelen 
kis állomásokon. 

A tűrhetetlen meleg nyomasztólag hat kedé-
lyünkre. Türelmetlen kíváncsisággal tekintünk 
ki jobbra-balra a kocsi ablakából, de a mezei 
munka egyhangúságán kívül legföljebb egy-egy 
színes népcsoport, oláhok, cigányok, törökök 
bámész ácsorgásán akad meg a figyelmünk. 

Csak úgy 11 óra felé áll meg a vonatunk 

hosszabb pár percig a Dunának 16 kilomé-
ternyi széles völgye előtt, Fetestynél. Itt egy 
pillantásra alkalmunk nyílik meglátni azt a 
műszaki remeket, melynek csodájára messze 
földről jönnek ide a szakemberek. Itt van 
ugyanis a Dunának legnagyobb hídja, mely az 
árterülettel együtt 13 kilométernyi hosszúság-
ban nyúlik bele a Dobrudsába. A tulajdonképeni 
folyamon át 38 méternyi magasságban, 750 
méternyi hosszúságban húzódik s alatta vitorlás-
vagy tengeri hajók is elférnek. 

Mikor ezen átrobogott vonatunk, benne 
vagyunk a kopár, terméketlen, kietlen Dobrud-
sában. Itt-ott egy-egy bolgár vagy török pásztor-
tanya, vagy koldússzegény cigányfalu, alacsony 
sárviskókkal, gyékényfödelű kis templomtorony-
nyal, hébe-korba egy karcsú kis minorettel, 
vagy messze, a falu határában idomtalan kősorok, 
primitív török-tatár temetők. Sehol egy lombos 
fa, sehol egy zöld cserje ; ami olyasféle akad 
az útban, az inkább valami mocsaras mélyedés 
körüli sás, melyet a hosszas szárazság fehér 
porlepellel borított. 

Kelet felől mohó vággyal lessük már a tenger 
panorámáját. Végre, de épen csak párpercayire i 
végállomás előtt, teljes fönségében tárul föl 
előttünk a végtelen víztükörnek sötétkék azúrja. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Budapest.) Bomhányi Sándor. 

I R O D A L O M . 
Kossuth Ferenc beszédei. (Kossuth Ferenc 

Harminc parlamenti beszéde, életrajzi adatokkal 
kíséri Hentaller Lajos. A beszédeket sajtó alá 
rendezte Szatmári Mór. Számos képpel. Ára 
5 korona, bekötve 7 korona. Megjelent Kunossy, 
Szilágyi és Társa kiadóhivatalában, Budapesten.) 
Abban a harminc beszédben, mely 1895-től 
1906 ig Kossuth szónoklatainak legjavát tar-
talmazza, nincs egyetlen egy fölösleges szó, 
plasztikus és tömör képei mind a meg-
világítandó helyzetnek, a kifejtendő kérdésnek, 
mely a tárgyalás szőnyegén áll. Nyugodt ele-
gáncia, mélyen boncoló elme, a tárgy minden 
részletét felölelő szakértelem nyilatkozik meg 
ezekben, úgy, hogy bármely nyugot-európai 
parlamentnek díszére válnának. De előttünk 
azonkívül még egy sajátképeni beccsel bírnak, 
hogy t. i. a függetlenségi politika egész rend-
szerének integráns fölfogására tanítanak. Pro-
gramot tartalmaznak, egységes programot, nem-
csak általános körvonalaiban, hanem a kivi-
hetőség eszközei minden részletének föltárásával. 
Kossuthnál megdől az a vád, mely a 48-as 
politikára a meddő negáció bélyegét szerette 

; sütni hosszú időn át. Nem a jogfönntartás 
bujkáló rejtekei ezek a beszédek, hanem a 
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küzdelem áthelyezése a pozitív jogalkotás nyilt 
mérkőző-terére. Egy valódi státusférfi gondo-
latai, aki előtt a kormányzás nem bürokratikus 
lemorzsolgatása az ügyeknek, hanem az ország 
népe millióinak fölvértezése a megélhetés harcá-
ban, a jólét és szabadság fegyvereivel. Mint 
politikust, mint mérnököt, mint költőt, képző-
művészt és zeneszerzőt mutatja be a kötet 
Kossuth Ferencet. De csodálatos lelki meg-
nyilatkozása, e sokoldalú irányának alapja mégis 
egy, az ember, akit a jó és szép kultusza ragad 
az alkotás minden terére. Nem véletlen egészen, 
hogy az, aki a politikai harcok sokszor sivár 
s még gyakrabban köznapias vesződségekkel 
kövezett útjára egy örökölt nagy rév után 
vállalt kötelezettség oly benső átérzésével lépett, 
mint Kossuth Ferenc, ezt az altruizmust a 
művészet szeretetében is kifejezésre juttassa. 
Mert mi egyéb a művészet kultusza, mint a 
legtisztább altruizmus ? És ebben az értelemben 
a politika is művészet, mert forrása épúgy az 
emberi szív, mint az örök szép alkotásainak. 
Kossuth Ferenc politikai egyénisége művészi 
géniusza reflexeit mutatja, és így nagyon is 
hozzátartozik beszédeiben megnyilvánuló poli-
tikai jellemzéséhez költői és művészi jellemzése is. 
Az olvasó érdekkel fogja bizonyára kísérni az 
„Atyám halála után" „Megválasztatásom" stb. 
című verseket s az „Une phrase musicale" című 
zenedarab sajátos rezignációjú édes-bús dallamát, 
melyben mintha a távoli olasz égalj ifjúkori 
emlékei csendülnének vissza forró vágyódással. 

A Rákóczi-ünnepnapok egész irodalmat terem-
tettek. Megemlítjük a hozzánk beküldött ily-
nemű munkák közül (hosszabb méltatásukra 
nem lévén ezúttal terünk) a következőket : II. 
Rákóczi Ferenc vallásos élete és munkái. í r ta 
Fraknói Vilmos. (Ára 1 K.) Rákócziért! Regé-
nyes színmű 3 fölvonásban ; írta Erdó'si Károly. 
(Ara 80 f.) II. Rákóczi Ferenc élete. Irta 
dr. SziMay János (Ára 24 f.) Mind a három 
a Szent István Társulat kiadásában jelent meg. —-
Rákóczi jön. Ünnepi beszédek, szavalatok és 
vázlatok II. Rákóczi Ferenc, Zrinyi Ilona és 
Thököly Imre hamvainak hazahozatala alkalmá-
ból. írta Vaday József. A szerző nevét már ismer-
jük „Rákóczi és a Kurucvilág" című művéről, 
mely a mult évben jelent meg s Thaly Kálmán 
elismerését, valamint a közönség tetszését meg-
nyerte. Ez az új munka alkalmi természetű 
ugyan, de mint emlékkönyv is értékes lesz, 
mert a Rákóczi-korszak tanulmányozásán alap-
szik s úgy a beszédek, mint a vázlatok és 
szavalatok tartalmas korrajzot adnak. Ára 2 K. 
Megrendelhető a szerzőnél Nagyváradon, köz-
vetlenül vagy bármely könyvkereskedő útján. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Zubek Mihály oki. tanítót a 
szegvári külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Lukenich Ilona oki. tanítónőt a magyarrégeni 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Szentpétery Gyula 
oki. tanítót a perecseni áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá; Korálov Olga oki. tanítónőt az ulmai 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Pál Lajos áll. 
el. isk. tanítót a bajánházi áll. el. isk.-hoz; 
Voith Ilona oki. tanítónőt a huszti áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Sárkány György oki. tanítót 
a miavarudniki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Schiller Imre oki. tanítót a gyalári áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Trumits Márk és Iiankovits 
Vukoszáva titeli közs. el. isk. tanítót, ill. tanító-
nőt az ottani áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ill. 
tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : G-erhardtné 
Proschka Hona makói külterületi áll. el. isk. 
tanítónőt a makói belterületi áll. el. isk.-hoz; 
Péter Emilia kolozsvári áll. el. isk. tanítónőt 
az erzsébetfalvai áll. el. isk.-hoz; Hevesi Isván 
szegvári külterületi áll. el. isk. tanítót a szeg-
vári belterületi áll. el. isk.-hoz ; Reviczky Ferenc 
szegvári áll. el. isk. tanítót a csongrádi bel-
területi áll. el. isV.-hoz; Scheffcr Emilia szat-
mári áll. el. isk. tanítónőt a mádi áll. el. isk.-
hoz; Tokos Julianna makói külterületi áll. el. 
isk. tanítónőt a makói belterületi áll. el. isk.-
hoz ; Fazekas Lajos avasvámfalui áll. el. isk. 
ig.-tanítót a zalaegerszegi áll. el. isk.- hoz ; Boga 
János gyalári áll. el. isk. tanítót a dévacsángó-
telepi áll. el. isk.-hoz; özv. Szilágyi Gyuláné 
erzsébetfalvai áll. el. isk. tanítónőt a kolozs-
vári áll. el. isk.-hoz; Hankisz Blanka mádi áll. 
el. isk. tanítónőt a szatmári kültelki áll. el. 
isk.-hoz ; Klement Janka hódmezővásárhelyi áll. 
el. isk. tanítónőt a breznóbányai áll. el. isk.- hoz ; 
Zsigmond Gáspár türkösi és Zélenka Gizella 
zajzoni áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt köl-
csönösen; dr. Mauks Ernő csongrádvármegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot a nyitravármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az Eötvös-alap küldöttsége tisztelgett 

f. hó 17-én Molnár Viktor államtitkárnál, mint 
az Eötvös-alap tiszteletbeli elnökénél, hogy 
legfelsőbb kitüntetése alkalmából szerencsét 
kívánjon őméltóságának. A küldöttség szónoka : 
Ujváry Béla elnök hangsúlyozta, hogy mint a 
szeretet művén munkálkodó nagy tanítói család 
tagjai jelentek meg a tiszteletbeli elnöknél, akit 
nagy kitüntetés ért s akinek örömében a család-
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tagok osztozni kívánnak. Kérte az államtitkárt, 
hogy tartsa meg úgy az Eötvös-alapot, vala-
mint a tanítóságot szeretetében. Az államtitkár 
úr nagyon szívesen fogadta a küldöttséget s 
ígérte, liogy az Eötvös-alap emberbaráti céljait 
mindenkor szívesen fogja előmozdítani. Válaszá-
ban kitért a tanítók fizetésügyére is és ígérte, 
hogy ezirányban is érvényesíteni fogja befolyását 
a tanítók érdekében. Az államtitkár úr egy 
darabig elbeszélgetett a küldöttség tagjaival, 
akik azzal a meggyőződéssel távoztak, hogy 
Eötvös-alapunk egyik leghatalmasabb támasza 
Molnár Viktor államtitkár, tiszteletbeli elnökünk. 

— Lapunk mai számából, a nagy tárgy-
halmaz miatt, számos közlemény maradt a 44. 
számra. 

— A Magyar Pedagógiai Társulat f. hó 
20-án dr. Fináczy Ernő elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen Kemény Ferenc reáliskolai igaz-
gató a békemozgalom pedagógiai jelentőségéről 
értékezett. Előadásában mindenekelőtt azt fejte-
gette, hogy mit várnak a békebarátok az isko-
lától s hogy ebbeli törekvéseik jogosultak-e? 
Majd rátért arra, hogy mit tehet az iskola és 
a tanítóság a béke érdekében s hogy mi történt 
már ez irányban a különböző kultúrnemzetek-
nél és a mai napig megtartott tizenöt nemzet-
közi békekongresszuson. Indítványozta, hogy a 
madarak és fák napjának mintájára évenként 
egy tanítási óra a béke eszméjének megismer-
tetésére fordíttassék. (Célszerűbb, ha az egész 
tanítást ez a szellem lengi át. Szerk.) Ezután 
dr. Vangel Jenő beszélt a tanszermúzeumról, 
a pedagógiai könyvtárról és a vele kapcsolatos 
pedagógiai olvasóteremről. Kifejtette ez intéz-
mények fontosságát, ismertette történetüket és 
végül bejelentette, hogy legközelebb a peda-
gógiai könj vtár mellett meg fog nyílni a peda-
gógiai olvasóterem. 

— Magyar tanítók dicsérete. A somogy-
megyei Osokonya községben f. hó 14-én nagy 
ünnepségek közt leplezték le gróf Széchényi 
István és Kossuth Lajos szobrát, melyeknek 
fölállítása körül nagy érdemeket szerzett két 
kitűnő kartársunk : Szalóky Dániel és Arany 
Bálint. A szoborleleplezésre leutazott Kossuth 
Ferenc kereskedelmi miniszter is és jelen volt 
a Széchényi-család több tagja. Említett két 
kartársunk az ünnepségeken előkelő szerepet 
vitt. Szalóky Dániel ünnepi himnuszt írt ez 
alkalomra, Arany Bálint pedig az ünnepi beszé-
det mondotta. Az előkelő közönség érdemes 

két kartársunkat nagy kitüntetésben részesítette : 
gróf Széchényi István felköszöntőt mondott 
Arany Bálint és Szalóky Dániel tanítókra, 
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter pedig 
a következő elismerő-beszédet mondotta Szalóky 
Dánielről : „Itt ül mellettem egy ősz ember, 
aki negyven év óta néptanító ebben a község-
ben. Hazafias nemzedéket nevelt, szegény ember 
maradt, de gazdaggá lett érdemeiben. (Igaz ! 
Ugy van !) Ritkaság az, hogy negyven évig 
szolgálhassa valaki ugyanazt az ügyet, ugyan-
azon a helyen, ugyanazzal a buzgósággal és 
olyan eredménnyel, hogy tanítványai megleptek 
minket hazafias érzelmeikkel, széles látkörükkel 
és odaállíthatok, mint az intelligens magyar 
nép fiainak valóságos példányképei. Itt ezt 
az ősz embert a községben a teljes tiszte-
let környékezi. 0 elnökölt ma e díszebé-
den, melyen a társadalom minden osztályához 
tartozók vesznek részt és mégis ő, az az ősz 
néptanító az, aki legjobban illik az elnöki 
székbe. Erre a néptanítóra emelem poharamat, 
mint magyar miniszter, és a magyar néptanítók 
elé állítom, mint példát. Éljen Szalóky Dániel !" 
Jóleső örömmel adunk hírt érdemes kartársaink 
e megbecsüléséről, ami azt mutatja, hogy a 
•munkáját derekasan végző magyar tanító már 
számottevő tagja a társadalomnak. Még egy 
harmadik kartársunkról is meg kell emlékeznünk: 
Gaál Istvánról, aki ünnepi ódát írt és szavalt 
el ez alkalommal. 

— Az abaújmegyei határozatról ezeket 
írja a Budapesti Hírlap: „Ha az illető urak 
azt várták, hogy e határozat nyomában nagy 
ijedség fog járni, alaposan tévedtek, mert az 
emberek alig vetettek ügyet rá, legföljebb meg-
mosolyogták. Nekünk azonban nincs kedvünk 
mosolyogni, a dolog több oknál fogva igen 
szomorú. Mit értenek ezek az urak a szociáliz-
mushoz való csatlakozáson? Azt-e, hogy taní-
tásukban a szociálizmus elveit fogják a fiatal 
lelkekbe csepegtetni ? Ezt nagyon kikérjük 
magunknak; a szociáldemokrácia ma politikai 
párt és az iskolában nincsen helye semmiféle 
politikának. Ha a tanfelügyelő azt fogja jelen-
teni az abaújmegyei tanítókról, hogy az isko-
lában politizálnak, akkor fegyelmi vizsgálatot 
fognak kapni. Ha azonban az a határozat azt 
jelenti, hogy ők, a tanítók, politikai meggyő-
ződésükkel a szociálistákhoz állanak, akkor újra 
kérdezzük : szabad-e a tanítóegyesületeknek, mint 
ilyeneknek, politikával foglalkozni? Ezek egészen 
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hallatlan dolgok. Ha végül sem ezt, sem azt 
nem jelenti a hír, hanem talán azt, hogy az 
illető tanítók bérharcot szándékoznak indítani 
a tőke, illetőleg a vállalkozó kapitalisták, ille-
tőleg az állam és egyház ellen, akkor sok sze-
rencsét kívánunk nekik ahhoz az új pályához, 
melyet kétségtelenül nemsokára választani fog-
nak. Hogy mi a tanítók barátjai vagyunk, 
résztveszünk küzdelmeikben, támog .tjük anyagi 
törekvéseiket is, sokszor bebizonyítottuk. A mi-
nap, a költségvetésről szólván, hibának bélye-
geztük, hogy a tanítókról még nem gondosko-
dott. De fájdalommal látjuk a magyar tanítóság 
dekompozíciójának itt is, ott is feltűnő jelensé-
geit. Hát igazán csak bérviszony van az iskola-
fönntartó és a tanító közt? Nincs-e ennek a 
viszonynak etikai tartalma is ? Tanítóink igen 
jól tudhatják, hogy a tanítói fizetésnek rende-
zése az egész világon a súlyos pénzügyi pro-
blémákhoz tartozik, mert ha csak 200 koroná-
val emeljük a tanítói fizetést, az is körülbelül 
6 millió többkiadást jelent. De nem szabad 
sajnálnunk a tanítóktól a millió1 at, sőt kimond-
juk, hogy 200 koron i : javításnak alig valami. 
A tanító a mi reményünk, a tanító a legfon-
tosabb pozíciók egyike a nemzet kultúrai emel-
kedésére vonatkozó számvetésünkben. De nem 
as a tanító, aki, mert a fizetésjavítást egy évre 
élhdlaszto'ták, szociálistának csap föl, aki tehát 
meggyőződését ilyenek miatt is változtatja. Ha 
megkapja majd a fizetésemelést, vissza fog ved-
leni a kapitalista-rendszer hívévé. Ilyen ideális-
ták nevelik gyermekeinket?" 

— Negyven évig taní tó . Mátyás Endre, a 
gróf Wenckheim Frigyes szentmiklósi uradal-
mának tanítója, a „Moson vármegyei róm. kath. 
tanítóegyesület" hosszú időn át volt elnöke, 40 
évi tanítói működés után nyugalomba voniűt. 
38 évet töltött a fönti uradalom jánosházi 
pusztáján. Egyike volt ő a megye köztisztelet-
ben álló tanítóinak. Adja Isten, hogy nyugdíját 
sokáig élvezze ! 

— A Gyermeknap tá r , melyet t. kartársaink 
buzgalma a mult évben 32 ezer példányban 
terjesztett el a tanulóifjúság közt s melynek 
minden példánya után 2 fillér jut az Eötvös-
alap javára, most jelent meg az 1906/7. iskolai 
évre, az Orsz. Állatvédő-Egyesület kiadásában. 
A Gyermek naptár kiállítása ezúttal is nagyon 
szép, képei — Széchy festőművész alkotásai — 
egytől egyig sikerültek. A naptár tartalmát 
közelebb ismertetjük Irodalom című rovatunk-
ban, egyelőre fölhívjuk arra t. kartársaink 
figyelmét, kérve őket az Eötvös-alap elnöksé-
gének nevében, hogy e kettős nemes célt szol-

gáló 10 filléres naptárt a tanulóifjúság közt 
a mult évit meghaladó buzgalommal terjeszteni 
szíveskedjenek. Mutatványpéldányt, lev.-lapon 
kifejezett kívánságra, tanítóknak ingyen küld 
az Orsz. Állatvédő-Egyesület irodája: IX. ker., 
Ernő-utca 11—13. sz. 

— A tanítóválasztás. A fővárosban min-
den tanítóválasztás után fölmerül a terv, hogy 
a mai eljáráson módosítani kell. Tervezgetnek 
is jobbra, balra, de rendesen arra a meggyő-
ződésre jut mindenki, hogy a fővárosi törvény 
keretén belül a mai renden változtatni nem 
lehet. Most Szabó József bizottsági tag indítványt 
adott át a főpolgármesternek, hogy terjessze 
azt a közgyűlés elé. A z indítvány azt kéri, 
hogy a közgyűlés utasíts-a a tanácsot, illetőleg 
a tanügyi osztály vezetőjét, hogy az ideiglenes 
tanítók és tanítónők alkalmazásánál a fővárosi 
alkalmazottak özvegyeinek és árváinak elsőbb-
séget adjon ; kérje meg a közoktatásügyi bi-
zottságot és a tanácsot, hogy a jelölésnél, ille-
tőleg választásnál azokat ne mellőzzék. Az 
ideiglenes tanítószemélyzet pedig memorandu-
mot adott át a polgármesteri, ek és Piperkovics 
Bátor tanácsosnak. Arra kérik az ideiglenes 
tanítók a fővárost, hogy a napibérért teljesített 
szolgálatot törölje el. Minden megbízóit három 
évig legyen ideiglenes és azután választás nél-
kül, hivatalból legyen rendes íanító. Azokat, 
akik már három éve ideiglenes minőségben 
alkalmazva vannak, 1907 június 30-án rendes 
tanítóknak nevezzék ki, akik két év óta meg-
bízottak, 1908-ban, s akik egy év óta alkal-
mazottak, 1909-ben legyenek rendes tanítók. 
Kérnek négyszáz korona lakáspénzt és hogy a 
megbízottakat is csak fegyelmi úton bocsássák el. 

— Rövid hírek. Jó vicc. Egy fővárosi 
„politikai" tanügyi lap azt a képtelenséget 
tálalja föl olvasóinak, hogy a Néptanítók Lapja 
a bécsi kamari'la (!) szolgálatában áll. Hát 
ehhez csakugyan nem kell kommentár! — 
Udvarhely vármegye törvényhatósági bizottsága 
határozatilag kimondotta, hogy a tanítói fize-
tések rendezése ügyében fölír az országgyűléshez. 
Udvarhely vármegye kir. tanf.-je Ember János.— 
Gyűlés. A „Csanádmegyei tanítóegyesület makói 
járásköre" nov. 7-én d. e. 9 órakor az ev. ref. 
egyház tanácstermében rendes félévi gyűlést tart. 

Tartalom : Tanítók továbbképzése. — Tanítók 
fizetésügye. — Az 1907. évi költségvetés. II., III. — 
A Rákóczi-törvény. — M. Tanítók Orsz. Bizottsága — 
Népiskolai nyelvrendelet. — Szünóra: Bujdosók. 
(Vers). Minké Béla. — A galatai szent sírnál. Romliányi 
Sándor. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyteemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja p lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZEKKESZTÓSÉO: KI ADÓ HIVATAL: 
IiU DA PEST, II . KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., 1SKOLA-TÉB 3. 

l-véiciratoltat n e m a d u n k vissza.. 

Az 1907. évi közoktatásügyi 
költségvetés. 

A gazdasági ismétlő-iskolák céljaira 1907. 
évre összesen 277.740 korona van elő-
irányozva, amely összeg az 1906. évi 
előirányzathoz képest 41.933 korona 
emelkedést mutat. 

A rendes kiadások részletezése a követ-
kező: 60 gazdasági szaktanító illetmé- j 
nyeire 117.920 korona van fölvéve, még 
pedig 17 1400 koronával, 1 1300 
koronával és 41 1200 koronával; 
3 420 korona, 10 360 korona és 
45 300 korona lakpénzzel; 4 200 
korona, 5 120 korona, 26 100 ko-
rona korpótlékkal. 16 szaktanítónő illet-
ménye 1000 korona fizetéssel, továbbá 
] 420 korona, 3 360 korona, 7 
300 korona és 4 200 korona lakpénzzel. 

Agazdasági ismétlő-iskolákban működő 
néptanítók tiszteletdíjaira 140.000 ko-
rona van előirányozva, 16.000 koronával 
több, mint 1906. évben. 

Ezenkívül a gazdasági ismétlő-iskolai 
gyakorlati telepek fölszerelési költségeire 
5000 korona, gazdasági szemléltető-
képek- és könyvekre 6000 korona, a 
kézimunkára nevelő országos egyesület 
segélyezésére 6000 korona irányoz-
tatott elő. 

Apponyi Albert gróf kultuszminiszter 
a gazdasági ismétlő-oktatás költségelő-
irányzatát a következőkben indokolja: 

„Különös súlyt helyezek arra, hogy a 
népoktatást a gyakorlati életre kihatóvá 
tegyem. Ezen célt szolgálják a gazdasági 
ismétlő-iskolák, amelyek a vidék gazda-
sági viszonyaihoz alkalmazkodva, a 12 — 
14 éves tanköteleseknek olyan ismere-
teket nyújtanak, amelyeknek jövő élet-
foglalkozásukban hasznát veszik ; emellett 
még a nemzeti irányú népoktatást is 
gondozzák. 

A népoktatásnak ezen szociális iránya 
kiváló jelentőséggel bír épen most, ami-
dőn a törekvés arra irányul, hogy a 
nemzet általánosan vegyen részt az 
alkotmányos jogok gyakorlásában. 

Külön gazdasági szaktanítóval bíró 
ismétlő-iskola olyan népesebb községben 
szerveztetik, amelyben a gazdaság vala-
melyik ága a fő megélhetési mód és 
amely község a gazdasági tanítás céljaira 
megfelelő területet biztosít. Az 1905/6. 
tanévben 47 ilyen gazdasági ismétlő-
iskola volt működésben, amelyhez 1906 
őszén még 12 szerveztetett. 

A kisebb községekben 2163 gazdasági 
ismétlő-iskola áll fönn, amelyek közül 
csupán 1102-nél részesült a gazdasági 
szaktanító mérsékelt államsegélyben. A 
tiszteletdíjak további emelésére legalább 
16.000 koronát kellett előirányoznom. 

A gazdasági isméfclő-iskolákban mű-
ködő tanítók gazdasági kiképzése felől 
a földmívelésügyi miniszter gondoskodik, 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 2. SZÁM. 

még pedig a rendes szaktanítók, miután 
elemi néptanítói oklevelüket már meg- | 
szerezték, a földmíves-iskolákban két 
évi tanfolyamot végeznek ; a többi nép- j 
tanítók pedig a nyári nagy szünidőben, ; 
ugyancsak a földmíves-iskolákban, négy- ; 
heti tanfolyamokban vesznek részt. A . 
tanítók szőlészeti, borászati és gyümöl- ; 
csészeti kiképzése felől szintén gondos-
kodik a kormány. 

Yégül megemlítem, hogy az Orsz. | 
Közoktatási Tanács a gazdasági ismétlő- 1 

iskolák új tanítási tervével elkészült, • 
amelyet az 1907/8. tanévben szándé-
kozom életbe léptetni." 

A kisdeden'ó-intézetek és menedékházak j 
1907. évi költségelőirányzatának főösz- ' 
szege 1,357.332 korona, vagyis 144.280 ! 
koronával több, mint 1906. évben. Ebből : 
a meglevő állami kisdedóvodák és ! 
menedékházak személyi járandóságaira 
864.332 korona, dologi kiadásaira 155.000 
korona esik. 

A kisdedóvónők létszáma 630, a 
menedékházvezetőnőké pedig 30. A 
kisdedóvónők közül 7 1200 koronával, 
3 1100 koronával, 145 1000 ko-
ronával és 475 900 koronával van 
javadalmazva, ezeken kívül még egy 
mintaóvó fizetése 1600 korona. A mene-
dékházvezetőnők közül 1 800 koronával, 
1 600 koronával és 28 480 koronával ! 
van javadalmazva. A kisdedóvónők ezen-
kívül szabályszerű lakpénzt és dajka- 1 

tartási átalányt kapnak. Helyettesi díjak ! 
főösszege 3000 korona. 

Új állami kisdedóvodák költségeire, 
miként a folyó évben, úgy 1907. évben 
is 76.000 korona áll rendelkezésre, amely-
ből 70—80 új kisdedóvoda szerveztelik, 
főleg oly nemzetiségi községben, ahol a 
kisdedóvoda állami elemi népiskolával 
hozható szerves kapcsolatba. 

Községi, felekezeti, testületi és magán-
óvodák, valamint menedékházak segé-
lyezésére 132.000 korona, az épületek ; 
helyreállítására és átalakítására 30.000 

korona, végre új kisdedóvodák építésére 
100.000 korona van előirányozva. 

Népnevelési intézetek közös szükségleteire 
összesen 1,409.000 korona irányoztatott 
elő, tehát 209.987 koronával több, mint 
1906. évben. 

Ezen címből állami iskolai épületek 
átalakítására és helyreállítására 190.000 
korona, tanítók jutalmazására és segé-
lyezésére 66.000 korona, tankönyvek- és 
taneszközökre 130.000 korona, ifjúsági 
könyvtárakra 20.000 korona, helyettesí-
tésekre és óradíjakra 380.000 korona, 
tanítói gyűlések költségeire 40.000 ko-
rona, tanítói internátusok segélyezésére 
47.600 korona, népoktatási statisztikára 
16.000 korona, a tanítói nyugdíjintézet 
segélyezésére 300.000 korona, végre 
állami elemi iskolai kisebb építkezésekre 
150.000 korona jut. 

Ezen cím indokolásából kiemeljük a 
következőket : 

„A helyettesítésekre fölvett 31.000 
korona többlet különösen még azért 
szükséges, mert a nagyobb állami iskolák 
igazgató-tanítóit, különösen akiket szak-
értő iskolalátogatókul is alkalmazni kí-
vánok, fölmentem az osztály vezetése 
alól, hogy ilyen módon jobban ellenőriz-
hessék és irányíthassák a vezetésükre 
bízott iskolát s hogy elegendő idejük 
legyen körzetükben az iskolalátogatói 
tisztet alaposan ellátni. Az ilyen igaz-
gató-tanítók osztályának ellátására egyen-
ként 1000 korona díjazással egyelőre 
30 okleveles helyettes tanítót kívánok 
alkalmazni. 

Budapesten és Kolozsvárott a tanítók-
nak főiskolákban tanuló fiai számára az 
Eötvös-alap internátust állított, amelynek 
elhelyezése felől az állam gondoskodik. 
Ezen épületek fönntartási költségeinek 
fedezésére szükséges 7500 korona. 

Az aradi tanítóegyesület középisko-
lákba járó tanító-gyermekek számára 
Aradon internátust létesített, amelynek 
segélyezésére 2000 koronát irányoz-
tam elő." 
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Két fontos, intézkedés. 
Két fontos, jelentőségében messze ki-

ható, újabb intézkedését mutatom be 
Darányi Ignác földmívelésügyi m. kir. 
miniszternek és pedig azért, mert mind 
a kettő csak a tanítóság lelkes közremű-
ködésével mehet át a gyakorlati életbe. 

Egyik az in gyen-jogszolgáltatás be-
vezetése, másik egy kisebb magyar gaz-
dasági iskola missziójának biztosítása. 

Mind a kettő szociális alkotás, mind 
a kettő nagyon fontos, mind a kettő 
új kor kezdetét, viszonyaink javulását 
jelzi. 

Ezelőtt egy évvel, mikor a történe-
lem és alkotmánytan új tantervbe vett 
anyagáról ismertetőt írtam e lapba, 
rámutattam,' hogy minő nagy veszede-
lem az, hogy a szegény nép alkotmány-
tani, egy szóval törvényismerete gyarló, 
mert tudatlanul esik egyik büntetendő 
hibából a másikba, nem ritkán egész 
nemzetségének pótolhatatlan kárára. 

Darányi miniszter ezt a veszedelmet 
akarja elhárítani a székelység fejéről, 
amikor az ingyen jogszóigáltatás eszméjé-
nek gyakorlatba vitelére módot és al-
kalmat keres, amikor megmenteni ké-
szül a sokszor önhibáján kívül is perbe 
esett határvédő magyarság egyedeit a 
megkárosítástól, egy-egy per végzetes 
következményeitől. Ezért szükség sze-
rint ingyen-utasítást készül adatni a 
perbe kevert székely atyafiaknak, hogy 
esetről esetre, ügyvéd útján vagy anél-
kül, melyik bíróságnál, miképen járja-
nak el sikeresen? 

S hogy a cél annál könnyebben el-
érhető legyen, egyelőre marosvásárhelyi 
kirendeltségénél, később e kirendeltség 
székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi és 
csíkszeredai megbízottjainál (esetleg ki-
sebb gócpontokon is) hetenként kétszer, 
nagyobb csoportosulásra alkalmas (vásá-
ros) napokon ügyvédi megbízott által ingyen-
vtasítást adat a hozzá tanácsért forduló nép-
nek, sőt kisebb periratait is elkészítteti, 
hogy a becsapástól, károsodástól, szóval 

tudatlansága és járatlansága minden bal-
következményétől megóvhassa. 

Nem akar ezáltal ügyvédi funkciókat 
végeztetni, annyira nem, hogy szükség-
hez képest ügyvédet is ajánltat nekik, 
amikor annak igénybevétele elkerülhet-
lennek látszik, de az indokolatlan köl-
tekezéstől óvatja. 

Ennek a reformnak nagy jelentőségét 
igazában csak a székelyföldi viszonyo-
kat ismerő emberek tudják méltányolni, 
de megértheti más is, ha egyébből nem, 
a legutóbb szenzációssá vált székelyföldi 
erdőpanamákból, amik által vagyontalan 
emberek rövid időn milliomosokká, a 
törzsszékelység földönfutóvá lett. 

De máskép lett volna minden, ha lett 
volna valaki, aki a megejtett székely-
séget fölvilágosítja! 

Most lesz. Még nem egészen későn. 
Lehet különösen a tanítók között, akik 
mindazok figyelmét ráirányíthatják ez 
intézményre, akik a fölkínált utasításból 
hasznot húzhatnak. 

Másik szociális alkotása Darányi mi-
niszternek a tordai székely gazdasági iskola, 
melyben a kisgazdákat saját birtokukon 
való önálló gazdálkodásra tanítják s  
nagyobb gazdaságok számára megbízható 
és kellő gyakorlattal bíró előmunkáso-
kat, tehenes számadókat stb. fognak 
nevelni. 

Az iskola misszióját leginkább az a 
sajnálatos állapot méri, hogy a Székely-
földön, különösen a kisgazdák közt a 
modern, tehát jövedelmezőbb gazdálko-
dás fogásai ismeretlenek, ami miatt a 
szegénység is állandó. 

Ebbe az iskolába évenként 12 ingye-
nes és 12 fizető növendéket vesznek 
föl és tanítanak ki. Oktatásuk gyakor-
lati és elméleti. 

Hogy milyen gonddal van megvá-
lasztva a tárgya, annak bizonyítására 
álljon itt az a rész, mely a fölvettek 
szociális nevelésére vonatkozik: „Az 
emberi és vagyoni különbségek magya-
rázata, a társadalmi rend, az erősebb 

44* 
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jogai és kötelességei, munkás és munka-
adó viszonya, szövetkezeti dolgok ismer-
tetése, takarékosság, a föld szeretete, 
az otthon megbecsülése, hazafiság stb." 

Olyan dolgok ezek, mikről a népnek 
és a nép fiainak nagyon ritkán, elvétve 
adhattak tanítást az iskoláztatás aka-
dályai miatt, de amikre meg kell taní-
tani, hogy a romboló szociálizmus rab-
jává s hazája ellenségévé ne tehessék. 

Hogy pedig ez az iskola vázolt föl-
adatainak, amiben természetesen első 
helyet foglal el a gyakorlati képzés, 
annál inkább megfelelhessen, a minisz-
ter egyenesen a kirendeltség felügyelete 
alá rendelte, amely időről időre a szé-
kelyföldi igények szerint fogja irányí-
tani és fejleszteni. 

Persze ezt a munkát sem végezheti 
a minden jóra kész székely tanítóság 
támogatása nélkül, mert a tanítókra 
vár az oktatásra alkalmas elem kivá-
lasztásának és az iskola i ránt szükséges 
rokonszenv és érdeklődés fölkeltósének 
nehéz föladata. 

r 
En bízom benne, hogy amint min-

denütt, ahol a székelység javára tehet-
tek, itt is lelkesedéssel állnak az intéz-
mények mellé, mert a nép java a mi 
javunk is. 

(Marosvásárhely.) Máthé József. 

Egy csendes emlékünnep. 
(A II. Ratio Educationis kiadásának századik év-

fordulóján.) 

Itt, ahonnan hetenként a magyar népoktatás 
lelke szól, helyet követel ma magának egy száz-
esztendős, porlepte, megfakult pergamentekercs : 
Ferenc, Magyarország királya által 1805. év 
augusztus hó 30-án jóváhagyott és 1806 növi 
hó 4-én a kir. helytartótanács üléséből széjj el-
küldött „II. Ratio Educationis", mely 1848-ig 
szabályozta közoktatásunk nagyobb részét. 

Ütőn jártunkban nemcsak előre törtetünk, 
hanem meg is pihenünk. Még a haladás útján 
is ilyenformán járunk. Es pihenés közben vissza-
visszapillantgatunk a megtett útra. Emlékezünk 
a stációinkra. Ez az emlékezés nem irány-

jelzés, hanem a múlttal való számvetés. Le-
számolás és tapasztalatok elraktározása. Még a 
modernség sem tagadja meg a multat, sőt 
inkább megállapítja a jogosságát. Már azért is, 
hogy reája hivatkozván, megállapítsa a maga 
jussát. Emlékezünk régiekről, de konstatáljuk, 
hogy csak voltak. Élték a maguk idejét, szó-
hoz juttatták a maguk korát, nem foglalhatják 
le a maguk számára a mi időnket. Kegyele-
tünk az övék, s az övék a nagyrabecsülésünk 
is, miéink a tanulságaik, de a magunk ereje, 
akarata, igyekvése, tehetsége ugyancsak a miénk. 
Élték a maguk idejét, hadd élhessük mi a 
magunk energiájával a magunk idejét. 

Vessünk tehát rövid pillantást a százeszten-
dős múltra. Mária Terézia korában kezdtek 
eszmélni a haza jobbjai afölött, hogy a magyar 
nemzetet miként emeljék ki elhagyatottságából. 
A tettek ideje azonban csak Ferenc király ide-
jében következett be, midőn a nagyszerű ala-
pítványok a nemzeti és kultúrális célokra egy-
mást érték. Ezek között legjelentékenyebb volt 
gróf Széchényi Ferenc alapítványa, mellyel 
megvetette a mai múzeum alapját. Huszonkét 
év múlva a múzeum alapítójának fia, gróf 
Széchényi István, 60.000 forintot tevő évi jöve-
delmét ajánlotta föl a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítására. Ekként Magyarország 
két legnagyobb közművelődési és közműveltségi 
intézetének alapítása a Széchényiek nevéhez 
fűződik. 

A Széchényiek neve különben a humaniz-
mus és a közművelődés, valamint a nemzeti 
haladás történetében a legfényesebbek közé 
tartozik. Ennek a családnak történelmi hír-
nevét a két érsek, Széchényi Pál kalocsai érsek 
és Széchényi György esztergomi érsek alapí-
tották meg. Mind a két jeles hazafi nemcsak 
az egyházi és politikai téren, de főként az 
iskolák és jótékony-intézetek létesítése terén 
rendkívüli nagy áldozatkészséget és fáradhatat-
lan Inunkásságot tanúsítottak. Széchényi György 
prímás több mint tíz középiskolát alapított a 
saját költségén. A Gondviselés különös kegyel-
méből Széchényi György 103 évet élt és 93 
éves korában lett esztergomi érsekké és Ma-
gyarország prímásává. Több mint 70 évig volt 
főpap, és rendkívüli ügyes gazdálkodásával oly 
vagyont szerzett, hogy nemcsak rokonságát 
tette dúsgazdaggá s ezen az alapon meg-
szerezte nekik a grófi méltóságot, hanem több 
mint 10 millió forintot, a mostani érték szerint 
majdnem kiszámíthatatlan óriási összeget hagyott 
hátra jótékonycélú, közművelődési és iskolai 
alapítványokban. Bőkezűségében és áldozat-
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készségében Széehényi György prímás nem 
ismert határt. Ugy, hogy a római pápa őt a 
jótékonyság valóságos csodájának nevezte. Ezt 
a családi hagyományt híven megőrizték a ké-
sőbbi Széchényiek is. 

A mohácsi vésszel évszázados kultúránk tel-
jesen letaroltatott. Nagyszerű műemlékeink 
rombadültek, világhírű könyvtárainkat és mű-
kincseinket szerteszét hurcolták az egész vilá-
gon, az ország népessége rabszíjra tűzve kivi-
tetett az országból, városainkat fölperzselte a 
török s azon vidéket, amelyet hatalmába kerí-
tett, néptelen vadonná tette. Miként a króniká-
sok és hegedűsök énekelték, hogy olt többé fű 
sem termett, ahová a török lábát betette. Ezen 
borzasztó pusztulást évszázadokon keresztül 
csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudtuk kiheverni. 
Az első munkások közé tartozott Széchényi 
György prímás, midőn a török-háborúk után 
megkezdte az iskolák alapítását és ekként 
megtette az első kapavágást a magyar köz-
művelődés letarolt kertjének újból való helyre-
állítására. A Gondviselés ekkor küldte el hoz-
zánk első nagy Széchényijét, hogy a veszendőbe 
ment magyar nemzetet ebből az elhagyatott-
ságából kiemelje és megmentse a jövő századok 
számára. 

A másik és a harmadik nagy Széchényit 
kétszáz esztendő múlva egyenesen föladatokkal 
és célokkal küldte el hozzánk a fölöttünk őr-
ködő isteni Gondviselés. Mert úgy Széchényi 
Ferenc gróf, mint fia, István gróf, kit a leg-
nagyobb magyar elnevezéssel tüntetett ki a 
hálás utókor, csakugyan ilyen nagy eszközök 
voltak a Gondviselés kezében. A török hábo-
rúk után alighogy sarjadzani kezdett a nemzet 
kultúrája, alighogy tűzhelyéhez, békés műhelyé-
hez és ekéjéhez tért vissza a magyarság, annak 
életét és jövőjét ismét veszedelmek fenyegették. 
Még a töröknél is veszedelmesebb volt az a 
törekvés, mely arra irányult, hogy a nemzetet 
megfosszák magyarságától és Magyarországot 
bekebelezzék a nagy császári birodalomba. 
Amíg karddal erőszakkal akarták ezt véghez-
vinni, mindaddig ez nem sikerült, de midőn az 
udvar levegője megmételyezte előkelőinket, a 
rettenetes merénylet majdnem sikerült. 

József császár már biztosnak hitte a diadalt 
s a nemzetet erőszakkal germanizálta. De épen 
H. József uralkodásának története nagy tanú-
ságai szolgált a nemzetnek, mert arra az ön-
tudatra ébredt a nemzet, hogy az ország és a 
nemzet függetlenségének és önállóságának leg-
hatalmasabb biztosítékait, az alkotmányossághoz 
való hü ragaszkodást a hazai erények mel-
lett közművelődési és nemzeti intézmények fej-
lesztésében kell keresni. Ekkor kezdett a 
nemzet nyelvének, iskoláinak, közművelődési 

intézeteinek fölújításához a nemzeti szellemben 
és megindult a nemzeti célokra való törekvés. 
Ez a hazafiúi lelkesedés és fölbuzdulás terem-
tette meg semmiből a magyar nemzeti színé-
szetet, a magyar irodalmat, a Magyar Nemzeti 
Múzeumot, a Magyar Tudós Társaságot és azu-

' tán a kultúrális intézményeknek egész soroza-
tát, melyek ma már a virágzás legnagyobb 
fokára jutottak. 

A II. Ratio Educationis a nemzeti vissza-
hatás légkörében fogantatott. A századik év-
forduló alkalmából hadd idézzük vissza emlé-
kezetünkbe ennek a tanrendszernek főleg a 
népnevelést érintő legkimagaslóbb jellemvo-
násait. 

A tankötelezettség korhatárai nagy általá-
nosságban (6 —12 év) kimondatnak, szankciójuk 
már hiányzik. A népoktatás az anyanyelv alap-
jára helyezkedik, melyhez — még nem az 
egységes politikai nemzet szerveként, hanem 
inkább bizonyos nemzeti büszkeség sejtelem-
szerű érzésének megfelelően — az 1790—91-ik 
évi törvényhozás jóvoltából járul a magyar 
nyelv ott, ahol az nem a tanítás nyelve. A nép-
iskola faluhelyen mind osztatlan; városokban 
elvileg két osztályú, de azok számára, kik kéz-
művesek és mesteremberek akarnak lenni, na-
gyobb középpontokban még egy harmadik osz-
tály is szerveztetik. Az elemi iskola eddigi 
harmadik osztálya szerves kapcsolatba lép a 
gramatikai iskolával, mely ezentúl négy osztályt 
és négy évfolyamot foglal magában. Minden 
népiskolában kivétel nélkül tanítani kell hittant, 
olvasást, írást, számtant, gyakorlati erkölcstant 
s a latin nyelv elemeit (azok számára, kik latin 
iskolába akarnak föllépni). A tankerületek szék-
helyein vannak a négy osztályú normális iskolák, 
melyekben folyik a tanítók képzése is. Ezekben 
az iskolákban a rendes népiskolai tárgyakon 
kívül geometriát, mechanikát, rajzot, zenét és 
hazai történetet is tanítanak ; a tanítójelöltek 
megismerkednek az oktatás módjával is. A 
leányokat a népiskolákban lehetőleg külön osz-
tályokban kell elhelyezni ; külön állapítandó 
meg a tananyag a nagy nép, a polgárság és 
az előkelő rend leányai számára. A népoktatás 
felügyeletét a főigazgatóknak alárendelt nem-
zeti iskolainspektorok végzik. A normális iskola 
vezetője direktor; a városi iskoláé a rektor; a 
falusi iskola igazgatója hivatalból a plébános. 
Az iskolafönntartás kötelezettsége, a tanítók 

I megválasztásának és elbocsátásának módja sza-
bályoztatik. Elvül kimondatik, hogy a nótáriusi 
tiszt és az iskolamesterség nem térnek össze. 
Az iskolaigazgatók utasítást kapnak hivatalos 
eljárásukhoz ; végül gondoskodás történik a 
tanítók végellátásáról. Ad multos annos ! 

(Rimaszombat.) jLakató* Lajos. 
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Külföldi szemle. 
Kínai iskolai reform. Japán példáján okulva, 

Kína is iskolai reformra készül. Erre vonatko-
zólag most jelent meg az alább közölt császári 
ediktum, mely bivatva van a kínai iskolaügyi 
reformot megindítani. Ha ez a rendelet nem 
marad, papiroson Kína szellemi életének teljes 
fordulatát jelenti, mert az egész kínai nevelés 
és kiképzés eddig kizárólag Konfucius tanain s 
a kínai klasszikusokon alapult. A legfontosabb 
tankönyv mindig Konfucius könyve volt, „tíz-
ezer nemzedék nagyon bölcs és nagyon töké-
letes tanítója". Az ö bölcsesége és tanmondatai 
a legújabb időkig mértékadók voltak ; a tan-
tárgyak anyagát belőle merítették, a kínai 
művelt emberek előtt tehát az újabb tudomá-
nyok és nyelvek ismeretlenek voltak. Kínában 
csak az mehetett valamire, aki mennél többet 
tudott Konfucius beszédeiből s a kínai klasszi-
kusokból betanulni. Akinek erre képessége nem 
volt, az a vizsgálatokon megbukott. E Konfu-
ciuson alapuló műveltségnek pedig az volt a 
következése, hogy nagy mértékben elbizakodtak 
és az idegeneket megvetették. A kínaiak siral-
masnak és nevetségesnek tartották a műveltség 
közlésének minden más módját. Az említett 
császári ediktum a következőket tartalmazza : 
„Yuen Si-kai és más magasabb rangú tiszt-
viselők népünk jobb szellemi kiművelésére 
vonatkozólag javaslatot terjesztettek elénk. Azt 
akarják, hogy az eddig fönnálló vizsgálatok 
beszüntetésével az iskolák nagyobb elterjedést 
nyerjenek az országban. Három dinasztia ural-
kodása óta az volt nálunk szokásban, hogy 
valakinek műveltségét a kiállott vizsgák szerint 
határozták meg ; ugyanily elvek szerint történt 
a hivatalos állások betöltése is. Az utolsó évek-
ben tett összes tapasztalások arról győztek 
meg bennünket, hogy Európa, valamint Japán 
gazdasága és hatalma az országban levő jó 
iskolák nagy számán alapszik. Országunk jelen-
legi nehéz viszonyai mellett fölötte szükséges, 
hogy több művelt embert neveljünk. Ez azonban 
csak úgy lehetséges, ha mennél több iskolát 
állítunk, mindenkinek alkalmat adva arra, hogy 
a hivatali állásokhoz szükséges ismereteket meg-
szerezze. Eddig a nyilvános oktatás miniszterei 
a vizsgáknak csak fokonkénti beszüntetését 
kívánták, ezzel azonban nem értük el az egye-
temek ntgyobbmérvü látogatottságát. Most a 
vizsgálatoknak teljes beszüntetését kívánják. 
Ez a kérelem indokoltnak látszik. Elrendeljük 
tehát: az 1906. év végével az összes tartományi 
és városi vizsgák (licenciátus, doktorátus) be-
szüntetendők. Az alkirályokat és kormányzókat 
fölkérjük, hogy alantasaikat, a prefektusokat 
és alprefektusokat hathatósan arra buzdítsák, 

hogy a városokban és fal vakban iskolákat állít-
sanak ; továbbá, hogy szemeljenek ki tanítókat, 
kiknek képességük van arra, hogy a népet 
tanítsák. A nyilvános oktatás miniszterét uta-
sítom, hogy a tanításhoz szükséges könyvek 
nyilvánosságra hozataláról gondoskodjék, hogy 
a kínai ifjúság egyöntetű nevelése mindenütt 
ugyanazon eszközökkel kezdetét vehesse." 

* 

A horvátországi tanítóegyesületek szövetségé-
nek közel ezer tagja gyűlt össze Zágrábban. 
A közgyűlés egyetlen tárgya a tanítók anyagi 
helyzetének javítását célzó javaslat volt. Élénk 
vita után elfogadták a fizetési javaslatot, mely-
nek következő pontjai voltak : 

1. Ismertessenek el a tanítók is tartományi 
tisztviselőknek. Fizetésüket az országos iskolai 
pénztárból kapják. 

2. A véglegesített tanító kezdőfizetése az 
elemi iskola alsó tagozatánál legyen 1600 K, 
a felső tagozatnál 2200 K. Előbbinek 300 K, 
utóbbinak 400 K ötödéves korpótlék állapít-
tassák meg. (Alsó tagozat I—IV. osztály. Felső 
tagozat V—VI. osztály, mely teljesen meg-
felel az I—II . osztálynak a középiskolában.) 

3. Az ideiglenes tanerők a kezdőfizetés 
80°/o-át kapják. 

4. Az igazgatói díj állapíttassák meg a 
következőképen : Osztatlan egytanítójú isko-
lánál 100 K, kéttanítóiú iskolánál 150 K, 
háromnál 200 K, négynél 250 K, öt- és több-
tanítójú iskolánál 300 K. Az elemi iskola 
felső tagozatánál 400 K legyen az igazgatói 
pótlék. A pótlék számíttassák be a nyugdíjba. 

5. A teljes nyugdíj elérésére legyen elég 35 
esztendő. Tíz évi szolgálat után a fizetés 40%-a, 
azután pedig minden év után a fizetés 3 % -
legyen nyugdíj gyanánt beszámítandó. 

6. Végre az Özvegyek és árvák ellátásá-
ról szól. # 

A gyűlésen képviseltette magát a bosnyák 
és dalmát tanítói szövetség is. 

* 

Egy kép az angol iskolai életbál. A londoni 
„Monthly Review" (Havi Szemle) c. folyóirat-
ban egy néptanító visszaemlékezéseket közöl 
tanítói pályájáról. íme belőle egy kis mutat-
vány. „Bevégeztem tanulmányaimat — írja a 
szerző — s 1904-ben, mint államilag képesített 
néptanító, egyik nagy észak-angol iparosváros 
iskolájában állást nyertem. Egy januári regge-
len foglaltam el állásomat s léptem át osz-
tályom küszöbét. Ez az iskola azon intézetek 
közé tartozott, melyek e név alatt ismeretesek : 
„slum school" — „síwm"-nak nevezik egy 
szegény városnegyednek piszkos mellékutcács-
kájat — melyet részben „Hooligans"-ok 
gyermekei látogattak. Az igazgató barátságos 
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öreg úr volt és csudálatosan tudatlan, de 
nagyon szeretetreméltó, hacsak bánni tudtak 
vele. Az egész gyermeksereg együtt imádkozott. 
A közösen énekelt himnusz után 50—60 tíz-
tizenötéves tanulóval beküldöttek az osztá-
lyomba. Az igazgató bemutatott nekik s azután 
magamra hagyott. Az első óra a bibliának 
volt szentelve, s ha jól emlékszem, Mózes 
életét kellett tárgyalnom. így álltam tehát 60 
tanítványom előtt, kik szabad óráikban több- ; 
nyire rikkancsok és utcai suhancok voltak, 
azzal a feladattal, hogy halhatatlan lelküket i 
Mózessel megismertessem. Egy dolog azonnal ' 
nyilvánvalóvá lett előttem. Ha az osztály több- • 
sége hajlandó volt is új tanítója szavára figyelni, 
egy meglehetős nagy kisebbség egészen más 
nézeteket táplált. Egy pár nagyobb suhanc ; 
csakugyan nemsokára megjegyzéseket tett sze-
mélyes megjelenésemre, bizonyos esetekre Mózes 
életében stb. Azon voltam, hogy őket a peda- 1 

gógiai módszer minden szabálya szerint ettől 
eltérítsem, hivatkoztam becsületérzésükre s kér-
tem őket, hogy gondoljanak az iskola, szüleik 
jó hírnevére stb. Minden hiábavaló volt. A 
zendülés kezdetét vette, mikor az egyik fiút, j 
ki főcinkos volt, magam elé idéztem. De meg 
sem mozdult. Mikor határozottan követeltem, ; 
hogy jöjjön ki a padból s álljon elém, ma^ya- ; 
rázni kezdette, hogy ő a legártatlanabb angyal : 
a világon. Mit tehettem ? Osztálytársai azonban, : 
akik ennek az egész dolognak örültek, pártokra 1 

szakadtak. Az egyik része felszólította, hogy ! 
menjen ki, szeretnék látni, mit teszek én. 
Mások meg bíztatták, maradjon a helyén, hadd 
lássák, mi történik azután. Odamentem tehát 
a fiúhoz s megfogtam karját, hogy kivezessem. 
Ellentállt, s mikor erősebben fogtam karját, 
elkezdett ordítani, kiabált s vele karban más ; 
fiák is. Pár perc alatt az osztályterem saját-
ságos képet nyújtott, jobbról-balról repültek a ! 
bibliák. Eközben belépett a direktor. Hosszú, ! 
vastag bot volt a kezében. Azonnal helyreállt 
a nyugalom. „Ne engedje meg, hogy ezek a 
suhancok felülkerekedjenek" — mondotta hoz- ' 
zám. „Hozasson egy vastag botot és verje meg 
azt, aki még egy szót szól." 0 maga is eszerint 
járt el, még pedig jó eredménnyel. Tizenkét 
órakor vége volt a tanításnak. A szomorú : 

városrészen keresztül magamnak kellett haza-
mennem. A kollégák figyelmeztettek, hogy a 
fiúk meg fognak lesni. Én azonban nem hittem 
volna, hogy már néhány száz lépésnyire az 
iskolától egy egész csapat utcai suhanccal 
fogok találkozni, kik kövekkel fognak meg-
dobálni. Pedig ez történt meg. Az utcai suhan-
cok ordító és tobzódó csapata futott mögöttem 
végig az utcán . . . Az angol tanítói mizéria az 
oka, — folytatja a szerző — hogy jelentéke-

nyebb egyéniségek ritkán választják a tanítói 
pályát. A kilátások úgy pénzügyi, mint társa-
dalmi tekintetben nagyon is csekélyek. A taní-
tók üres külső fegyelemmel segítenek magukon, 
hogy az iskolai hatóságok s a világ előtt 
legalább a látszatot őrizzék meg. Hivatalosan 
sok helyen a testi fenyítés meg van tiltva, de 
tanítók és igazgatóság nem törődnek vele, azt 
mondják, hogy bolond az, aki ehhez tartja 
magát. Csak amikor látogatás jön, tűnnek el 
hamarosan a botok és pálcák. 

= Levél a szerkesztőhöz. Bár a gárdából 
már régebben kiléptem, de még mindig érdek-
lődöm az elhagyott társnők (kollégáim) iránt, 
kiknek jó, kellemes, vidám exisztenciát óhajt-
ván, megírom a módját, hogy miként érhető ez el ; 
a m. t Szerkesztő urat pedig arra kérem, kegyes-
kedjék a Néptanítók Lapja hasábjain jelen 
levelemnek egy kis helyet adni. Mintegy két 
év előtt arra szólítottam föl a magános, élte-
sebb úri nőket, hogy tömörüljünk egy szűkebb-
körű társasággá, adjunk össze egy bizonyos 
összeget, tartsunk egy háztartást s tegyük 
magunknak lehető kényelmessé, kellemessé az 
életet. Fölszólításomra mindjárt többen jelent-
keztek s mondhatom, hogy előkelő, sőt a leg-
előkelőbb körökből, s élünk megelégedetten 
mindnyájan, mert megszűnvén a külön-külön 
háztartással járó kellemetlenség, mint a lakás-
kérdés, cselédtartás, edénytörés, veszekedés stb. 
stb., mindnyájan nyugodt otthont élvezhetnek. 
Hiányzik körünkből azonban a nekem legked-
vesebb elem, a tanítónők társasága, amiért is 
arra a gondolatra jöttem, hogy b lapjában 
fogom őket figyelmessé tenni eme úri nők 
Otthonára, amely mindenkor szívesen látna 
kebelében egy-két műveltlelkü tanítónőt, akik 
egy vagy más okból nem kívánják igénybe 
venni a budapesti Tanítónők Otthonát. Gödöllőn 
lakunk, van szép lakásunk, mindnyájunknak 
külön szobával, van közös olvasó-, társalgó-
termünk, árnyas kertünk, zárt és nyitott veran-
dánk stb. stb. Személyes szabadságában nem 
korlátoltatik senki ; vendéget (rokont) fogadhat, 
látogatást, sétát tehet amikor tetszik, de mégis 
az étkezési időnek pontos betartásával, hogy 
ezáltal a többi ne legyen kénytelen a meg-
szokott rendtől eltérni. Betegség esetén gondos 
ápolást biztosítunk egymásnak. Szóval, arra 
irányozzuk a fő figyelmet, hogy úgy egészsé-
gesen, mint betegen, szerető, gondos, figyelmes, 
művelt körben élvén, ne érezzük magunkat el-
hagyatva. Isten segítségével immár el is értük 
ezt, mert mindnyájan igen meg vagyunk e hely-
zettel elégedve. Fölvilágosítással a belépésre nézve 
szívesen szolgál : Gödöllő (Urinok Otthona), 
özv. Adriányi Arnoldné, kir. erdőtanácsosné. 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 2. SZÁM. 

WËËi 
mm—mug 

i ; SZÜNÓKA ; 1 
. . .„„„„^ I S I I 

liákőczl. 
Mi morajlik ott a messzeségben, 
Mi villan át az elborult égen : 
A magyarnak fájó szíve dohban, 
Lenyűgözött vágyó lelke lobban 
Mámoros gyönyörben. 

Mi ragyog úgy ott a borús égen, 
Mért gyúl remény a magyar szívében: 
Rákóczi jó, Rákóczi teteme, 
Vele élő, megváltó szelleme, 

Égi fényözönben. 

A hazatért dicső szent porából 
Honi földben a koporsójából 
Kivirul majd a szabadság fája — 
Szegény magyar, be régen vár rája, 
Hulló könnyözönben ! 

Szlányi K., György. 

Rákóczi Ferenc és az iskolák. 
Egy dicsőséggel, szomorúsággal telített kor-

szaknak az emléke elevenedett föl most nagy 
Magyarországon, a Kuruc-korszaké. 

Fényes nevek, erénytől tündöklő jellemek, 
nyert, vesztett csaták újulnak, jelennek meg 
előttünk ; hova-tovább nézzük őket, mindig 
ragyogóbbak lesznek. 

A bős, a daliás kurucok.. . 
Rákóczi, Bercsényi, Bottyán és még bosszú 

sorozata a fényes, előkelő, vitéz magyaroknak ; 
ott feküdtek ők, a száműzöttek, idegen földön, 
nem „pihentek", — csak feküdtek. Most már 
pihenhetnek ők, a hűség, az önfeláldozó sze-
retet áldozatai. 

* 
Rákóczinak az „Abc"-és könyve máig megvan 

a kegyesrendiek budapesti rendházában. 
Külső címlapja ilyen: 

LIBELLVS 
ALPHABETICVS 

cum nonnullis Catholicae Fidei Kudimentis : Sac. Caes. 
Regiaeque Majestatis Inclytae Camerae Scepusiensis 

Liberali industria tenellae Iuventuti provibus. 

ABECES 
KÖNYVECSKE, 

a Keresztyén Római Catholica hitnek némely funda-
mentomos kérdésivel: A Fölséges Császár és Király 
Urunk Tekintetes Nemes Szepesi Kamarájának bőkezű 
gondviseléséből kibocsáttatott, az ártatlan Kisdedek 

Istenes felnevelésére. 
Cassoviae, Typis Collegis. Sac. IESTJ. 

Anno Dom. 1674. 

Első lapján pedig vagyon írva : Initium 
sapientiae timor Domini. A bölcsességhnek 
kezdete az Úr félelme, kitül mindennemű i oknak 
áldását kivánia Pr. Bárkány János az Méltó-
ságos és Ngos Nevendék Fejedelmi nagy Rákóczy 
Eamiliák méltóságos csemeteiere : Rákóczy Fer-
kére, kinek az Úr napiait sokakra teriesse, 
Föld, Mennien örökösen nagyra nevellien. 

Ez az az „Abc"-és könyv, amelyből Rákóczi, 
Badínyi János nevelő uram vezetése mellett, 
már négy éves korában folyékonyan olvasott. 
Meg is látszott rajta később. 

Európában nem volt nála műveltebb, tudo-
mányszomjasabb vezetőférfiú egy sem. 

Nagyon szerette az iskolát. 
A Kassán fönnálló „Nemes ifjak konviktusát" 

pártfogolta, meghagyta összes haszonélvezetei-
ben, a piaristák podolini iskoláját szintén 
gyámolította. 

A sárospataki, eperjesi kollégiumot vissza-
adta tulajdonképeni tulajdonosaiknak, a refor-

I mátusoknak és evangélistáknak; Sárospatakon 
j sokszor maga is megjelent a vizsgákon, a taná-
I rokkal gyakran órákig elvitatkozott valamely 
1 számtani, természettani tétel fölött. 

A debreczeni kollégiumnak a szentimrei 
dészmákat visszaadatta ; a kolozsvári ref. főis-
kolát a dézsiaknak jövedelméből segítette ; a 
nagyenyedi Bethlen-íoiskola tanárait pedig, 
mivel Erdélyből Rabutin hadai elől kénytelenek 
voltak menekülni, elhelyezte Szatmárban, azután 
Máramarosszigeten gondoskodott róluk. 

E tekintetben különben tábornokai is ilyenek 
valának. 

Csak néhány példa. 
Bottyán a nyitrai kegyesrendiek gimnáziumá-

ban tett nagy alapítványt: „Hogy magamat az 
fölséges Úristen eránt háládatosnak bizonyí-
tanám, aki is engemet az elmúlt háborús idők-
ben s harcok viszontagságai közepett a török 

i és tatár ellenség kegyetlenségétől, ámbátor az 
j harcokban nyert igen sok sebekkel boríttatva, 
; életemben kegyelmesen megőrizett, — a gyenge 

ifjúságnak a kegyességben és tisztes tudomá-
nyokban való oktatására 3000 forintnyi ala-

' pítyányt teszek." 
j íme, a harcokban megedzett, megőszült 
j Bottyán így emlékezik meg hajdani iskolájáról. 

Bizony szép vonás a háládatosság. 
; Károlyi Sándor a kegyesrendiek nagykárolyi 
\ gimnáziumának volt főalapítványosa. 



38. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

Az sem érdektelen, ami Bercsényiről itt 
következik. 

Bártfa a fejedelem által iskolának ajándéko-
zott házba katonákat akart beszállásolni; Ber-
csényi keményen megdorgálta őket: „Azon 
épületet a Fejedelem nem kaszárnyának szánta, 
hanem iskolának." íródott pedig e kemény intés 
a kurucháború hanyatlásakor, az 1710. évben. 

Milyen messze van e nemes cselekedettől a 
császár müveit fővezére, Heister, aki 1704-ben, 
a nagyszombati ütközet után, épen az ottani 
egyetem termeit alakíttatta át katonai kórházzá. 

Avagy itt van a következő védőlevél, — egy 
a sok közül — amit a fejedelem Fülöpszállás-
nak adott ; mily nemeslelkíiségről, az iskolának 
mily megbecsüléséről tanúskodnak e sorok : 

,,Mi fejedelem, felsővadászi Rákóczi Ferenc, 
Nemes Sáros vármegyének örökös Főispánnya, 
adjuk tudtára mindennek, akiknek illik e mi 
levelünknek rendiben. Hogy mivel Isten édes 
Hazánk s Nemzetünk az idegen nemzet sartzol-
tató igája alatt nyomorgó, szenvedő állapottyát 
Fegyverünk által naponként szaporíttya és sze-
rentsés előmenetellel boldogíttya. Azért meg-
értvén édes Hazánk ily szabadítása mellett való 
indulatunkat, Philepszállási lakosok közönsége-
sen Hazájokkoz s hozzánk igaz szereteteknek 
s hűségüknek megbizonyítására nálunk s Tábo-
runkban magukat megjelentették, kívánván 
egyszersmind Protectionalis levelünket magok 
személyek jószágok iránt közönségesen. Kiknek 
kéréseket is méltóknak ítélvén ezen Petsétes 
Protectionalis levelünk által hűségünk alatt 
levő mind lovas, mind gyalog Tiszteinknek, úgy 
Hadainknak mind közönségesen mind pedig 
személy szerint parancsollyuk, se személyekben 
háborgatni, sem Falun, mezőn levő javaikban, 
akármi névvel nevezendő jószáeikban, sókkal 
inkább Templom s Kerítésen bélül Templomokban 
s Schőlákban kárt tenni s felverni, félveretni, se 
maguk Tisztektül meg ne próbállyák, se pedig 
direktiójuk való hadaiknak elkövetni meg ne 
merészellyék. Tiszteink is meg ne engedjék. 
Különben valakik ezen parancsolatunkat meg-
vetvén, az ellen cselekesznek és a megnevezett 
helynek lakosait személyekben, vagy pedig 
jószágaikban megháboríttyák s károsíttyák, 
szoros Edictumuk ellen vétkezvén, valamit az 
Edictum Coníinentiája hozand magával aszerént 
való kemény sententiát s büntetést és halált 
érdemök szerint el nem kerülik. Költ Tokajnál 
levő Táborhelyünkben. Die 23.. Mensis octobris  
Anno 1703. F. Rákóczi, m. k." 

Azok a bizonyos „vad" kurucok így oltal-
mazták a templomot, az iskolát. 

(Jászdózsa) liévfy Lajos. 

A galatai szent sírnál. 
(Befejező közlemény.) 

Konstanza egy-kétemeletes csinos házakkal, 
rendes utcákkal beépített román városka, de 
egészen nemzetközi jelleggel. Tulajdonképp nem 
is lehet megállapítani, hogy a román, török, 
vagy orosz-e itt az úr, mert ezeken kívül 
görögöket, tatárokat, cserkeszeket, bolgárokat 
és zsidót is látni itt eleget; s miután Konstanza 
egyike a Fekete tenger legszebb fürdőinek is, 
esplanádján sűrűn fordulnak meg nyugati kultúr-
nemzetek uraságai is. Épen azért kétszeresen 
lehet csodálkozni azon az inzultuson, melyről 
mostanában oly sokat írtak a lapok abból az 
alkalomból, hogy az osztrák-magyar konzulnak 
magyar hölgyek védelmére kellett kelnie. 

A tengerpart itt nagyon szép hely. Kilo-
méternyi hosszúságban szép nyarai k s keletre 
fordult házsorok sorakoznak egymás mellé. Az 
ablakokból bájos női fejek kandikálnak ki s  
réve'iező tekintetük elkalandoz a végtelen lát-
határban. Lépten-nyomon kihallik a nyugati 
civilizáció muzsikája, a zongora is, és a tengeri 
fürdő illúziója tökéletes. 

Amint a magas part vasrácsára könyökölve, 
első tekintetemmel végigmérem a feketés-kék 
hullámoknak tengernyi tömegét, szinte félel-
metes érzés fogja el lelkemet. Előttem és két-
oldalvást a tengernek végtelen komorsága, mö-
göttem egy körív negyedszeletében a száraz-
földnek derült viránya. És meghatottságomban 
nem a mosolygó képre vágyik a tekintetem, 
hanem a tenger sötétségét bámulom, mely 
zordonságában is oly szép, oly magasztos. 

Nem tudom a Fekete-tengert az Adriához 
hasonlítani, hiányzik nála annak szélcsöndes 
nyugalma. Nincs az égen egy felhőcske sem, a 
házak között egy röpke szellő sem lengedez, 
a vén Ovidius ércszobrát majdnem megolvasztja 
a forró napsugár, itt a parthoz mégis lei-
méteres hullámok csapkodnak s beljebb pár 
méternyire a hullámokon emberfölötti erővel 
küzd bárkáján a parti halászember. Olyan a 
sajkája, mint a papírhajó a Dunában, az elmerü-
lésig megázik a befröccsenő hullámtól. Felöltő 
van rajtam, de fázom it t ; talán nem annyira 
a hűs széltől, talán a látvány komorságától, 
mely oly fönséges és megkapó, hogy vissza-
vágyom utána, mikor már ott járok a házsorok 
között, a vén Ovidius szobra előtt, ahol ünnep 
előestéjén térzenét ad a katoraság s ünnepi 
ruhában sétál a közönség. 

Ráakadok két német útitársamra, kiktől a 
bukaresti viszontlátás reményében a Vaskapunál 
elbúcsúztam. A testvér örömével fogadjuk egy-
mást a távol Kelet idegenjében, pedig az orsovai 
parton még az idegenek bizalmatlan közönyével 
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váltunk el egymástól. Itt azonban a német is 
oly idegen, mint a magyar, és a közös sors 
közelebb hoz egymáshoz. Az egyetemi professzor, 
a szerkesztő és a néptanító, mint kollegiális 
triumvirátus, védszövetséget kötnek egy tengeri 
utazás erejéig. 

A nap nyugovóra hajlott. A rakpart moz-
galmas élénksége pazar néprajzi látványt kínált. 
Hitbuzgó törökök egész raja keletre fordult 
arccal, földre borulva dicsérik Allah szent nevét ; 
tatár suhancok zsákokat hordanak a hajóra; 
cserkeszek és albánok, a Kelet bosnyákjai, há-
zalva járnak embertől emberhez rózsafűzérekkel, 
botokkal, pipaszárakkal; feketeszemű spanyol 
zsidó menyecskék szánalmas lenézéssel méregetik 
végig a törököknek lefátyolozott asszonyait ; 
egy előkelő ánglius-pár után féltucat teherhordó 
román és muszka legények kucorodnak, mi 
pedig a két némettel egy széps^kállú fekete 
görögnek tengerparti terrasszos vendéglőjébe 
vonulunk, ahol néma áhítattal s a iudomány-
szomjúság mohóságával jegyzeteinkbe vezetjük 
a tapasztalatoknak bővizű forrását. 

Az élelem itt bámulatos olcsó : pecsenye 
36 — 50 bani (fillér), kitűnő vörösbor literje 
40 bani. Csak a sör drága, körülbelül még-
egyszer annyi, mint nálunk. Az utazás a hajón 
I. osztályon 35 frank, II. osztályon 26 frank, j 
III. osztályon 8 frank. A hét különböző nap i 
jain fölváltva orosz, román, Lloyd és francia 
hajók közvetítik Konstantinápollyal a tengeri 
forgalmat. Legkényelmesebb s egyszersmind 
talán a legolcsóbb is a román hajó. 

A mi hajónk, a „Regele Carol I." is román 
hajó. Már a kora délutáni órákban vetett hor-
gonyt a parton. Hatalmas, nagy személyszállító 
gőzös, hossza 285, szélessége 45 lépés, tehát 
elég hatalmas jármű ahhoz, hogy bátran rábíz-
hassuk magunkat. Egész délután rakodnak rá. 
Este 10-kor kigyúladnak rajta a villamos lámpák, 
s miután útlevelünkre a román határrendőrség 
az állam elbocsátó-bélyegét ráütötte, beszállunk. 
11 óra felé a legelőkelőbb utasokkal is meg-
élénkül a hajó. 

A hajó harangját még egyszer meghúzzák, 
aztán bevonják a hajóköteleket és pont 72l2-kor 
éles süvítés jelzi, hogy a hajó indul. Az indulást 
nem halljuk, nem érezzük, csak a távolodó 
partból látjuk, hogy elhagytuk a kikötőt. Egy 
darabig még meglátjuk a parton állók kendő-
lobogtatását, aztán már csak a lámpasor világít. 
Az is egyre gyérül. Már csak az ívlámpák 
csillognak bele a sötét éjbe, végre csak a világító-
torony fénye tündöklik bele az éjszakába, de 
akkorra már ring a hajó az egyik oldalon föl, 
a másikon le, azután fordítva. 

A födélzetnek fehérterítékü asztalai mellől 
egyre-másra eltűnnek az utasok. Az én német-

jeim is rég eltűntek már, s mit tagadnám 
magam is, hogy imbolyog a fejem. Mire én a 
fülkémbe vonultam, a födélzeten már csak 
néhány miss vizsgálta a csillagos ege t . . . 

. . . Hajnali pírkadáskor valahogy legurultam 
az ágyamról. A meglepetésből föleszmélve, 
rögtön láttam a helyzetet : nem mindennapi 
hintázás örömében van részein. Beburkolództam 
hát a köpenyembs és föltápászkodtam a födél-
zetre. 

Egy lélek sem volt ott, csak néha igazított 
egyet a ponyván a hajóslegény. Nem tudtam 
menni egy lépést sem: amint megindultam, 
előre rogytam, amint megálltam, Visszatánto-
rodtam. Végre előre estem a középen egy széles, 
öblös padra s azon hanyatt nyújtózkodtam. 
Nem voltam egészen eszméletnél, de a hideg 
szél süvítését hallottam, éreztem Homlokomon 
verejték gyöngyözött és dideregtem. Alulról 
pedig beteg emberek üvöltése hallatszott. 

A tiszta égről pazar fénnyel ragyogott le a 
Vénusz-csillag, de ragyogásában nem gyönyör-
ködött senki sem. Még én sem ! Még a tengeri 
napfölkeltében sem. A láthatár ködperemén 
láttam föltűnni a vérvörös golyót, de gyönyör-
ködni nem tudtam benne. Körös-körül a belát-
hatatlan hullámos tenger, melynek fehér habjai-
tól elszédült a rátekintő szem. Nem voltam 
képes nézni. 

A szél kegyetlenül fölkorbácsolta a hullá-
mokat. Olyik fölcsapott a magas födélzetre is, 
a földszint úszott a tengervízben. Szanaszét 
hevertek a szegény emberek, kiket a rosszullét 
friss levegőre csábított. Szánalmas látvány, mely 
elől én is bevánszorogtam fülkémbe. 

Leheveredtem. Gondolataim messze révedez-
tek : messze-messze, haza, ahonnan aggódva 
kísérik útamat szeretteim ; aztán előre, az isme-
retlen táj szép panorámája és a magyar törté-
nelem kegyelethelyei felé ; majd jobbra kitekin-
tek kis kerek ablakomon a messze távolnak 
tengerpartjára, ahova innen el nem látni, a 

j szomorú emlékezetű Várna felé, melynél az 
idegen útmutatás is sajnálattal említi, hogy 
vereséget szenvedett a magyar a kereszt védel-

j mében . . . 
Magasan állott már a nap az égen, úgy 10 

I óra felé hirtelen megszelídültek a hullámok, 
i Kitekintve kisded ablakomon, partot láttam. 

Gyorsan fölcihelődtem s fölsiettem a födélzetre. 
; A födélzet tele volt már utasokkal, kik táv-
! csöveikkel kíváncsian vizsgálták a partokat, 
i A Boszporus volt. 
j Sokfelé láttam már szép tájakat. A Bosz-
i pórus azok közé tartozik, melyek legtovább 
j fognak élni emlékezetemben. Tapasztalt turisták 

állítása szerint a legszebb tengerszoros Európá-
ban. Mintegy 38 kilométernyi hosszúságban és 
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két és fél kilométernyi változó szélességben 
összekötő útvonala a Fekete- és Márvány-
tengernek és szétválasztó medencéje két föld-
résznek. Partjain, hosszan végig kétszázméteres 
hegyeknek hosszú, díszes láncolata húzódik, 
melyeken a babér- és ciprusligetek gazdagon 
váltakoznak az árnyas völgyekkel, virágos ker-
tekkel és dús gyümölcsösökkel. A hegyek fölött 
új várak és régi omladékok, alattuk pazar 
fényű paloták, kies fekvésű falvak, exotikus 
városok húzódnak. Nem tudunk elég gyorsan 
betelni a gyönyörűséggel, már ujabb szép lát-
vány tárul elénk. Az utasok egymást támo-
gatják az útikönyvek magyarázatával s nekem 
is mutogatnak díszes palotákat az ázsiai parton, 
melyek a magyar emigránsoknak menedék-
helyül szolgáltak volna! 

Szinte belefáradunk a figyelembe, midőn 
sűrűbb-sűrűbb háztömbök jelzik, hogy a célhoz 
közeledünk. A sötétzöld víz sima tükrén ezernyi 
bárka és hajó között síklik tova a mi gőzösünk 
s mire délben, azaz török időszámítás szerint 
7 órakor megérkezünk az öreg híd elé a ki-
kötőbe, a parti lárma éktelen káosszá olvad 
össze. 

Száz meg száz pirosfezes ember lármázik a ! 
parton és a megérkező hajóra száz meg száz : 

öblös torok kiabál érthetetlen nyelveket. Az j 
európai szállodák hordárjai, dragománjai ezek, j 
akik éktelen versengéssel licitálják el egymás j 
ajkáról a várhatóságot. Legtöbben a szálloda 
címét kiabálják, mert az előrelátó utas Kon- ! 
stantinápolyban előre rendeli meg a szállodát, j 
It t aztán a szálloda emberei inár várják, hogy 
az első benyomás kellemetlen zavarából kiment- 1 

sék a tájékozatlan idegent. Illő baksis fejében ; 
persze hamar átsegítik az embert az útlevél- és i 
vámvizsgálat procedúráján, de hát azt szívesen 
meg is fizeti mindenki, aki kellő készültséggel 
jón a kelet metropolisába. 

Konstantinápoly a Boszporus déli végén, j 
jobbkéz felől terül el. A Márvány-tenger öble i 
előtt jobboldalt egy 600 méternyi széles öböl 
mintegy hét kilométernyire belenyúlik a száraz-
földbe. Ez az Aranyszarv, melynek két oldalán : 
terül el a város. Ezen át két rozoga fahíd köti 
össze a különböző városrészeket. Az innenső ; 
oldalon, amelyen ím megérkeztünk, a parti rész ! 
Gralata. Innen magasra nyúlik föl a város a ; 

galatai toronyig. Itt van Pera, az európaiak 
lakóhelye, és túl a hídon van Stambul, a város j 
zöme. 

Megérkezésünk első útja az új híd innenső ! 
torkolata elé visz, ahol az utca forgatagába j 
belekerülünk. Amilyen nagyforgalmú, lármás, . 
eleven kép, olyan lehangoló az idegenre nézve, 
aki a leggondosabb előzetes tanulmány után ! 
sem fogja remélni azt az ázsiaszerü piszkot és 

rendetlenséget, azt a visszainaradottságot és 
szégyenletes közrendészeti állapotot, melyet itt 
fog találni. 

A gidres-gödrös utcák összevisszaságában 
végigbotolva és száz meg száz kóbor, heverő 
kutya lomha testén átugrálva, egy földalatti 
hegyi sikló pályaházába érünk, ahol egy piaszter 
(21 fillér) erejéig fölülünk és pár perc alatt 
fönt vagyunk Perában. 

Itt már persze egészen más világ tárul elénk. 
Európai ízlésű fényes paloták sorakoznak egymás 
mellé, az utcák nagy része is aszfalttal van 
burkolva, előkelő színvonalú kávéházak, szállo-
dák, üzletek, jóllehet a Rue de Pera, a város-
rész legelőkelőbb útvonala sem áll följebb a 
budapesti Király-utca színvonalán. Széles tér, 
park, kert majdnem egészen ismeretlen itt, s 
ha ráakadunk is valami zöld oázisra, ahol tán 
idegen zene játszik, busás belépődíjat szednek 
érte. Kirándulási zölddel ugyan nem szűköl-
ködik a város, de ezek mind külső részek s 
nagyobbára az ázsiai parton feküsznek. 

Az az idegen, aki először van Konstant i-
nápolyban, dragomán nélkül nem boldogul, de 
két-háromnapi ittartózkodás után elég jártas-
ságot szerezhetünk abban, hogy magunk is 
eligazodunk a helyi viszonyokon. Ujjaink és az 
arabs számok segítségével az üzleti élet miként-
jébe is belekóstolhatunk, anélkül, hogy nagyobb 
kárát látnók, mintha dragománnal vásáriunk. 

Legnehézkesebb dolog a pénzviszonyokkal 
való megismerkedés Aki ezt otthon nem teszi 
előzetes tanulmány tárgyává, az megadja az 
árát. A török kereskedőről elhíresztelt huncfut-
ság azonban mese. Az üzleti élet nagyobbára 
spanyol zsidók kezében van s azok nem rosz-
szabbak, mint máshol a zsidó : alkudni kell vele. 
A török ember fölötte józan, nyájas, figyelmes, 
kedves és oly vendéglátó, hogy a falusi jó 
magyarral is tudnám összehasonlítani 

Az életviszonyok sajátosságai azonoan oly 
tömegben tódulnak a figyelmünk elé, hogy nem 
győzzük eléggé jegyezgetni a tap«*.-'.falatokat. 
Vázlatos ismertetésem sovány keretében is azon-
ban az érdekes észrevételeknek oly gazdag 
tárházát kellene nyújtanom, amennyi e hosszúra 
nyúlt cikkemben már el nem fér. Azért szálló-
beli lakásunk csöndjéből visszatérve az utca 
zajába, első útja a magyarnak azon érzelmi 
kapocs kutatása, mely ehhez a messze idegen 
városhoz, országhoz fűzi szívünket. 

Visszatérünk hát a földalatti siklóhoz, vagy 
fölülünk a lóvonatra, vagy ami a praktikus 
turista szempontjából a legajánlatosabb, gyalo-
gosan indulunk le a galatai nagy lépcsőúton 
a Juksek-Kaldirimen, mely levezet egyenesen a 
Karakőire. Ez az utca a konstantinápolyi Kossuth 
Lajos utca, mert itt van a legnagyobb forgalom 
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s itt vannak a divatos, európai ízlésű nagy 
üzletek is. Összehasonlításom ugyan nem valami 
találó, de viszonylagosan jellemzi a helyzetet. 
Több szépet és jót azért nem is mondhatok róla. 

Itt kezdődik a Boszporus partjával párhuza-
mosan haladó Grande Rue de Galata, — hogy 
a hasonlatnál maradjak — a helybeli Kerepesi-út. 
De ismét csak viszonylagos összehasonlításban, 
mert ez az út még csak megközelítőleg sem 
áll a Kerepesi-űt színvonalán. Mindenfele kis 
lyuk-üzlétek egymásutánjától áll, melyekből a 
szenny, a rendetlenség és erkölcstelenség csak 
úgy bűzlik ki az utcára. Az emberhad csak 
úgy tolong az utcán, a lökdösés, lárma szinte 
tűrhetetlen, lóvonat és rozoga, poros bérkocsi 
oly szorosan kerülnek össze a nyűzsgő-mozgó 
emberárral, hogy gyakran fönnakad a közle-
kedés. 

Balkézfelől egymás után öt-hat mellékutca 
házai a kétes értékű személyek egész garma-
dáját vetik az utcára és az ocsmány kerítés 
szemérmetlen orgiákba csap. Szinte veszélyes 
itt áthaladni. 

A rövid utcák túlsó vége beletorkollik a 
Kenner Altyba, egy a parttal párhuzamos hosszú 
útra, melynek ezen a táján egy hosszúkás kőfal 
vonja magára figyelmünket, melynek díszes 
kapuján túl van a Szent Benoit kolostor udvara, 
mely kissé fölnyúlik a hegy oldalába. Itt van 
a templom is, hazafias zarándokútunk Mekkája. 

Jámborképű lazarista-atya szelíd mosollyal 
közeledik felénk. 

— Laudetur . . . — köszöntjük. 
Franciául köszöntene, tolmáesra van szük-

ségünk. Csöndes áhítattal vezet be egy kis 
oldalajtón a kicsiny templomba. Yan akkora 
tán, mint a Rókus-templom, de fényben, pompá-
ban mögött" marad annak. Semmi dísz, semmi 
fény, csatr néhány virág a Szűz Mária oltárán 
és az örökmécs világa. Látványa semmi sincs, 
csak a magyar utas részére néhány kőtábla a 
jobboldali mellékhajó kopott falában. 

Dragománom kisompolygott, magamra ha-
gyott a szent sírnál. Magyarázatot a kőtáblák 
vésettje szolgált. A rávésett nevek ékesebben 
szólnak minden beszédnél : II. Rákóczi Ferenc, . . . 
Zrinyi Ilona,. . . Bercsényiné Csáky Krisztina 
grófnő,. . . Tökölyi Zsuzsika... 

Térdre borultam a kis oltár előtt és szívem 
könnyeket hullatott. Ez a könny volt az imám. 
Senki sem látta, senki sem figyelt, magam voltam 
a templomban a gondolataimmal és a hősök 
szelleméve). 

A csönd, a magány megihleti a profán lelket. 
Szívünk a tiszta érzésben a magasba emelkedik. 
Ajkunk mosolyra ryílik a boldogságtól, hogy 
imádkozni tudtunk. Mennyi honfibánat keservét, 
mennyi hazafias vágyat és szép reményt foglal 

magában imánk e szent csöndben ! Itt van 
velünk a magyarok Istene is, meghallgatja szí-
vünk fohászát. 

Hála neked érte, Istenünk! 
(Budapest.) JRomhányi Sándor. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vattás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Vaszary Kolos 
bíbornok hercegprímás úrnak, aki a módertárnai 
róm. kath. felekezeti iskola építkezési céljaira 
1500 K-t, valamint Vezinger Károly eszter-
gomi kanonok és prelátus úmak, aki ugyan-
ezen célra 2300 K-t adományozott. 

Kinevezte : Garamy Jolán oki. tanítónőt a 
kudzsiri áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Donszky 
Emma oki. tanítónőt a felsődernai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Veszprém,y Zoltánt, Hajdú 
vármegye és Debreczen sz. kir. város főispán-
ját, a debreczeni orsz;. tanítói árvaház helyi 
felügyelő-bizottságának elnökévé, Lestyán Ador-
ján kir. tan., kir. közjegyzőt és Csurka István 
ev. ref. tanítót pedig ezen bizottság tagjaivá; 
Simon István oki. tanítót a makói külterületi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Mindszenti Teréz 
oki. tanítónőt az erzsébetfalvi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Osváth Margit oki. tanítónőt a 
nagylónyai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Kal-
már Mária oki. tanítónőt az opálbányai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Szalavetz Irma oki. 
tanítónőt a resiczabányai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Reiter Lőrinc oki. tanítót a mácsai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Simkovics Gábor 
oki. tanítót a mácsai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá; Szmékál Norbert oki. tanítót a vágsely-
lyei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Gönczy Ber-
talan oki. tanítót a bótrágyi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Vonstetten Elemér oki. tanítót a 
telcsi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Erendits 
Nándor oki. tanítót a felsőstubnyai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Tordai Lajos oki. tanítót a mező-
telegdi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Wendelin Ernő 
oki. tanítót a bazini áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá; Schoner Ferenc volt gimnáziumi tanárt 
a XI. fizetési oszt. 3-ik fokába, az 1904. évi 
I. t.-e. értelmében megillető személyi pótlékkal 
kir. tanf. tollnokká és szolgálattételre Csong-
rád vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelve ; 
Balázs Mihály oki. tanítót a csanádpalotai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Czira István tiszavár-
konyi ev. ref. felek. oki. tanítót a tiszavárkonyi 
belterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Varga 
János oki. tanítót a nagypetrii áll. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Hám László, Hajdú Ferenc, Simon 
István és Hajduné Dobozi Eszter rákóczifalvi 
közs el. isk. tanítókat, ill. tanítónőt ugyanezen áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; Eberlein 
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Antal oki. tanítót a magyarbánhegyes-külterületi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kártik Ferenc oki. 
tanítót a gagyvende'gi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Szabó Gyula oki. tanítót a tápióbicskei áll. 
eJ. isk.-hoz r. tanítóvá; Paul Miklós oki. tanítót 
a zsebelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá.; Babik 
István állandó h. oki. tanítót a magyai'pecskai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kreiyer Róbert 
oki. tanítót a nyárásdombi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Bott Ilona oki. tanítónőt a battonyai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Kiss Erzsébet 
állandó h. oki. óvónőt a pécsújfalui áll. óvóhoz 
óvónővé; Grozav Vazul oki. tanítót a rudariai 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Tomka Gizella 
h. tanítónőt a halmosi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; Szabó Etel oki. tanítónőt a bálinczi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jeleii minőségében áthelyezte : Kristóf 
János makó-külterületi áll. el. isk. tanítót a 
csanádpalotai áll. el. isk.-hoz ; Dulovics Margit 
zavadkai áll. el isk. tanítónőt a tiszavárkonyi 
belterületi áll. el. isk.-hoz; Both Miklós nagy-
petrii áll. tanítót az egresi áll. el. isk.-hoz; 
Szatmári Zsigmond tiszasülyi áll. el. isk. tanítót 
a rákóczifalvi áll. el. isk.-hoz; Szakxy Róza 
voloczi áll. el. isk. tanítónőt a szatmári külön 
szaktanítós gazdasági ism. isk.-hoz ; Kerekes 
Julia szatmárhegyi áll. el. isk. tanítónőt a 
debreczeni külön szaktanítós gazd. ism.-isk.-
hoz; Török Mihály és Törökné Barabás Róza 
magasfoki áll. el. isk. tanítót és tanítónőt a 
dobozi áll. el. isk.-hoz ; Filius Aurél tápióbicskei 
áll. el. isk. tanítót a hódmezővásárhelyi tanyai 
áll. el. isk.-hoz; Zsigmondné Gyurka Gizella 
türkösi és Barcsayné Lukács Kataün zajzoni 
áll. óvónőket kölcsönösen ; Sálamon Julia kunos-
vágási áll. el. isk. tanítónőt a mikóújfalui áll. el. 
isk. -hoz ; Katona Sándor makói külterületi áll. el. 
isk. tanítót a bálinczi áll. el. isk.-hoz ; P. Opra 
János gagyvendégi áll. el. isk. tanítót az abaúj-
szántói áh. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Pap Amália végszentmihályi közs. isk. r. taní-
tónőt. 

Végkielégítést engedélyezett: Varga 
Abelné szül. Kaszala Mária kúnszigeti közs. 
el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 400 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Tóth József talián-
dörögdi ág. h. ev. munkaképtelen tanítónak évi 
680 K-t ; Dobre József homoródbenei gör. kel. 
munkaképtelen tanítónak évi 460 K-t; Baga-
méri Károly rádfalvi ev. ref. el. isk. tanítónak 
évi 940 K-t; Polány Lajos beiczi róm. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 560 K-t ; 
Medriczky József alsóbágyoni róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 560 K-t; Erdősi Sándorné 
szül. Nyikos Lidia újpesti Frőbel-nőegyleti óvónő-
nek évi 680 K-t ; Kormos József szentdiencsi 

róm. kath. el. i«k tanítónak év; 960 K-t; 
Kiirthi Rezső kocsóczi áll. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 1660 K-t; Vlád György 
sárkányi gör. kath. munkaképtelen tanítónak 
évi 400 K-t; Magyar László rábafelsőpatyí 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 760 K-t; 
IIári Lipót felsőcsalogányi ág. h. ev. tanítónak 
évi 1220 K-t; Hegyi Ignác hajdúnánásiizr.el. 
isk. tanítónak évi 620 K-t ; Czibelenyko Simon 
tyuskai gör. ki.th. el. isk. tanítónak évi 620 K-t ; 
Kovács Sándor szentdemcteri róm. kath. munka-
képtelen tanítónak évi 620 K t ; Brosch József 
bélaudvarnoki róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
880 K- t ; Győri László iszlói róm. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 800K-t; ifj. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. Kolb Károly volt méiyúti 
róm. kath. tanító Ernő és Etelka nzvű árvái-
nak a kecskemétibe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— II . Rákóczi Ferenc éybújdosó társai, 

mire e sorok megjelennek, már hazai földben 
folytatják örök álmukat. Ország-világra szóló 
ünnepség közt hozták haza a bujdosók ham-
vait. A magyar kormány elnöke, az ősz Thaly 
Kálmán jelentésének meghallgatása után, Orso-
ván vette át a szent hamvakat, melyek vasár-
nap reggel érkeztek meg Budapestre, ahol 
százezernyi ember néma hódolata közt vitték 
a Szent István bazilikába. A budapesti ünnep 
impozáns volt : a sorfal részvevőinek száma meg-
haladta a 60 ezret. A M. T. Orsz. Bizottsága, az 
Eötvös-alap és a többi fővárosi tanítóegyesületek 
képviselői a Kerepesi-, illetőleg most márBákóczi-
úton álltak sorfalat. A kassai és késmárki gyász-
ünnepségek is impozánsak és meghatóak voltak. 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem és társai hamvainak 
hazaszállítása alkalmából ünnepelt az egész nem-
zet és a vele minden bánatában és örömében osz-
tozó tanítóság is, mely bárhogy csábítgassák is a 
„nemzetköziség" szirénhangjai, mindig elől járt 
a hazafiságban s haza- és szabadságszeretetre 
nevelte és neveli az ifjúságot is. A magyar 
tanítóság hazafisága minden kétségen fölül áll! 

— Lapunk mai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt ismét több cikk maradt a 45. 
számra, köztük Tanácsadó rovatunk is. 

— Királyi adomány. O csász. és apostoli 
királyi Felsége az Esztergomban fölállítandó 
róm. kath. tanítói árvaházra húszezer koroná-
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méltóztatott a legkegyelmesebben adományozni. 
Ezen, legmagasabb helyről jövő adomány bizo-
nyítja 0 Felségének a tanítók iránt táplált jó-
indulatát, amelyben — kétségtelen — hatásosan 
közreműködött a magyar tanítók igaz, őszinte 
és leghívebb barátja, gróf Apponyi Albert 
miniszter. 

— Az abaújmegyei határozat. Az abaúji 
„ szociálista-1 mi tó k " illetékes fórumuktól is meg-
kapták már a kellő visszhangot hírhedt hatá-
rozatukra. A kassai községi iskolaszék meg-
döbbenéssel vette tudomásul, hogy Kassa város 
tanítói között akadt olyan, aki az iskolába is 
hajlandó lenne bevinni azokat az elveket, ame-
lyek a társadalmi rend fölbontásához vezetnek. 
Az ellen a két tanító ellen, akik izgató beszé-
deikkel a határozatot provokálták, az iskolaszék 
egyhangú határozatával a fólfüggesztéssel kap-
csolatos fegyelmi eljárás megindítását kérte a 
közigazgatási bizottságtól. — A Budai Tanítók 
Társasköre is foglalkozott az abaújiak ballépé-
sével és a következő határozatot hozta: „A 
Tanítók Budai Társasköre a legnagyobb meg-
döbbenéssel vette tudomásul az abaújtorna-
megyei tanítóegyesület ama határozatát, hogy 
a nemzetközi szociálistákhoz csatlakozik. Haza-
fias szívünk sugallata az, hogy a megtévesztett 
abaúji tanítók példája követőre nem talál. Lel-
künk melegével üdvözöljük a Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottságát és az e tárgyban 
október 18-án hozott határozatához teljes egé-
szében hozzájárulunk. Egyben fájdalmunknak 
adunk kifejezést, hogy ilyenféle hang — bár 
csak egyes elszigetelt közbeszólásban is — nyil-
vánult a Magyarországi Tanítók Országos Bi-
zottságának közgyűlésén, mert szent a.hitünk, 
hogy ilyen hang magyar tanítótól nem ered-
hetett." — Az abaújtornamegyei tanítóegyesü-
let hatátozata következtében Èudy K. János, 
a kassai városi elemi iskolák igazgatója s a 
közgyűlés elnöke bizalmas körlevélben fölszólí-
totta a tanítóegyesület tagjait, hogy a követ-
kező nyilatkozatot írják alá : „Nyilatkozat. 
Alulírott kijelentem, hogy az abaújtornamegyei 
általános tanítóegyesület október 17-én tartott 
közgyűlésében történt dolgot s a többséget 
nyert határozatot nem helyeslem s annak meg-
történtéről megdöbbenésemnek és sajnálatomnak 
adok kifejezést, mert én sem valamely szak-
szervezetbe beállani, sem valamely politikai 
szövetkezettel, legkevésbé a nemzetközi szoeiá-
listákkal egyesülni nem akarok és nem fogok. 
Ott, ahol a tanítók anyagi ellátásának, tehát 
megélhetési viszonyainak élőmozdításáról lesz 
szó, a tisztesség fegyvereivél mindig harcolni ; 
fogok, anélkül azonban, hogy céljaim elérése 
végett oly útra térnék, ameJy a tanítóság re-

putációját sérti." Ezt a nyilatkozatot bizonyára 
minden kassai tanító aláírja. — A Magyar 
Gazdaszövetség lapja: a Szövetkezés vezércikk-
ben foglalkozik az abaújmegyei határozattal s 
a nemzetközi szociálistákról ezeket írja: „A 
nemzetközi szociálisták az ő lapjaikban és 
egyéb irataikban, de programjukban is kijelen-
tik, hogy ők föl akarják forgatni a társadalmi 
rendet. A legnagyobb merészséggel, arcátlan 
vakmerőséggel igyekeznek mindenből fegyvert 
kovácsolni a polgári társadalom ellen. Leránt-
ják nagyjainkat, becsmérlik azokat, akikhez 
náluknál sokkal tiszteletreméltóbb férfiak csak 
becsüléssel és kegyélettel tekintenék föl. Ellene 
vannak a házasság intézményének, a vállásnak, 
semmibe sem veszik a hála fogalmát, kérkednek 
vele, hogy ők 'nemzetköziek, és amint tavaly 
láttuk, kész örömest csatlakoznak az abszölu-
tizmûs szolgálatába." Méltán kérdi ez a lap s 
vele együtt mi is, hogy csatlakozhatik-e ezek-
hez magyar tanító ? 

— Csak egy virágszálat ! Csak egy virág-
szálat ! Ezzel a kérelemmel kopogtat be a 
József Kir. Herceg Szanatórium-Egyesület a 
kegyelet ünnepe előtt sok magyar hajlékba, 
ahol szeretet és irgalom lakozik. Egy virág-
szálat kér abból a koszorúból, melyet szeret-
teink sírjára akarunk tenni a temetők ünnepén. 
Kéri ezt a virágszálat annak a halottnak 
kegyeletes emlékére, akitől a virágszálat, el-
vonjuk. És kéri ezt a virágszálat a legborzal-
masabb betegség ellen való küzdelemre. 79.723 
ember halt meg a mult esztendőben tüdő-
vészben. Java olyan korban, mikor kenyeret 
keresett; java olyan korban, mikor özvegyeket 
és árvákat hagyott. Ha a társadalom meg-
értené a kegyelet legszebb tanúsítását célzó 
segélykiáltást és tényleg minden koszorúból 
csak egy virágszálat elvonnának azoknak a 
biztos halálból való kiragadására, akiket az 
idején alkalmazott gyógyítással meg lehet 
menteni, a tüdővész nem lenne az a borzalmas 
nemzeti csapás, ami ma. A József Kir. Herceg 
Szanatórium-Egyesület most építi első nép-

! szanatóriumát. Száz beteget fognak az ország 
minden tájáról a jövő év március havától 
felvenni, s mivel a szanatóriumi kezelés három 
hónapot igényel, már ebben az első népszana-
tóriumban évenként négyszáz veszendő, halállal 
el.jegyzett embert fognak megmenteni. Hogy 
idején alkalmazott szakszerű gyógyítással a 
tüdőbetegség gyógyítható, azt Németország 
példája igazolja, ahol szanatóriumok létesítése 
óta 25°/o-kal kevesebb a tüdőbetegek halálo-
zása. Nincs helye tehát annak a fatális közöny-
nek, mellyel a szörnyű veszedelem pusztítását 
nézzük. Mennyi könny, mennyi gyász van 
azokért, akiket e kór elsorvasztott, mennyit 
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meg lehetett volna menteni azok közül, akiket 
gyászolunk. Nyissa meg szívét mindenki 
kegyeletének s ne sajnálja azt az egy virág-
szálat! Az első népszanatórium Gyulán, a 
lugosszerü erdőben épül. Előbb a helyet 
orvosi szempontból dr. Kuthy Dezső, az 
Erzsébet - szanatórium igazgató - főorvosa és 
dr. Tauszk Ferenc egyetemi tanár megtekin-
tették és a célra alkalmasnak találták. A 
szanatórium 700.000 korona költséggel épül, 
a higiénia legnagyobb követelése szerint. A 
terveket a zseniális és annyira gyászolt tervező, 
Czigler Győző készítette s a szakemberek 
tetszését annál inkább megnyerte, mert a férfi 
és női betegek külön helyeztettek el. Az egye-
sület rövid négy évi fennállása után gyűjtötte 
össze az építési tőkét, legnagyobb részét egy 
év óta, mióta az egész országra kiterjedő 
egyesület lett. Tagjai meghúszszorodtak (ma 
7000 tagja van), és mivel a társadalom áldozat-
készsége jóformán csak egy év óta van vele, 
föltehető, hogy a közelebbi négy évben már 
több gyógyító-intézményt létesít. Ha pedig föl-
tételezzük (pedig föltételeznünk kell), hogy a 
társadalom megérti a segélykiáltást és a 
halottak-napi koszorúból elküldi a szegénysorsú 
tüdőbetegeknek azt az esengve kért egy virág-
szálat, akkor bízvást elmondható, hogy meg-
sokasodik hazánkban a népszanatóriumok száma 
és a társadalom az embermentés terén nagyot, 
Istennek tetszőt tett. Értse meg minden jó szív 
ezt a segélykiáltást. Csak egy virágszálat a 
tüdőbetegek megmentésére ! 

— Válasz Hoffmann Richárd úrnak. (A 
Néptanítók Lapja 41-ik számában közölt „A 
magyar nyelv nemzetiségi vidékeken" című 
cikkére.) Az „audiatur et altera pars" elvénél 
fogva közöljük a következő sorokat: „Ön azt 
írja : ,Magyarország erejét és hatalmát nyel-
vében bírja. Nyelvében fejlődik minden nép a 
világon. Maga az állam is mindent elkövet, 
hogy a magyarosodás ügyét siker koronázza. 
Vannak azonban mégis nagy és gazdag közsé-
gek, ahol a magyarosítási törekvések hajótörést 
szenvednek. Ahol a magyarosítás, hogy úgy 
mondjam: falra hányt borsó.' Állításának iga-
zolására — a többek között — Glogovácz 
hitközséget találta alkalmas médiumnak arra 
nézve, hogy az ország tanítóságának színe előtt 
a hitközség főképviselőit s úgy mellékesen 
annak tanítóit is pellengérre állítsa. Hoffmann  
úr! Önt eikkének megírásában nem a magya-
rosodás ügye, nem hazafiúi szivének fölbuzdu-
lása, hanem a hitközség képviselője iránt táp-
lált személyes boszúvágyának kielégítése vezé-
relte. Megmondjuk: miért? Azért, mert a 
felekezet és a főképviselők, kik — On szerint — 
,egv húron pendülnek' bizonyosan nem a saját, 

hanem a tanügy érdekeit helyezték mindenek 
fölé akkor, amidőn közös elhatározással me-
nesztették nyugdíjb i — még pedig idő előtt —-
Hoffmann János tanítót, az Ön édesatyját, a 
magyar nyelvben való járatlansága és tanításá-
nak eredménytelensége miatt. Ez a valódi ok ! 
Ezért lett Ön glogováczi Koriolán. Glogovácz, 
hitközség a tanügyért, de különösen a magyar 
kultúra terjesztéséért annyit tett és áldozott, 
hogy merjük állítani : az országnak bármily 
vele egyenrangú községe többet nem tett. Azt 
a hitközséget, mely saját erejéből 100.000 
koronás iskolai alapot teremtett; a tantermek 

j számára, mondhatni, palotaszerű épületeket 
; emelt; kultúrális költségeit 30°/o-os pótadóval 
í szívesen fedezi ; a magyarosodás ügyének föl-
I lehdülése céljából mintaszerű óvodát állított 

föl ; a magyar tannyelvnek kötelező erejét 
— valamennyi osztályra kihatólag — már tíz 
évvel ezelőtt rendelte el; azon gyermekek ré-
szére, kik a magyar nyelvben a legtöbb ered-
ményt képesek fölmutatni, 2200 koronás alapít-
ványt tett, hogy annak kamataiból jutalmaz-
tassanak : azt a hitközséget és annak főkép-
viselőit hazafiatlanság vádjával nyilvánosan meg-
bélyegezni bűn volt. Azt írja On : ,A glogováczi 
tanítók hiába buzgólkodnak. A magyar olvasás 
és rövidebb elbeszélések értelemnélküli betanu-
lásán kívül tovább nem mehetnek.' Hát, Hoff-
mann úr — ezt On maga sem hiszi el. Ez 

i légből kapott rosszakaratú koholmány. Hisz On 
! is a glogováczi iskolából került ki. Mint tanító 

tudhatja és ismeri, hogy Glogovácz község 
tanítói kara pedagógiai intelligenciájánál fogva 
nem mozoghat az értelemnélküli, sablonos kere-
tekben, hanem a magyar nyelv sikeVes tanít-
hatása céljából minden modern eszközzel ren-
delkezhetik. Glogovácz község tisztán német 
nyelvű lakosainak már 40%-a beszéli a magyar 
nyelvet. Aki erről meggyőződést akar szerezni, 
az jöjjön közénk s tapasztalni fogja, hogy a 
magyar beszéd nálunk nem fehér holló. Hát 

! kérdjük, ha az iskolában nem tanulták, hol 
tanulták volna meg? Végül, hogy Glogovácz 
község részben saját fiait ülteti a tanítói állá-

; sokba, ez csak dicsérhető dolog. Ezek az ifjak 
is a glogováczi iskolában tanulták meg a ma-

; gyar nyelvet. Későbben az aradi m. kir. állami 
; tanítóképzőből kerültek ki, mely intézetnek 
! hazafias tanári kara országszerte elismerten 

hazafias tanítókat nevel, s bizonyosan már a 
képzőben szívükbe nemesítették azt, hogy az 

j élet rögös küzdterére fiatalon kilépő tanító ne 
: a néptől tanuljon hazafiságot, hanem a nép a 
i tanítójától tanuljon lelkesedni hazájáért és a 
1 magyar nyelvért. Ennyit az igazság érdekében ! 
I Glogovácz. A glogováczi tantestület." 

— Rákóczi-Emlékfüzetet adott ki az 
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Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársa-
ság; az iskolai Rákóczi-ünnepre, melyet gróf 
Apponyi miniszter 3846. sz. a. rendelt el, 
különös tekintettel van ez a füzet, mely f. hó 
23-án jelent meg. Az emlékfüzetet Benedek 
Elek, az ismert író szerkesztette oly tartalommal, 
hogy annak anyagát a tanítóság ünnepi beszé-
deinek megtartására is fölhasználhatja, mivel 
II. Rákóczi Ferenc életét a füzetben ily szem-
pontból írta meg. Az emlékfüzet- ezenkívül 
ifjúsági beszédet, verseket, hangjegyre letett 
alkalmi dalokat és számos szép képet tartalmaz ; 
kiállítása oly szép, hogy bátran ajánlható meg-
szerzésre a tanulóknak is, hogy becses és mara-
dandó emlékül szolgáljon nekik e hazafias és 
kegyeletes ünnepélyről. A füzet ára 20 fillér. 
Szállítási föltételek: 10 füzeten aluli megren- 1 

delésnél a füzetek ára, valamint 10 fillér bér-
mentesítési díj előre beküldendő. Tömegesebb 
megrendeléseket utánvéttel, az összeg előre 
beküldése esetén szállít a kiadóhivatal. Tömeges 
megrendeléseknél anyagi haszonban is részesül 
egyik-másik tanítói jótékony intézmény. Ez 
utóbbi ce'1 elérése végett az egyes iskolák által 
az iskolai tanulók közt elárusítandó, vagy a 
tanulók részére közköltségen rendelt füzeteknek 
a 100 példánynál kezdődő megrendelések után 
minden példány után 2 fillért fizet a kiadó azon 
tanítói egyesület javára (Tanítók Háza, Eötvös-
alap s más hasonló országos jellegű tanítói 
egyesület részére), amelyet a megrendelő tes-
tület, egyesület, község e célra kijelöl s ez 
esetben a kimutatásba a megrendelő nevét 
jegyzi be. 

— Tauítógyűlés. A Sárosmegyei Ált. Nép-
nevelő-Egyesület Eperjesen tartotta évi közgyűlé-
sét. A közgyűlésen üdvözölték dr. Tergina Gyula 
tanfelügyelőt, aki húsz évvel ezelőtt e megyé-
ben működött s akit most újra oda helyeztek 
át. A közgyűlés táviratban üdvözölte Apponyi 
Albert gróf kultuszminisztert, ki szintén táv-
iratban köszönte meg a tanítóság bizalmát. 
Fölolvasást tartott Gamauf György tanítóképző-
intézeti tanár a dadogó és egyéb beszédhibákban 
szenvedő gyermekek oktatásáról, továbbá Végh 
Manó héthársi tanító a jellemképzésről. A 
magyar beszéd sikeres tanításáért a következő 
tanítók részesültek ötven-ötven koronás juta-
lomban : Fejér András (Berzevicze), Struncer 
Dániel (Héthárs), Macsata Veronika (Nyársardó), 
Nagy Irén (Bárczaalja), Köhler József (Sóvár), 
Csatáry János (Szedikert), Mii,navies János 
(Czigelka), Demjancsik Sándor (Somos), Bálint 
Dezső (Kurima) és Podlessny Etel (Felsőszaba-
dos). A vármegyei tanítóság a Rákóczi-ünne-
pen testületileg jelenik meg s a Gozon Aladárné 
zborói óvónő által a zborói vár falombjaiból 
és az úgynevezett száz hársfa lombjaiból készí-

tett koszorút helyez a koporsóra. A tanító-
egyesület föliratot intéz a képviselőházhoz az 
összes tanítóknak a XI. fizetési osztályba való 
fölvétele iránt. 

— Rövid hírek. Vakok óvodája. A vakok 
számára a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium óvodát tervez fölállítani. Hogy az 
igazgatóság a szükségletet megállapíthassa, 
fölkéri mindazon szülőket, kiknek 5—7 éves 
korú vak gyermekeik vannak, jelentsék be a 
vakok budapesti orsz. kir. nevelő és tantézeté-
nek igazgatóságánál : VII., István-út 95. — 
Kérelem a tanári, tanítói kar és a zenekedvelő 
közönséghez, hogy a kiadásra elkészült Tanárok, 
Néptanítók és Tanítónők Indulóját, valamint 
265 somogyi népdal, 20 palotás, 50 csárdás és 
62 szép különféle alkalmakra szerzett egyházi 
énekeimet vegyék szíves pártfogásukba ós egy 
levelező-lapon mielőbb és minél többen jelent-
kezni szíveskedjenek, mert attól függ zeneszer-
zeményeim kiadása; mindegyikre külön-külön is 
lehet jelentkezni. A mélt. püspöki kar, a ftiszt. 
káptalanok, Somogy vármegye és Kaposvár 
város által adományozott segély által lehetővé 
tétetik, hogy t. kartársaim jutányosán kaphat-
ják zenemüveim bármelyikét és egyszersmind 
ígérem, hogy részint az Eötvös-alap, az orszá-
gos Tanítók Házára, valamint a veszprémi 
„Gondviselés"-intézetre bizonyos százalékkal já-
rulhatok, ha a 30 ezer tanitó közül legalább 
is 5 ezer jelentkezni fog. Kartársi üdvözlettel 
és szeretettel maradok: Kaposvár, 1906 okt. 25. 
(Zárda- utca 26.). Csizmadia Ignác,nyug. tanító. — 
Énekeskönyvi tárgymutató című munkára hirdet 
előfizétést Csiky Lajos, ev. ref. theol. akad. 
tanár. A munka nyomdai kiállítása igen költ-
séges lévén, csak előfizetési fölhívás közrebocsá-
tás íval kockáztathatja meg kiadását. Akik meg 
akarják szerezni, legyenek szívesek a munka 
előfizetési árát : 1 korona 60 fillért, postai utal-
ványon f. évi november 10-ig beküldeni a 
szerzőhöz. Melegen ajánljuk a ref. tanítóság 
figyelmébe. (Debreczen, Péterfia-utca 8. sz.) — 
Gyűlések. A „Nagyküküllőmegyei ált. tanító-
egyesület" segesvári fiókköre november hó 7-én 
délelőtt 11 órakor Fehéregyházán, az állami 
iskolában tartja meg köri gyűlését. A „Kis-
küküllővármegyei ált. tanítóegyesület" XXXTI. 
rendes közgyűlését f. évi november hó 3-án 
d. e. 9 órakor kezdve, Dicsőszentmártonban 
fogja megtartani. 

Tarta lom : Az 1907. évi közoktatásügyi költség-
vetés. — Két fontos intézkedés. Mátlié József. — Egy 
csendes emlékünnep. Lakatos Lajos. — Külföldi 
szemle. — Levél a szerkesztőhöz. — Szünóra : Rá-

j kóczi. (Vers.) Szlányi K. György. — Rákóczi Ferenc 
! és az iskolák. lUvfy Lajos. — A galatai szent sírnál. 
' Bomhányi Sándor. — Hivatalos rész. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA 
Rovatvezető: KKOLOPP ALFKÉD. 

A kiilön szaktanítós gazdasági 
ismétlő iskolákról. 

Minden állam vagyoni viszonyainak meg-
ítélésénél a lakosok anyagi körülményei az 
irányadók. Minél nagyobb a polgárok jóléte, 
annál gazdagabb és erősebb az állam. Az ország 
anyagi viszonyainak megítélésénél pedig nem 
az egyesek, nem is kis csoportok, hanem a 
lakosság nagy zömének anyagi helyzete az 
irányadó. Hazánkban, mert Magyarország mező-
gazdasági állam, a kisgazdák azok, akiket a 
„nemzet gerince" elnevezés megillethet. 

A kisgazdák helyzete napjainkban nem 
rózsás. A rájuk nehezedő súlyos terhek alatt 
roskadoznak. Akik a nép között élnek, ismer-
hetik ezen bajokat. A nép, vándorbottal kezé-
ben, itthagyja hazáját s messze idegenben, a 
tengeren túl keresi boldogulását. 

Ezen baj orvoslásra szorul. Ma már számos 
intézmény működik a kisgazdák javára áldá-
sosán. A kisgazdák helyzetének javítását 
Darányi földmívelésügyi miniszter kezdte meg, 
ki számos intézményével sokat lendített sor-
sukon. Munkájában segítségére volt a köz-
oktatásügyi minisztérium is azzal, hogy életbe 
léptette az önálló jellegű gazdasági ismétlő 
iskolákat. 

Az önálló jellegű gazdasági ismétlő iskolá-
nak valóban igen nemes föladata van. Tanítja, 
neveli a népet az okszerű gazdálkodásra, meg-
ismerteti vele azon gazdasági mellékágakat, 
amelyek napjainkban még kellőleg nincsenek 
mívelve s így kiaknázva. 

Tanítja a gyermekeket, a jövő férfiait a 
szükséges gazdasági ismeretekre, de egyúttal 
oktatólag hat a kisgazdára is, mert gyakorlati 
területe kisbirtok lévén, az ott bemutatott 
gazdálkodási mód követendő példakép áll a 
kisgazda előtt. Nem akarom tovább fejtegetni a 
gazdasági ismétlő iskolák célját, hanem inkább 
egy más körülményre akarom a figyelmet föl-
hívni. 

Az önálló jellegű gazdasági ismétlő iskolák 
azonban csak úgy felelhetnek meg feladatuk-
nak, lia a szükséges gazdasági épületekkel, 
megfelelő állatállománnyal, a nélkülözhetetlen 
gazdasági gépekkel és eszközökkel fel van 
szerelve. Ezek nélkül életök nem teljes, mun-
kájuk nem lehet eredményes. Több, már meg-
lévő iskola felszerelése hiányos. Új iskolák 
felállításától is az tartja vissza a községeket, 
hogy a felszerelés sokba kerül, bár belátják 
ezen fiatal intézmény nagy fontosságát. 

Már az 1902. évi 66.569. számú miniszteri 
rendelet megmutatja a módot, hogy miképen 
lenne lehetséges a községeknek ismétlő iskolá-
kat nagyobb megterheltetés nélkül felállítani. 
És ez az, hogy a községek kölcsönt vegyenek 
fel. Ezen kölcsön azután a gyakorlati terület 
tiszta jövedelmének évi 80%-ával lenne törleszt-
hető. Nyújtson a közoktatásügyi minisztérium 
lehetőleg kamatmentes, vagy igen alacsony 
kamat mellett kölcsönt a szaktanítós ismétlő 
iskolákat felállítani szándékozó községeknek. Ily 
módon nemcsak jobban szaporodnának, hanem 
erőteljesebben is virágoznának ezen iskolák. 

Egy, pl. mezőgazdasági irányú gazdasági 
ismétlő iskola felállítása hozzávetőleg a követ-
kező összegbe kerül : 

A telek árát nem veszem fel, mert ilyen 
iskolát felállítani szándékozó község rendel-
kezik olyan földdel, melyből 20 katasztrális 
hold az iskola céljára kihasítható. 

Az épületeknél a miniszteri rendeletben ki-
tüntetett nagyságot és építési összeget veszem 
fel számítási alapul. E szerint: 

Istálló cselédlakással, anyag- és 
zaboskamarával, 120 m2 alap-
területen. à 30 K 3600 K, 

baromfiéi 40 , 
sertésól 100 „ 
kút, vályúval 300 „ 
méhes 100 „ 
pajta 280 „ 

összesen . . 4420 K. 
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Trágyatelepre nem számítok semmit, mert 
ezt a tanulók maguk is elkészíthetik. 

Az állatállomány beszerzése körülbelül a 
következőbe kerülne: 

2 kanca 600 K, 
2 tehén 540 „ 
2 koca . 160 „ 
1 törzstyúk 10 „ 
1 törzskacsa 15 „ 
1 törzslúd 20 „ 

összesen 1345 K. 
Szükséges gépek és eszközök: 
1 igáskocsi 160 K, 
1 eke 80 „ 
1 borona 80 „ 
1 henger 40 „ 
1 vetőgép 500 „ 
1 szecskavágó 60 „ 
1 rosta 100 „ 
1 pár lószerszám 100 „ 
mérleg 100 „ 
istállók, kamrák felszerelése, ásó, 

villák, kapák stb 300 „ 
összesen 1520 K. 

Összes kiadás tehát 4420 + 1345 + 1520 = 
7285 korona, kerekszámban 7500—8000 korona 

Ezen összeg azután évenkint a tiszta jöve-
delemből lenne törlesztendő. Hogy hány év 
alatt fogyna le, azt természetesen a tiszta 
jövedelem határozná meg. Jobb években több, 
rosszabb években kevesebb a tiszta jövedelem. 
20 holdas kisbirtok tiszta jövedelmét átlagosan 
1300—1600 koronára lehet becsülni. Ezen 
összeg a 20°/o levonásával a tartozás törlesz-
tésére lenne fordítandó s így 5—6 év alatt 
a tartozás ki lenne egyenlítve. A községnek 
tehermentesen maradna vissza a gazdaság, 
amely neki évenkint bizonyos összeget, mint 
jövedelmet biztosítana. De az anyagi haszonnál 
sokkal nagyobb haszna lenne a községnek abból, 
hogy oly intézménnyel lenne ellátva, amelynek 
feladata a kisgazdák ismeretének fejlesztése. 

(Bártfa.) Itáez Sándor. 
* 

Fenti számítást nézetem szerint még ked-
vezőbbé tehetjük azáltal, ha e gazdaság keze-
lője olyan időben, amikor arra az iskolának 
szüksége nincsen, a vetőgéppel és fogattal 

bérben való vetés elnyerésére törekszik. Az 
anyagi haszon mellett akkor szép alkalma 
nyílik ana is, hogy a kisgazdákkal a vetőgép 
beállítását, a jól végzett vetés előnyeit is 
bemutassa. Hihetetlen, hogy vidékenként egyes 
kisgazdák mennyire tájékozatlanok e téren. 
A kisgazdák vetését a kikelés után szemlélve, 
azt látjuk, hogy azok nagy részben hibásak 
(a sorok nem egyenletesek, hézagosak stb.), 
az pedig kiváltképen igen sok gondot okoz 
sok kisgazdának, hogy hogyan állítsa be pl. 
tengerivetésre a gépet. Ezt igen sokan nem 
tudják és azért gyakran megtörténik, hogy 
bár van vetőgépe, eke után egy fészekbe veti 
a kisgazda a tengerit. 

Amint azt egyes minta-parasztgazdaságok 
kezelői teszik, úgy egyes gazd. ism. iskolák 
kezelői is megtehetnék, hogy a felszerelés olcsó 
kikölcsönzéséből, illetve egyes munkáknak bér-
ben való elvégzéséből a jövedelem szaporítá-
sára törekedjenek. 

Ily eljárásnak népnevelő hatása is van és 
kivált ott volna sikerrel alkalmazható, ahol 
maguk a kisgazdák is rászorulnak a szemlél-
tető oktatásra. lív. 

A zöldtrágyázás homoktalajon, 
mint a legbiztosabb mód a termőképesség 

fokozására. 
Azt minden gazda tudja, hogy nagy termések 

csak jó erőben levő, növényi tápanyagokban 
bővelkedő talajról nyerhetők. Sovány talajnak 
sovány a termése. Vannak talajok, mai napság 
azonban már nagyon szórványosan, amelyek 
természettől fogva gazdagok, amelyeken tehát 
olcsón és aránylag kevés fáradsággal lehet 
nagy terméseket elérni. A legtöbb esetben 
azonban a gazdának kell a talajokat táplálék-
kal ellátni, hogy azok nagy terméseket hoz-
hassanak, ezt pedig tudvalevőleg trágyázással 
éri el. 

Trágya nagyon sokféle van. Legáltaláno-
sabban használt és legfontosabb az istálló-
trágya, melynek hazai viszonyaink között csak 
egy nagy baja van, hogy a legtöbb gazdaság-
ban nincs elég belőle. Lehet ugyan a hiányt 
más trágyával is pótolni, de csak bizonyos 
határok között, mert ezzel csak a talaj táp-
anyagkészletét növelhetjük, míg ellenben az 
istállótrágyával a talaj fizikai tulajdonságait 
is a növényekre kedvezőkké alakítjuk. 
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Van azonban a trágyázásnak egy módja, 
amellyel az istállótrágyát teljesen helyettesít-
hetjük, és ez a zöldtrágyázás. Az istállótrágyá-
yal humuszt, nitrogént, foszforsava r< és káliumot 
juttatunk a talajba, ugyanezt elérjük, ha a 
talajt foszforsavat és kálit tartalmazó mű-
trágyákkal megtrágyázzuk, pillangós - virágú 
növényekkel bevetjük és az elvirágzás vége 
felé alászántjuk. Az alászántott növények növe-
lik a talaj humuszmennyiségét, de gyarapítják 
a talaj nitrogénkészletét is, mert be van bizo-
nyítva, hogy a pillangós-virágúak a gyökereik-
ben előforduló szemölcsökben élő baktériumok 
közbejöttével képesek a levegő nitrogénjét 
hasznukra fordítani, abból a szükséges nitrogén-
vegyületeket előállítani. A pillangós-virágú 
növények alászántásával tehát humusszá vál-
tozó anyagokat és szerves nitrogént hozunk a 
talajba, csakúgy, mint az istállótrágyával. 

Ha tehát a gazdának nincs módjában az 
istállótrágyát azon mértékig fokozni, amely 
mértékben kellene a földet megtrágyázni, hogy 
azok mindig jó erőben legyenek, a hiányt 
pótolhatja mesterséges trágyafélékkel kom-
binált zöldtrágyával. 

Hazai viszonyaink között a homoktalajú 
gazdaságok vannak leginkább szűkében az 
istállótrágyának és azért a homoktalajokon 
van a zöldtrágyának legnagyobb jelentősége. 

Humuszban nem szűkölködő, középkötött-
talajokon még csak lehet legalább egy darabig 
műtrágyákkal az istállótrágyát pótolni, de nem 
így a homoktalajokon. A homoktalajok víz-
foghatósága csekély, vagyis a csapadék-vízből 
keveset tudnak visszatartani, ennek dacára 
a homokon a növények a szárazságot nem 
érzik meg hamarabb, mint a kötött talajon, 
aminek az a magyarázata, hogy a homoknak 
a termőképessége is csekély szokott lenni. 
Kevesebb, illetve alacsonyabb és gyérebb a 
hajtása a növénynek, tehát a vízfogyasztás is 
kevesebb, mint az agyagtalajon. Ha mi a 
homokot kizárólag mesterséges trágyafélékkel 
akarnók nagyobb termőképességre hozni, akkor 
ennek legtöbbször balsiker lenne az eredménye, 
mert a növények bujább fejlődése fokozottabb 
vízfogyasztással jár, a növényzet tehát az 
esetleg beálló szárazságot hamarább és nagyobb 
mértékben megsínyli, mint a trágyázatlan, 
aminek eredménye lehet, hogy a trágyázott 
terület kevesebbet terem, mint a trágyát nem 
kapott. 

Ha mi a homok termőképességét fokozni 
akarjuk, akkor mindenekelőtt annak humusz-
mennyiségét kell növelnünk Ezt mindenütt 
ott, ahol erre a célra elegendő istállótrágyával 
nem rendelkezünk, elérhetjük a zöldtrágyá-
zással. 

A zöldtrágyázással elérjük azt is, hogy a 
szél a homokot nem tudja oly hamar meg-
bolygatni, amint azt hazai tapasztalatok bizo-
nyítják. Hogy ez mily nagy előny, azt a 
homoki gazdának nem kell külön bizonyítani. 

Nagy jelentősége van nálunk a zöldtrágyá-
nak azért is, mert a chilisalétrom — ezen 
legáltalánosabban használt egyoldalú nitrogén-
trágya — hazánk legnagyobb részében csak 
mint kisegítőtrágya használható, a zsenge 
vetések fejlődésének előmozdítására, gyenge 
vetések felsegélyezésére, nem pedig rendszere-
sen a nitrogén pótlására. Ezen utóbbi eljárást 
lehetetlenné teszi a mi szélsőséges klimánk. 

A zöldtrágyázással módunkban van a talaj 
nitrogénjét hathatósan növelni, anélkül, hogy 
annak kimosatásától kellene tartanunk — ez 
különösen homoktalajon fontos — és anélkül, 
hogy attól kellene tartanunk, miszerint a nitro-
gén nyirkos tavaszi időjárással a növényeket 
túlbuja fejlődésre ösztönzi, aminek beálló 
szárazságnál különösen homoktalajon, biztos 
következménye a növények visszaesése, kevesebb 
termése, ezért nem lehet nálunk az ország 
legnagyobb részében a chilisalétromot a nitro-
gén pótlására biztos sikerrel használni. 

A zöldtrágyázásnál e bajtól két okból nem 
kell tartanunk ; az egyik, hogy hatása nem oly 
gyors, mint a salétromé, a másik, hogy általa 
a talaj vízfoghatóságát növeljük, képessé tesz-
sziik, hogy a nagyobb termések produkálásához 
szükséges víz rendelkezésre álljon. 

A zöldtrágyázásnak elvitathatatlan jelentékeny 
előnye már több magyar gazdát arra indított, 
hogy a trágyázás e módját gazdaságában 
alkalmazza, csakhogy a legtöbben nem helyes 
módon teszik ezt, ami pedig nagy hiba, mert 
amennyire alkalmas eszköz a zöldtrágyázás 
a talajok termőképességének fokozására, illetve 
fennta fására, épen úgy a talajok kizsarolá-
sára vezet, ha helytelenül alkalmazzuk. 

Sohasem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a zöldtrágyával csak a humuszt és a 
nitrogént szaporítjuk, és ha a másik két táp-
anyagnak, a foszforsavnak és kálinak a pótlá-
sáról nem gondoskodunk, — az utóbbi pótlása 
főleg a könnyebb talajokon szükséges — akkor 
a zöldtrágyával zsaroljuk a talajt, a zöldtrágya 
kiéli a talajt foszforsavban és káliban, minek 
következtében egy idő multán, minden zöld-
trágyázás dacára, nem kapunk kielégítő termé-
seket. 

A homoktalajokon — és ezeken van nálunk 
a zöldtrágyázásnak legnagyobb fontossága — 
a zöldtrágyázástól csak akkor várhatunk tartós 
sikert, ha azt kálifoszfáttal egyetemien alkalmaz-
zuk. Igaz ugyan, hogy ezzel megnövekednek a 
költségek de növekedik a termés is, mert régen 
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bebizonyított dolog, hogy bármennyi legyen is 
az egyik tápanyagból a talajban, — a zöld-
trágyázásnál tehát a nitrogénből — a trágyá-
zástól megfelelő eredményt nem várhatunk, 
ha a fontos tápanyagoknak csak egyike is 
nincs megfelelő mennyiségben a talajban. A 
foszforsavat megadhatjuk Thomassalak, csont-
liszt és szuperfoszfát alakjában. Ez idő szerint 
a szuperfoszfátban vásároljuk a foszforsavat 
a legolcsóbban, a csontlisztben a legdrágábban. 
A szuperfoszfátnak hátránya ez esetben a 
Thomassalakkal szemben, hogy könnyen oldódó 
foszforsavát az eső könnyen a mélybe moshatja, 
miután a homok azt nem tudja lekötni, vagy 
csak kis mértékben, ezért minél könnyebb, 
lazább a homoktalaj, annál helyénvalóbb a 
Thomassalak alkalmazása. 

A kálitrágyák közül az alkalmazandó, amely-
ben a káli kilóját a legolcsóbban vásároljuk. 
Hazai viszonyaink között legjutányosabb káli-
trágya a 40°/o-os kálitrágya, amiért is ennek 
a használata ajánlatos. 

A zöldtrágyázás keresztülvitelénél két körül-
mény veendő figyelembe: a trágyázás módja 
és a növények me g válogatása. 

A vetés különbözőképen eszközölhető. Az 
egyik módja az, hogy a zöld trágya-növényt 
főveteményül termeljük. Ezen eljárás hazai 
viszonyaink között a legbiztosabb, ezen módon 
nyerünk legnagyobb tömeget, azonban termé-
szetesen, csak ugartartó gazdaságokban vihető 
keresztül. Homoki gazdaságokban az ugarolás 
vagy parlagolás nem ritka dolog, ezen gazda-
ságok a zöldtrágyázást könnyű szerrel meg-
valósíthatják. Az ily gazdaságoknak nem lehet 
eléggé ajánlani a zöldtrágyázást, mint a talaj-
erőfenntartás legbiztosabb módját. 

A másik módja a zöldtrágyázásnak a tarló-
vetés. Németországban igen elterjedt módja 
a zöldtrágyázásnak, hogy vagy még az álló-
gabonába vetik a zöldtrágya-növényt és az a 
gabona lekerülte után fejlődésnek indul s ősszel 
alászántható, vagy pedig a gabona lekerülte 
után a tarlót feltörik, bevetik és a zöldtrágya-
növényt ősszel alászántják. A mi száraz klimánk 
alatt azonban a vetés ezen módjának csak 
nagyon kivételesen lesz sikere, amiért az nem 
is ajánlható. Nálunk a tarlóvetésnek csak két 
módja lesz helyénvaló; az egyik az, hogy 
ősszel szöszös bükkönyt vagy bíborherét vetünk 
kálifoszfát-trágyába, ezt ősszel alászántjuk és 
utána csalamádét, mohart, korai tengerit vagy 
valamely egyéb, a késői vetést megtűrő növényt 
vetünk. 

Ezen eljárás azonban csakis homoktalajon 
alkalmazható, mert a kötöttebb talajon a zöld-
trágya alászántása után a talaj nem tud kellő-
leg megülepedni, sok nagyobb üreg kelet-

kezik, mely a gyökerek fejlődését hátráltatja, 
minek folytán a zöldtrágyába vetett növények 
fejlődésükben visszamaradnak. 

A másik módja a tarlóvetésnek az, hogy 
ősszel szöszös bükkönyt vagy bíborherét vetünk, 
ezt tavasszal, mikor virágoznak, lekaszáljuk, 
szénává szárítjuk és elhordatjuk, ezután a 
tarlóra elhintjük a kálifoszfát-trágyát, alá-
szántjuk, a szántást elboronáljuk és bevetjük 
laposmagvú fehér csillagfürttel, mely július 
végén alászántható, úgy, hogy még őszi gabonát 
is vethetünk. 

Zöldtrágyául bármely pillangósvirágú növényt 
termelhetünk, amely az illető gazdaság talaján 
jól díszlik, de a sok közül legjobb azokat 
választani, amelyek gyorsan'nőnek, nagy töme-
get adnak, sok nitrogént kötnek és a holdan-
kénti vetőmag aránylag olcsó. 

Hazai viszonyaink között homoktalajon a 
leginkább ajánlható zöldtrágyanövények : a nyúl-
szapuka, szöszös bükköny, bíborhere, homoki 
borsó és a csillagfürt. 

Azon ugart tartó gazdaságokban, amelyekben 
a nyúlszapuka megterem, ezen növény lesz a 
legmegfelelőbb zöldtrágya, mert aránylag olcsó 
és sok nitrogént köt. 

Az ugaros homoki gazdaságokban zabot 
vagy rozsot szoktak az ugarolás előtt termesz-
teni. Ha rozs előzi meg az ugart, akkor kora 
tavasszal elszórjuk a rozsra a kálifoszfát-
trágyát és a nyúlszapukát, és lia a rozs nincs 
nagyon elbokrosodva, leboronáljuk. Kataszteri 
holdanként 20 kg. nyúlszapuka vetendő. Ha 
zab áll az ugar előtt, akkor kora tavasszal 
elszórjuk a kálifoszfát-trágyát és a talajt a 
szokásos tavaszi megmunkálási) m részesítjük 
s elvetjük a zabot és ezután a nyúlszapukát, 
és beboronáljuk. A fő vetemény lekerülte után a 
nyúlszapuka fejlődésnek indul, de a hideg idők 
beálltáig alacsony marad, csak a következő 
tavasszal, midőn az idő már jól fölmelegszik, 
kezd erőteljesen növekedni és június második 
felében, mikor kezd elvirágozni, alászántatik. 

A könnyű homoktalajokon egyes vidékeken 
nálunk csak rozsot termelnek, olyképen, hogy 
minden második évben jön rozs a talajra, 
közben pedig ugarolnak vagy parlagolnak. 
Az ily talajokra nem lehet eléggé ajánlani a 
nyúlszapukát zöldtrágyául, kálifoszfát-trágyával 
kombinálva. Néhányszor megismételve a zöld-
trágyázást, a talaj annyira meg fog javulni, 
hogy rozson kívül egyéb növények is termelhetők. 

A szöszös bükköny és bíborhere az esetben 
ajánlható, ha a nyár végén vagy az ősz elején 
vetett zöldtrágya-növényt tavasszal akarjuk alá-
szántani. A szöszös bükköny biztosabb, későb-
ben is vethető, a bíborhere olcsóbb. Ez egy-
általában a legolcsóbb zöldtrágya-növény. 
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A szöszös bükkönyt szeptember hóban, a 
bíborherét augusztus vége felé, szeptember 
elején kell vetni. Az előbbiből 60 kg., 10—15 kg. 
rozszsal keverten vetendő, az utóbbiból 20 kg. 
kataszteri holdanként. Legtöbbször csak egy 
szántásba vetik. A kálifoszfát-trágya a vető-
szántás előtt szórandó el. Mind a két növény 
május hóban szántandó alá, az időjárás szerint 
május elején, közepén vagy végén. 

A homoki borsó a homok egyik legbiztosabb 
és nagy tömeget szolgáltató takarmánynövénye. 
Ha tavasszal vetjük a zöldtrágya-növényt, 
akkor legcélszerűbb homoki borsót vetni, nem 
oly kényes, mint a bükköny és homokon 
nagyobb tömeget is szolgáltat. A talajt alája 
úgy kell előkészíteni, mint a korai vetésre 
kerülő tavasziak alá. A kora tavasszal el-
hintett, kálifoszfát-trágyát a tavaszi talaj-
munkával hozzuk a talajba. A homoki borsót 
akkor vetjük, mikor a tavaszi gabonát. Kat. 
holdanként 80 kg. vetendő, 10—15 kg. zabbal 
keverten. 

A csillagfürtöt Németországban igen ki-
terjedt mértékben használják zöldtrágyául, leg-
inkább a sárga csillagfürtöt; ez azonban csak 
mészszegény homokon terem, miután pedig 
nálunk a homokok rendszerint meszesek, azért 
a sárga csillagfürt a Nyírség kivételével nem 
igen díszlik. Legjobban bevált nálunk a lapos-
mugvú fehér csillagfürt, melyet már több 
helyen használnak zöldtrágyázásra. 

Ismételten tapasztalták, hogy a fehérmagvá 
csillagfürt, első ízben alkalmazva, silány termést 
adott, ugyanazon területen a következő évben 
termesztve, már sokkal jobban díszlett, aminek 
legvalószínűbb oka, hogy első ízben kevés volt 
a talajban a nitrogéngyűjtő bacillus. Ezen úgy 
lehet segíteni, hogyha van közelében olyan 
kötöttebb föld, mely pillangósvirágot terem, 
innen veszünk földet a feltalajból s néhány 
holdra elszórjuk, kat. holdanként 3—4 q ele-
gendő, s csillagfürtöt termelünk. A következő 
évben azon területet, melyen csillagfürtöt aka-
runk termelni, ezen területről vett földdel be-
oltjuk. A csillagfürtöt április hóban kell elvetni, 
kat. holdjára 100 —120 kg. magot számítva. 

Németországban a csillagfürt alá csak káli-
trágyát szokás használni, a foszforsav-trágyát 
csak a zöldtrágyába vetendő növény alá adják. 
Hazai tapasztalatok szerint nálunk célszerűbb 
lesz a csillagfürtöt is kálifoszfát-trágyába vetni. 

Bármelyik zöldtrágya-növényt termeljük is, 
szabályul tekintsük, hogy azt lehetőleg sűrűn 
vessük, még sűrűbben, mintha takarmány nyerés 
céljából vetjük. 

A gazdának oda kell törekednie, hogy a 
zöldtrágyázás minél kevesebbe kerüljön, amit 
azáltal ér el, hogy a zöldtrágya-növény mag-

ját a gazdaságban termeszti és nem vásárlás 
útján szerzi be. 

A zöldtrágyába igen különböző növények 
vethetők, legcélszerűbb azonban olyan növények 
alá adni. amelyek az istállótrágyát jól meg-
tűrik ; ilyenek : tengeri, burgonya, csalamádé, 
de adható gabonaféle alá is, homokon tehát 
rozs alá, de szükséges, hogy a zöldtrágya pár 
hónappal a rozsvetés előtt szántassék alá, mert 
ha a talaj nem tud a vetésig jól összeülepedni, 
a rozs nem fog díszleni. 

A zöldtrágyát különböző időben szántják 
alá, aszerint, hogy mikor vettetett az. A tavasz-
szal vagy a nyáron alászántásra kerülő zöld-
trágyával várjunk addig, míg a növény kezd 
elvirágozni, hogy a növényekkel lehetőleg sok 
nitrogén kerüljön a talajba. 

A nagytömegű zöldtrágya-növénynek frissi-
ben való alászántása mindig vesződséges munka. 
Megkönnyíthetjük a munkát azáltal, hogy 
az ekére úgy akasztunk egy láncot, hogy 
annak egyik végét a taliga jobboldalán (hátul-
ról nézve) erősítjük meg, másik végét a szántó-
vas fölött a gerendelyre akasztjuk, úgy, hogy 
a lánc elegendő játékkal a szántóvas előtt 
leszorítsa a növényeket. 

Annak bizonyítására, hogy helyesen alkal-
mazott zöldtrágyázással minő eredmények érhe-
tők el, közöljük a magyaróvári orsz. m. kir. 
növénytermelési kísérleti állomás zöldtrágyázási 
kísérleteinek eredményét. 

1901—1902-ben Győr-Hecsén végeztetett 
zöldtrágyázási kísérlet olyképen, hogy kiha-
síttatott hat egyholdas parcella, ezek közül 
1901-ben az 1., 4., 2., 5. parcella ugarnak 
hagyatott, a 3. és 6. parcella 1900. év tavaszán 
parcellánként 200 kg. Thomassalakkal és 300 kg. 
kainittal megtrágyáztatott és nyúlszapukával 
vettetett be a rozs közé. A nvúlszapuka 1901. 
év nyár elején alászántatott, 1901. év őszén a 2. 
és 5. parcella ugyanannyi kálifoszfátot kapott, 
mint annak idejében a 3. és 6. parcella, és mind 
a hat parcellára rozs került. A termés ered-
ménye volt kat. holdanként: 

s z a ' m a szem 
ke resz t kii. 

1. parcella 18 524 
4. » 15 379 
2. n kálifoszfát-trágya . . 25 923 
5 . » n n • 13-5 516 
3 . V kálifoszfát-zöldtrágya . 36 5 1726 
6 . r> » » 38-5 1585 
A káliföszfát és zöldtrágya terméstöbblete a 

trágyázatlannal szemben a két parcella átlagá-
ban volt 21 kereszt szalma és 1204 kg. 
I. osztályú szem. Ez különben a legnagyobb 
terméstöbblet, amit az állomás zöldtrágyázási 
kísérleteinél eléri. 

Az természetes, hogy nem minden évben 
fog a rozs ennyit teremni, de tekintve azt, 
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hogy a rozs egyike legbiztosabb növényeink-
nek, 12 q-ra fólvihetjük ott, ahol eddig 4—5 q 
termett. A kísérletből egyúttal az is kitűnik, 
hogy a kálifoszfát egymagában nem képes 
kellő terméstöbbletet szolgáltatni, vagyis hogy 
megfelelő terméstöbbletet homokon csak akkor 
kapunk, ha a kálifoszfátot zöldtrágyával kom-
bináljuk. 

Alberti-Irsán a homoki borsónak zöldtrágyá-
val elért eredménye a következő: 

sza lma szem 
kg. kg. 

1. parcella t rágyázat lan 1527 679 
4. „ „ . . . . 1575 692 
2. „ kálifoszfát-trágya . . . 1436 628 
5. „ . . . 1590 685 
8. „ kálifoszfát-zöldtrágya . 2530 1306 
6. „ „ „ 1812 761 
A 3-ik parcellán a zöldtrágyázás, szemben 

a trágyázatlannal, megkétszerezte a termést, a 
6-ik parcellán a terméstöbblet csekély, aminek 
oka azonban az volt, hogy ezen parcella egy 
részét a vetési bagolylepke hernyója elpusztította. 

Solton a zöldtrágyázási kísérlet eredménye 
a következő : 

Kat. holdankint termett 
t rágyázatlan 866 411 
kálifoszfát 1668 600 

zöldtrágya 1782 1054 
1902-ben a növénytermelési állomás számos 

gazdaságban végzett zöldtrágyázási kísérletet 
a következő tervezet szerint : az ugarolt terü-
letből lemérendő 1200 • - ö l nagyságú terület, 
erre tavasszal elhintendő 100 kg. szuperfoszfát 
és 75 kg. kálitrágya, mely alászántatván, április 
hóban 80 kg. csillagfürttel volt bevetendő, 
nyáron a csillagfürt alá volt szántandó és 
ősszel az egész terület rozszsal volt bevetendő. 
A következő évben a trágyázott és a szom-
szédos trágyázatlan területről lemért hasonló 
nagyságú parcella termése aratás után külön-
külön meghatározandó volt. 

A kísérleteknek csak egy része szolgáltatott 
kedvező eredményt, aminek oka az volt, hogy 
több gazdaságban a csillagfürtvetés nem jól 
sikerült. 

Annak illusztrálására, hogy minő eredménye-
ket lehet elérni a zöldtrágyázással, közöljük 
azon kísérletek szemtermésének eredményét, 
amelyeknél az kedvező volt. A termés kat. 
holdra van átszámítva : 

a zö ld t rágya 
A. k í sé r l e t he lye t r ágyáza t l an zö lü t rágya t e r m é s t ö b b l e t e 

kg. kg. kg. 

723 1144 421 
694 1329 635 
567 713 146 
813 1120 307 
419 1592 973 
915 1056 141 
760 1191 431 
667 1304 637 

A közölt adatokból kitűnik, hogy a zöld-
trágyázással a rozs termését jelentékenyen 
lehet fokozni, megjegyzendő, hogy a trágyá-
zásnak még a rozsot követő növényre is van 
hatása. 

A zöldtrágyázássál meg van adva tehát a 
lehetőség arra, hogy istállótrágyában szűkölködő 
gazdaságokban a termések jelentékenyen fokoz-
hassanak, a jövedelem nagyobbítassék. 

A gazda tehát csak saját érdekében cselek-
szik, ha a zöldtrágyázással próbát tesz és ha 
az eredmény kedvező, azt nagyban alkalmazza. 

(Magyaróvár.) Cserháti Sándor, 
az orsz. m . k i r . n ö v é n y t e r m e l é s i 

k ísér le t i á l l omás vezetője . 

Nők a méhészeti gazdaságban. 
(Az 1906 augusztus havában megta r to t t méhészeti 

női tanfolyam jelentése.) 

A földmívelésügyi miniszter úr hazánk köz-
gazdaságának fölvirágoztatására és javaink 
gyarapodásának előmozdítása céljából ez évben 
is engedélyezett nők részére méhészeti tan-
folyamot. A gödöllői állami méhgazdasági inté-
zetben 19 bennlakó és 2 bejáró vétetett föl 
az augusztus 18-tól 31-ig terjedő tanfolyamra. 
„Tizennégy nap röyid idő", azt hangoztatják 
a legtöbben, de ezúttal fényesen bebizonyult, 
hogy néhány nap alatt is sokat lehet tanulni 
odaadással és szorgalommal kivált amikor 
jeles mesterek fáradoznak azon, hogy ezt a 
szövevényes tudományt és változatokban gazdag 
gyakorlati foglalkozást jól emlékezetünkbe 
véssék. Gyenge az én tollam arra, hogy egy 
gyöngédséggel és a szó legszorosabb értel-
mében a legudvariasabb tapintatossággal egye-
sült szigorral oktatni tudó mester tanítási 
módszerét kellőképen, tudjam ecsetelni, azért 
csak arra szorítkozom, hogy azt hozzam a 
tisztelt olvasók szíves tudomására, amit a 2 hét 
alatt elsajátítottunk. Fáradságot nem kímélő, 
szeretett tanítónk megismertette velünk a 
méhészet minden csínját-binját. Mindenekelőtt 
a méhegyedek különböző, de egymást kiegészítő 
hivatásaival és tulajdonságaikkal megismer-
kedve, belevezettettlink az évszakok szerint 
felosztott és föltétlenül szükséges munkák szak-
szerű gyakorlatába. Ez utóbbiak a következők: 
a tavaszi kaptárnyitás, annak átvizsgálása, 
tisztogatása, az esetleg kívánatos röplyuk-
szükítés vagy bővítés, az etetés, a táplálék 
pótlása, valamint a méhek nek a nagy hordás 
idején (pl. az ákác virágzásakor) elmulaszt-
hatlan figyelemmel való gondozása, a rajbefogás, 
mézpergetés, műrajkészítés, az anyanevelés, 
a gyönge családok egyesítése, a méhek ellen-
ségei elleni védekezés, betegség esetén méheink 

Miklósmajor . . 
Csillapuszta . . 
Berzencze . . . 
Endrédmajor 
Pápateszér . . 
Pusztaszer . . . 
Tura 
Nyírbátor . . . 
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gyógykezelése, a betelelés, a mülépkészítés, 
az üres lépek eltartása és gondozása és végül 
a inéz értékesítése. 

A fölsorolt méhészeti munkákat 25-féle 
rendszer szerint beosztott kaptárokban, részben 
kasokban volt szerencsénk megtanulni. A kap-
tárok és kasok a következők : 

I. Kaptárok. 1. Három keretsorú, országos 
méretű kaptárok. Berlepsch-rendszerü, de hazai 
viszonyainknak megfelelőleg átalakítva és meg-
honosítva néhai Grand Miklós, a magyar méhé-
szet megteremtője által. 2. Br. Ambrózy Béla 
vándorkaptár. 8. Dzirzon. 4. Mayer. 5. Alberti 
lapozó. 6. Liebner. 7. Bécsi egyesületi. 8. Dadant. 
9. Langstroth. 10. Tóth. 11. Cowan-féle angol. 
12. Yeigbours „Rudic" angol. 13. Sherington 
angol. 14. Chechire. 15. Hooker angol. 16. 
Abbot angol. 17. Nemesszeghy vonatos kaptár. 
18. Pohánka lapozó. 19. Santonar francia. 
20. Layrus francia. 21. Woodbury angol kap-
tár. 22. Boczonády-kaptár. — II. Kasok. 1. 
Egyszerű szalma-kas. 2. Tönk-kas és 3. Graven-
horst-féle kas, azaz inkább szalmából készített 
kaptár, mert ez már keretekkel van ellátva. 

S most ítéljen egy hozzáértő szakember, 
hogy milyen buzgó és lelkes tanító kell ahhoz, 
hogy annyi ismeretet 14 nap alatt tanulóival 
elsajátíttasson. Hogy minden tekintetben őszinte 
is legyek, bevallom, hogy 2—3 hölgy kivé-
telével többnyire csak annyit tudtak a méhé-
szetről, hogy a méhecske igen kellemes cseme-
gét gyűjt számunkra és azt, hogy ez a kis 
munkás állatka szúr, tehát csak messziről 
kerülgetve kell a méhest szemlélgetni. 

Most már jó barátainkként tekintjük az 
önzetlen szorgalommal fáradozó, parányi mun-
kásokat s egészen bátran meg is állunk a méhes 
előtt, figyelvén a méhek külső szorgoskodását. 
Most már bátran nyitjuk föl a kaptárt min-
den arcvédő és keztyű nélkül, a méhekkel telt 
kereteket minden félelemtől menten rendez-
getjük és keressük az anyát, melynek föltalá-
lása a méhész legfőbb öröme. 

Még itren sok elárulnivalóm volna a méhé-
szet titkaiból, de ez már a méhészeti szak-
irodalomba vág, pedig én csak a rövid 14 napi 
szereplésünkről akartam egy-két sorban meg-
emlékezni. Azt azonban nem mulaszthatom el, 
hogy ez alkalommal újból is hálás köszönete-
met ne fejezzem ki a tisztviselőknek irányunk-
ban tanúsított végtelen jóságáért. A kitűnő 
ellátás, melyben részesültünk, a buzdító, lel-
kesítő beszélgetések, melyeket tanítónk, vala-
mint az orsz. méhészeti felügyelő és az intézet 
igazgatója velünk folytatott, szabad időnkben 
valósággal egy szív, egy lélekké olvasztottak 
bennünket. Huszonegy különböző korú, távoli 
vidékekről összeverődött és nem épen egyenlő 

társadalmi állású nő 14 napig szoros együtt-
létben, a legpéldásabb egyetértésben nem min-
dennapi jelenség. 

Szellemi és gyakorlati tudásban gyarapodva, 
tarisznyánkban mézeskaláccsal ellátva (melynek 
készítését szintén itt tanultuk), búcsúzunk elöl-
járóinktól és egymástól s szinte nehezen válunk 
meg a pazar szépségű helytől is. Hálával gon-
dolunk vissza a hasznosan eltöltött 14 napra, 
s bizony megfogadtuk mindnyájan, hogy hálánk 
az legyen, hogy szorgalmasan gyakoroljuk azt, 
amit tanultunk és tudásunkat a nép között is 
terjeszteni fogjuk. De megfogadtuk azt is, hogy 
mindannyian szent kötelességünknek tartjuk 
hazánknak époly önzetlenül szolgáim, mint 
amily önzetlenül szolgálják a kedves kis mé-
hecskék a velük okszerűen foglalkozó embert. 

(Rákosszentmihály,) Sz. Ferenczy Ida. 

A téli araszolok. 
Fenti elnevezéssel a zoologia azon lepkék 

csoportját jelöli meg, amelyeknek közös jellem-
vonása az, hogy vagy nagyon késő ősszel : 
október s november havában, de nem ritkán 
még későbben is, decemberben, vagy pedig 
nagyon kora tavasszal: márciusban, sőt gyak-
ran még előbb is, februárban rajzanak, innen 
a „téli" elnevezés; másrészt pedig az álcáik, 
sajátságos alkotásuknál fogva, helyváltoztatás 
alkalmával a mozgásnak azt a felette különös 
módját tüntetik föl, melyet legtalálóbban az 
„araszolás" kifejezéssel jellemezhetünk, innen 
az „araszolok" elnevezés. A hernyók ugyanis 
a három pár torlábon kívül — a mellnek 
megfelelő testrészen —• még csak a kilencedik 
és a tizenkettedik testgyűrűn — a test alfeli 
részén — bírnak egy-egy lábpárral, vagyis 
lábaik száma összesen tíz; csakis ritka eset az, 
hogy említett részeken kívül még a nyolcadik, 
avagy hetedik és nyolcadik testgyűrűn is egy-
egy lábpárt viselnek s így tizenkét-, illetőleg 
tizennégylábúak. Minthogy a középső test-
gyűrűkön a lábak teljesen hiányoznak, a hernyók 
olyan módon haladnak előre, hogy előbb testük 
mellső részét tolják előre, miközben a hátsó 
lábakkal megkapaszkodnak, majd pedig a 
mellső lábakkal megkapaszkodván, testük hátsó 
részét húzzák maguk után, miközben a hátuk 
félköralakúlag fölhúzódik, akár a macska' háta, 
mikor a kutya megugatja. Van még a hernyók-
nak egy másik eredeti szokásuk is, hogy t. i. 
megpihenve, hátsó lábaikkal megkapaszkodnak, 
míg testük mellső részét mereven, rézsútosan 
kitolják a levegőbe, miáltal kellő színeződés 
mellett egy levélnyélcsonkuak, avagy kis fa-
ágacskának képét mutatják (mimicry). 
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A téli araszolok között úgy a lombfákra, 
valamint a gyümölcsfákra nézve több vesze-
delmes ellenség akad, miért is, úgy véljük, 
nem végzünk fölösleges munkát, hogyha a leg-
veszedelmesebb s a gazdára nézve fontossággal 
bíró fajokat s az ellenük való helyes védeke-
zési eljárásokat röviden ismertetjük. 

Gyümölcsfáinkra nézve elsősorban veszedel-
mes araszolok: a kis és a nagy araszolópille. 
A téli kis araszóló (Cheimatobia brumata L.) 
hímje mintegy 10 mm. hosszú, kiterjesztett 
szárnyhossza mintegy 26—80 mm., alapszíne 
piszkos barnásszürke, mellső szárnyai sötéteb-
bek, mint a hátsók, azonkívül több sötétbarnás 
színű, keresztben futó vonalakkal rajzoltak ; 
a nősténye jóval kisebb, mintegy 5—5 mm. 
hosszú, alapszíne porszürke, szárnyai nagyon 
kicsinyek, barna jegyekkel, inkább durványok, 
repülni nem képes, ahelyett jól kifejlett, hosszú 
lábakkal bír, s helyváltoztatásra ezeket hasz-
nálja. A pillék októbertől kezdve decemberig 
esténként repkednek, amikor is a hímek meg-
termékenyítik a fák törzsen fölfelé mászó 
nőstényeket. A megtermékenyített nőstények 
mákszemnagyságú petéiket (mintegy 200 db-ot) 
a rügyek tájékán rakják le. A petékből tavasz-
szal kikelnek az álcák, melyek a még zsenge 
rügyeknek nekiesnek, később a virágbimbókat, 
majd a kötődő termést is pusztítják. Rágás 
közben a leveleket pókhálószerü fonállal össze-
hálózzák. A kis araszolok gyümölcsfáinkra 
fölötte veszedelmesekké válhatnak, kopaszra 
lelegelik azokat, a termést teljesen tönkreteszik, 
sőt többszöri föllépésük a gyümölcsfáknak tel-
jes elpusztulását is eredményezheti. Az álcák 
kora tavasztól mintegy június elejéig pusztí-
tanak. Kifejlődött állapotban mintegy 26 mm. 
hosszúak, sárgás-zöldes színűek, világosbarna 
fejjel. Júniusban az álcák fonálon a földre 
ereszkednek s sekélyen a föld fölszíne alatt 
lazán begubózódnak s átváltoznak bábokká, 
melyekből már jelzett időben kilépnek a pillék. 

A téli kis araszoló gyümölcsfáink közül 
különösen a cseresznyefát kedveli, de gyakori 
a szilva-, alma- s körtefán is, azonkívül a 
lombfák közül megtámadja a tölgyet, bükkfát 
és fűzfát, de tojásait lerakja cserjékre, bokrokra 
is, mint a mogyoróra, galagonyára stb. 

A téli nagy araszoló (Hibernia defoliaria L.) 
külön ivarú egyedei, az előbbihez hasonlóan, 
szintén nagy alakbeli eltérést mutatnak. A nős-
tény még a kis araszoló nőstényénél is kisebb 
szárnydurványokkal bír (alig észrevehetők), 
meglehetősen erős testtel s jól kifejlett lábak-
kal, alapszíne sárga, feketén tarkázva, hossza 
mintegy 10 mm. A hímje meglehetős nagy, 
14 mm. hosszú, szárnyai kiterjesztve 41 mm.-t 
s elérnek. Alapszín a vörösesbarna, mely a 

hátsó szárnyakon világosabb és piszkosabb. 
: A mellső szárnyak két széles, hullámos, sötét-

barna keresztsávval berajzolvák, melyek közül 
a keskenyebb a szárnyak tövéhez, a másik, 
szélesebb pedig a szárnyszélekhez közel, azok-
kal párhuzamosan húzódik. Míg a kis araszoló 
mellső szárnyainak széle gömbölyded, addig a 
nagy araszoló mellső szárnyainak széle egyenes, 
szögben megtörő vonal. A hátsó szárnyak egy-
egy, fekete ponttal megjelölvék. 

Életmódja megegyezik az előbbiével, azzal 
a különbséggel, hogy a pille valamivel előbb 
jelenik meg, már gyakran szeptemberben is, s 
az álca később is hagyja el a fát, mintegy 
július közepén. Az álca kifejlett állapotban bar-
násszínű, két oldalt, a légzőnyílások táján, sárgás-
fehéres sávval. Ellentétben a kis araszoló álcá-
jával, nem fonja össze a leveleket, tehát 
szabadon ülve pusztít. Valamint az előbbi, a 
nagy araszoló is majdnem az összes gyümölcs-
fákat és lombfákat — nem sok kivétellel — 
megtámadja s nagyobb fellépése esetén kiszá-
míthatatlan károkat okozhat. Mert tudnunk 
kell azt is, hogy az araszolok vándorolnak, 
tehát mikor az egyik fával végeztek s még 
teljesen ki nem fejlődtek, átvándorolnak a 
másikra és ilyen módon az egész gyümölcsöst 
tönkretehetik. Ha a lombjuktól megfosztott fák 
a hernyók eltűnése után ki is hajtanak, a 
hajtások már őszig nem igen érnek be, nem 
erősödhetnek meg annyira, hogy a tél fagyá-
nak ellentállni bírnának. 

Említett két araszolon kívül meg kell még 
emlékeznünk egyéb araszolókról is, amelyek 
bár leainkább az erdei lombfákra veszedelme-O 
sek, azonban alkalomadtán ellepik gyümölcs-
fáinkat is. Általában, amint az eddigiekből is 
látható, az araszolok nem igen válogatnak a 
fákban, egyaránt veszélyes ellenségei úgy a 
gyümölcs-, valamint a lombfáknak. 

A narancspiros téli araszoló (Hibernia 
aurantiaria Esp.) mint pille megjelenik október, 
november havában és petéit a különféle gyü-
mölcsfák, tölgyek, szilfák, hársfák és égerek 
ríigyei mellé lerakja. Életmódja azonos az előbb 
említettekével. Nevét hímjének narancspiros 
színéről kapta. Meglehetősen nagy lepke, a 
kiterjesztett szárnyak hossza 33 mm., a mellső 
szárnyak sötétebbek a hátsóknál s három söté-
tebb keresztsáwal jelölvék. A nőstény pille 
mintegy 12 mm. hosszú, barnássárga, nagyon 
rövid Szárnydurványokkal. Az álcája vörös-
barna, hátán két sor sárgás pontokkal, utolsó-
előtti testgyűrüjén két húscsapoc^kája van. 

Egy másik, gyümölcsfáinkat is megtámadó 
araszoló : a lógesztenye-téliaraszló (Anisopteryx 
aescularia Schiff.), mely a gyümölcsfák közül 
előszeretettel a szilvafákat keresi föl, de kár-
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tételének főtanyája a kőris-, éger-, tölgy-, 
bükk-, nyír-, nyár- és hársfa. A nősténye szár-
nyatlan, mintegy 10 mm. hosszú, barnásszürke, 
míg a hímje nagyon hasonlít a kis araszoló-
hoz, kiterjesztett szárnyhossza 31 mm., mellső 
szárnyain két elmosódott, hullámos keresztsáv 
vonul végig, míg hátsó szárnyai szürkék, egy-
egy sötét ponttal a középen. A lepkék kora 

tavasszal : márciusban, azonban nagyon gyakran 
már februárban is rajzanak s a nőstények a 
petéiket, mint a gyűrűs pohók (Gastropacha 
neustria L.), gyűrűalakban ragasztják az ala-
csonyabb ágacskákra s a potrohúk leváló 
szőrével be is takarják azokat. Az álcák fehé-
res-zöldesek, világosabb hossz-sávokkal. 

Megemlítendő végül még a fűzfa-araszoló 
(Hibernia progemmaria Hübn.), amely bár leg-
inkább az égerek, szil-, hárs-, tölgy- s fűzfák 
pusztítója, a gyümölcsfákat sem kíméli meg, 
főleg az olyan gyümölcsösben, amely említett 
fákkal van körülültetve. Mindkét nembeli 
egyedei úgy alak, valamint nagyság tekinteté-
ben a narancspiros araszolóhoz nagyban hason-
lítanak, azonban a hímje mégis tompább sárgás-
színű, vörösbarna porral fejtett s két erősen 
barna kereszt >ávval jelölt mellső szárnyakkal 
bír. A hátsó szárnyak piszkosfehérek, szabály-
talan foltokkal s pontokkal. A pillék február-
ban, illetőleg márciusban rajzanak. Az álcái 
piszkossárgák, vörösbarna sávokkal és foltok-
kal. Ezen araszoló az előbbieknél általánosab-
ban fordul elő. 

Lás-uk ezekután most már a védekezési el-
járásokat. Ismerve az araszolok nőstényeinek 
azon tulajdonságát, hogy szárnyaik hiánya 
miatt repülni nem képesek, hanem tojásaik 
lerakása végett úgy vándorolnak felfelé a fák 
törzsein, e'̂ en fogyatékosságukat oly módon 
fordíthatjuk hasznunkra, hogy a fák törzsére 
mintegy 150 cm. magasságban az úgynevezett 
hernyófogó-gyűrüket alkalmazzuk, ezek segé-
lyével a nőstényeket megfogjuk s így a tojás-
lerakást meghiúsítjuk. A hernyófogó-gyíírük 
készítése nem jár nagyobb fáradsággal. Egy-
szerűen valamilyen tartósan ragadós anyaggal 
a fák törzsét mondott magasságban mintegy 
háromujjnyi szélességben bekenjük, hogy a 
nőstények e gyűrűn át ne mehessenek, hanem 
vagy megfogassanak általa, vagy alatta marad-
janak s tojásaikat itt rakják le. Ilyen ragadós 
anyagul különféle szereket szoktak ajánlani és 
alkalmazni, azonban tanácsos némi bizalmatlan-
sággal viseltetnünk minden ismeretlen, bár 
ajánlott szer iránt, amennyiben az esetleg 
benne tartalmazott káros anyagok a gyümölcs-
fák kérgét megtámadhatják s ilyen módon 
fáinknak veszedelmes bajt okozhatnánk. Leg-
jobb a külön e célra készült, úgynevezett 

JJrumata-enyv, melyet nagyobb magkereskedé-
sekben készen kaphatunk, de házilag is elő-
állíthatunk. Készítése a következő : egy alkal-
mas edényben 50 deka repceolajat s 1 deka 
disznózsírt összekeverve, addig melegítünk 
tűzön, míg körülbelül kétharmadnyira össze-
apadt a keverék; egy másik edényben pedig 
1 deka terpentinszeszben 1 deka darabos 
hegedűgyantát olvasztunk fel s ezt a repce-
olajos disznózsírral összekeverjük, s kész az 
enyv. Ha esetleg sűrű volna, akkor lehet egy 
kevés repceolajjal még felhígítani, ha pedig 
híg volna, melegítsük addig a tűzön, amíg a 
kellő sűrűséget elérj. Akinek sok hernyóenyvre 
van szüksége, az a fentebbi anyagokat több-
szörös mennyiségben vegye. (Jablonowski : „A 
gyümölcsfák és a szőlő kártevő rovarai." 44. 
oldal.) 

A hernyóenyvgyűrükkel való védekezés azon-
ban csak akkor járhat eredménnyel, hogyha 
a kellő időben alkalmazzuk. Az araszolok élet-
módjából következik, hogy a gyűrűk már 
szeptember elején készíttessenek ki a fákra, 
mivel szeptemberben már van pillerajzás (a 
téli nagy araszoló). Az enyvgyűrűket folytonosan 
figyelemmel kísérjük, s azon esetben, hogyha 
száradni kezdenek, azonnal újítsuk fel azokat, 
mert rendeltetésüknek csak így felelhetnek meg. 
Nemkülönben elpusztítandók az alattuk időző 
nősténypillék s ezeknek lerakott tojásai, amit 
olyképen érünk el a legegyszerűbben, ha a 
pilléket s tojásaikat az enyvbe belekeverjük. 
Az olyan fákon, melyeknek törzsét a ragadós 
anyaggal bepiszkítani sajnáljuk, a gyűrűk alkal-
mazása úgy történik, hogy előbb a fák törzsére 
egy-két tenyérnyi széles kéregpapirost avagy 
bőrdarabot kötünk s ezekre kenjük rá az 
enyvet. A papír vagy bőrdarab azonban erősen 
simuljon a fatörzshöz, különben alattuk a 
pillék átfurakodhatnának. Épen ezért tanácsos 
előbb a fák törzsét a kaparóvassal a mohától 
s leváló kéregrészektől megtisztítani ; a nagyon 
görcsös, repedéses törzseket pedig a gyűrű 
alkalmazása helyén — vagy ami még jobb: az 
egész törzset — marhaveres tehéntrágya s 
némi oltott mész keverékével bekenjük s csak 
ezután kötjük fel a papirost vagy bőrt s ken-
jük rá az enyvet. Ugyancsak papirosra vagy 
bőrre s ne közvetlenül a törzsre kenjük az 
enyvet a fiatal, tehát még kényes kérgü fáknál, 
nemkülönben így alkalmazzuk az ismeretlen 
tulajdonságú, esetleg nagyon ajánlott hemyó-
enyveket. 

A pillék rajzási idejéből következik az is, 
hogy a gyűrűk legalább is december végéig 
állandóan ragadósan tartassanak, mert ezen 
időig tart a gyümölcsfáinkra két legveszedel-
mesebb araszoló : a nagy és kis téli araszoló 



26 NÉPTANÍTÓK LAPJA.' 4 4 . SZÁM. 

pilléinek rajzása. Az olyan vidéken, ahol a 
többi említett araszoló is pusztít, különösen 
pedig a lombfákkal körülvett gyümölcsösben, 
ajánlatos februárban ismét megújítani az enyv-
gyürüket s legalább március végéig figyelem-
mel kísérni, amennyiben említett pillék rajzása 
február és március hónapokra esik. Az enyv-
gyürűk alkalmazásánál még egy körülményre 
legyünk figyelemmel. Ugyanis a nőstény pille 
megakadályoztatván útjában a fák törzsén föl-
felé az enyvgyürük által, más úton iparkodik 
fölfelé hatolni a fák koronájára. Ha tehát a 
fák karókkal, lécvázakkal vannak ellátva, a 
nőstény pille ezeken fog fölkerülni a rügyek-
hez; tehát célt akarván érni, ezeket is el kell 
látnunk enyvgyürűkkel. Gondunk legyen to-
vábbá arra is, hogy enyvgyürüs fa ága ne 
érintkezzék enyvgyűrű nélküli fa ágával, mert 
ez utóbbiról minden további nélkül átjuthatna 
a nőstény pille az előbbire. 

Kissé hosszasabban időztem az enyvgyürűk-
kel való védekezési eljárásmód megbeszélésénél ; 
indokolttá teszi azon Dan a részletezést az, hogy 
e védekezési mód jár a legkevesebb fáradság-
gal, nagy területen is keresztülvihető, emellett 
a legszebb eredményeket mutatja. Az alább 
megemlítendő védekezésmódok csak kisebb 
területeken alkalmazhatók. 

Minthogy a hernyók a földbe húzódnak s ott 
változnak át bábokká, tanácsos lesz a júniustól 
szeptemberig eső időben a fák alját a korona 
terjedelmében mintegy 30 cm.-nyire felásni, 
hogy így a bábok megbolygattassanak, illető-
leg mélyen a földbe kerüljenek s ily m ó d o n 
ne tudjanak ősszel a felszínre vergődni. Nagyon 
természetesen e mívelet csak biztosabb hatású 
leend akkor, ha a felásott talajt le is dön-
göljük. 

Faiskolákban tavasszal az összefont leveleket 
a bennük rejlő álcákkal együtt leszedhetjük 
és megsemmisíthetjük. Kiválóan értékes, nemes 
ágacskákat Bouché ajánlata szerint oly módon 
védhetünk meg, ha azokat, vagy legalább a 
rügyeiket ojtóviasszal bekenjük. Ha a lógesz-
tenye-araszoló is meglátogatta faiskolánkat, 
a gyűrűalakban lerakott petékkel ellátott ágacs-
kákat is levághatjuk s elégethetjük, meg-
jegyezve azt, hogy a peték lerakása után azok-
ból az álcák már néhány hét múlva kibújnak, 
tehát e müveletet mielőbb végezzük el. (Dr. 0. 
Tasclie nier g : „Schutz der Obstbäume gegen 
feindliche Tiere", 202—3. oldal.) 

A gyümölcsös közelében a cserjék, bokrok, 
különösen pedig a füzek kiírtandók, mivel, 
amint az előadottakból érthető, az araszolok 
ezeken is tanyáznak, azonkívül pedig e növé-
nyeken a hernyóenyvgyűrüket nem is alkal-
mazhatjuk. 

Végezetül még fölemlítjük az araszolok ter-
mészetes ellenségeit. Ezek : a különféle, rova-
rokkal táplálkozó madarak, amelyek télen át 
a petéket, tavasszal és nyáron át pedig a 
hernyókat pusztítják (részint fiatalaikkal etetik), 
így különösen sok hernyót pusztít a kerti 
rozsdafarkú (Ruticilla phoenicurus L.); továbbá 
a rovarpusztító hasznos rovarok, mint pl. a 
négypontos dögbogár (Silpha quadripunctata L.), 
a bábrablók, hangyák s több hártyásszárnyú 
(Hymenoptera). 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gaula. 

(iy öi3 gy ty úktenyésztés* 
Alig van Európában a baromfitenyésztésre 

alkalmasabb ország hazánknál, mégis ezen a 
téren, dacára annak, hogy a vámkülföldre 
eszközölt kivitelünk évről-évre nagyobbodik, 
aránylag sehol Európában kevesebb baromfit 
nem tenyésztenek, mint nálunk. Különösen 
egyes fajták tenyésztése iránt megfoghatatlan 
az ellenszenv, vagy ha ennek nem is nevez-
hetjük ezt, az e fajták felett történő napi-
rendre-térést, bárha kézenfekvő ezen fajták-
nak tenyésztési előnye. Ilyen mellőzött fajták 
az erdélyi tyúk (kopasznyakú) és a gyöngy-
tyúk. 

Ez alkalommal a gyöngytyúk tenyésztéséről 
és annak hasznáról óhajtok egyet-mást elmon-
dani azon reményben, hogy talán mégis sikerül 
ezt a rendkívül szapora, kitűnő ízű, húsú és 
külföldön nagyon keresett baromfifajtát néhány 
tenyésztővel megkedveltetni. 

A gyöngytyúkot kistenyésztő sikerrel alig 
tenyésztheti, de gazdasági baromfitenyésztés 
keretében, ahol pagonyszerü fiatal cserjés 
erdő van a közelben, a gyöngytyúk tenyész-
tése kitűnően szokott sikerülni és nagyon szép 
jövedelemmel jutalmazza a vele fáradozót. 

Igaz, hogy a gyöngytyúk tenyésztése a 
hidegebb éghajlat alatt igen sok nehézségbe 
ütközik, mert a gyöngytyúk csakis meleg idő-
ben kezd tojni, s így rendesen csak májusban 
és június hóban. Július vége felé kelnek ki a 
kis csibék. Háromhónapos korukban kezdik 
a fejükön levő, úgynevezett borsóikat kihányni. 
Ezen idő alatt mindig gyöngélkednek s nagyon 
hajlandók a meghűlésre, és mivel a hidegebb 
éghajlat alatt a borsózás -épp az októberi hideg, 
esős időszakban kezdődik,.a fejletlen állatok 

* Mutatvány Hréblay Emil : „A gazdasági baromfi-
tenyésztésre vonatkozó általános tudnivalók" c. müvé-
ből, melyet szerző az érdeklődő tanítóknak '20 fillér 
beküldése mellett ingyen küld meg. —• Lásd még 
lapunk mai számában a „Vegyesek" (Olvasóinkhoz !) 
c. rovatot. 
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halomszámra elpusztulnak. Azon egyes erősebb 
példányok, melyek ellentállnak a betegségnek, 
mihelyt a borsózáson túlvannak, a leghidegebb 
időt is könnyebben tűrik, azontúl erősek és 
edzettek. 

A gyöngytyúkot megültetni, mint a tyúkot, 
nem szokás, mert nem akar a fészken maradni, 
folyton párja után kívánkozik, leugrál, és így 
az alája rakott tojást kihüti és kikelésre alkal-
matlanná teszi. 

A gyöngytyúk legjobban szeret kertek aljába, 
sövény tövébe egy kis fészket kaparni és oda 
jár a tojásait lerakni. De a sövénynek csakis 
magas csalán vagy dudva által rejtett részeibe. 
Míg a tyúk a fészken ül, a kakas a közelben 
sétál, ügyel, figyel. Időszakonkint rikácsoló 
hangot hallat, ezzel a tojót mintegy bíztatja, 
vigasztalja és mulattatja ; figyelmezteti a leg-
kisebb veszélyre. Ha a tojásokat tyúk alá 
akarjuk rakni, úgy a kakas által elárult helyet 
megjegyezzük, s midőn a gyöngytyúk-párt 
együtt látjuk, a fészekhez megyünk és a tojá-
sokat elszedjük, egyet azonban otthagyunk, 
hogy a tyúk vagy többi gyöngytyúk erre a 
fészekre járjon tojni s ne kelljen ismét ú j 
tojóhelyet keresgélniük. 

Ha a kikelést a gyöngytyúkra akarjuk bízni, 
úgy arra a tá jra nem is nézünk, s pár hét 
múlva az anya kis csirkéivel jelenik meg a 
baromfiudvaron. Sokan ezt a keltési módot 
legbiztosabbnak tartják, mert a gyongytyúk-
anya jobban meg tudja a picinyeinek az első 
hetekben az eledelt válogatni, mint a nevelő 
tyúkanya, amennyiben egyes fünemek igen 
szükségesek a kicsinyek fejlődésére, umit_ sem 
a tenyésztő, sem a tyúkanya nem ismer. 
A gyöngytyúkkotló által keltett és vezetett 
csibéknek sokkal nagyobb százaléka marad 
meg, mint a tyúk által keltetteknek. 

A gyöngytyúktól elszedett tojásokat egy 
kipróbált, gondos tyúkkotló alá szokás tenni. 
Lehet egy tyúk alá 30 gyöngy tyúktojást rakni, 
s bár a tyúk mind a 30 tojást kikelti, de föl-
nevelni nem képes ily nagyszámú családot, 
jártában-keltében elhagyogatja. Ezért legföl-
jebb 17 tojást kell egy tyúk alá tenni. 

A kikelés napján a kis csibét nem etetjük, 
másodnap azonban már keményre főtt tojás-
sárgáját és víz helyett aludttejet adunk nekik, 
egy hétig ezen tartjuk, és a szobából meleg, 
napos időben kibocsátjuk őket és az eledel 
közé húst vagy májvagdalékot adunk és víz 
helyett mindig friss aludttejet. Hathetes kor-
ban már lassan kezdjük szoktatni köleskására, 
egy kevés búzaszemre. Kukoricadarát azonban 
csak főve adhatunk nekik, az úgynevezett 
cicafarkafűvet is lehet, sőt kell is adni, össze-
vágni és főtt kukoricaliszttel elegyítve elibük 

tálalni. A meghagyott eledelt a többi baromfi-
val lehet megetetni, de a gyöngycsibe részére 
eltenni nem szabad, mert megsavanyodik, erje-
désbe megy és ettől a csibe elpusztul. 

Ha a gyöngycsibe pehely helyett rendes tol-
lazatát megkapta, fokozatosan kell őt a rendes 
baxomfitakarmányra rászoktatni. A gyöngytyúk, 
ha nem engedjük ülni, azaz ha tojásait elszed-
jük, igen sokat tojik. Kis tojása a tyúktojás-
nál sokkal keményebb ; a gyöngy tyúktojással 
gyúrt tészta sokkal keményebb a tyúktojással 
gyúrtnál. Hab verésre kevés fehérje miatt nem 
alkaimas. 

Van szürke, kék és fehér gyöngytyúk. A 
szürke gyöngytyúk nngyban való tenyésztésre 
a legalkad masabb és a vámkülföldi piacokon a 
legismertebb, ennélfogva a legkeresettebb árút 
képezi. 

Hazánkból a gyöngytyúkot fojtott állapot-
ban szokták a baromfikereskedők exportálni, 
és különösen Berlin és Lipcse piacain, a vad-
húskereskedésekben, mint vadmadarakat nagyon 
keresik. 

A most elmondottaknál fogva si gyöngy-
tyúk nagyban való tenyésztését a legmelegeb-
ben ajánljuk a gazdálkodók figyelmébe. 

liv. 

Gyógynövények termelése.* 
Borsos kömény vagy római kömény. 

(Cuminum eyminum L,) 

Napos fekvést, jó erőben lévő talajt 
szeret. Vetni március-áprilisban kell, úgy, 
mint a konyhaköményt. Palánták által is ter-
melik. Aratni idejében kell, mikor augusztus-
ban, szeptemberben az ernyő barnulni kezd, 
mert túlérve könnyen hullatja magvát, külön-
ben egészen úgy kell bánni vele, mint a 
konyhaköménnyel. Még sok más növényi mag 
képezi kereskedelem tárgyát, ezek termelését 
azonban ismertetni nem szükséges, miután 
egyrészt nem oly keresettek, másrészt a ter-
mészetben vadon nagy mennyiségben terem-
nek s magvaikat ezekről szedethetjük. A mag-
vak szedésére nézve megjegyzendő, hogy azokat 
mindig akkor kell szedni, amikor a virág mái-
teljesen meg van érve. (Kivételt képez a bü-
rök-mag, melyet félérett állapotban kell szedni.) 
Kifejtés és megtisztítás után szellős helyen, 
akár napon kiterítve, szükség szerint átfor-
gatva szárítandók. Különösen gyorsan, direkt 
napon szárítandók az igen nedvdús magvak, 
ellenkező esetben könnyen megpenészesednek, 
megfüllednek. K . 

* Termelési előírás a „Praxisból", Laib Rezső és 
dr. Marschall szerint. (Böős, Pozsony m.) 
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A szövetkezetekről. 
A tanítók továbbképző tanfolyamán Kolozsvárt dr. Gidó-
falvy István kolozsvári kir. közjegyző által tartott elő-

adások vezérfonala. 

(IV., befejező közlemény.) 

VIII. 
„A magyar mezőgazdák szövetkezeté11 -nek 

célja : tagjai szükségleteinek beszerzése, termé-
nyeinek értékesítése, ingatlan birtok'vételének, 
eladásának, b;rletének közvetítése, s végül a 
hadseregnek és a honvédségnek a szükségelt 
gazdasági terményekkel közvetlenül a terme-
lőktől való ellátása. A közös beszerzés vagy 
értékesítés által megtakarított tetemes haszon 
a gazdák gazdaságainak javítására és intenzí-
vebbé tételére felhasználva, országos érdeket 
szolgál. Igaz, hogy ellenségei: a közvetítők 
feljajdulnak, de nemsokára kénytelenek lesznek 
ezen igazi altruisztikus szövetkezeti alkotás 
előtt a béke fehér lobogóját meghajtani. 

Csak egy példát ragadok ki a sok közül. 
Egy mindennapi mezőgazdasági cikket a kocsi-
kenőcsöt, amit gazdáink e szövetkezet alapítása 
előtt 12—18 frt , vagyis 24—36 K-val fizették. 
Ma azonban a szövetkezet útján minőség sze-
rint 11 —17 K-ért képes ezt szállítani. 

A szövetkezet tagjai lehetnek az egyes bir-
tokosok is, de sokkal helyesebb, ha hitel-, gaz-
dasági vagy tejszövetkezetbe tömörülve lépnek 
be a tagok sorába. A tagoknak minden hóban 
kétszer megjelenő lapot küld a szövetkezet. 

Tevékenységét a következő szakosztályok 
közvetítésével végzi : 1. árú-, 2. vetőmag-, 
3. borgazdasági, 4. gabona- és erőtakarmány-, 
5. gép-, 6. biztosítási és 7. tenyészállat-osztály. 

A szövetkezet ezen kívül szövetkezeti sertés-
hizlalót tart fenn Kőbányán, módot nyújtván 
ezzel a gazdáknak, hogy a folytonosan pusztító 
sertésvész ellenére is sertéseiket — a kockázat 
lehető kis mértékre való leszállításával — tel-
jesen kihízlalhassák. 

A telep modern berendezésű. A kedvező 
piaci esélyek és áralakulások észszerű kihasz-
nálására példaképen említem meg, hogy József 
főherceg kisjenői uradalmának 100 db sertése 
— levonva a levonandókat — leszámítva a 
beállítási árat, csak a hizlaláson 5500 K-t 
kitevő hasznot eredményezett. 

Jelenleg oly nagy a kereslet és az érdeklő-
dés, hogy a sertésszállótelepet mihamar bőví-
teni kell. A telep ellenőrzését a földmívelésügyi 

minisztérium gyakorolja. Vásárlási visszatérítés 
címén a szövetkezet tetemes összeget bocsát a 
vevők rendelkezésére, mert az osztalék nem 
lehet több 5°/o-nál; s a költségek levonása 
után még fennmaradó rész a vevők között 
vételük arányában téríttetik vissza, úgy, hogy 
némely fogyasztó részjegye 30—40%-ot is hoz 
ezen a címen. 

IX. 
A „Magyar gazdák vásár csarnok-ellátó szö-

vetkezete" értékesít a legjobb napi áron minden-
nemű élelmiszereket és azonnal készpénz-
elszámolással szolgál. A közvetítésért csak a 
hatóság által megállapított csekély jutalékot 
számítja fel. Hús, vaj, méz, tojás, bor, szesz, 
zöldség és gyümölcs e szövetkezet útján érté-
kesíthető a legjobban. A fogyasztó is e szö-
vetkezethez fordul, ha megbízható és jutányos 

, élelmicikkekre van szüksége. E szövetkezet 
j legújabban átvette a „Magyar általános méhé-
; szeti egyesület" vezérképviseletét s a méhészek 

teljes bizalommal fordulhatnak hozzá. 
Hordóbor-osztály keretében elfogad értéke-

sítésre tiszta magyar borokat s azokat a buda-
: foki pincéjébe raktározza be. Világszerte híresek 
; már a .magyar gazdák" borai, melyek első-
í rendű kezelés alatt vannak. 

Az élelmiszerek közül csak a tojást veszi át 
fix-áron. Esetleg a nagyobb termelőkkel vajra 
létesít évi kötéseket. A tojásgyüjtés terén a 
tanítók sokat tehetnek. Erre vonatkozólag út-
mutatásokat fogok kiosztani. 

Csak példaképen hozom fel, hogy már eddig 
több mint 50 millió darab tojást és körülbelül 
500.000 kg. vajat értékesített a külföldön. 
S ha a tojást darabonként csak 3 fillérrel 
jobban fizette, mint a közvetítők, már több 
mmt 150.000 K többletet szerzett a gazdák-
nak, s ha a vajnál kilogrammonként csak 20 f 
a szövetkezet által elért ártöbblet, mintegy 
100.000 K értékkülönbözet mutatkozik a gazdák 
javára. 

Gyümölcsértékerítés idején gyüjtőállomáso-
kat szervez e szövetkezet, mely munkában a 
vidéki központok és szövetkezetek nagy segít-
ségére vannak. 1905-ben pl. 130, egyenként 
10.000 kg. kocsirakomány almát exportált e 
szövetkezet csupán Németországba. 

X. 
Szólanom kell a „ Gazdák biztosító-szövet-

kezeté "-ről is. 
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A biztosítás gondolata nagyon régi keletű. 
Az emberek már régen tapasztalták, hogy az 
előre nem látott s emberi erővel elháríthatatlan 
károkat, különösen pedig a tűzvész és jégverés 
által okozott károkat csak akkor képesek az 
egyesek elviselni, ha azokat másokkal meg-
osztják s így azok hatását enyhítik. Ezen 
enyhítés alapja mindig a szövetkezés, alap-
gondolata pedig az, hogy egyesült erővel min-
dig le lehet küzdeni a fennforgó akadályokat. 

Ezen célt szolgáló szövetkezetek között külö-
nösen nagy jelentőségre emelkedett a „Gazdák 
biztosító-szövetkezete", melynek alapítói és 
üzletrés/jegyzői sorában 0 felsége családi ura-
dalma, a magas uralkodóház tagjai, a magyar 
kormány, a törvényhatóságok, a gazdasági 
egyesületek mellett a kisgazdák is szerepelnek. 

Ezen szövetkezet feladata az, hogy a bizto-
sításnyujtotta előnyöket minél szélesebb körben 
hozzáférhetővé tegye és ezáltal is elősegítse a 
biztosítási díjak csökkenését. Díjait oly módon 
állapítja meg, hogy azok emberi számítások 
szerint elégségesek legyenek a károk és az 
üzemi költségek fedezésére, még nehéz viszo-
nyok fedezésére is. Ha az évi díjbevétel a kár-
fizetési és üzemi költségeket meghaladja, a 
fölösleget — a tartalékalap gyarapítása után — 
a szövetkezet tagjainak visszafizetik, illetőleg 
a következő évi díjukba számítják be. 

Hogy ez a díj visszafizetés nem pusztán Ígé-
ret, azt legjobban az bizonyítja, hogy három-
évi működése dacára a tagokat díjvisszafizetés-
ben részeltette. 

A „Hangya" kötelékéhez tartozó szövetkezet 

A tagok befolyásának érvényesítése végett 
kerületi választmányokat szerveztek megyén-
kint. Ezen kerületi választmányok feladata az, 
hogy a tagoknak a szövetkezet közgyűlésén 
való képviseltetéséről gondoskodjék, az igaz-
gatóság működését támogassa és a kárbecslést 
ellenőrizze. 

XI. 
Az 1898. év tavaszán gróf Károlyi Sándor 

kezdeményezésére „Hangya" név alatt a „Ma-
gyar gazdaszövetség fogyasztási és ért'kesítő-
szövetkezete " alakult meg, mely ugyanazt a 
szerepet tölti be a fogyasztási és értékesítési 
szövetkezetek körében, mint a fentebb tárgyalt 
„Országos központi hitelszövetkezet" a hitel-
szövetkezetek közt. 

A „Hangya" célja: fogyasztási és értékesí-
tési szövetkezetek alapítása, berendezése és 
állandó ellenőrzése. Azt akarja elemi, hogy a 
kisemberek aránylag olcsó portékákat szerez-
zenek be s a józan életmódhoz, takarékosság-
hoz és készpénzben való vásárláshoz szokjanak. 

Amit egy-egv kisközségben az egyesek hiába 
óhajtanak elérni, tudniillik hogy szükségleteit 
jó forrásból szerezhessék be, azt megteheti 
több ember úgy, hogy összeáll és egyszerre 
rendeli meg. Minél többen állanak össze, ille-
tőleg szövetkeznek a fogyasztásra, annál olcsóbb 
lesz az illető fogyasztási cikk. A teljes siker 
azonban csak akkor következhet be, lia a meg-
alapított szövetkezet a „Hangyá"-hoz csatla-
kozik, mert csak ez gondoskodhat a helyes 
áruközvetítésről. 

ük nzletereűményének táblázatos kimutatása. 

1900. 1901. 1902. 1908. 1904. 1905. 

Működő szövetkeze-
t e k száma . . . . 122 171 246 383 485 577 

Fiókok száma . . . 35 38 69 75 86 
Tagja inak száma . . 22.533 30.564 42.238 64.293 87.996 101.239 
Üzletrészeinek száma 35.398 61.726 81.124 126.717 176.981 206.386 
Alaptőkéjük . . . . 727.972 974.532 1,159.656 1,491.576 2,138.387 2,434.967 
Ebből befizetve volt 367.110 99 579.739 93 837.209 64 2,239.467 36 1,759.926 43 2,028.039 56 
Tar ta lékalapjuk . . 31.282 63 63.674 79 151.600 68 270.848 97 499.471 37 • 725.287 25 
Árúkészletük . . . 942.140 40 1,223.911 87 1,628.865 22 2,334.229 95 3,590.811 31 3,892.689 65 
Hitelbe adot t árúk . 120.948 44 232.413 59 423.993 94 549.489 13 838.983 12 1,149.362 04 
Tiszta nyereségük . 57.151 86 111.333 49 141.559 47 213.867 86 267.994 56 352.322 50 
Kifizetett adó . . . 108.782 36 67.312 08 
A veszteséggel dol-

gozó szövetkezetek 
deficitje 16.370 78 14.775 81 21.620 93 23.495 38 63.997 87 

Árúforgalmuk . . . 2,801.226 38 4,341.179 59 6,040.982 65 9,035.067 35 13,351.963 27 17,701.759 31 
Ebből a központ le-

6,721.733 7,609.755 bonyolí tot t . . . 1,225.440 79 2,037.858 08 2,908.077 85 4,703.196 20 6,721.733 7,609.755 97 

°/o-ban 44°/o 47°/o 49°, o 52°/o 50'/8°/o 42 '/8°/o 
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A vidéki fogyasztási szövetkezetek élén 
ugyanis rendesen papok, tanítók és kisbirto-
kosok állanak. Ezek pedig nincsenek kellőleg 
tájékozva a beszerzési források felől. Épen 
ezért kénytelenek azoknak közreműködését 
venni igénybe, akikre szövetkezésük éle irá-
nyul : a kereskedőkét. Ezek pedig jól tud-
ván, hogy a szövetkezet megizmosodása csak 
kárukra szolgálhat, óvakodnak a szövetkezet 
virágzását elősegíteni. 

Ezért van szükség a „Hangya" áruközvetí-
tésére. 

A „Hangya" azonban nemcsak a nép jólété-
nek, hanem lelki életének s erkölcseinek ne-
mesítését is előmozdítani törekszik. A vidéki 
szövetkezetek • évi tiszta nyereségükből külön 
alapot alkothatnak, melyből a központ tanácsa 
és támogatása mellett különféle kulturális in-
tézményeket létesíthetnek. 

XII. 
Ezekután még csak a gazdakörök alapítá-

sával akarok foglalkozni. 
A gazdakörök célja : „a haza földje és a 

földmívelés iránti szeretet fejlesztése, az ősi 
földhöz való ragaszkodás fokozása, a falusi 
otthon megkedveltetése, a föld és a gazdál-
kodás jövedelmének fokozása, a mezőgazdasági 
munkások érdekeinek fölkarolása és gondosko-
dás arról, hogy betegség esetén jó ápolásban 
részesüljenek." Hogy pedig egy-egy gazdakör 
célját elérhesse, igyekszik a hasznothajtó házi-
ipart meghonosítani, a községbeli kisiparosok 
készítményeinek jó áron való értékesítését 
előmozdítani, jó tenyészállatokat és vetőmago-
kat a község és a tagok részére beszerezni 
és hitelfogyasztási és értékesítő-szövetkezete-
ket létesíteni. 

Az ilyen célokat szolgáló gazdakör az a 
támogató, az a tanácsadó, ahol a kisgazdák 
elmondhatják bajaikat, megvitathatják azon 
módozatokat, amelyekkel földjeiket jobban 
mívelhetik vagy terményeiket jobban értéke-
síthetik. Ha szórakozásra vágynak, itt szóra-
koztató olvasmányokat találhatnak, mert a 
földmívelésügyi minisztertől minden gazdakör 
ingyen egy népkönyvtárt szerezhet meg. Ha 
ügyes-bajos dolgaik akadnak, a falusi gazda-
szövetség útján ingyen jogi tanácsot nyerhetnek. 

Természetes, hogy minden gazdakörnek a 
Magyar Gazdaszövetséggel szoros kapcsolatban 
kell állnia. Epen ezért célszerű, ha az 
alapítás előtt információ-szerzésért a Magyar 
Gazdaszövetséghez forduljanak (Budapest, 
Ullői-út 11. sz.). 

Tisztelt barátaim! A szövetkezeteké a jövő. 
Azokon fog fölépülni az új gazdasági rend, 
ha majd lesz elég lelkes ember, aki minden 

anyagi haszon nélkül a köz javát tudja és 
akarja szolgálni. 

Hála Istennek : az erdélyi részekben ma 
még sok a derék és önzetlen munkás, különö-
sen a papok és a tanítók között. 

Forduljanak kérem, minél előbb a központ-
hoz, mert onnan az útbairányító fölvilágosítást 
készséggel meg fogják kapni. 

Hogy azonban munkánkat siker koronázza, 
mindenki tartsa meg a szövetkezetek tizenkét 
parancsolatát, melyek a következők : 

1. Kezdjük a munkát szerényen és takaré-
kosan, hogy aztán nagy eredményeket érjünk el. 

2. Legyünk nagyon óvatosak a tagok meg-
választásában. 

3. Kísérjük figyelemmel a tagok maga-
viseletét, szorgalmát és törekvéseit azért, hogy 
meg tudjuk ítélni : ki mennyit ér. 

4. A szövetkezet élére csak dologhoz értő 
és aziránt lelkesülő egyéneket állítsunk. 

5. Ne politizáljunk. 
6. Társaink haladását ne irigyeljük, sőt 

inkább örüljünk emelkedésüknek. 
7. A pénzt úgy osszuk meg, hogy abból 

lehetőleg minél többnek jusson. Többet ér 10 
embernek 100—100 korona, mint egynek 1000. 

8. A tőke után kevés hasznot adjunk, de 
mindenesetre törekedjünk valamit adni. 

9. A szövetkezet pénzével semmiféle speku-
lációba ne bocsátkozzunk. 

10. Legyen reá gondunk, hogy veszteségek 
esetére elég nagy tartaléktőkével rendelkez-
hessünk. 

11. Igyekezzünk oda hatni, hogy a szövet-
kezet tagjai többre becsüljék azt, amihez saját 
fáradságukkal jutottak, annál, amihez a jó 
szerencse juttatta őket. 

12. Szoktassuk a tagokat ahhoz, hogy az 
együttműködés becsét fölfogják és becsüljék 
azt a jelszót: mindnyájan egyért, egy mind-
nyájunkért. 

Kövessük e parancsokat, s bizony nem fogja 
megbánni senki, ha szavunkra hajt. 

Gazdasági Tanácsadó. 
I). S. Tunyog. G. G. B.-Mezőkeresztes. 

F. J. P.-monostor. G. K. Hm vásárhely és 
többeknek. Ismételten értesítjük t. olvasóink 
közül mindazokat, akik a házinyúl-tenyésztéssel 
foglalkozni kívánnak, hogy minden ez irány-
bani kívánságaikkal, kérdezősködéseikkel stb. 
Andrássovich Géza m. kir. intéző úrhoz, lapunk 
munkatársához méltóztassak fordulni (címe : 
Budapest, V., Földmívelésügyi minisztérium), 
aki igen szívesen szolgál szakszerű felvilágo-
sítással. (Válaszbélyeg melléklendő !) — Ugyan-
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csak értesítjük azon t. olvasóinkat is, akik a 
házinyúl-tenyésztéssel már régebben foglalkoz 
nak s a házinyulak értékesítése tárgyában kíván-
nak felvilágosítást, hogy — amennyiben nagyobb 
tömeget tudnának szállítani — a Magy. Mező-
gazdák Szövetkezetéhez forduljanak. (Budapest, 
V., Alkotmány-u. 31. sz) — S. Gy. Széphaloni. 
Mennyit kap egy huszárló naponta eleségül ? ? 
Ez a kérdése, és ezzel kapcsolatban, hogy egy 
olv ló, amely csak minden 2—4-ik napban 
egyszer tesz meg naponta 5—10 km. útat, 
teher nélkül, könnyű kocsiban, megeléged-
hetik-e annyival, amennyit egy huszárló 
kap ? ! . . . Az ilyen lovat bizony nem igen 
szabad a meglehetős erős munkát végző huszár-

o _ o 
lóhoz hasonlítani. Egyébként méltóztassék a 
felvetett esetre vonatkozólag a következő 
takarmányozási előirányzatot betartani : könnyű 
kocsilovak naponta 3 — 4 . 5 kg. zabot, 3—4 
kg. szénát, 1—1.5 kg. szalmát (leginkább 
árpaszalmát) és 10—15 gr. sót igényelnek. 
A sót — amely az emésztéshez, étvágyger-
jesztéshez és a csontanyag-képződéshez okvet-
lenül szükséges — legcélszerűbb egy nagyobb 
darab alakjában a lovak elé tenni és pedig 
hetenként mintegy 3-szor, hogy azt a lovak 
kényük kedvük szerint nyalogathassák. — 
A továbbiakra nézve megemlíthetjük, hogy 
a kanca behágatása nem okvetlenül szüksé-
ges. — Sz. A. Zádony. Méltóztassék a „ magyar 
Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezeté"-hez 
(Budapest, IX.) fordulni, ahonnan az értékesí-
téshez szükséges összes felvilágosításokat meg-
kapja. Egyébként külföldi cégeket ajánl a 
Magyar Kereskedelmi Múzeum is (Budapest, 
V., Váci-körút 35.). — P. K. Zimány. Utána 
nézünk és megsürgetjük. Választ okvetlenül 
kap. — H. A. Szentmargita. — W. M. Vár-
palota és Sz. J. Makó. Mint már számtalan-
szor említettük, a gyümölcsfák kedvezményes 
áron eszközölhető megszerezhetése végett o o 
minden év őszén a földmívelésügyi miniszter 
úrhoz kell 1 koronás bélyegjeggyel ellátott 
kérvény alakjában fordulni. A kérvényt célszerű 
a község elöljáróságával, vagy az illető vár-
megye gazdasági egyesületével láttamoztatni, 
illetve ezek útján a földmívelésügyi miniszté-
riumba küldetni. Amennyiben egy község vagy 
egy egyesület, társulat, kör stb. tagjai részére 
kér kedvezményes áron gyümölcsfacsemetéket, 
úgy a kérvényre, amennyiben az 1 ívnél nem 
terjed hosszabbra, csak 1 koronás bélyeg 
kell. A kérvényt pedig az egylet, kör stb. 
nevében az elnök és a titkár, azaz két tag 
írja alá. Célszerű a gyümölcsfák gödreit még 
ősszel 1 méter mélyre ' megásni és a fákat 
tavasszal, rügyfakadás előtt elültetni. — Cs. E. 
Budapest. A jövő számban készséggel hozzuk 

a jó cikket. — N. K. Mezőtúr. Kívánságának 
eleget tettünk. Egy jó kis állattenyésztési 
(pl. lótenyésztés a kisgazdák körében) cikkre 
aspirálnánk. Ha van kedve, írja meg és küldje 
be hozzánk. — W. F. Nőtincs. A tyúk-
tenyésztésről szívesen közlünk cikket, feltéve, 
hogy az jól van megírva, nem túlterjedelmes 
(pl. 6—8 írott féloldal, széles margóval) és 
gyakorlati értékkel is bír. — M. Gy. B—sz. 
Cikkeit nagyon át kell dolgoznunk. Azok vagy 
nem elég tartalmasak, vagy tárgyuk már 
nagyon közismert. Szíves türelmet kérünk, hogy 
sorját ejthessük idejében. — H. J. Sz.-váralja. 
Szilágy vármegye krasznai járásának áll. gazd. 
tudósítója dr. Tompa Arthur földbirt. (lakik: 
Kraszna-Horvát, u p. Szilágy-Kraszna). — 
L. K. Arzénsavas rezet (Cuprum arsenicosum) 
a droguisták és gyógyszerészek még rovar-
irtási célokra is csak hatósági engedélyre 
adnak ki. 

V e g y e s e k . 
— Tenyészállatkiállítás Mezőtúron. A 

f. évi szeptember hó 9-én Mezőtúron tartott 
tenyészállatkiállításon a mezőtúri gazd. ism. 
iskola is résztvett. A bíráló-bizottság az iskolát 
3 éves kancacsikójáért az ezüst éremmel, 2 éves 
kancacsikójáért pedig az arany díszoklevéllel 
tüntette ki. Amidőn ez alkalommal az iskola 
érdemes vezetőjének, Nagy Kálmán kartársunk-
nak őszintén gratulálunk, azon óhajunknak 
adunk kifejezést, hogy gazd. ism. iskoláink 
vezetői közül minél számosabban kövessék e 
szép példát. — Sok ilyen derék tanítót a 
hazának ! 

— Olvasóinkhoz! A következő sorok köz-
lésére kérettünk fel : Tekintetes szerkesztőség ! 
B. lapjában közzétett azon közleményemre, 
melyben kijelentettem, hogy A baromfitenyész-
tésre vonatkozó általános tudnivalók című füze-
temet, melynek ára 1 kor., a tanító és lelkész 
uraknak 20 fillér beküldése ellenében bérmentve 
megküldöm, oly nagy számban lett kérve ezen 
füzetem, hogy ismételve kijelentem, miszerint 
ezen elhatározásomat továbbra is fenntartom, 
sőt tekintettel a tanító és lelkész uraknak a 
baromfitenyésztés iránt tanúsított óriási érdek-
lődésére, még nagyobb kedvezményeket is haj-
landó vagyok adni, egyedül azért, mert szilárd 
meggyőződésem az, miszerint épen a tanítói 
és lelkészi kar képes a népies baromfitenyész-
tésben rövid idő alatt — gyakorlati példák 
alapján nagy haladást felmutatni. Kijelentem, 
hogy minden tanítónak, tanítónőnek, lelkésznek 
s az ezen hatóságok alá tartozóknak lapomat, 
a „Baromfitenyésztés" képes heti szaklapot 
féláron küldöm s aki az 1907. évre most 
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4 koronával előfizet, annak a folyó év végéig 
lapomat ingyen küldöm s azonkívül az itt fel-
sorolt szakmunkák közül bármelyiket ajándékba, 
bérmentve megküldöm : 1. Altalános tudnivalók, 
III. kiadás, ára 1 K. 2. Baromfitenyésztés, 
I. kiadás, ára 5 K. 3. Tyúktenyésztés, II. kiadás, 
ára 3 K. 4. Pulykatenyésztés, II. kiadás, ára 
2 K. 5. Lúd- és kacsatenyésztés, I. kiadás, ára 
2 K. 6. Baromfiak hizlalása, II. kiadás, ára 1 K 
50 f. 7. Baromfitermékek értékesítése, ára 2 K. 
ír ta Hreblay Emil állatteny. felügyelő. E hét 
munka ára lapunk szerkesztőségében posta-
utalványon egyszerre megrendelve csak 12 K.— 
1. Gyakorlati baromfitenyésztés, ára 3 K 20 f. 
2. Galambtenyésztés, ára 1 K 10 f. 3. Vadászati 
jegyzetek, ára 1 K 10 f. 4. Baromfiak beteg-
ségei, ára 3 K 20 f. Irta Parthay Géza. — 
A baromfitenyésztés nagybau és kicsinyben, 
mint biztos keresetforrás, ára 1 K 10 f. í r ta 
Polónyi Manó. — Házinyúltenyésztés és érté-
kesítés, ára 2 K 20 f. írta Andrássovich Gézav — 
A házinyúltenyésztési tudnivalók, ára 35 f. Irta 
Vajda Viktor. - A belga óriá i nyűl tenyész-
tése, ára 1 K 20 f. irta Machacsek Ferenc. — 
A nő szerepe a baromfitenyésztésben, ára 20 f. 
í i la líácz Ödönné. — Tekintetes Szerkesztő úr 
és a lap t. olvasói láthatják ezen soraimból, 
mily áldozatokra vagyok képes, csupán azért, 
hogy az a szakma, melyet immár 9 év óta 
nagy szeretettel és lelkesedéssel ápolok, hazánk-
ban társadalmi úton is minél szélesebb körben 
terjedjen el, mert hisz az államtól mindent 
várni nemcsak az önbizalom fogyatékosságát, 
de az élhetetlenség bizonyos fokát is jelentené. 
Remélem, hogy e lap t. előfizetői és olvasói 
ezen kedvezményeket szívesen veszik igénybe. 
Ezen soroknak b. lapjában minél többszöri 
szíves közlését kérve, vagyok — Nagyvárad 
(Péter-utca 1. sz.), 1906 október 24. — a tek. 
Szerkesztő úr kész szolgája : Hreblay Emil, 
állattenyésztési m. kir. felügyelő. 

— A járványos elvetélés elleni intézke-
dések. 1. Ha valamely istállóban több jár-
ványos elvetélési eset fordult elő, akkor az 
ilyén istálló a kiürült váladékkal már fertőzve 
van, miért is okvetlen szükséges az istálló fer-
tőtlenítése. Nyáron ez könnyen eszközölhető, 
télen azonban esetleg meg kell elégednünk az 
állások és vizeletkivezető-csatornák fertőtlení-
tésével. 2. Az istálló fertőtlenítésével egyidejű-
leg az egészséges állatokat a betegektől el 
kell különíteni ; ahol lehet, az elvetélt tehenet 
az istállóból ki kell vinni, ha ez nem lehet-
séges, az istállóban kell őket úgy elkülöníteni, 
hogy a váladék se a vizeletelvezető-csatorna, 
se az istállószeméi} zet útján ne juthasson az 
egészséges állatok nemi szerveihez. Tehát lebe-

CT o 
tőleg külön személyzet legyen a beteg állatok 

mellett. 3. Amíg a fertőzés veszélye fönnáll, 
a hüvely gyakori kiöblítése és a nemi szervek 
külső részeinek fertőtlenítő folyadékkal való 
naponkénti megmosása helyén lesz, mert hi-
szen ez a bacillusok behatolásának útja. 4. Kü-
lönös gondot kell fordítani a folyató bikára. 
Ha nem tarthatunk külön bikát az egészséges . o 
tehenek részére, akkor a bika nemi szervei 
minden folyatás előtt fertőtlenítendők. 5. Ha 
egy tehén a közeli elvetélés jeleit mutatja, 
mindjárt ki kell vinni az istállóból, ha azon-
ban már ezzel elkéstünk, természetesen megint 
alaposan kell fertőtleníteni az álláshelyet és a 
váladékkal fertőzött istállórészeket. A foetus 
és utómagzat elásás, vagy elégetés által meg-
semmisítendő. Elvetélő teheneknél újabb elve-
télésre van hajlam, aminek oka az, hogy a 
tehenek tökéletes gyógyulásuk előtt szoktak 
megfolyattatni. Miután az anyaméh a betegség 
fészke, különösen ezt kell gondosan fertőt-
leníteni és pedig addig, míg a tehén újból 
egész tiszta lesz. Csak ezután eresszük rá 
a bikát. 

— Borsfü vagy kerti perezslény. (Satu-
reja hortensis.) Nem válogatós a talajban : a 
napos fekvésű és száraz talajt szereti. Kapás-
növények után, közvetlen álló helyére vetik 
magról, 20—25 cm. sortávolba, melyeket az 
első kapálással 10—15 cm. növénytávolra rit-, 
kítanak. Egy kat. holdra 4—5 kg. magot 
számítanak. Továbbápolása rendszeres kapálás-
ból és gyomlálásból áll. Virágzáskor, gyökeres-
től kitépve a földből, két ujjnyi vastag cso-
mócskákba kötik, ezekről éles eszközzel a 
gyökereket levágják s a csomócskákat szellős, 
árnyékos helyen felaggatva megszárítják. Egy 
kat. holdon 20—25 q borsfü terem, melynek 
ára 40—60 korona métermázsánként. 

— A malacok hasmenése ellen ajánlható 
a rizskása vize, melyben az megfőzetett, lan-
gyosan itatva, orvosszerül. Megjegyzendő azon-
ban, hogy e bajnak rendesen az anyasertések 
helytelen táplálásában szokott lenni az oka. 
Leggyakoribb hiba, hogy etetés után a vályút 
nem tisztítják ki s azon a rátapadó moslék 
megsavanyodik ; pedig a hasas és szoptató 
anyasertés semmiféle savas dolgot nem tűr el. 

T a r t a l o m : A külön szaktanítős gazdasági ismétlő 
iskolákról. Bácz Sándor. — A zöldtrágyázás homok-
talajon. Cserháti Sándor. — Nők a méhészeti gazda-
ságban. Sz. Ferenczy Ida. — A téli araszolok. Kadocsa 
Gyula. — Gyöngytyúktenyésztés. Hv. — Gyógy-
növények termelése. K. — A szövetkezetekről. (Tárca. 
IV, befejező közlemény.) Dr. Gidófalvy. — Gazdasági 
Tanácsadó. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kár. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok # az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZEBKESZTÓSÉG: KIADÓHIVATAL: 
liCDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Az új munkatéren. 
Lapunkban közelebb közölt és szóvá 

te t t rendeletében miniszterünk fölkéri 
a tanfelügyelőket, hogy a tanítókat a 
Magyar Gazdaszövetség támogatására s  
ekként gazdakörök, szövetkezetek, nép-
könyvtárak stb. szervezésére és vezeté-
sére buzdítani szíveskedjenek, kijelent-
vén, hogy a népnevelők ily irányú 
tevékenységét a közérdek szempontjából 
érdemnek tekinti s alkalomadtán erkölcsi, 
sőt anyagi elismerésben is részesíti ; 
általában pedig a tanítóságnak e téren 
kifejtendő jövőbeli munkásságát folyton 
a legéberebb figyelemben kívánja része-
síteni. 

r 

Uj és szép munkatért nyit meg e 
rendelet a tanítóság előtt, új csapásba, 
új gondolatvilágba téríti a tanítóság 
egyetemének tevékenységi szellemét. 

Valóban, szinte szédítő a perspektíva, 
mely a föladatok és tennivalók tekinte-
tében ez új munkatéren elénkbe tárul. 

Az új és nagy föladatok új és nagy 
elhatározásokat s munkákat kívánnak a 
tanítóságtól. 

Az igazi „néptanító", ki közvetlen 
tapasztalásból ismeri köznépünk földhöz-
ragadt nyomorúságát, ezerféle testi-lelki 
baját, azt az örvényt, melybe tudatlan-
sága, tehetetlensége s magárahagyott-
sága folytán napról napra mélyebben 
sülyed ; ki szereti a népet, (mely nél-

kül nincsen haza), — s van-e közöttünk, 
ki ne szeretné?! — minden bizonnyal szív-
vel-lélekkel óhajt — ha ós amennyiben 
rajta áll annak bajain segíteni s  
körében a jólétet, boldogságot és meg-
elégedést meghonosítani ; mindezeknél 
fogva a legszívesebben venne részt a 
Gazdaszövetségnek a népjólét megvaló-
sítását célzó nemes törekv" jen Más-
részt azonban — tekintve a föladat 
nagyságát s a megvalósítás útjában álló 
számtalan nehézséget és akadályt — 
nem csoda, ha sok tanító visszaretten 
ezektől, fél és habozik a tettek terére 
lépni, hanem ehelyett a kételkedők és 
pesszimista maradiak táborába szegődik. 

Ez az egyik főoka annak, hogy eddig-
elé is csak itt-ott, elszigetelten s több-
nyire kedvezőbb viszonyok közt élő 
egyes tanítók fejtettek ki e téren gya-
korlati munkásságot. 

Ma már azonban az egységes, egye-
temes cselekvés órája ütöt t ; az idők, a 
viszonyok kényszere hova-tovább foko-
zottabb erővel fogja most már a tanító-
ságot a népjólét előmozdítását célzó 
társadalmi munkásság terére szorítani. 
Ma már e kérdéssel szemben habozni 
vagy az elől kitérni mind nehezebb, 
sőt egyenesen lehetetlen lesz. 

Ebben a helyzetben mi sem indokol-
tabb és szükségesebb, mintha szemébe 
nézünk e kérdésnek : ha szemügyre 
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vesszük azokat a — gyakorlati téren j 
megismert — viszonyokat, körülménye-
ket, melyeknek megismerése e nagy 
horderejű kérdés helyes fölfogására s a 
gyakorlati téren a tanító munkásságá-
nak útjában álló nehézségek és akadá- j 
lyok megismerésére vezet s ha elmond-
juk véleményüket arról, hogy mit lehetne 
és kellene tenni ez akadályok elhárítá- ! 
sára s a népjólét előmozdítását célzó 
társadalmi munkásság sikerének b;ztosí-
tására; szóval: ha alapos körültekintés 
és megfontolás után lépünk e tekin-
tetben az elhatár izások és tettek 
terére. 

Én az alábbiakban a köznépünk elő-
haladásának útjában álló helyi akadá-
lyokról kívánok megemlékezni. 

A cél, a fölad: t, melynek szolgálatát 
állam és társadalom várja tőlünk: a 
nép erkölcsi és anyagi jólétének, boldo-
gulásának lehető előmozdítása. 

Nem mondhatjuk, hogy eddig nem 
történt semmi e téren. Hiszen maga az 
állam is igyekezett ebbeli kötelességének, 
kivált az utóbbi időkben, eleget tenni; 
a szorosabb értelemben vet t gazdasági 
és szociális törvények egész sorozatát 
léptette, aránylag rövid idő alatt, életbe 
s illetve készíti tervszerűleg elő; ezen-
kívül a gyakorlati intézkedések terén 
is messzire menő tervszerű munkásságot 
fejt ki, sőt egyes vidékek gazdasági föl-
segítésére külön mentő akciókat is lép-
tetett folyamatba (ruthén akció, székely 
akció, telepítések, Ínséges vidékek segé-
lyezése stb.), társadalmi téren pedig a 
Magyar Gazdaszövetség s a különféle 
gazdasági egyesületek is derék munkát 
folytatnak országszerte. 

Mindezek kétségtelenül jótékony ha-
tással voltak és vannak köznépünk élet-
viszonyainak javulására és fejlődésére. 

Nyilvánvaló azonban, hogy az ered-
mény, a hosszabb idő óta világszerte 
fönnálló gazdasági válság által is nagy 
mértékben redukálva, távolról sem ki-
elégítő; hiszen szemünk láttára, rohamo-

san szegényedik, pusztul mindezek dacára 
népünk s ennek nyomában rohamosan 
terjed a kivándorlás és a szociálizmus, 
mint a válságos helyzet kétségtelen és 
szomorú tünetei. 

Az is kétségtelennek látszik, hogy 
csupán az eddigi úton haladva, az ered-
mény továbbra is csak nagyon részleges 
és elszigetelt marad,, amennyiben úgy az 
állam, mint a társadalmi egyesületek 
által folytatott akcióktól, egyrészt az 
anyagi eszközök korlátolt volta, más-
részt földmívelő népünk elhagyatottsága 
és elmaradottsága, ősi konzervatívizmusa 
és széthúzása s általában a közszellem 
teljes hiánya miatt — kellő fogékony-
ság és társadalmi támogatás hiányában — 
gyökeres és általános siker, az eddigi 
tapasztalatok alapján, legalább a közel 
jövőben, nem remélhető. 

A dolog megvilágítására néhány pél-
dát hozok föl. A mezőrendőrségi törvény 
sok hasznos és áldásos intézkedése a 
községek s az érdekelt közönség kö-

i zönye miatt általánosan életbe léptet-
; hető-e ? A munkás- és cselédsegítő pénz-
; tár, üdvös volta dacára, vehet-e általános 

elterjedést? Kiküld az állam, Gazdaszö-
vetség, esetleg gazdasági egyesület egy 
vándortanárt vagy más megbízottat a 
községbe hitel-, fogyasztási vagy értéke-
sítési szövetkezet létesítése, gyümölcsé-
szeti, méhészeti s egyéb népies előadá-
sok tartása végett; kérdem: az általuk 
elhintett magvaknak a legtöbb esetben 
van-e, lehet-e kellő foganatjuk; verhet-
nek* e azok gyökeret a kellőleg elő nem 
készített és munkált talajban: minden 
újítástól irtózó s többnyire csekély 
műveltségű, jobban mondva művelet-
len és magára hagyott köznépünk lel-
kében ? 

Pillanatnyi lelkesedés hatása alatt, ad 
hoc összeverődött, különben ellentétes 
nézetű és törekvésű vezetők vezetése 
alatt megindul egy egyesület, szövetke-
zet vagy egyéb közhasznú mozgalom; 
egy-két hétig, hónapig még csak' elég 
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jól megy minden; csakhamar kiút azon-
ban a vezetők között nyiltan is az 
eddig lappangott nézeteltérés, ellenszenv 
és ellenségeskedés, ennek nyomában egy-
másnak s az egyesületnek lejáratása; 
az ügy iránt lelohad, sőt teljesen meg-
szűnik a többnyire különben sem valami 
erős lábon állott közérdeklődés s csak 
tengődve él tovább, mert esetleg élnie 
kell — amíg lehet; többnyire 1—2 lel-
kesebb tag nyakába szakad annak min-
den ügye-baja, s ezek aztán ezer kelle-
metlenséggel, gánccsal és rosszindulatból 
támasztott akadállyal küzdve, úgyszól-
ván önmagukat föláldozva viszik az ügyet 
tovább, amíg lehet, míg az egyenetlen 
küzdelembe belefáradva, ők is föl nem 
adják a harcot. 

S mi az eredmény 1 Rosszabb, mintha 
a dolog meg sem indult volna, mert így 
végeredményében csak az ellentéteket 
élesítette ki, a helyi társadalmi viszo-
nyokat mérgesítette el s kiölte a nép 
lelkéből a vezetők s az ilyes mozgalmak 
iránti bizalmat. 

Nem állítom, hogy ez mindenütt így 
van. Ahol jó vezetők vannak, a nép 
értelmesebb és életrevalóbb, ott többé-
kevésbé sikerülni szokott a dolog; tény 
azonban —• és az a baj — hogy ezek 
csak ritka és elszigetelt esetek, míg túl-
nyomó esetben, minden szépítgetés és 
takargatás dacára, többé-kevésbé ez a 
baja és sokszor megölője az ilyes irányú 
mozgalmaknak. 

Ismétlem tehát, hogy köznépünk elő-
haladása, boldogulása az eddigi úton 
— legalább a közeljövőben — nem lesz 
megvalósítható. 

Ennek akadályai a föntiek szerint 
főleg a kedvezőtlen helyi viszonyok és 
pedig: köznépünk kultúrális hátramara-
dottsága, ősi konzervatívizmusa és szét-
húzása s főleg az, hogy a községbeli 
intelligencia a vezetés és irányítás mun-
kájától idegenkedik s így a vezetésre 
szorult köznép teljesen magára hagyatva, 
tehetetlenül és védtelenül áll. 

Hogy az állam, és egyéb központi 
jellegű társadalmi szervezetek törekvései, 
intézkedései mielőbb sikerrel legyenek 
átplántálhatok köznépünk körébe, hogy 
ekként annak előhaladása és jóléte ál-
talános elterjedést vehessen, ehhez a jel-
zett helyi akadályok lehetőségszerinti, 
minél teljesebb elhárítása föltétlenül 
szükséges. 

Az ötletszerűség sehol sem boszulja 
meg jobban magát, mint ezen a téren. 
Nem elég egy üdvös eszmét fölvetni, 
mozgalmat megindítani; ha előzetesen a 
köznép minél jelentékenyebb részét a r ra 
alkalmas útakon, módokon (ezekről más 
alkalommal óhajtok szólani) annak meg-
értésére és megkedvelésére alkalmassá 
nem tesszük ; ha annak körében ekként 
a tanulni és előhaladni vágyásban nyil-
vánuló reményteljes bizalmat ós ön-
bizalmat erősen meg nem gyökereztet-
jük ; ha végül és mindenekfölött nem 
gondoskodunk ehhez egészséges alapon 
szervezett, állandó és tervszerű helyi 
vezetőségről, a legüdvösebb eszme és 
mozgalom sem juthat kellő sikerre. 

Szóval: levonva az előadottakból a 
következtetést, valamint a természetben 
mindenütt és mindenben fokozatos, hézag-, 
talan és természetes fejlődésmenetet 
látunk, tapasztalunk, azonképen a nép-
jólét munkálásának terén is ezen szem-
pontoknak kell érvényesülniök. 

Hogy a jelenlegi kedvezőtlen helyzet-
ből való általános és egyetemes kibon-
takozás s a természetes fejlődés és ha-
ladás útjára térhetés érdekében vélemé-
nyem szerint s a föntiekből kifolyólag 
mily szervezeti intézkedések lennének 
országosan életbeléptetendők s hogy 
ezek keretében mily módon vehetne a 
tanítóság sikeres részt a Magyar Gazda-
szövetség támogatásában, illetve céljainak 
megvalósításában, arról más alkalommal 
fogok szólani. 

(Szatmárnémeti.) Károlyi Sándor. 

eC^ lQa 
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= Taní tók flzetésiigye. Gróf Apponyi 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter ki-
hallgatáson fogadta Kozma Lászlót, a M. T. 
Orsz. Bizottságának elnökét, aki föltárta előtte 
azt az izgatott és elkeseredett lelkiállapotot 
mely a tanítóság körében uralkodik s arra 
kérte a minisztert, hogy böles és igazságos 
intézkedéssel tegye lehetővé, hogy ez az izga-
tottság megszűnjék. A miniszter egyenes nyílt-
sággal adta meg az előterjesztett kérelemre 
válaszát. Kifejtette, hogy a nemzet a kultúra 
munkásahói nem feledkezett meg. 0 most, úgy-
mond, minden más ügyet félretéve, azon mun-
kálkodik, hogy mielőbb mind az állami, mind 
a felekezeti tanítók igényeit az adott viszonyok 
keretében kielégítse. Rámutatott arra, hogy ez 
a kérdés mily sok oldalról bírálandó el. Az évi 
költségvetés keretében történt emelkedés egy 
jelentékeny részét a kultusz-budget — 20 mil-
lió koronából 7 milliót — foglalt le. Kijelen-
tette, hogy az állam, mint iskolafönntartó, a 
fejlesztésről nem mondhat le. Erintette fölvilá-
gosító szavaiban azt is, hogy az állam által 
fönntartott iskolák tanítói számára most egy új 
megoldási tervezet pénzügyi kiszámítása folya-
matban van. A felekezeti és községi iskolák 
tanítóinak fízetésrendezéséről készített előadói 
tervezetet már átvizsgálta, arra pár megjegy-
zést tett s azt hiszi, hogyha még ez évben tör-
vényerőre nem emelkedik, a jövő évben igen. Oly 
sokirányú az igény, amit ezzel a kormánnyal szem-
ben minden oldalról támasztanak, hogy teljesítésé-
ben a nemzet létérdekeire való tekintettel komoly 
megfontolással kell minden hivatott tényezőnek 
eljárnia. Elvárja a tanítóság hazafias érzésétől, 
hogy megfontoltsággal és komoly higgadtsággál 
tárgyálja ezt a kérdést. 0 , aki most már re-
szortjában a teljes áttekintést megszerezte, jól 
tudja, hogyha a tanítóság által tett kívánsá-
gokat egyszerre akarná megvalósítani, ahhoz 
kerek 13 millió korona kellene. Ez az összeg 
egyszerre nem áll rendelkezésére, de bízik a 
nemzetben, hogy fokozottan, évről évre tett élő-
lépéssel és haladássál minden jogos igény ki-
elégítésre talál. Be kell látnia minden tisztvise-
lőnek, hogy a jelenlegi kormánnyal szemben 
olyan követeléseket támasztanak, s ezek támasz-
tásában a letűnt korszak emberei annyira buz-

gók, hogy meg kell gondolniok : mit és meny-
nyit teljesíthetnek a nemzet teherviselőképes-
ségének veszedelmeztetése nélkül. 

= Udvarhely vármegye a néptanítókért. 
Udvarhely vármegye a következő föliratot in-
tézte a képviselőházhoz : „Mélyen Tisztelt Kép-
viselőház ! A demokratikus magyar nemzeti 
állam teljes kiépítése, függetlenségének bizto-
sítása el sem gondolható a néptanítók megfelelő 
kultúrtevékenysége nélkül. Bármilyen tisztelettel 
is adózunk a magyar tanítóság sok esetben az 
önfeláldozásig menő iskolai és társadalmi tevé-
kenységének, mégis kénytelenek vagyunk kon-
statálni azt a lehangoló tényt, hogy a magyar 
tanítóság kultúrális tevékenysége még mindig 
nem jár azzal az eredménnyel, melyet a demo-
kratikus alapokon újra épülő nemzeti állam 
érdekében fölmutatnia kellene. Nem azért, mintha 
a tanítóság meg nem tenné a kötelességét, 
hanem azért, mert az adott viszonyok között 
többet és jobbat tennie nem lehet. Súlyos anyagi 
gondok nyűgözik a tanítóságot és akadályozzák 
a különben tőle telhető legjobb kultúrális munka 
végzésében. Kultúrális visszamaradottságunk és 
a tanítóság mostoha anyagi helyzete között 
szoros ok és okozati viszony van. Ha tehát azt 
akarjuk, hogy a tanítóság a jövendő demo-
kratikus, független Magyarország föltételeinek 
megteremtésében, a tető alá jutott nemzeti állam 
megerősítésében hivatásának megfelelőleg legyen 
segítségünkre, egyik legelsőbb, legfőbb, leg-
szentebb kötelességünk, hogy a tanítóság kérő 
szavát meghallgassuk s helyzetük javításában 
a legmesszebbmenő határig elmenjünk. Meg 
kell ezt tennünk annyival is inkább, mert ebben 
az esetben nem áldozathozatalról, hanem a 
nemzet jövendője szempontjából dúsan jövedel-
mező befektetésről van szó. A tanítóság anyagi 
helyzete javítására irányuló akarat érvényesü-
lésének végső határát a nemzet teherviselési 
képessége jelöli ki. Ügy vagyunk meggyőződve, 
hogy nem lépjük túl ezt a határt, ha a tanító-
ságnak a XI. és fokozatosan a X. fizetési osz-
tályba sorozását, illetőleg részükre ennek meg-
felelő javadalom biztosítását kérjük. Es kérjük 
nemcsak az állami, hanem a községi és hitfele-
kezeti iskolákban működő tanítók részére is, 
tekintet nélkül arra, hogy előző szolgálatukat 
milyen jellegű iskolánál töltötték, mert a tanító 
általában ugyanazt a kultúrális és nemzeti 
munkát végzi, bármily jellegű is legyen az 
iskola, melyben működik. Egyenlő munkáért 
igazság szerint egyenlő díjazás jár. A nagy 
befektetés gyümölcsözésére azonban biztosíté-
kokat tartunk szükségeseknek. Tény, hogy a 
magyar népiskolák túlnyomó többsége úgy álta-
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lános kultúrális, mint nemzeti szempontból 
megérdemli a legmesszebbmenő anyagi támo-
gatást, ámde, sajnos, még mindig elég jelen-
tékeny számban vannak az olyan népiskolák, 
amelyek sem általános művelődési, sem nemzeti 
szempontból nem felelnek meg a kívánalmaknak. 
Ezeket az iskolákat a többivel egyenlő java-
dalmazásban részesíteni megbocsáthatatlan erő-
pazarlás, teljes mellőztetésük igazságtalanság 
lenne. Megtalálni átmenetileg a határvonalat, 
melyen belül az egyenlőség és igazság elve a 
közérdekkel, a nemzeti érdekkel összhangzásba 
hozható, a törvényhozás és a kultuszminiszter 
bölcseségének föladata. A jövendőre vonatkozó-
lag azonban mindenesetre érvényesíteni kívánjuk 
a teljesen egyenlő javadalmazást, de ennek 
ellenértéke fejében követeljük az iskoláknak 
egyenlően megfelelő munkáját úgy általános 
művelődési, mint nemzeti szempontból. Ennek 
biztosítéka : a képzőintézeteknek úgy az anyag 
mennyiségére, amint a nemzeti szempontokra 
vonatkozólag teljesen egységes tanterve és az 
összes néptanítóit állami képesítése. Nemcsak a 
fizetés, hanem a végellátás tekintetében is 
egyenlő mértéket kívánunk a tanítóság részére. 
Kívánjuk a tanítói nyugdíjtörvénynek oly irányú 
módosítását, hogy a tanítói fizetéskiegészítésnél 
számbavett kántori járandóság a nyugdíjigény 
megállapításánál számba vétessék. Kívánjuk, 
hogy a magyar tanítóság, amennyire azt a 
közszolgálat természete és érdeke megengedi, 
teljesen szabadon és függetlenül teljesíthesse 
iskolai és társadalmi kötelességeit. Evégből 
szükségesnek tartjuk a tanítók szolgálati viszo-
nyainak mielőbbi törvényes rendezését. Az előre-
bocsátottakra támaszkodva, azzal a tiszteletteljes 
kérelemmel fordulunk a M. T. Képviselőházhoz : 
méltóztassék: a) a tanítóság anyagi hely-
zetét akképp rendezni, hogy a tanítók a 
XI. és fokozatosan a X. fizetési osztály-
nak megfelelő javadalmazásban részesíttessenek ; 
b) méltóztassék a népoktatási törvény revíziója 
alkalmából a tanítók egységes állami képesíté-
sét törvénybe iktatni ; a tanítóság szolgálati 
viszonyait rendezni; e) méltóztassék a tanítói 
nyugdíjtörvényt akkép módosítani, hogy a nyug-
díjigény megállapításánál a tanítói fizetésbe be-
számított kántori járandóságok számbavétesse-
nek. Mélyen Tisztelt Képviselőház! E fölter-
jesztésünk megtételére a magyar kultúra ügye, 
a magyar nemzeti állam ügye indított bennün-
ket. Meg vagyunk róla győződve, hogyha a 
tanítóság anyagi helyzete az általunk körvona-
lozott mc'don megoldást nyer: az anyagi gon-
dok nyűgéből kibontakozott, a mellékfoglalko-
zások terhétől megszabadult tanítóság teljesen 
hivatásának magaslatára fog emelkedni és a 
méltán várt produktív tevékenységgel fogja 

minden téren meghálálni a nemzetnek valahára 
tettekben is megnyilatkozott áldozatkészségét. 
Kelt Udvarhely vármegye törvényhatósági 
bizottságának 1906. évi október hó 11-én tar-
tott rendes őszi közgyűléséből." 

Miniszteri rendelet a tanítók jöve-
delmét képező földekre kivetett 
vízszabályozási költségek viselése 

tárgyában. 
Evek hosszú során számtalanszor adtunk vá-

laszt tanácskérőknek levélben és lapunkban is, 
a vízszabályozás költségei tárgyában. Az iskola-
fönntartó hatóságok jó nagy része a jövedel-
műi egyházi vagy iskolai földet használó tanítók 
vállaira igyekezett hárítani azt a terhet. Pedig 
a vízszabályozás, árterületek lecsapolása a tanítói 
földek értékét emelte s így a föld tulajdono-
sának, egyházhatóságnak tette a vagyonát érté-
kesebbé. 

Ezen a téren még ma is széles körben nagy 
a tájékozatlanság. Valóban megdöbbentő esetek 
jutnak tudomásunkra a tanácskereső tanítók 
bizalmas megkeresései folytán. A sok adat közül 
azzal, amelyet mostani számunkban bemutatunk, 
egyetlenegy sem versenyezhet. Ismertetjük ezt 
az esetet, egyúttal rámutatunk a végleges 
orvoslás módjára. 

Cs. K. főtanító és kántor, ki már 41 év óta 
működik a tanítói pályán, közli velünk a követ-
kezőket : 

1896-ban befejezték náluk a vízszabályozási. 
Kivetettek a kántortanítói földekre ártéri adó 
címen 228 korona évi adót, mely ma már évi 
279 koronára emelkedett. Cs. K. díjlevele szerint, 
melyet 1870. évben kapott, csak földadót tar-
tozott fizetni. Ezt teljesítette is. 

Az iskolafönntartó politikai község 1897-ben 
elhatározta képviselőtestülete útján, hogy ezt 
az újabb terhet fizesse a kántortanító. Cs. K. 
ezt a határozatot megfelebbezte a közigazga-
tási bizottsághoz; hol 1898. évben 683/1521. 
sz. alatt azt megsemmisítették, mondván: „A 
ttdajdonos ellen kivetett ártéri adót nincs joga 
a haszonélvezőre hárítani, " A kántortanító nem 
fizetett, de a község sem. Pedig ennek eme 
határozatra már költségvetésileg gondoskodnia 
kellett volna a fedezetről. 

Ma már 3000 korona a követelés! Kimutat-
ták a hátralékot „a kántortanító nevére11, mire 
az adóvégrehajtó letiltó rendeletet küldött a 
kántortanítónak és a bérlőnek, kinél 1906. évi 
október 1-ével kezdődő negyedévre haszonbérét 
lezárta és elrendelte, hogy azt az adó hiva-
talnál befizessék. A kántortanítónak egész fize-
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tése eme földbirtok jövedelme, mert volt gabona-
járulékát a volt segédtanító javadalmára juttat-
ták ellátás címen, mellyel azélőtt a kántortanító 
tartozott. 

Cs. K. folyamodott a szolgabíróhoz, tanfel-
ügyelőhöz, pénzügyigazgatósághoz, pénzügy-
minisztériumhoz a jogtalan végrehajtás ellen. 
Mindig törvényes időben; de nem talált ható-
ságot, mely őt a jogtalan foglalás alól föl-
mentette volna, akár csak ideiglenesen is, holott 
a megélhetés ezek nélkül lehetetlen! 

Minden ügyirat a községi helyhatósághoz — 
tehát az alpereshez — jött, honnan minden-
féle képtelen jelentések alapján oly színben 
tüntették föl a dolgot, hogy a kántortanító 
fizethet, mert a követelés nem érinti a díjlevél-
ben fölvett jövelem minimumát. De különben az 
adóbehajtó hatóságra hárulhatna a felelősség stb. 

Egész jövedelme 200 korona tandíj és két 
korpótlék kivételével, földbirtokban van. Jöve-
delmez az sokat vagy keveset, amint azt a 
gazdasági viszonyok befolyásolják. Ha kevés a 
föld haszna, azt az iskolafönntartó nem pótolja ; 
ha több, erről a kántortanító elszámolni nem 
köteles. 

Nem talál tehát Cs. K. hatóságot, mely őt 
méltatlan helyzetéből kimentené. Mindent meg-
tett érte a tanfelügyelő úr is s ennek dacára 
kenyere az adóhivatalba mint „ártéri adóhátra-
lék" beszállíttatott. Fizetése nincsen. 

Az ügy most ismét a közigazgatási bizott-
sághoz került ; de az sem intézkedett e hó 
9-én tartott ülésében, hogy a jogtalan foglalást 
megsemmisítsék. 

Az a kartársunk, aki ilyen zaklatásnak van 
kitéve, 41 év óta működik, hatósága teljes meg-
elégedésére, a tanítói pályán. S még sincs meg-
kímélve a méltatlanságtól. Egyszerűen nevén 
mutatják ki az ártéri hátralékot, holott ezt a 
kötelezettséget semmiféle hatóság vagy bíróság 
nem mondotta kötelezőnek a tanítóra. 

így jött lapunk szerkesztőségéhez, hogy adjunk 
neki tanácsot, mellyel kiszabadulhatna súlyos 
helyzetéből. 

Hivatkozott Cs. K. arra is, hogy még a rossz-
hiszemű adóssal sem szabad így bánni, mert 
annak is csak 800 forinton felüli fizetését fog-
lalhatnák le. Nem használt semmit. S most ott 
áll, hogy állami adóját sem fizetheti, miből 
újabb súlyos bajai keletkezhetnek. 

Attól tart, hogy leírt helyzete hihetetlennek 
fog látszani, azért becsületszavát adta rá, hogy 
mindent a valóságnak megfelelően adott elő. 

Szerkesztőségünk megnyugtatja t. kartársun-
kat, hogy neki igazsága van. 3 miniszter meg-
egyezése folytán jött létre az a rendélet, mely-
nek értelmében „a vízszabályozási járulékok 
viselése kérdésénél a költségek a tanító szabály-

szerűen megállapított javadalmát nem csökkent-
hetik1'. 

Országszerte való köztudomásul szóról szóra 
közzétesszük ezt a döntő rendeletet, hogy bár-
mikor meg lehessen találni az iskolai könyvtárban, 
a Néptanítók Lapja kötetében: 

Rendelet. 
(M. kir. vallás- és közokt. miniszter 1904. évi 69.231. sz.) 

A tanítók javadalmát képező földékre kivetett víz-
szabályozási költségek viselése tárgyában. 
(1. Valamennyi közig, bizottságnak s vala-

mennyi kir. tanfelügyelőnek. 2. Valamennyi fő-
tiszt. egyházi főhatóságnak.) 

1 — 2 . 
Mindgyakrabban merült föl szüksége annak, 

hogy döntenem kellett afelett, hogy az ártéri 
területben levő azon földek után, melyek a 
néptanítók javadalmához tartoznak, kit terhel-
jen végeredményében a vízszabályozás költsége ? 

A m. kir. földmívelési miniszter úr ugyan 
közölte velem a m. kir. igazságügyi és pénz-
ügyminiszter urak hozzájárulásával 56.711/900. 
sz. elvi rendeletét, melyben az 1885. évi XXIII. 
t.-c. rendelkezéseit érvényre emelve megállapítja, 
hogy ezen költségekre való törvényes igény 
tekintetéből a társulat mindenkor a föld tulaj-
donosával áll szeniben, de kifejezetten hang-
súlyozta, ami egyébként természetes is, hogy 
ezen rendelkezés a tulajdonos és egy harmadik 
között fönnforgó jogviszonyt egyáltalán nem 
érint. 

Már pedig épen ezen jogviszony körül, t. i. 
a döntésem alá került esetekben az egyházak, 
mint tulajdonosok, és a tanítck, mint harmadik 
fél között fölmerült vitás kérdés volt az, mely 
irányítást, szabályozást igényelt, és szükségessé 
tette egyfelől a kötelezettség kérdésének meg-
határozását és másfelől az áthárítás módjának, 
lehetőségének megállapítását. 

Ennek biztosítása végett a m. kir. igazság-
ügyi miniszter úrral egyetértőleg a következő 
megállapodásra jutottam : 

A vízszabályozási költségek viselése kérdésé-
ben általánosságban el fogadandónak tartom a m. 
kir. földmívelési min. úrnak e kérdésben a m. 
kir. pénzügyi és igazságügyi min. urakkal 
egyetértőleg elfoglalt azon álláspontját, mely 
szerint a vizi társulatok által a társulati költ-
ségek, járulékok helyesen és törvénynek meg-
felelően csakis az ártéri birtokok tulajdonosaira 
vetendők ki, — mindazonáltal, amint azt föl-
merült esetek alkalmából 1062/884, és 3815/885. 
sz. határozataival a pénzügyi közi gaz gatási bíró-
ság is kimondotta, a tulajdonosnak fönnmarad 
azon joga, hogy a járulékok visszatérítését 
magánjogi igényei alapján a haszonélvezőtől 
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akár per iltján is követelhesse, hogy tehát — 
bár a társulati járulékokat a társulatok csakis 
a tulajdonosoktól követelhetik, ezáltal egyáltalán 
nem érintetik az, hogy az egyház és tanító 
közti jogviszonyban az egyház, mint tulajdonos, 
a tanítóval, mint javadalmassal szemben fönn-
álló jogait megfelelő úton ne érvényesíthesse. 

Ami már most az egyháznak a tanítóval 
szemben a kérdéses járulékok viselése tekinte-
téből netán érvényesíteni kívánt ezen jogait 
illeti, azok törvényes alapon, a községi és fele-
kezeti iskolai tanítók fizetésének rendezésére 
vonatkozó 1893. évi XXVI. t.-c. rendelkezései-
nek szem előtt tartásával bírálhatók és bírá-
landók el. 

Ezen törvény ugyanis 6. §-ában kifejezetten 
akként intézkedik, hogy azon esetre, „ha a 
tanító fizetésének egy része földbirtok járandó-
ságaiból áll, azok értéke a tanítók törzsfizeté-
sében való beszámítás végett az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 143. §-a alapján, äZäZ cl ter-
mények árának 10 évi átlagát számítva álla-
pítandó meg". 

Abból pedig, hogy az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. most hivatkozott és az 1893. évi XXVI. 
t.-c. által a hitfelekezeti iskolák tanítóira is 
kiterjesztett 143. §-ának 2 ik bekezdésében 
kategorikusan kijelenti, hogy a termények meny-
nyisége egyszer meghatároztatván, alább nem 
szállíttathatik. 

Úgyszintén az 1893. évi XXVI. t.-c. meg-
jelölt 6. §-ának azon további rendelkezéséből, 
mely szerint „a földmívelésre fordított költség 
és mindennemű adó levonása mellett a földbir-
toknak csupán tiszta jövedelme számíttatik", — 
kétségtelenül megállapítható, hogy bár a tör-
vény nem zárta is ki lehetőségét annak, hogy 
tanítói fizetés egy részét földbirtok-jövedelem 
képezhesse, de mert ezen járulékok a tanító 
okmányszerűleg megállapított és nyugdíjintézeti 
jogviszonya szempontjából is irányadó összfizeté-
sének époly hullámzás alá nem eshető részét 
kell hogy képezzék, mint a készpénzbeli járu-
lékok, — gondoskodott egyfelől arról, hogy a 
fizetésbe a földbirtoknak csupán tiszta jövedelme 
számíttassék, és megállapította másfelől, nagyon 
helyesen azt is, hogy ennek mérve önkényűleg 
meg nem változtatható. Ugyanezen élvnek szerez 
azután teljes eréllyel érvényt az 1893. évi 
XXVI. t.-c. 10. §-a, amidőn elrendeli, hogy 
a tanítói fizetések eddig megállapított és az 
iskolafönntartók által saját anyagi forrásaikból 
kiszolgáltatott mennyisége továbbra is csonkitat-
lanul kiszolgáltatandó. 

Kétségtelenül következik tehát a mondot-
takból, hogy a tanítói javadalmi földekre ki-
vetett vízszabályozási járulékok viselése körül 
fölmerült vitás kérdéseknél a fönt megjelölt 

törvényrendelkezések nemcsak figyelmen kívül 
nem hagyhatók, de egyenesen szem előtt tar-
tandók, s hogy azoknak helyes értelmezése 
szerint ezen költségek a tanító szabály szerűleg 
megállapított jivadalmát nem csökkenthetik. 

A vitás kérdés eldöntésénél ekkép a meg-
állapítva levő tanítói javadalom az irányadó, 
mert a leszállítás tilalmával szemben a tanító-
nak többletre való igényjogosultsága bizto-
sítva nincs. 

Vagyis, ha a vízszabályozás folytán a tanítók 
javadalmát képező földek hozadéka oly mérvű 
többletet ér el, hogy az eredetileg megállapí-
tott tanítói fizetés mennyisége a jelzett költsé-
geken felül is érintetlenül marad : a föld tulajdo-
nosát visszkereseti jog illeti meg ezen költségek 

j erejéig. 

1. 

Jóllehet a mondottakban a fölmerülő vitás 
: ké|fiések eldöntéséhez kellő támpontot nyújtot-

tam, az e címen fölmerülő igénykereseteknek 
lehetőleg elejét veendő, utasítom (Címet), hogy 
gondoskodjék afelől, hogy a változás alá kerülő 
tani1 ói javadalmi jegyzőkönyvekben, díjlevelek-
ben a vízszabályozási járulék visszatérítésének 
kötelezettsége már eleve szábályoztassék. 

2. 
Jóllehet a mondottakban fölmerülő vitás 

kérdés eldöntéséhez támpontot nyújtottam, az 
e eímen fölmerülő igénykereseteknek lehetőleg 
elejét veendő, arra bátorkodom a főtiszt, fő-
hatóságot tiszteletteljesen fölkérni, méltóztassék 
saját nagybecsű hatáskörében is odahatni, hogy 
a változás alá kerülő tanítói javadalmi jegyző-
könyvekben, díjlevelekben a vízszabályozási 
járulék visszatérítésének kötelezettsége már eleve 
szabályoztassék. 

Budapest, 1905 március hó 7-én. 

A női kézimunkatanítás falnsi 
iskolákban. 

Hegyet töltenék völggyel, ha a kézi munka-
tanítás szükséges és hasznos voltát akarnám 
bizonyítgatni. Hiszen nincs köztünk senki, aki 
ne ismerné a sarkalatos elvet: „Tanítsunk az 
életnek". Már pedig, ha az életnek akarunk 
tanítani, a másik elvet is figyelembe kell ven-
nünk: „A tanítást alkalmazzuk növendékeink 
neméhez", s akkor nem vehetjük könnyen a 
leányok kézimunkatanítását. 

Nem szólok a női kézimunkáról szociális 
szempontból sem, ámbár ha önálló ipart aka-
runk teremteni, nem megvetendő segítőkre fog 
találni a gyáripar az ügyeskezű és finomodott 
ízlésű parasztleányokban. Általánosan ismert 
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dolgok ezek. Hiszen a st-louis-i kiállításban a 
pedagógiai történeti képeken a praktikus ame-
rikaiak a XX. század nevelését nem osztályban 
mutat ják be, banem műhelyben a fiúkét, főző-
és munkaasztal mellett a leányokét. A női 
kézimunkatanítás fontosságát bizonyítgatni tehát 
annyi volna, mint rég köztadatban élő igazságot 
feltalálni. Annál szükségesebb azonban mód-
szeréhez, fokozatos egymásutánjához és növen-
dékeink életviszonyaiba illesztéséhez hozzászó-
lani, hogy egységes anyag és ennek feldolgo-
zásában egyöntetű fokozat állapíttassák meg. 

Az „Utasítás" a kötésnek kiváló helyet 
juttat, azt igen messzemenő alapossággal tanítja. 
Falun, parasztnépnél, ennek nines oly nagy 
gyakorlati haszna, hogy érdemes volna — el-
tekintve a 7—8 éves gyermek szervezetére 
minden kézimunka közt legkárosabb voltától — 
az egész kézimunkatanítás sikerét kockára tenni 
érte; amennyiben olcsón, 26—30 fillérért besze-
rezhető, sőt részükről nélkülözhető ruhada^ib-
ról lévén szó, a ráfordított aránytalan nagy 
fáradságot és időt nem látják benne megfizetve. 
Emellett nem alkalmas a kézimunkatanítás 
megkedveltetésere, hanem sokkal inkább annak 
meggyülöltetésére, s így a női kézimunka szív-
és léleknemesítő „élet só "-ja helyett sivár, 
lelket ölő robottá lesz. Sokkal szükségesebbnek 
tartom falusi iskolákban, különösen kender- és 
lentermő vidékeken, hogy az iskolai kézimunkák 
közt a len és kender földolgozása is helyet 
foglaljon. Ezáltal válhatik a női kézimunka 
nemes időtöltésből vagy mondjuk fényűző fog-
lalkozásból megélhetési eszközzé. Szükséges 
volna, hogy a fonás mellett a kender- és len-
fonálnak a vászonná szövésén kívül egyéb 
használhatósága is megismertettessék; mint pl. 
hálózás, csipkeverés. 

A kötésnek érdemén felül való nagy meg-
becsülése mellett nagyon háttérbe szorítva, 
csaknem kiküszöbölve látjuk a díszítő- vagyis 
nagyobb kézügyességet, fejlettebb ízlést és gya-
korlottabb alakítóképességet igénylő munká-
kat. Az „Utasítás" beosztása kifogásolhatlanul 
helyes városi iskolákban, mert ez csak a pol-
gári iskolára készít elő. (? Szerk.) Ám a falusi 
iskolákban az életnek kell növendékeinket elő-
készíteni, és az élet nem azt kívánja tőlünk, 
hogy foltozni tanítsuk meg őket, amit édes-
anyjuktól jobban megtanulhatnak, mint a városi 
leánykák, hanem, hogy oly kézügyességet sajá-
títsanak el, melynek sokszor nagyobb hasznát 
veszik, mint akár az írva-olvasásnak is. 

Nem hiú dicsekedés mondatja velem, de 
mint tényre utalhatok, hogy itt, nálunk, 29 év 
előtt sok szép pénzt adtak ki idegen gyárak 
rongy csipkéiért. Ellenben ma saját készítésű 
csipkéik, függönyeik, asztalterítőik, sőt falsző-

nyegeik vannak. De szegény napszámos-háznál 
is a munkanélküli időt a fiatal asszonynép egy-
egy kenyérkosártakaró, varrott törülköző, 
szekrénytakaró, kis fejkötő stb. készítésével 
tölti ki. Többnyire azonban pénzért dolgozik 
az úri- vagy módosabb gazdanépnek. Hány 
sánta, vagy más egyéb okból mezei munkára 
képtelen leányka vitt az életbe tőlem az elemi 
iskolából biztos, kenyérkereső szerszámot abban 
a kis tűben, melyet, ha csak foltozásra hasz-
náltattam volna, nagyon gyönge istápnak bizo-
nyult volna. Toldjuk inkább meg a heti órák 
számát eggyel és tanítsuk a női kézimunkát 
heti 3 órán legalább a IV—V—VI. osztályok-
ban, csak adjunk nekik több kézügyességet, 
biztosabb szemmértéket és fejlettebb szépérzé-
ket : több gyakorlati hasznát látják majd, mint 
pl. a rajztanításnak. Nem mintha a rajztaní-
tás fölösleges volna: sőt a rajz nélkülözhetet-
len segédeszköze a női kézimunkának; szük-
séges, hogy a gyermek rajzban való ügyessége 
a kézimunkatanítás szolgálatára legyen. A rajz-
tanítás régi és ú j iránya egyaránt alkalmas 
arra, hogy minden mintát, melyet növendékeink-
kel elkészíttetünk, le is rajzoltassunk. így érjük 
el, hogy iskolából kilépő növendékeink nem-
csak mintalapokról dolgoznak segítség nélkül, 
önállóan, hanem saját erejükből ú j mintákat is 
alkotnak. Ha mindenütt erre törekednénk, ismét 
kialakulna a nép leányai lelkéből az igazi 

1 magyar stíl, legalább a női kézimunkában. 
Nem kell attól félni, hogy az majd tulipiros 
lesz, ha tulipános lenne is ; hiszen mi készítjük 

j a talajt, ültetjük, ápoljuk a csemetét első gyü-
: mölcsözésig, az utánunk jövő tanító, — a szép 

természet pedig nem ront semmit. 

Az „Utasítás" megtiltja, hogy a kézimunkák 
a gyermekeknek kiadassanak. Ez, amily helyes 

; ott, hol egyöntetű eredményt kell szem előtt 
tartanunk époly káros, ha a növendékek 
egyéni ízlésének, alkotóképességének lenyűgö-
zésére vezet. Azért, ha már biztosak vagyunk, 

i hogy a gyermekek mutatás nélkül is képesek 
tovább folytatni munkájukat, bízzuk csak rájuk, 
gyakorolják magukat szabadon is, nem kell 

; félni, hogy agyongömyednek mellette. Hisz 
j libaőrzés mellett csak addig dolgoznak ők 

kézimunkán, míg izgékony vérük ismét meg-
kíván egy kis „Fehér liliom szál, ugorj a 
Tiszába!", vagy „Kis kacsa fürdik"-et. Soha 

j sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy más 
a városi és más a falusi leánygyermek. A 
városi gyermeket más iskola, müveit család és 
társadalom veszi át az elemi iskolától; tőlünk 
az élet, a könyörtelen, követelő élet veszi át. 

A falusi leánygyermekeknek nagyobb áldás 
az iskolai ingyenes kézimunkatanítás, mert azt, 

! vagy abban az ízlést legtermészetesebb tani-
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tóiktól, édesanyjuktól, ritkábban nyerhetik, 
mint a városiak. Falun a kézimunkatanítás 
sikerének titka egyedül annak szeretetében 
van. Ezen szeretetnek legelsöbb a tanítónőben 
kell meglennie, mert ha ő bírja, példája által 
átviszi növendékeibe. Soha nem tudok igazabb 
anyai szeretettel tekinteni növendékeimre, mint 
akkor, amikor az egész osztály kézimunkája 
fölé hajolva, a siker biztos reményének édes, 
büszke kifejezésétől ragyogó arccal dolgozik. 

Falun az iskolában nem lehet szárazon ki-
mondani : „a kézimunkatanítás kötelező" és 
aztán elővenni tűt és pamutot — ha van ! — 
és kezdeni akár Uhrl Józsa, akár Krünner  
Anna kétségtelenül kitűnő módszertani út-
mutatása szerint. Ez csak városokba való, hol 
akár az óvodák, akár a családi gondosabb 
nevelés által a növendékek már fogalommal 
bírnak a kézimunkáról és némi kézügyességgel 
is rendelkeznek. Sárban játszó, merev ujjú kis 
vadoncaink gyilkoló szerszámnak néznék a kötő-
tű t ; de ha szem előtt tartjuk az elvet: „Ismert-
ről az ismeretlenre", nem is szabad azokat a 
gonosz hosszú rudakat az ő kis kezükbe adni, 
hanem, ha már az „Utasítás" szerint a II. 
osztályban akarjuk megkezdeni a női kézi-
munkatanítást, tegyünk félre minden fontos-
kodást és hozassuk elő a gyermekekkel azt a 
tűt, mellyel már eddig is dolgoztak — dol-
goztak pedig az édes Vicának vagy Fanáni 
királykisasszonynak a toilettjein — és mutassuk 
meg, hogy ezzel a kis szerszámmal nemcsak 
babaruhát varrni, hanem színes fonállal, lyugga-
tott papíron, azokat az ábrákat is elő lebet  
varázsolni, melyeket a palatáblára vagy rajz-
füzetbe rajzoltunk. Ezek után megmutatjuk, 
hogy színes szalmából, háncsból hajtogatni, 
fonni is lehet azokat a mintákat. így körül-
belül félév alatt ujjacskáik annyira ügyesednek, 
szemmértékük* annyira gyakorlódik, hogy elő 
lehet venni másforma tűt is. Oh, nem a kötő-
tűket, Isten mentsen ! Vagy ki ne emlékeznék 
közülünk az első strompándlik verejtékkel, 
könnyel áztatott csinálódására ? ! Egy tűt adjunk 
csak kezükbe s ez a horgolótű legyen ; bátran 
követhetjük akár Krünner módszerét, akár Uhrl 
Józsáét; kipróbáltam, hasonlíthatatlanul köny-
nyebb és általánosabb eredményt biztosít, mint 
a régi, egyenként való kezdés és mutatás. De 
ismét ne feledjük el, hogy nem 40—50 növen-
dekkel van dolgunk, hanem 80 — 100 gyermek 
ül előttünk, a?ért 5-ször, (j-szor is élőiről kell 
kezdeni az ütenyzést kezdést és mutatást, és 
növendékeinket soha sem szabad korholnunk, 
hanem inkább bíztatnunk, bátorítanunk a csüg-
gedőket: „Fiacskám! a fát sem vágják ki egy 
csapásra!" Ezáltal fölébresztjük önbizalmukat, 
kitartásra, törekvésre buzdítjuk őket. 

Nem is lehet egy-egy túlnépes falusi isko-
lában a II. osztályban többet kívánnunk, mint-
hogy a fönt említett, jóformán óvodába való 
munkákon kívül a horgolótűvel lég-, pálcika-, 
félpálcika- és kötött szemeket tudjanak képezni, 
esetleg ezekből apró holmit előállítani. Óvakod-
junk itt hiúságból — talán hogy mutatósabb 
kézimunka-vizsgánk legyen — nagyobb munká-
kat kezdetni növendékeinkkel. Az amellett való 
gömyedést szervezetük nem bírná meg, segítés 
vagy otthonsegíttetés által pedig lelkiismeret-
lenségre, kötelességeiknek más nyakába varrá-
sára szoktatnék őket. Elégedjünk meg, ha a 
fönnebb elsorolt szemeket rendesen, egyformán 
csinálják. Valamint az írva-olvasás tanításánál 
minél alaposabban kezeljük az előgyakorlatokat, 
annál könnyebb lesz a betüismertetés : úgy a 
kézimunkatanításnál is, minél tökéletesebben 
elsajátították a kezdő fogásokat, minél barát-
ságosabb ismeretséget kötöttek az alapszemek-
kel, annál könnyebben haladunk velük a felsőbb 
osztályokban. 

A III. osztály a tanítási év első bárom 
hónapjában az ismert lég-, pálcika-és félpálcika-
szemekből összeállított mintákkal könnyű csipkét, 
párnabetétet, kis zacskót a pamutja számára, 
kis ablaktábla függönyt vagy más effélét készít 
ismétlésül. Ekkor előkerülnek a félelmes kötő-
tűk, előbb csak ketten, 16—18-as pamuttal 
együtt. Most játszva fogják a gyermekek a 
kezdő- és símaszemek készítését megtanulni. 
2 hónap — heti 2 órát számítva — elég lesz 
a kezdő-, sima és fordított szemek megtanulá-
sára. 24 szemre kezdett kis négyszög a sima 
szemekre, ugyanilyen a visszamenő sorokon 
fordítottan kötve elkészítése után végre a nagy 
munkába fognak : megkötni egy pár harisnyát, 
szegélyét 2 sima, 2 fordított bordás kötéssel 
kezdve. Ennek elkészítése el is tart a vizsgá-
kig. Akik előbb végzik, visszatérnek a horgoló-
tűhöz, csipkék, betétek, gyermekelőkék stb. 
készítésére, amint több vagy kevesebb idő áll 
rendelkezésükre. 

Kendertermő vidéken a III. osztály megkezdi 
a csepű- és szösz fonást. Otthon szerzett isme-
reteikre hivatkozva, különösen kötés vagy fonás 
közben beszélgetve, rendbe szedjük a kender-
és len termesztése körüli tudnivalókat, ú. m. : 
talaj, vetés, nyövés, áztatás, szárítás stb. 

A IV. osztály 20-as pamut és két kötőtűvel 
kezdi az évet ; 5—8 mintát köt lyukacsosan, 
ugyanannyit sima és fordított szemekből min-
tázottan. 2—3 kötött csipkeminta. Lyukacsos 
szegélyű harisnya kötése. Foltozás. 50-es hor-
golócérnából nehezebb csipkék, asztalterítők, 
védők, kis nyári paplanok stb. szebb minták-
kal, keresztöltés durva vászonon. Fonásból a 
rokka kezelése. Aü^erder törése — bittólás, 
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tilolás és morzsolás — osztályozása gerebenen : 
színkender vagy fejkender, szösz, csepü. Szín-
kender fonása. 

Az Y. osztály visszatér a kis varrótűhöz. 
Elő- és szegőöltés kis térítőkön, keresztöltéssel 
díszítés ; egy darab fehérnemű : ing vagy háló-
kabát elkészítése, melyen alkalmazzák az összes 
öltéseket, ú. m. : elő-, szegő-, tűző-, toldó-, és 
áttört öltéseket. Kisebb díszítőmunkák kereszt, 
szár és kalotaszegi öltésekkel. Finom lenfonál-
ból hálózás, csomózás és csipkeverés. 

A VI. osztály fehér hímzést, színes lapos 
hímzést, alakkötést és horgolást tanul; fogal-
mat nyer a varrógép és szövőszék kezeléséről — 
motollálás, fonalfölvetés, bordába szedés, fehérí-
tés stb. — a szükséges alsó- és felsőruhák 
varrásáról. A kiszabott részeket lerajzolják 
külön-külön és összeállítva is; mérték után 
kisebbítés és nagyobbítás. 

S mivel ismétlés a tudás anyja, e fokon a fehér-
nemű- és díszmunkáknál alkalmazzák az előző 
osztályokban szerzett ügyességüket; finomabb 
50—80-as fonálból horgolt, kötött vagy vert csip-
kéket, csomózott rojtokat stb. varrnak föl díszül. 
Boltból vett díszt soha se engedjünk alkalmazni. 

„A fát sem vágják ki egy csapásra!" A női 
kézimunkatanítást sem lehet máról holnapra 
megoldani. Falun sok helyen a kezdet-kezdetén 
kell a dologhoz fogni, azonban ez ne kedvet-
lenítse el a fiatalokat, mert erős akaratuk le 
fog győzni minden akadályt és diadalt fog aratni. 
Az a diadal nem lesz ugyan pengő érc, sem 
országra szóló kitüntetés, csupán nemes önérzet ; 
látva egy-egy község asszonynépének munkás-
ságát, csinszeretetét, fejlett kézügyességét és 
szépérzékét, melyre rámutathatunk : íme, ez az 
én müvem ! Hála Isten ! Nem éltem hiába ! 

(Jászladány.J Ticskáné Halász Mária. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Bokros Károly, 
Szüsz Károly, Koch János, Mayer József, Lefler 
János és Böczögó József miskolczi lakosoknak, 
akik a vidéki tanítók középiskolába járó gyer-
mekeit ingyenebéd és vacsora jótéteményében 
részesítették. 

Kinevezte: Nagy Miklós oki. tanítót a borsai 
áll. el isk.-hoz r. tanítóvá; Szabó Janka oki. 
tanítónőt az óléczi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Bagossy Géza oki. tanítót a fülöpszállási, 
balázsipusztai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy 
Gizella oki. tanítónőt az oppovai álí. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Vizy Irén állandó h. oki. 
tanítónőt a sztropkói áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; Fülek y Lajos oki. tanítót az abaújszántói 
áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; Vár y Jolánta oki. 

tanítónőt az ószentiváni áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Boga Janka oki. tanítónőt a verespataki 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Nagy József oki. 
tanítót a kolozsvári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Kovács Mária oki. tanítónőt a dombovári áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Uanák József oki. tanítót 
a firityházai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Agárdy 
Margit oki. tanítónőt a voloczi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Kászoni János csíkszentimrei róm. 
kath. el. isk. tanítót a temeskutasi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Székely Ferenc oki. tanítót a 
gyergyóbékási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kiss 
József oki. tanítót a kiskúndorozsmai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Csaplovits József porubai 
ág. hitv. ev. oki. tanítót a nagybiszterczei áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Schneider Mihály oki. 
tanítót a felsőgerebeni áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá; Reif János állandó h. oki. tanítót a nagy-
berezsnyei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Sallak 
Róza oki. tanítónőt a liptóhibbei áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Bánó Árpád oki. tanítót a 
rekeszi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kovács E. 
Ilona oki. tanítónőt a felsőmuzslyai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Blázs Péter oki. tanítót a 
saskai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Goldbecher 
Tóbiás oki. tanítót a gavosdiai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Békey Ilona oki. tanítónőt a felső-
motesiczi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Bátori 
Olga oki. tanítónőt a kisházai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Martin Frida oki. tanítónőt az 
erzsébetlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Kern 
Sándor oki. tanítót a kistelepi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Beschenszky János, Amminger 
Károly, Luzsa Mátyás, Kardos Kejha Károly, 
Zimmer Ferenc, Beschenszkyné Rolland Mária 
pozsonyszentgyörgyi közs. el. isk. tanítókat, ill. 
tanítónőt az ottani újonnan szervezett áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Keresztesy 
Karolin állandó h. óvónőt a kübekházai áll. 
óvóhoz óvónővé; Dallos Sándor oki. tanítót a 
liptóhibbei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Rozgonyi 
Amália oki. tanítónőt a zavadkai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé. 

Kirendelte: Kiís Ödönt, a kolozsvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez beosztott áll. igazgató-
tanítót a kolozsvári áll. el. isk.-hoz igazgató-
tanítónak. 

Jelen minőségében áthelyezte: Bereczky 
Lajos kolozsvári áll. tanítót a dévai áll. el. 
isk.- hoz ; Cságoly Aranka ószentiváni áll. tanító-
nőt a dombovári áll. el. isk.-hoz ; Várakozó Jolán 
székelyszenterzsébeti és Sántha Mária gyöngyösi 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Vadász 
Irma balassagyarmati áll. el. isk. tanítónőt a 
pálfalvai áll. el. isk.-hoz; Bobownik László 
havasközi áll. el. isk. tanítót a szankmóriczgátai 
áll. el. isk.-hoz ; Szalay Hedvig liptóhibbei áll. 
isk. tanítónőt a badalói áll. el. isk.-hoz ; Borbély 
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József tordaszentlászlói és MolcLován Traján 
egerbegyi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Baitzné Oszvald Erzsébet badalói áll. el. isk. 
tanítónőt a mebalai áll. el. isk.-hoz; Prunyi 
Ottó liptóhibbei áll. el. isk. tanítót a miava-
blahói áll. el. isk.-hoz ; Dergán Erzsébet füzéri 
áll. el. isk. tanítónőt a marosbogáti áll. el. isk.-
hoz ; Pleininger Dezső kistelepi áll. el. isk. 
tanítót a mehalai áll. el. isk.-hoz ; Kovács Ernő 
tasolyai áll. el. isk. tanítót a bajánházai áll. 
el. isk.-hoz. 

Végkielégítést utalványozott: Polcz Péter 
kisdárdai róm. kath. el. isk. tanítónak 916 K- t ; 
Bodó Jánosné szül. Farkas Krisztina mecsek-
szabolcsi róm. kath. el. isk. tanítónőnek 848 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott : Szébényi Kálmán 
füssi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 880 K-t ; 
Pátzay Istvánné, szül. Weidner Anna Erzsébet 
gyöngyösi áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 1440 K- t ; Sztodolnik Péter mára-
marosszigeti áll. el. isk. tanítónőnek évi 850 K-t ; 
Bekiug Pompejus sajóudvarhelysomkeréki gör. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak 420 K-t ; 
Mészáros Ferenc kőrösladányi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 960 K-t ; Bugúr Euthim 
perkoszovai gör. kel. román el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 420 K-t; Tóldy Alajosné 
szül. Mezey Klára makói róm. kath. munka-
képtelen tanítónőnek évi 1240 K- t ; Fábián 
Teréz felsőszálláspataki áll. munkaképtelen 
tanítónőnek évi 1060 K-t ideiglenesen; Hor-
váth Sándor káptalantóti róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 700 K - t ; Peicu Vazul felsővisti 
gör. kel. munkaképtelen tanítónak évi 300 K-t ; 
Androvics István veszprémi róm. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 980 K- t ; Zsák 
Frigyesné, szül. Greskovics Mária pomázi áll. 
el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 900 K-t ; 
Nagy Kálmán kolozsvári áll. el. isk. elaggott 
tanítónak évi 1540 K-t ; Loyko Károly Imre 
pazdicsi ág. ev. munkaképtelen tanítónak évi 
740 K-t ; Szász Lajos halmi áll. felső isk. 
tanítónak évi 2040 K- t ; Fogarasán György 
türi gör. kath. munkaképtelen tanítónak évi 
720 K-t ; Kellner Márkusné, szül. Sohr Teréz 
berettyóújfalusi izr. munkaképtelen tanítónőnek 
évi 380 K-t ; Kaiser Károly szenteleki róm. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 540 K-t; 
Klingenberg Jakab pécsi izr. el. isk. igazgató-
tanítónak évi 2140 K- t ; Geraszim Sándor bordi 
gör. kath. munkaképtelen tanítónak évi 320 K-1 ; 
Barák István resiczabányai áll. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 740 K-t ; Gerdeczné, 
szül. Mijatovics Helén verseczi gör. kel. szerb 
el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 1520 K-t ; 
Kun József hernádkaki ev. ref. munkaképtelen 
tanítónak évi 700 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 

néh. Biró Sándor brassói róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Gáspár Saroltának évi 860 
K- t ; néh. Tóth István volt bárándiróm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Vágó Annának évi 
656 K-t, János és Margit nevü kkorú árváinak 
egyenként 109 K 33 f-t, együtt 218 K 66 f-t , 
mindössze 874 K 66 f-t ; néh. Fedák József 
rozgonyi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Nyigut Annának évi 500 K-t, három kkorú 
árvájának egyenként évi 83 K 33'A f-t, együtt 
250 K-1, mindössze 750 K-t ; néh. Szabó Imre 
gyergyóújfalvi nyug. rc'm. kath. tanító özv., 
szül. Ambrus Borbálának évi 300 K-t, két 
kkorú árvájának összesen 100 K- t ; néh. Marton 
Pál bodrogi nyug. róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Simon Máriának évi 422 K-t, egy 
árvájának 70 K 33 f-t ; >1 raltz Józset nógrád-
verőczei nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Morschall Magdolnának évi 300 K-t ; 
néh. Farkas Mihály hnrhacsi nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Bosta Teréziának évi 300 
K-t ; néh Hajtmanszhj Lajos abaújszántói nyug. 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Gsipkay Adélnak 
évi 616 K-t ; néh. Botár Imre volt tordai róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Marton Anná-
nak évi 313 K-t, Gerő és Károly nevü kkorú 
árváinak egyenként 52 K 33 f-t , együtt 104 K 
66 f-t, mindössze 418 K 66 f - t ; néh. Láng 
Ignác barkóczi áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Kovács Mária Annának évi 720 K-t ; néh. Varga 

: Pál paptamási ev. ref. tanító özv., szül. Pap 
j Piroskának évi 395 K-t, Mária, Pál és Gyula 

nevű kkorú árváinak egyenként 65 K 83 f- t , 
együtt 197 K 49 f-t, mindössze 592 K 49 f - t ; 
néh. Givuleszku Vazul nyug. iltyói gör. kel. 
tanító özv., szül. Farkas Parachiának évi 300 
K- t ; néh. Bema János csintyei gör. kel. tanító 
özv., szül. Kertes Annának évi 554 K-t, Viktória 
nevű kkorú árvájának 92 K 33 f-t, mindössze 
646 K 33 f - t ; néh. Dávid György paczalkai 
gör. kath. el. isk. tanító Kornélia nevü kkorú 
árvájának évi 100 K- t ; néh. Machacsek József 
alsóbotfalvi nyug. róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Trubár Teréznek évi 340 K-t ; néh. 
Erdődi Ferenc volt várkonyi róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Fiileki Aurórának évi 
581 K-t, Ferenc, Zoltán és Kornél nevű kkorú 
árváinak egyenként 96 K 83 f- t , együtt 290 K 
49 f-t, mindössze 871 K 49 f - t ; néh. Unger 
Károly govásdiai nyug. áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Krauter Eugéniának évi 720 K-t, Géza 
nevü kkorú árvájának pedig 120 K-t; néh. 
Tóth Károly bihardiószegi ev. ref. tanító özv., 
szül. Szekeres Máriának évi 480 K-t ; néh. 
Kern Péter czernyai közs. el. isk. tanító özv., 
szül. Khory Annának évi 608 K 40 f - t ; néh. 
Bácz Lajos tiszainokai nyug. ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Nagy Jolánnak évi 602 K-t. 
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A nevelés. 

Megérkeztek a hírlapok. 
— Megfoghatatlan ! Nem hihetem! — mondja 

társaságunk egyik tagja, alighogy belepillantott 
az újságba. 

— Mi történt ? — kérdeztük mindannyian. 
— Tessék elolvasni; itt van. Csákváry Géza 

eldobta magától az életet. 
— Hihetetlen! — fejezte ki csodálkozását a 

főszolgabíró. — Alig néhány napja, hogy be-
széltem vele. Ki hitte volna ! 

— En meg — szólt bele a járásbíró — nem 
csodálkozom Csákváry öngyilkosságán. 

— En sem, — erősítette a jegyző — mert 
az iskolában csekély, vagy semmi gondot sem 
fordítanak a nevelésre ; csak azon vannak, hogy 
a tanulók fejét minél több ismerettel tömjék 
meg és olykor még a vallástalanság magvait is 
elhintik. 

— Ugyan kérem ! — szólalt föl egy fiatal 
ember — Géza iskolatársam volt. Igen gondos 
családi nevelésben részesült. Szülei még a csil-
lagokat is lerakták volna lábaihoz, annyira 
szerették. 

— Barátim ! — vette föl ismét a szót a járás-
bíró — én anélkül, hogy most bírálatot mon-
danék akár az iskolai, akár pedig a családi 
nevelésről, folytltom ott, ahol fiatal barátunk 
imént hagyta el a szót. Nagyon szeretek a 
nevelés körébe vágó kérdésekkel foglalkozni; 
kérem, legyenek egy kis türelemmel és elmon-
dom véleményemet a fönnforgó esetről. 

— Halljuk ! — volt az általános válasz. 
— Fiatal barátunk azt mondja, hogy Csák-

váryt szülei annyira szerették, hogy még a 
csillagokat is lerakták volna lábaihoz. Tudja, 
kedves öesém, azt más szóval úgy mondjuk, 
hogy Csákváryt szülei elkényeztették. Már pedig 
az elkényeztetés, amint Eötvösünk is mondja, 
a legnagyobb hiba a nevelésben. Keservesen 
csalatkozik, aki azt hiszi, hogy azzal semmi 
rosszat sem tesz, ha gyermekét kényezteti, ha 
minden kívánságát teljesíti, ha az élet bajaival 
meg nem ismerteti, sőt ha minden oly befo-
lyástól aggódó félelemmel óvja, melynek az 
életben vajmi gyakran ki lesz téve és nem lesz 
benne erély, akarat azoknak ellentállni, vagy 
ha szükséges, velük meg is küzdeni. Ilyen 
nevelés határozottan káros. A szülök azt hiszik, 
hogy eljárásuk a tiszta szeretetnek kifolyása, 

mely nem árthat, pedig az élet igazolja, hogy 
esztelenül jártak el. 

Ismertem Csákváryt, szüleit is ; gyakran meg-
fordultam házuknál, tudom, hogyan nevelték. 
Az anya imádattal csüggött egyetlen fián. Az 
apa, aki sejtette a veszélyt, melybe a fiút 
a nevelése belesodorhatja, igyekezett az oktalan 
anyai szeretetet ellensúlyozni, de a családi bol-
dogság földúlása nélkül mélyebben nem mar-
kolhatott fia nevelésébe. 

Sokszor voltam tanuja vitatkozásuknak. Az 
anya a maga eljárását azzal okadatolta, hogy 
szegény gyermek tanuljon lemondani, a gazdag 
meg tudjon élvezni, különben mire való neki a 
gazdagság; hogy mindenki úgy nevelje gyer-
mekét, amilyen sors vár reá. Hiába bizonyít-
gatta az apa, hogy olyan gyermek még nem 
jött a világra, akire már születésénél kimond-
hatták volna a bizonyos sorsot, mely reá vár. 

Olykor én is részt vettem a vitatkozásban. 
Elismerem, mondám, hogy szegény sorsban szü-
letett gyermeket több lemondásra, nélkülözésre 
kell tanítani, mint a gazdagét, mert a szegény 
szülők gyermekeinél nagyohb a valószínűség, 
hogy ők is szegények maradnak; de viszont, 
ha a gazdag szülő többet engedhet gyerme-
kének, mint a szegény, ne mulassza el vele a 
nélkülözést, a lemondást is megismertetni és 
vagyonával észszerűen élni. Az életben az öröm-
nek és megelégedésnek kútforrása nem abban 
rejlik, ha már gyermekkorunkban fenékig ki-
ürítettük az élvezetek poharát; hanem abban, 
ha éltünk fonalán szorgalmunkkal, törekvésünk-
kel megszerezzük azokat. Azért mondja egy 
tisztes államférfiú, hogy átkozott legyen az, 
ki a gyermeknek akkor, mikor még a virágok-
ban leli örömét, babérkoszorúval kedveskedik. 

De az anyát nem lehetett meggyőzni, az apa 
meg nem merte az anya által növesztett fattyú-
hajtrsokat lenyesni. 

Csákváry korán jutott árvaságra. A gyám-
ság nem javított nevelésén. Mikor átvette örök-
ségét, vidékszerte ismeretes volt pazar költe-
kezéseiről és szilaj, kicsapongó élvezeteiről. 
Végre, mikor már élvezni nem tudott, eldobta 
magától az utolsó terhet is, az életét. 

Lássák, kedves barátim — fejezte be szavait 
a járásbíró — az ilyen öngyilkosságok azokat, 
akik az öngyilkos múltját, nevelését ismerik, 
nem döbbentik meg, mert az öngyilkosságban 
csak az okok okozatát látják. 
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Nem vádolom én most sem az iskolai, sem 
a családi nevelést, csak annak szükségességét 
igyekeztem világításba helyezni, hogy az elké-
nyeztetés, melyről azt mondhatjuk, hogy ijesz-
tően terjed gyermeknevelésünkben, milyen ve-
szélyes és mennyire kívánatos azt a nevelésből 
egészen kiszorítani. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Szíves tudomásul. Áll. tanítók fiz. ügyében 

nem áll módunkban fölvilágosítással szolgálni. — 
T. I . Csatád. A föltett kérdésben kartársának 
van igaza, mert a tanév elején magánvizsgá-
latot tett tanulók kikérdezésére nézve nem az 
a tanító illetékes, ki a megelőző tanévben 
ugyanazt az osztályt vezette, hanem az a tanító, 
aki jelenleg vezeti, s ebből kifolyólag őt illeti 
meg a vizsgálati díj megfelelő része és ő állítja 
ki a bizonyítványt is. Ez a legtöbb helyen be-
vett gyakorlat. Ha pót-, vagy kiegészítő vizs-
gálatról volna szó, az erre utasított növendéket 
természetesen az a tanító kérdezi, akinél az 
osztályt látogatta. — T. I. T.-Topolya. A 
hivatkozott rendelet alapján az állami tanítók 
fizetése nem emelkedik. — L. I. Jablonicz. 
A tandíjakból befolyó összeg az iskolafönntartót 
illeti meg, arra önnek — tekintet nélkül az 
iskolába járó gyermekek vallására — semmiféle 
igénye nem lehet. — Vecsés. Ön azt írja, hogy 
magánúton szeretné a „pedagógia" I. évfolya-
mát elvégezni ; ha a polgári iskolai tanító-
képzőt (pedagógiumot) érti ez alatt, úgy azt 
ajánljuk, hogy szerezze meg a felső nép- és 
polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítő-
vizsgalatáról 539/1902. ein. sz. a. kiadott Szabály-
zatot és a 498/1901. ein. sz. a. kiadott Tantervet. 
Ezekben az összes tudnivalók bennfoglaltatnak.— 
E. I. Arad . 1. Az 1893. évi XXYI. t.-c. 1. §-a 
és ezen törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
Utasítás 9. §-a értelmében minden községi és 
hitfelekezeti tanítói állomás Vi év alatt végle-
gesen betöltendő. 2. A népoktatásra vonatkozó 
összes törvények, szabályrendeletek, utasítások 
stb. a Morlin- és Szuppán-féle gyűjteményben 
vannak összefoglalva. Az Athenaeum kiadásában 
megjelent két kötet ára : 26 K 40 f. — 
K. Lajos. I). Mivel a jövő hónapban betölti 
21. életévét, ha okleveles tanító és nyilvános 
jellegű iskolában állandóan szervezett álláson 
működik, terjessze be folyamodványát a nyug-
díjintézetbe való fölvétele végett. A fölvétel 
módozatait lapunk e rovatában számtalanszor i 
ismertettük. — M. J. H.-Teszér. Díjlevele 
értelmében úgy a B.-, mint a L.-féle szőlők 
után ezután is jogosítva van az 1 K járandó-
ságot beszedetni. — M. J. Ny.-K. Katonai 

pályára készülő fia érdekében a közigazgatási 
hatóságnál vagy másutt tájékozódjék az éven-
ként körülbelül április havában közzétenni 
szokott pályázati hirdetés föltételei felől. — 
I. M. Ha a tisztiorvos véleménye szerint szol-
gálatra képes, akkor ne mondjon le tanítói 
állásáról, hanem szolgáljon tovább, ha másért 
nem, 9 tagból álló családja érdekében. — 
K. I. Az az okleveles tanító, ki 13 évig mű-
ködött és 11 évig volt tagja az Orsz. Tanítói 
Nyugdíjintézetnek s akit most vidéki városban 
kántornak választottak, kérheti-e nyugdíjazását? 
Kérheti, ha tanítói szolgálatra valóban állan-
dóan képtelennek találja a tisztiorvos és a vár-
megyei nyugdíjbizottság. Az izr. tanulóknak 
róm. kath. iskolákban a tanításdíjat a róm. 
kath. iskolaszék van jogosítva megállapítani. 
Természetesen, a helyi viszonyok szerint. — 
B. P. Tanítói földjét csak az iskolafönntartó 
hatóság engedelmével adhatja bérbe. — 
G. Á. Az izr. hitközségi tanítók gabella-ügyéről 
lapunkban csak nemrég közöltünk cikket. — 
I). M. U. Isksz. A nyugdíjilleték kezelésére, 
mint az iskolai vagyon számadásának készí-
tésére vonatkozólag útmutatást találhat a 
Néptanítók Lapja szerkesztőségében megjelent 
Tanítók Tanácsadójában. IY. kiadás. — M. 
János. N. Bizonyítsa be nyugdíjigénye be-
számításánál, hogy kétféle tüzelőfát kap, egyet 
tanításdíj fejében, amely 60 K-t tesz ki, a 
másikat pedig a tanterem fűtésére, amely egé-
szen külön van megállapítva, tehát nem szük-
séges, hogy az ön fizetéséből a 15 méter fa 
értékét levonják. — Cs. S. P. Szeptember 
havában tudakozódott tőlünk ilyen szabály-
rendelet felől, figyelmét erre a közlésünkre 
irányítjuk. Igen, a korpótlékot a kérdezett 
esetben a tanítói csekély törzsfizetésnek 600 K 
nyugdíjigényig való emelkedésébe számítják be.— 
A tanköteles tanulók eltiltása a korcsma 
látogatásától és az ottani táncmulatságtól. 
Főt. Gertner József úrnak, úgy látszik, nem 
jutott tudomására a mi tudósításunk. 1906 
augusztus 12-én keltezett levelében szabály-
rendeletet közölt megyéjükből, hogy a t a r -
köteles gyermekek járhatnak-e korcsmába, tánc-
mulatságba, egyúttal véleményét is megírta. 
Közérdek szempontjából közzétesszük levelének 
ezt a részét. „13.591/1904. Szabályrendelet a 
15 éven aluli gyermekeknek a nyilvános mulató-
helyekről távoltartása tárgyában. 1. §. A köz-
rend, közerkölcsösség és közegészség szempont-
jából rendőrileg tilos az, hogy 15. életévét még 
be nem töltött gyermekek korcsmában, sörmérési 
vagy pálinkamérési helyiségben, avagy nyilvános 
táncmulatságon megjelenjenek. 2. §. Ezen rendőri 
tilalomnak megszegése az 1879. évi XL. t.-c. 
1. §-a alapján kihágásnak nyilváníttatik és 
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ennélfogva 100 K-ig terjedhető, az illető község 
szegényalapját megillető pénzbüntetéssel bün-
tetendő : a) Azon korcsmáros vagy pálinkamérő, 
avagy nyilvános táncmulatságot rendező, aki a 
15. évet be nem töltött gyermeket a korcs-
mában vagy pálinkamérési, avagy a nyilvános 
táncmulatságon időzni engedi, b) Az a szülő 
vagy gyám, aki a 15. életévét még be nem töl-
tött gyermeket korcsmában vagy pálinkamérési 
helyiségben, avagy nyilvános táncmulatságon 
időzni engedi, vagy pedig a most jelzett he-
lyekre, avagy nyilvános táncmulatságra magával 
viszi. A többi pont szól a szabályrendelet be-
tartása fölötti őrködésről, annak kihirdetéséről 
s a kihágások esetében való bíráskodásokról." — 
Ezen szabályrendelet mellett tehát a tanköteles 
korban levő gyermek járhat korcsmába és tánc-
mulatságra; hisz' akárhány 3-dikos ismétlős 
gyermek szeptemberben lehet már 15 éves, 
tehát egész éven át járhat már táncra, korcs-
mába, ami tényleg történt is ! Nem különös ez ? 
Az egyik tanköteles járhat táncra, korcsmába, 
a másik nem. S az iskolai fegyelem is meg-
engedhet ilyen eljárást? Aztán a korcsmáros 
vagy más, pláne faluhelyen, melyik tudja, hogy 
a gyermek van-e, nincs e 15 éves? Mondják 
is a korcsmárosok, hogy a szülő ragasszon 
minden iskolás hátára születési bizonylatot, 
elkerülendő a sok herce-hurcát. Véleményünk 
szerint, az iskolai rendhez méltóan, ezen szabály-
rendelet akként volna módosítható, hogy a 
gyermek, míg tanköteles, habár 15. évét 
multa is, korcsmába, táncra nem járhat. — 
Y. K. B.-D. Ha ön 7 esztendő óta gazdasági 
iskolákra képesített tanító és tényleg ilyen állá-^ 
son állandóan tanít, akkor kár volt már előbb 
nem folyamodni a nyugdíjigényének fölemelé-
seért. Ha eddig elmulasztotta, most minél előbb 
folyamodjék. — B. P. Farkasmezőn. Az Orsz. 
Nyugdíjalapból nyugdíjaztatása alkalmával az 
első 10 év után 40%-ot, a további évek után 
2 —2"/o-át kapja nyugdíjazásakor érvényben 
levő tanítói illetményösszegének. — F. E. Ha 
ön most ideiglenes nyugdíjaztatása idejének 
leteltével azonnal megvizsgáltatja magát a köz-
igazgatási hatóság útján az illető tisztiorvossal 
és kiállítják részére azt a bizonyítványt, hogy 
további állandó tanítói szolgálatra teljesen al-
kalmas, akkor azonnal iparkodjék tanítói állást 
keresni. Ha sikerül, ennek alapján'azonnal folya-
modjék a kir. tanfelügyelőség útján a nyugdíj-
intézetbe, jelentse be újabb alkalmaztatását és 
kérje nyugdíjigénye további biztosítását. — 
H. A. Ha ön csak szeptember havában fog-
lalta el állását és ez az iskolafönntartó tudtával 
és beleegyezésével történt, akkor az ön fizeté-
séből nem foghatnak le az állása kijelölése 
előtt, augusztus—szeptember havában történt 

temetések után díjakat. Mert bizonyára ön csak 
szeptembertől fogva húzza a kántortanítói állás 
jövedelmét. — F. M. N. 1. Az ön magán-
iskolajába járó róm. kath. tanulókat nem köteles 
az illető helybeli plébános tanítani, nem járván 
ők az ő tanítási működése helyére, a róm. kath. 
iskolába. Ezt a dolgot azonban nem ilyen 
mereven kell elintézni, hanem önnek az illető 
róm. kath. egyházi tanfelügyelőséghez kell for-
dulnia, azzal a kérelemmel, hogy intézkedjék 
ebben a kérdésben. Másik módja az elintézésnek 
az, hogy ön ezt a kérdést a kir. tanfelügyelő 
útján intézze el. 2. Az elemi iskola VI. osztá-
lyából lehet fölvételi vizsgálat alapján a polgári 
iskola II. osztályába, esetleg, ha a tanuló az 
előző iskolai évben vagy VI. osztályos korában 
külön, évközben elkészül a polgári iskola II. és 
az elemi iskola VI. osztályos tanításterve között 
való különbözetre, akkor, ha kedvez neki a 
szerencse, a fölvételi vizsgálaton a III. osztályba 
is beléphet. — A. A. E. Erre a szomorú esetre 
mi nem tudunk orvoslást. Szinte megdöbbentőnek 
tartjuk ezt a helyzetet és mi kérdezzük, hogy 
történhetett az egyházi és világi tanfelügyelő 
mellett, hogy valaki 28 éven át oklevél nélkül 
működik Magyarország valamelyik nyilvános 
iskolájában? Sem a kollégák között, sem a 
helybeli hatóság körében nem akadt egy ember, 
aki tanáccsal, jóakarattal már 25 év előtt segí-
tett volna abban, hogy valamely felekezeti 
képzőintézetben magánúton, szegénysége mellett 
is letehette volna a vizsgálatot? Ilyen ember 
családjának nyugdíjsegéllyel való ellátását az 
illető hitközség egyházi főhatóságának kellene 
elintéznie. Bizonyára állanak rendelkezésére 
olyan alapok, amelyből ezen 28 évig szolgált 
tanítónak valamely évi segítséget nyújthatnak. — 
S. F. Azt az összeget a közs. iskola céljára, a 
község pénztárába kell beszolgáltatni és a 
községi iskola céljaira gyümölcsöztetni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Verédy Károly emlékezete. A buda-

pesti tanítók segítő-egyesülete, a magyar taní-
tók otthona, a hivatalos tanítótestület és a 
magyar tanítók túrista-egyesülete f. hó 3-án 
este hat órakor szép emlékünnepet rendezett 
Verédy Károly dr.-nak, a székesfőváros nemrég 
elhunyt tanfelügyelőjének emlékezetére. Az új-
városháza közgyűlési termét ez alkalomból tel-
jesen megtöltötték a főváros tanítónői és tanítói 
s a megboldogult tisztelői. Ott voltak : Bárczy 
István polgármester, Mosdóssy Imre kir. tanf., 
Verédy Károly utóda, Tóth József nyug. pest-
megyei tanf., Körösi Henrik tanf., aki Halász 
Ferenc miniszt. tanácsos képviseletében jelent 
meg és mások. A megnyitó beszédet Sántha 
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Lajos, a segítő egyesület elnöke mondta, ünnepi 
beszédet Oldal János igazgató mondott, aki az 
elhunyt kiváló egyénisége iránt érzett meleg 
szeretettel méltatta Verédy érdemeit. A beszéd 
során lehullott a lepel az elhunytnak kitűnően 
sikerült képmásáról, amelyet kegyelete jeléül a 
tanítóság készíttetett. Az emlékbeszéd után 
Havas István elszavalta nagy hatással alkalmi 
költeményét. Végül a budai daloskör énekelt, 
Sztojanovics Jenő karnagy vezetésével. 

— Negyvennégy évig tanító. Boér János, 
a szamosújvári gör. kath. képző-intézet gya-
korlóiskolájának tanítója, 44 évi tanítói szolgá-
lat után ez év őszén nyugdíjba vonult. A vall. 
és közoktatásügyi miniszter úr ez alkalommal 
elismerését fejezte ki hosszú, eredményes mű-
ködéséért. Beér János Dengelegen 4, Szamos-
újvárott 40 évig működött. E 40 évből 37 
évet a gyakorlóiskolánál töltött. 22 éves korá-
ban kezdte meg működését. Jelenleg 66 éves. 
Többször nyert a magyar nyelv sikeres tanítása 
címén pénzbeli jutalmat. Volt megyebizottsági 
tag is. A képző-intézeti tanári testület október 
hó 23-án búcsábankettet rendezett tiszteletére. 
Ezen dr. Fábián Péter kanonok, képző-intézeti 
igazgató szép szavakban méltatta Boér J. mű-
ködését. Majd Gönczy Ferenc, kir. tanfel-
ügyelő fejezte ki elismerését hosszú szolgála-
taban kifejtett tevékenysége fölött, kívánva, 
hogy életét aranyozza be barátainak, ismerős sí-
nek s számos tanítványának szeretete, tisztelete. 
Az ünnepelt öreg tanító elérzékenyülten, köny-
nyes szemmel köszönte meg a nem várt figyel-
met s elismerést. 

— A „Magyar Pestalozzi-Társaság" f. hó 
3-iki ülésén dr. / 'avas Gyula elnök fölemlítette, 
hogy emlékiratot terjesztett a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz ama mozgalomról, 
mely a társaság lapjában két éven át folyt és 
arra irányult, hogy a hazai és külföldi föld-
rajzi kézikönyvekben foglalt, hazánk közjogi és 
nemzetünk néprajzi körülményeivel nem egyező 
adatokat leleplezze. Állami önállóságunk és 
függetlenségünk sérelmére elkövetett hibák ki-
küszöbölése végett azt javasolja elaborátumában, 
hogy olyan testületet szervezzen a kormány, 
melynek föladata az érdekelt tényezők lehető 
bevonásával az adatokat gyűjteni, helyesbíté-
seket kieszközölni és a tévtanok megszűntetése 
szempontjából nemzetközi egyezményt előkészí-
teni. Bartha Péter titkár bemutatja többek 
között gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter levelét, melyben a társa-
ságot a gyakorlati nevelés terén kifejtendő 
további buzgó működésre serkenti. Gr ész Ernő, 
C s á k t o r n y á i áll. tanítóképző-intézeti tanár a nép-
isk. harmonikus nevelés biztosítékairól értekezik 
székfoglalójában. Ludvig Blanka, bögötei iskolai 

tanító volt a másik előadó. Olyan téves, sőt rémes 
hírek jöttek forgalomba gróf Batthyány Ervin 
iskolájáról, hogy ideje volt már megismerkedni 
a valóval. Előadónk megismertetett vele. Meg-
tudtuk tőle azt, hogy iskolája nem áll semmi-
féle gonosz tendencia szolgálatában. Egyszerűen 
szakítani kíván a lelketölő, száraz, ismeretközlő 
rendszerrel s ehelyett harmonikus nevelést hono-
sít meg. 

— Ahol a szív és ész találkoznak. Midőn 
az Állatvédő-Egyesületnek egy küldöttsége 
1893-ban a felejthetlen emlékű József főher-
ceget fölkérte, hogy az egyesület védnökségét 
vállalja el, a nemes gondolkodású főherceg 
többek között a következőket mondotta: „Kö-
szőnöm az Állatvédő-Egyesület ama határozatát, 
hogy védnökévé választott. Emberbaráti törek-
vésüket ismerem és méltánylom . . . Nemes buz-
galmukat tőlem telhetőleg támogatni is fogom, 
mert nálunk a nép még mindig sokszor nem 
úgy bánik az állatokkal, ahogy kellene. A jó 
bánásmód pedig az erkölcsre is hatással van 
és így a nép nevelésére is befoly, mely a durva-
ságát megszünteti és nemes érzelmet hoz létre." 
A fenséges úrnak szavai világosan reámutatnak 
arra az igazságra, hogy az állatvédelmi esz-
méknek, azaz az állatok szeretetének és kímé-
lésének terjedése a nép érzületére és gondol-
kodására szelídítő és nemesítő hatással van. És 
abban az igazságban, hogy az állatvédő nemcsak 
az állatokat védi meg a kínzástól és üldözéstől, 
hanem megvédi az embereket és a társadalmat 
a szívtelen, kegyetlen és durva emberektől, 
abban az igazságban rejlik az állatvédelem leg-
főbb értéke. De midőn az állatvédelem a mező-
és kertgazdaságra és erdészetre káros rovarok 
millióit pusztító hasznos madarak kímélését is 
tanítja és eszközli, midőn a hasznos háziálla-
tokkal, igáslovakkal és jármosökrökkel szere-
tettel és kíméletesen bánó embereket nevel és 
ezen az úton a nemzeti vagyon legjelentékenyebb 
tényezőjének, a mezőgazdaságnak mérhetlen 
hasznot haj t : akkor méltán mondhatjuk, hogy 
az állatvédelem eszméjében és annak a nép 
között való terjesztésében a szív és ész talál-
koznak. A szív, amely nemes gondolkodású 
embereket nevel és az ész, mely a közgazdaság 
országos fontosságú érdekeit tartja szem előtt. 
Az Országos Állatvédő-Egyesület, annak tuda-
tában, hogy az állatvédelem eszméjének tanítása 
és terjesztése legsikeresebben a gyermekeknél 
kezdhető meg és egy állatvédő nemzedék neve-
lésére nyújthat módot, tevékenységének fősúlyát 
a gyermekvilágnak szánt könyvek, röpiratok, 
falitáblák terjesztésére fektette. Az Országos 
Állatvédő-Egyesület ilynemű kiadványai között 
már több év óta a Gyermek Naptár is szerepel, 
amely a naptári részen kívül az állatok szere-
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tetet és megbecsülését előmozdítani alkalmas 
olvasmányokat foglal magában. Ez a naptár 
az idén másodszor jelent meg, az iskolai évhez 
alkalmazkodó beosztással, amennyiben naptári 
része 1906 szeptember 1-én, a tanévvel egy-
szerre veszi kezdetét. Abban a meggyőződésben 
vagyunk, hogy a néptanítók, mint azok a fér-
fiak, akiknek a magyar nép nevelése képezi 
hivatását, örömmel ragadnak meg minden olyan 
eszközt, mellyel a gondjaikra bízott ifjúság 
szívét és kedélyét nemesíthetik. Ebben a meg-
győződésben teljes bizalommal fordulunk az 
ország néptanítóihoz és arra kérjük őket, hogy 
az Országos Állatvédő-Egyesület által kiadott 
Gyermek Naptárt szíves figyelmükre méltassák, 
azt a gyermekeknek, illetőleg azok szülőinek 
ajánlják és odahatni szíveskednek, hogy az illető 
iskolákbél minél nagyobbszámú megrendelés 
érkezzék az alulírt Országos Állatvédő-Egyesü-
lethez. Az 1906/7. tanévre szóló és értékes 
közleményeket magában foglaló Gyermek 
Naptár ára példányonként 10 fillér. Valamennyi 
megrendelés az Országos Állatvédő-Egyesület-
hez (Budapest, IX., Ernő-utca 11 —13.) kül-
dendő. Az összeg előzetes beküldésekor (posta-
utalványon) díjmentesen szállítunk a saját 
költségünkön ; az utánvételes megrendelések 
költségeit a rendelő fél viseli. Megjegyezzük 
még, hogy az „Eötvös-alap" országos tanítói 
segélyegyesülettel történt megállapodás szerint 
minden egyes eladott példány árából 2 fillért 
enged át az Országos Állatvédő-Egyesület 
az Eötvös-alap javára, és pedig azért, bogy az 
Eötvös-alap üdvös céljait elősegítse, de meg 
azért is, hogy a néptanítók szíves támogatásával 
minél tömegesebb példányszámot adhasson a 
magyar elemi iskolai ifjúság kezébe abból a 
naptárból, melyet az Országos Állatvédő-Egye-
sület, mint azt a szerfölött alacsony ár mutatja, 
csakis áldozattal és azért ad ki, hogy az állat-
védelmi eszméket folyton és nagyban terjeszt-
hesse. Némi elégtétellel utalhatunk arra, hogy 
az 1905/6. évre szóló tavalyi Gyermek Naptá-
runkat, melynek terjesztése érdekében első 
ízben fordultunk magyar néptanítóinkhoz, oly 
örvendetes arányban karolták föl, hogy az 
Eötvös-alapnak már ez első évben 600 koroná-
nál többet juttathattunk, mely szép eredményért 
a néptanító urak szíves érdeklődésének és buzgó 
közreműködésének tartozunk bálával. Abban a 
reményben, hogy Magyarország lelkes néptanítói 
az elmondottakat ez alkalommal is szíves figyel-
mükre méltatandják, kérésünket jóakaratukba 
a legmelegebben ajánljuk. Országos Állatvédő-
Egyesület. (Budapest, IX., Ernő-utca 11—13.) 

— Tanítók névmagyarosít ása. Folyó évi 
október hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg nevü-

ket : Kohn Armin tanító, faddi lakos, Kertész-re ; 
Odrobina Jakab szepesremetei tanító Mor-
zsányi-ra, ; Pserhofer Hona Mária Terézia fiumei 
tanítónő Polgár- ra. (T. S.) 

— Rövid hírek. Az „Esztergom-járási róm. 
kath. tanítói egyesület" f. évi október hó 25-én 
tartott őszi közgyűlésén Vitái István esztergomi 
tanító és választmányi jegyző javaslatára egy-
hangúlag a következő határozatot hozta: „Áz 
esztergom-járási róm. kath. tanítói egyesület 
nemzeti keresztény-szocializmust ismer és annak 
előharcosa, de a hazától eltántorodott, Istent 
nem ismerő nemzetközi szociálizmust megveti, 
megtagadja és mély fölháborodását nyilvánítja 
mindazon kartársakkal szemben, kik az utóbbiak 
táborába szegődtek." — Negyven évig tanító. 
Páczner Adolf sukorói tanító (Fejér megye) f. 
hó 22-én ünnepelte 40 éves tanítói jubileumát. 
Jelen volt a járási kör összes tanszemélyzete, 
vagy százan. A tanítók nevében üdvözölte : 
Balogh Sándor pázmándi igazgató-tanító. Levél-
ben üdvözölte a fehérvári püspök is. Öröm-
könnyek tódultak az ősz mester szemébe, midőn 
volt tanítványai, már 40—50 éves emberek, 
üdvözölték. Az ünnepélyt kedélyes bankett zárta 
be, melyen Bredl Sándor, az ünnepelt régi ba-
rátja, főv. igazgató-tanító meleg szavakkal 
üdvözölte. — Értesítés. Tisztelettel értesítem 
mindazokat az igen tisztelt kartársakat, kik 
„Tananyagbeosztás" című munkámat megren-
delték, hogy a munka most van nyomás alatt 
s november hó folyamán föltétlenül kézhez kap-
ják. Addig is szíves türelmüket kérem. Azokat 
a kartársakat pedig, kik ezideig még megren-
delést nem tettek és a megrendelőlapot sem 
küldötték vissza, arra kérem, hogy megrende-
léseiket most már sürgősen megtenni szívesked-
jenek. A további pártfogást kérve, vagyok, 
Vámosgálfalva, 1906 okt. 29., kartársi üdvöz-
lettel : Makkay János, áll. isk. igazgató-tanító. — 
Gyűlések. A „ Kolozsmegyei tankerületi tanító-
testület" f. évi közgyűlését Kolozsvárt, a vár-
megyeház dísztermében november 16-án tartja 
meg. Az „Erdélyrészi tanítótestületek szövet-
sége" első rendes közgyűlését f. évi november 
hó 17-én Kolozsvárt, a vármegyeház dísztermé-
ben tartja meg. 

Tarta lom : Az új munkatéren. Károlyi Sándor. — 
Tanítók fizetésügye. — Udvarhely vármegye a nép-
tanítókért. — Miniszteri rendelet a tanítók jövedel-
mét képező földekre kivetett vízszabályozási díjak 
viselése tárgyában. — A női kézimunkatanítás falusi 
iskolákban. Ticskáné Halász Mária. — Hivatalos rész.— 
Szünóra : A nevelés. Zádor Gyula. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetenu könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok: az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi clőljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az ntolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés titán 6 fillér fizetendő. Az üy 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted résaét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadó Iii vatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., 1SKOLA-TÉB J. 

K é z i r a t o k a t n e m ad.ixn.ls v i s s z a . 

Nemzeti állani és népoktatás. 
Halász Ferenc miniszteri tanácsos ér-

dekes tanulmányt te t t közzé a Népmíve-
lés című folyóiratban, melyből idézzük 
a következő részeket: 

Európa összes kultúrállamaiban, mondja 
a ' tanulmány, kitartó törekvést látunk 
a nemzeti megszilárdulás felé. E tekin-
tetben egész Európában talán egyedül 
Magyarország a kivétel. I t t a törvény-
hozás olyan autonómiát biztosított a 
nemzetiségeknek egyházban, iskolában, 
a községi és törvényhatósági életben, 
amely az államfönntartó magyar nem-
zet létérdekeivel ellentétben áll s amely 
a magyar nemzet politikai, közgazdasági 
és kultúrális kifejlődését nemcsak zsib-
basztja, hanem itt-ott veszedelmezteti. 
Pedig a magyar nemzet ezeréves múltja, 
a magyar királyság földrajzi helyzete, 
a dinasztia és az ország jól fölfogott 
érdeke egyaránt azt követeli, hogy a ter-
mészet által is egységessé alkotott ezen 
a területen nyelvben és érzületben egy-
séges, erős magyar nemzet legyen. Mert 
nemzeti létünket mindaddig biztosítva 
nem látjuk, míg a magyarság a haza 
földjén oly erős számbeli túlsúlyra nem 
jut, mely a széthúzó erők állambontó 
törekvését egyszersmindenkorra lehetet-
lenné teszi. 

A kiegyezés óta lefolyt harmincnyolc 
év alatt kétségtelenül nagyot haladtunk 

a nemzeti konszolidáció felé, mert hi-
szen, ha a legutóbbi népszámlálás óta 
lefolyt fejlődést is tekintetbe vesszük, a 
magyar anyanyelvű lakosság száma im-
már megközelíti a kilenc milliót, tehát 
erősen abszolút többsége van. De a 
tárgyilagos kritika azt sem tagadhatja, 
hogy ezt az örvendetes fejlődést nem 
annyira a tervszerű és a közélet min-
den tagozatára kiterjedő törvényhozási, 
avagy kormányzati tevékenységének, 
mint inkább a magyar fajban rejlő ős-
erőnek, szóval az isteni Gondviselésnek 
köszönhetjük. 

A közoktatásügyi kormány az utóbbi 
tíz év alatt nagy gondot fordított az 
állami népoktatás fokozatos kifejleszté-
sére, mert míg 1895. évben az állami 
népiskoláknál csupán 1500 tanítói állás 
volt rendszeresítve, addig a most meg-
nyílt iskolaévben már 5285 állami ta-
nító terjeszti a magyar nemzeti nép-
nevelést. De azért a viszonyok azt 
parancsolják, hogy az államnak az eddi-
ginél sokkal nagyobb mértékben és ha-
ladók nélkül kell iskola-állító kötelessé-
gét teljesítenie, mert ezredéves multunk, 
annyi vihart kiállt alkotmányunk erősen 
összefoglaló kapcsa ugyan a nemzeti 
államnak ; elég erősek ezek, kivált béke 
idején, hogy a különböző s gyakran 
kitörni vágyó elemeket összetartsák, de 
megnyugvássál csak úgy tekinthetünk 
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a jövő elé, ha a természet által nyúj-
tott kedvező kereteket egységes nemzet 
tölti ki, mely nagy rázkódások esetén 
önmagát an bírja összetartozásának fő-
biztosítékát is. 

A magyar nemzeti állam érdeke te-
hát elsőrangú politikai szükséggé teszi, 
hogy mindenütt, ahol a nemzetiségi hit-
felekezetek kellő mértéklen nem biztosítják a 
nemzeti népoktatást, mindenütt, ahol a 
nemzeti többségbe ékelt magyar kisebb-
ség fajfönntartása veszélyben forog, kése-
délem nélkül magyar tanítási nyelvű 
állami népiskolák állíttassanak, mert 
annak a 3000-et túlhaladó, kizárólag 
nemzetiségi tanításnyelvű felekezeti nép-
iskolának, ahol a magyar nyelv és nem-
zeti szellem vagy egészen hiányzik, vagy 
nagyon mostohán ápoltatik, állami szem-
pontból nincsen létjogosultsága. 

^.z 1904—5. iskolaévben sem tudtuk 
még megszüntetni azt az igazán szé-
gyenletes állapotot, hogy hazánkban az 
iskolázás tekintetében első helyen áll a 
német, amely nemzetiséghez tartozó 
tanköteleseknek 89"31 százaléka jár isko-
lába, azután következik a tót, amelynek 
84'45 százaléka iskolázik és csak har-
madik helyen jön az államfönntartó 
magyar elem 81 '83 százalékos iskolázási 
aránnyal. Az általános iskolakötelezett-
ség harminchetedik évében Magyaror-
szágon 337.954 mindennapi(6 —11 éves) 
és 255.149 ismétlő (13—14 éves) tan-
köteles egyáltalán nem jár t iskolába. 
Ezekből az ország első törvényhatósá-
gára, Pest vármegyére 29.116 iskolake-
rülő jut. 

I t t rá kell mutatnom arra a meg-
döbbentő állapotra, hogy Szabadkán 2954, 
Szegeden 3187, Kiskúnmajsán 1118, 
Kiskúnfélegy házán 1438, Nagykőrösön 
1405,Kecskeméten 2682, Békésen 1641, 
Debreczenbqn 1015, Aradon 1510, Szent-
tamáson 925, Zentán 618, Csongrádon 
756, Kiskúndorozsmán 769, Szentesen 
992, Hódmezővásárhelyen 782, Jászapá-
tiban 606, Jászárokszálláson 770, Tö-

rökszentmiklóson 839, Jászberényben 
1200, Karczagou 630, Mezőtúron 784, 
Túrkevén 553, Abonyban 593, Tápiósze-
lén 523, Kiskunhalason 1300, Miskolczon 
526, Újfehértón 765, Nyíregyházán 798, 
Battonyán 672 mindennapi (6 —12 éves) 
iskolaköteles nem részesült törvényes 
oktatásban, nem is szólva az ország fő-
városáról, Budapestről, ahol sok ezer 
iskolátlan iskolakötelest kutatnak évről 
évre. 

A községek, de különösen a hitfele-
kezetek olyan nagy arányban élnek 
iskolafönntartó jogukkal, hogy anyagi 
erejüket teljesen kimerítik. Ez okból is 
a fönnebb vázolt égető bajokon csak 
az állam segíthet és kell is segítenie. 
Ha tehát a nem iskolázó 6—12 éves 
iskolakötelesek törvényszerű oktatását 
csak az országos iskolázási arányban 
kívánjuk lehetővé tenni, ezek számára 
3000 tanttói állással kell állami iskolákat 
állítanunk. Szóval, kerek 6000 tanítói ál-
lással kell új állami iskoUkat állttanunk, 
hogy Magyarország nemzeti kialakulá-
sát biztosítsuk s a népoktatás legége-
tőbb hiányain segítsünk. 

A kultúrailag izmosodó magyar nem-
zetnek közgazdasági megerősödése elmarad-
hatatlan. Nem lehet kétség az iránt, hogy 
az államnak a nemzeti művelődésre for-
dított nagy áldozata bőven fog kama-
tozni a nemzeti magyar állam teljes kifej-
lődésében. 

= A közoktatásügyi költségvetést a 
képviselőház pénzügyi bizottsága f. hó 9-iki és 
10-iki ülésén tárgyalta. A javaslatot Sághy 
Gyula előadó ismertette. Apponyi Albert gróf 
nem akar programbeszédet mondani, általános-
ságban csak annyit jegyez meg, hogy es a 
költségvetés még nem viseli magán kormány-
zatának bélyegét. Az 1906-os és 1907-es költ-
ségvetés készítése között oly kevés idő telt el, 
hogy nem tehetett mindent úgy, amint óhajtotta 
volna s ebből ered, hogy e költségvetésben sem 
jut még az ő tanügyi és kultúrális politikája 
teljesen kifejezésre. Nagy súlyt vet a vallás-
felekezetek közötti békére és szilárd alapokra 
akarja azt fektetni. Ezt célozza az 1848. évi 
XX. törvénycikknek a szükséghez idomított 
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végrehajtásával s a katholibus autonómia meg-
valósításával, a katholikus kongrua rendezésével, 
amely a megvalósításhoz már közel jutott. A 
népnevelés előmozdítása egyik főcélja. Főgondja 
pedig a tanítói kérdés megoldása. Hogy a tanítók 
méltányos igényei kielégíttetni fognak, azt 
reméli. A kérdésben tárgyalásokat folytatott a 
pénzügyminiszterrel s a kérdés rövidesen olyan 
stádiumba kerül, hogy konkrét javaslattal léphet 
a Ház élé. Ez természetesen a fejlesztésnek 
bizonyos megakadályozásával fog járni. Ezen-
kívül arra törekszik, arra nagy súlyt vet, hogy 
fölállítsa a harmadik egyetemet. A megvaló-
sításnak más akadálya nincs már, mint pénz-
ügyeink állapota. Amint a budget megengedi, 
megoldatott a harmadik egyetem kérdése is. 
Mikor következik ez el, azt nem ígérheti. A 
katholikus lelkészi kongrua kérdése, reméli, 
hamarosan meg lesz oldva, amikor konkrét 
javaslattal jön a képviselőház elé. A kongrua-
bizottság most foglalkozik a párbér-adózás 
kérdésével, a vallásszabadság és lelkiismereti 
szabadság alapján. Ezeknek megvalósítására 
fordítja a főgondot. (Éljenzés.) Holló Lajos: 
A harmadik egyetem kérdését fontosnak tar t ja 
ugyan, de sokkal fontosabb ennél az elemi ok-
tatás kérdése. Megdöbbentő az iskolázatlan 
gyermekek és az analfabéták száma nemesak a 
nemzetiségi, de a magyar vidékeken is. Földes 
Béla: Legfontosabbnak tartja, hogy az egész 
oktatás szelleme megfeleljen annak a szoeiális 
gondolkodásnak, mely ma nálunk is mindinkább 
terjed és melynek a megerősítése különösen a 
választói jog kiterjesztése mellett kiváló fon-
tossággalhír. Tssekutz Győző : Legalább 5—6000 
új tanító kell, mely magában mintegy 8 millió 
koronát meghaladó költség. Minden községben, 
hol a szülők házonkívüli munkával foglalkoz-
nak, óvodát, vagy legalább menházakat kell 
fölállítani. Buzáth Ferenc: Kevésnek tartja azt 
az összeget, melyet a katholikus iskolák segé-
lyezésére fordítanak. Az egyházak segélyezésénél 
két protestáns egyház segélyezésére fölvett 3 
millió koronát külön törvényben kívánja meg-
adatni. Hoitsy Pál : A harmadik egyetem föl-
állítását addig nem tartotta égető kérdésnek, 
míg a másik két egyetem teljesen kiépítve nincs. 
Ma ez azonban már megtörtént s a meglévő 
két egyetem annyira túl van zsúfolva, hogy az 
eredményes tanítás szinte lehetetlenné van téve. 
Kétségtelen, hogy a néptanítók fizetését emelni 
kell, de másrészt szem előtt kell tartani, hogy 
mennyit bír az állam ereje. Széli Kálmán elnök : 
Azt tartja, hogy Magyarország fölvirágzása 
gazdasági és kultúrális kérdés. É kettő szoros 
összefüggésben áll egymással. Az az okos pénz-
ügyi politika, hogy annyit kell igyekezni elő-
teremteni, amennyi az állami célok elérésére 

szükséges. Erőforrásainkat erősíteni kell s az 
állam jövedelmi forrásait szaporítani. Szólt 
ezután régi eszméjéről, a szeszmonopólium be-
hozataláról. Jövedelmeink fokozása nélkül lehe-
tetlen az összes állami, folyton növekedő kiadá-
sainkat födözni. De a középúton kell haladni, 
az államháztartás egyensúlyát megzavarni a 

i legszentebb célért sem szabad. Sokat tettünk 
kultúrális szükségleteink kielégítésére az utolsó 
évtizedben. Ma 70 milliót tesz ki a kultusztárca 
összkiadása. A népnevelésre 26 milliót fordítunk. 
1869-ben az összes kiadások 2,660.000 koronát 
tettek ki, 1870-ben 4,550.000 koronát, tehát 
20—22 szer annyit fordítunk ma a közoktatás 
céljaira. A népnevelésre 1870-ben 1,100.000 
koronát költöttünk, míg ma 26 milliót, tehát 
26-szor annyit. Nagy még a kielégítendő szük-
séglet. Az ország erejéhez képest mindent, ami 
csak telik, erre a nagy célra kell fordítani. 
Reménye van, hogy ami még megvalósítandó, 
az állam erejéhez képest Apponyi nagy tudá-
sával és nagy erejével megvalósítja. (Éljenzés.) 
Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter : 
Reflektál az elhangzott beszédekre. Az egységes 
középiskolák tervéről álláspontját előadja majd 
a képviselőházban, ahol programját elmondja. 
Ez alkalommal csak azokat a főirányelveket 
ismertetheti, amelyek működésében vezetik. A 
népnevelés kérdésének fontosságától egész belse-
jéből át van hatva. Az ő agyában is megfor-
dult az a gondolat, hogy mindent félretéve, 
teljes erővel ezen munkálkodjék, de rájött, 
hogy ez financiális és más egyéb okoknál fogva 
nem lehetséges, már azért sem, mert a nemzet 
magasabb intelligenciája elől nem zárhatja el 
a haladás útját. Issekutz adatai nem pontosak 
és azzal az álláspontjával sem ért egyet, hogy 
a felekezeti iskolákat mind államosítsa. Nagyon 
sok olyan felekezeti iskola van, mely a magyar 
nemzeti állam kiépítése szempontjából kívánni-
valót nem igen hagy hátra. O tehát a fele-
kezeti iskolák segélyezését nem szünteti be, 
hanem igyekszik a segítést oda fordítani, ahol 
legnagyobb szükség van rá. Szerény eszközei 
vannak az elemi oktatás fejlesztésére, de ő 
ezekkel a szerény eszközökkel bizonyos meg-
állapodott rendszer szerint bánik el és a helyes 
középútat keresi. A tanítói kinevezéseknél tekin-
tetbe veszi a lakosság konfesszióját, ha azonban 
visszaéléseket tapasztal, meg fogja torolni. Nem 
barátja a kultúrális szürkeségnek, szívesen lát 
a munkánál minden olyan tényezőt, mely segít-
ségére van a magyar nemzeti állam kiépítésé-
ben. Az államosításnak bizonyos mértékben 
barátja, de annyit mondhat, hogy nagyon 
merész férfiú az, aki a mi helyzetünkben és 
a mi körülményeink között mindent a köz-
ponti államosítástól remél. Buzáthnak vála-
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szólva megjegyzi, hogy a katholikus iskolák 
olyan segítségeket kapnak, amilyen azokat tör-
vény szerint megilleti. 0 kivételt nem tesz 
senkivel. Buzáth mondjon konkrét adatokat, 
mely iskolák szenvedtek rövidséget? Az 1848. 
évi XX. t.-cikknek folyománya a protestáns egy-
házak segélyezése. Nem ő rendelte el ezt, hanem 
a törvény. Azt pedig, hogy a szóbanforgó össze-
gek mire fordíttassanak, meg van szabva s erről 
a protestáns egyházak elszámolni tartoznak. Kö-
szöni végül, hogy a bizottság tagjai ilyen nagy 
érdeklődést tanúsítanak tárcája iránt. (Elénk 
éljenzés.) A költségvetést ezután általánosságban 
elfogadták. (L. Különfélék c. rovatunkat.) 

A magyar tanító és a szocializmus. 
Minduntalan hallani azt a frázist: „Szociálista 

leszek, csatlakozom a szociálistákhoz !" Legutóbb 
tanítókörökben hangzott föl a szociálizmus és 
a nemzetközi szociálistákhoz való csatlakozás 
kérdése. 

Csak szolgálatot vélek tenni a jó ügynek, 
ha a szociálizmusról röviden, néhány sorban el-
mondom mindazt, amit, — úgy látszik — sok tanító 
nem ismer, nem tud, mert ellenkező esetben 
egyetlen egy tanító sem hangoztatná a nemzet-
közi szociálizmushoz való csatlakozást. 

Úgy vagyunk a szoeiálizmussal, mint sok-sok 
más társadalmi és nemzetgazdasági kérdéssel: 
úton-útfélen beszélnek róla, disputálnak fölötte : 
a lényegét azonban vajmi kevesen ismerik. Es 
eme tudatlanságnak tulajdonítom azt a körül-
ményt, hogy több tanító is hangoztatja a 
nemzetközi szociálizmushoz való csatlakozást.. 
Nézzük hát, mi is az a nemzetközi szociálizmus ! 

Marx Károly és barátja, Engels Frigyes 
voltak az úgynevezett „ Internationale "-nak, 
vagyis a nemzetközi szociálizmusnak a mesterei. 
Indító oka abban rejlik, hogy a mult század 
második felében a gőz- és viliamerő, a gépek, 
a nagy gyárüzemek ezer meg ezer munkást 
nélkülözhetővé tevén, azok napibérét a mini-
mumra szállították le. A gyárban 14 —15 fiú 
vagy leány és asszony pótolta és pótolja a kitanult 
iparost és munkást. A gyár nem fektet oly nagy 
súlyt a minőségre, mint a kollektív munkára, ebből 
kifolyólag a szakszerűen kitanult iparossegéd 
egyazon elbírálás alá esik a közönséges nap-
számossal. A gyárak és gépek szaporodásával 
szaporodott a munkások munkahiánya, szegény-
sége, elkeseredettsége. Marx és Engels, akik 
ismerték a munkások helyzetét, ismerték a baj 
okát, az „Internationale"-ban szervezkedésre szó-
lítják föl a munkásokat. Harcot kell üzenni a 
kollektív munkának, a tőkének. Louguet és 
Lafrage Franciaországban, Aveliny Angliában 
apostoloskodnak Marx és Engels tanai mellett 

és létrehozzák a munkások szervezetét. Ameny-
nyiben az a lakatos, órás, betűszedő stb. Magyar-
országban, Németországban, Angliában stb. 
országokban egyazon munkát végzi, amennyiben 
valamennyi iparállamban egyazon ok sodorta 
a munkást nyomorba : az internacionális szer-
vezkedés helyénvalónak bizonyult. Ámde mi lett 
a következménye az egész forradalomnak ? 
Sem Marx, sem Engels, sem Lassalle terve — hogy 
t. i. : valamennyi munkást egy táborba hozzon 
és megváltoztassa az egész társadalmi rendet — 
nem sikerült. Az „Internationale" és a „Kapital" 
csütörtököt mondott. Ahelyett nemzet és állam-
ként keletkeztek a munkásszövetségek, a „Trade 
Union"-ok, „Arbeiterverein"-ok stb. és igyekez-
tek társadalmi úton elnyerni azt, amit a rend 
fölforgatásával, forradalommal elérni nem tudtak. 
Rajongók mindig voltak és lesznek. így Marx 
és Engels, meg Lassalle, eme három lángelme 
tanait a rajongók részint nem értették meg, 
részint pedig túllicitáltak rajtuk : belecsempészték 
Bakunin anarchikus elveit. Ezen eszmékkel 
szemben a társadalom is megmozdult. Bismarck 
megalkotja a szociálizmus elleni törvényt, be-
tiltja lapjaikat, föloszlatja egyesületeiket és 
úgyszólván tűzzel-vassal üldözi a rend fölfor-
gatóit. A munkások belátják, hogy a társadalmi 
rend keretén belül kell keresniök a szervezetet. 
Meg is találják. Szervezkednek országonként. 
Ennek gyümölcse nem marad el. A munkabért 
fölemelik ; betegsegélyző-pénztárakat, munkás-
biztosítási intézeteket létesítenek, a lakás- és 
műhelyviszonyokat rendezik. 

A rajongók látván, hogy talajt vesztenek, a 
(strike) sztrájkhoz fordulnak. Ez eleintén pánikot 
okoz ; kicsikarnak munkabérfölemelést. Mire 
vérszemet kapnak és a sztrájk hidrája hol itt, 
hol ott fölüti fejét. Ámde ennek is megvan a 
reakciója. A munkaadók munkazárlatot csinál-
nak, azaz : beszüntetik a munkát bizonyos időre, 
mintha azt akarnák mondani, hadd lám, hány 
zsákkal telik ! Mindkét eset abnormális és csak 
az ipar és kereskedelem kárára válik. Ugyan-
azért a sztrájkok is kezdenek gyérülni. Munka-
adó és munkás igyekszenek egymást megérteni 
és megegyezésre jutni. Hol maradt tehát a 
„nemzetközi" állapot? Sehol. Frázis, mumus 
néhány munkásbolondító részéről. Pedig a 
munkás mestersége, akár a művész művészete, 
nemzetközi. Csakhogy minden nemzet a maga 
jellegét, sajátos viszonyait nem tagadhatja meg. 
Az a német, francia, angol munkás mindenütt 
megmarad németnek, franciának, angolnak. 
Erről megfeledkeztek Marxék, Lassalleék és 
Engels. Maga Bebel, ez az orthodox szociálista 
sem rokonszenvez az internacionálistákkal. A 
nemzetközi szociálizmus tehát csődöt mond. 

És most azt kérdem : mit akarhat, mit keres-
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het a tanító, a magyar vagy akármely tanító 
a nemzetköziek "táborában ? Az a magyar tanító 
csak itt lehet tanító. Bécs, Páris, Liverpool, 
Berlin nem alkalmazhatja őt iskoláiban, vala-
mint mi nem alkalmazhatjuk a marseillei, a 
hannoveri, a londoni tanítót a mi iskoláinkban, 
hacsak előbb honpolgárságot és képesítést nem 
szerez arra. Mennyiben számíthatna tehát az 
a magyar tanító idegen állam kartársainak 
támogatására? Sehogyan! Fűzi-e valamelyes 
kapocs az egyes nemzetek tanítóit egymáshoz ? 
Semmi! A munkást igen, mert azok foglalko-
zása mindenütt egy és ugyanaz; segélyezik is 
egymást szükségben, mert azt mondják : hodie 
mihi, eras tibi. Ma én sztrájkolok, holnap te. 
És mindazonáltal ismétlem, a nemzetköziség ott 
sem vált be ! Botorság tehát tanítónak nemzet-
közi szociálizmusról álmodni. 

A tanító épúgy értékelheti a maga szellemi 
és fizikai munkáját, akárcsak más: ez az ő 
individuális joga. Követelheti helyzetének javí-
tását, ez is az ő joga. Bevonhatja érdekkörébe 
a_ társadalmat és kormányt, ehhez is joga van. 
Es ha okosan, racionálisan teszi, sikere is lesz. 
Hogy a fizetésrendezés késik : annak egyrészt 
az az oka, hogy a tanítónak sok a gazdája: 
felekezet, község, kegyúr, állam, iparüzem stb. 
Eme érdekeket kiegyeztetni és megegyeztetni 
nem könnyű dolog. De ennek meg kell jönni, 
meg kell lenni és meg is lesz. 

Szervezkedjék a tanítóság saját körén belül 
és működjék ott érdeke mellett, azt tőle senki 
rossz néven nem veszi, az kötelessége önmaga 
és családjával szemben. De nemzetközi szociá-
lizmusról ne beszéljen a tanító, mert az nevet-
séges. 

(Debreczen) Jíúti Zsigmond. 

A nemzeti szellem ápolása a 
népiskolában. 

A minden téren való örvendetes haladásunk 
nemcsak kívánatossá, hanem okvetetlenül szük-
ségessé teszi, hogy hazánk polgárai, felekezeti 
és nemzetiségi különség nélkül, egységes nemzeti 
társadalommá tömörüljenek. Minél erősebb, 
szilárdabb kötelék fűzi egymáshoz egy ország 
polgárait s egyesíti nemzeti társadalommá, annál 
biztosabb ez ország fölvirágzása, annál jobban 
érvényesülhet minden komoly törekvés, annál 
könnyebb az egyéni boldogulás. 

Az egységes, erős nemzeti társadalom oly 
tőke, melynek kamatait minden honpolgár 
élvezi, még pedig a legigazságosabb kulcs szerint. 
Minél nagyobb, egységesebb célokat szolgálhat 
valamely ország társadalma, annál gyümölcsö-
zőbb munkát is fejthet ki e társadalom a kul-
túrális és közgazdasági tevékenység minden 

terén. Amely ország társadalmát a közéleti 
tevékenység minden ágazatában a közös mun-
káságban megfogamzott, a közös munkásságban 
kialakult célok vezérlik, annak az országnak 
egységes, sokoldalú fejlődése biztosítva van, 
mert annak az országnak polgárai közös célok-
tól lelkesítve, az egyetértés szellemével, az 
együttérzés erejével végzi K munkájukat, ki-ki 
azt, melyet hivatása számára kijelölt. 

Az állam fönnállásának, fejlődésének elenged-
hetetlen alapföltétele, hogy polgárai mind-
egyikének munkája közös nemzeti célokhoz 
alkalmazkodjék. Ha minden honpolgár ilyen 
munkát végezhet, akkor munkájával mindegyik 
honpolgár gyarapítja a nemzeti erőt, előmoz-
dítja a közvagyonosodást, erősíti a nemzeti 
összetartást, fokozza a nemzet ellenállóképes-
ségét, kitartását. 

Örömmel s megnyugvással mondhatjuk, hogy 
ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, kultúrális 
életünkben egyre biztatóbban nyilvánul az az 
összhang, mely arra vall, hogy kitartóan, gondos 
körültekintéssel és biztos előrelátással szolgáljuk 
állami életünk összes érdekeit. 

Az alföldi magyar, a felvidéki tót, a szepesi 
német, a dunántúli vend, az erdélyi oláh, a 
csíki székely tulajdonképen mind egyforma 
szorgalommal, igyekezettel és kitartással mun-
kálják, müvelik a haza földjét, hogy ez meg-
élhetésünk közös forrása lehessen. Az iparos, 
a kereskedő, a hivatalnok, az orvos, a pap, a 
tanító stb. egyforma odaadással, szeretettel 
teljesítik hivatásukat, hogy munkájuk, hivatásuk 
forrása lehessen Magyarország jólétének, amely 
után mindnyájan törekszünk, mert enélkül nem 
volna munkálkodásunknak igaz célja s egész 
életünk olyan fához hasonlítana, amely soha-
sem hoz, sohasem hozhat gyümölcsöt. 

Egészséges fejlődésről, biztos előhaladásról, 
nemzeti vagyonosodásról, egyszóval anyagi és 
szellemi gyarapodásról szó sem lehet az olyan 
országban, melynek polgárait nem lelkesítik 
közös nemzeti célok, nem vezérli a hazaszere-
tetben nyilvánuló közösség szelleme. 

A hazaszeretet jelvénye alatt megindult 
tulipán-mozgalom nyomán mutatkozó hódítások 
arról tesznek tanúbizonyságot, hogy nemzeti 
célok eléréseért örömmel egyesülünk s kitartunk 
azon zászló alatt, melynek védelmére a nemzeti 
erényeinket jelképező jelvény alatt egyesültünk. 

A hazafias testvéri szeretetnek szép művét 
gyakoroljuk, ha tanítványainkat a tulipán-
jelvény oltalma alatt álló magyar ipar párto-
lására s ezzel a hazafias érdekek támogatására 
lelkesítjük, megjelölvén vidékek szerint azokat 
a forrásokat, ahonnan hozzátartozóik ruházati, 
háztartási s egyéb szükségleteiket beszerezhetik. 
Viszont a magyar iparosok, kereskedők, gyáro-
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sok kezére járnának a törekvésében a népiskolá-
nak, ha vállalatukról rövid, útbaigazító érte-
sítéseket küldenének a tanítóknak a népiskolai 
tanulók közt való szétosztás végett. 

A közös történelmi emlékekre, a közös múltra 
és jelenre alapított hazafiúi kölcsönös támogatás 
megszilárdítása, a közös nemzeti célok meg-
ismertetése és követésük módjának megállapí-
tása végett célirányos volna évenként legalább 
egyszer, például március 15-én, minden köz-
ségben a község lakosai részére nemzeti ünnepet 
rendezni, oly módon, hogy azon a község 
lakosaival együtt a népiskolai tanulók is részt-
vehetnének. Ily közös ünnep növelné egyrészt 
a nemzeti összetartozandóság érzetét s fokozná 
másrészt a tiszteletet, bizalmat, mellyel köz-
ügyeink intézői iránt hazafias szeretettel visel-
tetünk. 

Hogy a Gondviselés mindnyájunk számára, 
akik e hazában élünk, közös sorsot rendelt, 
hogy mindnyájan ugyanazon érzelmektől át-
hatva szolgáljuk az életet igazán nemessé, 
magasztossá tevő célként a hazát, azt mind-
nyájunknak kellene tudnunk a nemzeti erkölcs-
tan kátéjából, melynek kérdéseit és feleleteit e 
hazában mindenkinek egyformán kellene tudnia, 
mint ahogyan egyformán tudják a vallás kátéját 
az egyazon felekezethez tartozó hívek. 

Hazai történetünk tanításánál lépten-nyomon 
van alkalmunk nemzeti, faji jellemvonásainknak 
szép, fölemelő példákkal való ecsetelésére, miért 
is népiskolai tankönyvíróink nagy szolgálatot 
tennének a hazafias népnevelés ügyének, ha e 
példákat gonddal s körültekintéssel összegyűj-
tenék s tankönyveik becsének emelése céljából 
ezekbe szőnék. Azt például, hogy Mátyás király 
megkoronáztatása után az akkori szokáshoz 
képest az eléje terjesztett peres ügyekben olyan 
ítéleteket hozott, melyek az igazságszolgál-
tatásban megőszült bírákat is bámulatra ragad-
ták, Mátyás király uralkodói bölcsesége gyanánt 
azért jó a történet tanításába beleszőni, mert 
ezzel ápoljuk tanítványainkban az igazság-
szeretet érzelmét s fokozzuk az igazságszolgál-
tatásba helyezhető bizalmukat, mert Mátyás 
királyunk bölcs és igazságos, részrehajlás nélküli 
ítéleteiből láthatják, hogy a magyar igazság-
szolgáltatásban a király pártatlan igazságszere-
tetének kell érvényesülnie ; azért ítélnek bíráink 
is az ő, vagyis az ország főbírája nevében. 

A polgári jogokról és kötelességekről szóló 
ismereteket a tankönyvíróknak a nemzeti 
erkölcstannal kapcsolatosan oly módon kellene 
összeállítaniok, hogy ez ismeretek ne álljanak 
elvont fejtegetésekből, hanem adjanak útmuta-
tást, mittévő legyen a honpolgár ebben vagy 
abban a konkrét esetben, hogy kötelességeit, 
mint honpolgár, lelkiismeretesen teljesíthesse, 

jogait pedig a haza javára méltóképen gyako-
rolhassa. 

Ezeket a jogokat és kötelességeket tartalmazó 
törvényes intézkedéseket — mintegy naptár 
szerinti sorrendben — a községházán és az 
iskolában kifüggesztendő falitáblákról lehetne 
tanítani az összes népiskolákban, mert az ilyen 
tanítás üdvösen szolgálná azt a célt, hogy a 
népiskolának is része legyen a haza polgárainak 
egy célra való egyesülésében. 

A magyar remekírók munkáiban a szellemi, 
erkölcsi, nemzeti erőben való gyarapodásunkat 
tanúsító kinccsel rendelkezünk. Ezt a kincset 
magyarságunk, nemzeti kultúránk javára érté-
kesíteni a népiskolának is föladata. A remekírók 
munkáiban búvárkodni szerető tanítótársaink 
tehát nem csekély mértékben előmozdíthatnák 
a magyar érzés, a hazafias szellem, a magyar 
gondolkodás terjedését, ha e célból találó közös 
címek alá szemelvényeket gyűjtenének egybe 
a remekíróktól, mint például Kisfaludy Sándor 
munkáiból, ilyképen: 

1. Isteni Gondviselés. 
A rekkenő melegekben, 
Midőn fű s fa hervadoz, 
Az ég könnye hullására 
Élet s remény áradoz. 

2. Mulandóság, egyenlőség. 
Gazdagot és szegényt, 
Koldust, királyt egy szóba nyel a halál. 

3. Kitartás. 
A sors bármint nyomorgatja, 
Gyáva nein lesz Iíont magzatja. 

Vagy: 
Az erős tűr és megáll 
És a sorssal szembeszáll. 

4. Életbölcseség. 
Tarts mértéket életedben, 
Ugy lesz mindig érzésedben 
Öröm-virág és gyümölcs, 
Imígy él az igaz bölcs. 

5. Nemzeti kívánság. 
Adja Isten, hogy a magyart 
A fél világ uralja ! 
S vérrel szerzett szabadsága 
Soha kárát ne vallja. 

6. Áhítatosság. 
„Menny és föld összezengnek az orgona hang-

jában." 
7. Gond. 

Nem tud a szív víg nótákat, 
Midőn súlya tetemes. 

8. Hazafias eltokélés. 
Hazánk sorsa Hunyadivá 
Tegyen minden együnket, 
Áldja Isten fegyverünket, 
Vezéreljen bennünket ! 
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Több példát vettem föl Kisfaludy Sándor 
munkáiból szemelvényképen, hogy ekként lehe-
tőleg meggyőzően állítsam föl e tételt : A remek-
írókból vett s közös — találó — címek alá 
gyűjtött szemelvényeket a nemzeti műveltség 
alapjává kell tenni a népiskolában, melynek 
tanulói e szemelvényekből mentsék a megmásít-
hatatlan hazafias hitet, lellcesedést, nemzeti érzést, 
honfiúi öntudatot, egyszóval a törekvéseinket, 
tetteinket, nemzeti vállalkozásunkat irányító, 
vezető szellemet. 

(Nagytapolcsány.) Zsoldos Károly. 

A fővárosi rendőrség a gyermek-
védelem szolgálatában. 

A magyar ember Budapesttel úgv van, mint 
ha hozzátartozó családtag lenne. Elő alkotás-
nak tekintjük, testtel, lélekkel bíró élő lénynek. 
Szeretjük, és épen ezért figyeljük fejlődését, 
örülünk, ha lelkének valamely szép megnyilat-
kozását tapasztaljuk. Szeretjük szépnek, jónak, 
egészségesnek és magyarnak látni. 

Így nyert legutóbb országszerte méltó fel-
tűnést a főváros rendőrfőkapitányának : dr. Boda 
Dezsőnek a züllő gyermekek megmentése érde-
kében kiadott rendelete, amelynek őszintén 
kívánjuk, hogy minél nagyobb elterjedést nyer-
jen széles e hazában. 

A gyermekvédelem fontos problémájának 
megoldásához járul nagyban hozzá dr. Boda 
rendőrfőkapitány nagyjelentőségű rendelete. A 
fővárosi élet forgatagában lépten-nyomon akad 
elénk egy-egy serdülőbb gyermek rongyos ruhá-
ban, mosdatlan arccal, egész külsején látszik, 
hogy rálépett már a züllés útjára. Az ilyen 
gyermekekkel nem törődik senki, olykor még 
az édesszülője sem; az ilyen gyermek nem 
tanul, nem dolgozik, hanem koldul vagy lop, 
mindenféle gonosz csínyt követ el, néha cim-
boráskodik a tolvajokkal, zsebmetszőkkel, sok-
szor még az éjszakákat sem tölti otthon, s 
mindennek oka: a csavargás, amiért a felnőtt 
embert büntetéssel szokta sújtani a rendőrség. 
A most kiadott főkapitányi rendelet a tizenhat 
évesnél fiatalabb gyermekekről intézkedik. Fe-
lelőssé teszi a szülőt a gyermek sorsáért s 
annak megvizsgálására utasítja az illető rendőr-
tisztviselőt, hogy tulajdonképen miért csavarog 
a gyermek: a maga rossz hajlamából-e, vagy 
pedig hozzátartozóinak gondatlansága, esetleg 
rossz bánásmódja miatt. 

Az eddigi tapasztalat szerint a rendőrség 
összefogdosta a csavargó és bűnrehajló gyer-
mekeket és bevitte őket a toloncházba, a fel-
nőttekkel ugyanegy helyiségbe, ahol azt is 
elrontották, ki jóravaló volt. így lett a tolonc-
bázi élet a gyermekvilág bűnrehajló tanfolyama. 

Ezért jól esik most az új rendeletben olvasnunk, 
hogy „a rendőrhatóságoknak is egyik legszebb 
és legnemesebb föladatát képezi a gyermek-
védelem és kiváltképen a kiskorú gyermekek 
csavargásának meggátlása s az utcai gyerme-
keknek a teljes elzülléstől való megmentése. 
A hatóságoknak védőszárnyai alá kell venni e 
szegény gyermekeket s minden rendelkezésére 
álló eszközzel odahatni, hogy ezek a züllés 
útjáról fölemelve és elterelve, a társadalom 
hasznos és munkás tagjaivá neveltessenek. A 
tapasztalás azt mutatja, hogy lelkiismeretes, de 
humánus eljárással e tekintetben több eredmény 
érhető el, mint a sablonos szigorral s a kihá-
gásnak minden áron való megtorlásával." 

Amióta a bűnügyi tudomány már nem kizá-
róan a bűnténynek elvont vizsgálatára szorít-
kozik s a bűnöst mint embert teszi tanulmány 
tárgyává, többé már nem egyedül az ügyvédek 
szakmája az, hanem lassú fejlődéssel oly munka-
térré lett, melyen majdnem minden tudományág 
találkozik, hogy mindegyik a maga sajátos mun-
kájával hozzájáruljon ama kérdés megoldásához : 
miként keletkezik a bűnözés az emberben s 
miként akadályozható meg a bűnös elfajzás ; 
gyógyítható-e, vagy legalább korlátozható-e? 
Utóbbi időkben a tudományok eme összmükö-
déséhez a pedagógia is egyre nagyobb mérvben 
járul. S épen a legelőrekaladottabb államokban 
a bűnözés kérdésének megoldása érdekében ki-
fejtett fáradozások között a pedagógiát előtér-
ben látjuk. 

Ha az amerikai kriminális tudományok klasz-
szikus müveit olvassuk, mint például Boies 
„Tenolozy"-ját, vagy Baernreitter útirajzait az 
Egyesült-Államok ifjúságának gondozásáról és 
büntetésjogáról, mindenütt az az elv domboro-
dik ki, hogy a büntetést gondozás és ápolás 
váltsa föl. Sőt ez a kifejezés is: „Reformatory", 
mit az amerikai börtönök jelszavaként használ-
nak, hasonló fölfogásról tanúskodik. Baernreit-
ter egy coloradói bíróról beszél, kinek tiszte 
ifjú bűnösök fölötti ítélethozatal, s a fényes 
eredményekért, miket jóindulatú, higgadt szív-
hezszólásával s atyai intelmével a lejtőről 
lekerült ifjaknál elért, „Lélekidomárnak" elne-
veztek. Különben Amerikában a bűn megaka-
dályozása érdekében az iskolában is nagy súlyt 
fektetnek a jellemképzésre, különösen pedig az 
önuralomra s az önszemélyérti kezességre, úgy, 
hogy e szempontból is nagy szerep jut a pe-
dagógiának a bűnözés kérdésének megoldásában. 

De elmélkedjünk csak, mit is tehet a peda-
gógia a bűnözés megakadályozására ? Mindenek-
előtt ki kell ábrándulnunk abból az illúzióból, 
hogy a közerkölcsiség a népképzésnek föltétlen 
folyománya. Intellektuális erők fejlesztése mély-
séges jellemképzés nélkül, inkább veszélyezte-
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tése, mint nemesítése a nép közerkölcsiségének. 
Ha csupán a szellemet műveljük, anélkül, hogy 
egyben a jellemet is edzzük s szilárdítjuk, 
tolvajlámpát nyújtunk a gyarló szenvedélyeknek, 
mellyel könnyebben haladhatnak a tiltott, sötét 
utakon. 

Az a gyermek például, ki igazságszeretetre 
nem neveltetett, intellektuális mozgékonyságát 
csak arra használja, hogy annál ravaszabban s 
agyafúrtabban hazudjon. 

De mit is tesznek iskoláink a jellemképzés 
érdekében? Majdnem napi 8 órán át a tanuló 
minden szellemi ereje az iskola s iskolai dolgo-
zatok számára használtatik föl ; nem csoda, ha 
ekkép a vágyak és hajlamok kultiválására szel-
lemi energia már nem áll rendelkezésre. 

S nemcsak, hogy künn, az élet színpadján 
vagyunk egyre több kísértésnek kitéve, de ma-
gában az iskolában is sok erkölcsi probléma 
várja sürgős megoldását. Gondoljunk csak pél-
dának okáért a hazugságok számtalan alkal-
mára az iskolában ; a rend, tisztaság s fegyelem 
kérdéseire ; a pajtáskodás útján történő meg-
fertőzésre stb. S képzeljük csak el, mily kevés 
tényleges lelki gondosság jut az elsorolt ese-
tekben a gyermek osztályrészéül ; a kényes 
esetek még mindig jobbára nyers, felületes 
rendőri szigorral intéztetnek el, ahelyett, hogy 
igazán pszichológiai és pedagógiai eljárás al-
kalmaztatnék. Hány gyermek lesz az iskola 
helytelen mód- és rendszere következtében meg-
átalkodottá s hány vadul el teljesen? 

A tanítónak minden alkalmat arra kellene 
fölhasználni, hogy az iskolai élet számos er-
kölcsi föladatait és viszályait ne csak fegyel-
mileg intéze el, hanem tárgyalja azokat igazán 
lelki gondossággal s tegye őket az akaratkép-
zés és lovagiasság kiinduló pontjaivá. Az ily 
ténykedéseknél az a fő, hogy képesek legyünk 
parancsainkat a beszéd szabadságába burkolni, 
ám óvakodjunk az ifjúság szabadságérzetét 
száraz törvénykezéssel ellenszegülésre ingerelni. 

Több demokráciát az iskolában! Képesítsük 
a gyermekeket az iskolai fegyelemben való 
közreműködésre ; honosítsunk meg a gyermekek 
között több önkormányzást, mint tanítói kor-
mányzást. 

„A nevelő legyen a fölszabadító" mondja 
Nietzsehe, a nagy filozófus, s e szavaknak kel-
lenne minden jellemképzés mottójának lenni. 
Minden ember szívében ott szunnyad a vágy, 
hogy esze, szelleme uralja a testet, hogy szel-
lemi ereje szaporodjék és szabad legyen. S ha 
a tanító a romlatlan emberi természet eme 
heroikus elemére helyezi nevelői működését, 
nyert ügye van ! 

Ébresszük föl a gyermekekben az önuralom 
fölötti örömet s soroltassuk föl általuk mind-

azon eseteket az iskolai életben, hol akaraterő 
fejthető ki s gyakorolható. 

Az önműveléshez nyújtott segély a leghat-
hatósabb nevelés; épen úgy, mint az önsegély-
hez nyújtott segély az egyedüli helyes szociál-
politika. S nevelésünk legfőbb hibája még 
mindig az, hogy tekintélyhatásra van alapítva, 
ahelyett, hogy az önuralmat — melytől pedig 
egész erkölcsi életünk függ — már korán ápol-
nánk és gyakorolnánk. Hiszen sok gyermeknél 
a dac nem is a felsőbb hatalo.ii elleni benső ellen-
szegülésből származik, hanem azon nevelési 
rendszer elleni jogos fölháborodásból, mely nem 
tartja a gyermek javát szem előtt, hanem pa-
ragrafusokkal, idomításokkal és tilalmakkal 
rendelkezik, mintha nem is emberi lényekkel 
volna dolga. 

A bűnözés megakadályozásához hozzájárul az 
erkölcsi megmételyezés elleni védelem is, az 
egyednek önállósítása a tömeggel szemben. 
Nietzsche szavai : a közösség közönségessé tesz, 
intelmül szolgálhat azoknak, kik az iskolát föl-
tétlenül nevelő tényezőnek tartják. Erélyes ethi-
kai beavatkozás és támogatás nélkül az „osz-
tályszellem" többnyire a nemes házi nevelés 
gyümölcsének romlására irányul. Azonban a 
tanító föladata, hogy értse felkölteni az idegen 
befolyásoktól ment büszkeséget s az örömet a 
külvéleménytől való függetlenség fölött. Mint-
hogy a támadás a legjobb védelem, ébressze 
föl a tanító védenceiben a vágyat, hogy ne-
csak ne engedjék magukat megmételyezni, 
hanem ügyes és barátságos közreműködéssel 
fölvegyék a harcot a megrovandó osztályszel-
lem ellen. 

Mi a fiatalkorú bűnösök gyógyítását illeti, 
sokat tanulhatunk az amerikai példától; talán 
épen azért, mivel az anyák a föld kerekségén 
sehol sem tudtak maguknak minden a nevelés-
sel kapcsolatban levő intézmény körül oly nagy 
befolyást kivívni, mint ott. Az úgynevezett 
„National Congress of Mothers "-nek, a szám-
talan „Mother club"-nak és gyermekvédő-egye-
sületnek köszönhető elsősorban, hogy a lejtőről 
lekerült ifjúság igazságszolgáltatásánál a peda-
gógiai szempontok mindjobban teljes érvényre 
jutnak. De legfeltűnőbb módon tapasztalható 
ez a „Gyermekbíróságoknál" s az azokat ki-
egészítő „Probation officer"-nél. Míg egy idő-
ben az a veszély fenyegetett, hogy a nagyon 
is enyhe igazságszolgáltatás csak serkenti a 
fiatalkori ballépéseket, a „Probation officer" 
komolyan foglalkozik a kriminálítás gyógyítá-
sával. S vájjon mi a lényege ennek az intéz-
ménynek? Égyedül az, hogy a kis delikvens 
előbb 1 évre (a szükséghez képest többre is) 
megbízható, érdemes személyeknek, leginkább 
filantropikus és pedagógiai képzettséggel bíró 
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hölgyek felügyeletére bízatik, kik családjával, 
tanítóival vagy munkaadójával érintkezésbe 
lépnek s legfontosabb föladatuknak tekintik, 
hogy az erkölcsileg megbélyegzett gyermek tel-
jes bizalmát megnyerjék. 

Már maga az a körülmény is, hogy az el-
vadult gyermek, ki legtöbbször még barátságos 
szót sem hall s csak rossz benyomásoknak van 
kitéve, ott szíves meghallgatást s jóakaró ta-
nácsokat, útbaigazítást nyer : fölötte nagyjelen-
tőségű. Baernreitter többször említettem köny-
vében olvasható, hogy Coloradóban 150 fiú 
önkéntesen keresett föl ily felügyeletet s ott a 
fiatalság által elkövetett hírhedt vasúti tolvaj-
lások teljesen megszűntek. 

Az „Annals of the American Academy for 
political and social science"-ben (1902) számos 
hölgy, ki á probation-hivatal tisztét viseli, sok 
példáját közli ama rendkívül jótékony eredmé-
nyeknek, mit a lélekmentés e módja az alájuk 
rendelt ifjúságnál eredményezettt. Az illető nők 
legjobb meggyőződésükből állítják, hogy az ily 
gondviselés — amíg természetesen lehetséges — 
sokkal üdvösebb, mint intézetekbe való inter-
nálás. A föladat súlypontja pedig az, hogy a 
delikvens épen a társaság közepette szokjon 
meg a kísértéseknek ellentállni, miért is benne 
kell hagyni ; de a felügyelettel antiszeptikumot 
kapjon, mely őt a további mételytől védi. 

Tehát nem új börtönök építése a fő ! Az 
eddigi célt: a bűnösöket a külvilágtól mentől 
jobban elzárni és a vétket megbőszülni, föl-
váltja lassan az emberiséghez méltóbb, neme-
sebb ideál, m'ely hirdeti, hogy nem büntetni, 
hanem megjavítani a kötelességünk. Akik isme-
rik a nyomort és szenvedést, mely a nép fiát 
sokszor egész életén át kíséri, akik ismerik a 
veszedelmet, melyek a létért való küzdelemben 
nem egyszer bűnbe taszítják még talán a tiszta-
lelkűt is, az érteni és méltányolni fogja a nagy, 
nemes gondolatot, mely ebből a reformból kisu-
gárzik. 

Hazánkban az „Országos Gyermekvédő-Liga" 
is magáévá tette a fiatal bűnösök megmentése 
ügyét, melynek nagyérdemű elnöke : Edelsheim-
Gyulai Lipót gróf, ki a magyar gyermekvéde-
lem terén kifejtett fáradhatatlan tevékenységé-
vel nemcsak közfigyelmet keltett, hanem 
rászolgált a legnagyobb és legáltalánosabb el-
ismerésre is. 

Reméljük, hogy a Gyermekvédő-Liga műkö-
dése nyomán a magyar gyermekvédelem ügyére 
szebb korszak kezdődik. E munka küszöbénél 
közbizalom várja s a nemzet áldását küldi 
utána ! 

(Rimaszombat.) Lakatos Lajos. 

Az iparostanonc-oktatás reformja. 
Dénes Károly f. évi január hó 25-én eszme-

cserét indított a fönti cím alatt. Ugyanő 
lapunk 40. számában válaszol a felszólalásokra 
és egyben a vitát be is rekeszti. Kétségem 
támadt aziránt, lehet-e ezt a vitát beszüntetni 
vagy kimerítettnek tekinteni mindaddig, míg 
kézzelfogható eredményei nincsenek. Avagy ezen 
üdvös és hasznos eszmecsere nyomán már olyan 
fokra emelkedett az iparoktatás színvonala, 
hogy minden további gondolat fölösleges ? Nem 
hiszem ! Azért szeretném a vitát egészen új 
irányba terelni. 

Igen sok szép eszme merült föl a vita folya-
mán. Nagy részük nem ütközik olyan akadá-
lyokba, amelyet ügybuzgó tanító le nem küzd-
hetne. Amit a fölszólalók ajánlanak, az mind 
az ügy fejlesztésére szolgál. Eggyel azonban 
nem értek egyet és ez az, hogy az analfabétákat 
kizárjuk az iskolából. 

Könnyen megtörténhetnék, hogy igen eszes 
ifjak nem tudnák kimutatni még a négy elemi 
osztály elvégzéséről szóló bizonyítványt sem. 
Adjunk az iskolában helyet mindenkinek, aki 
ott nevelést, tudást keres. 

A fölszólalások majdnem mind megegyeznek 
abban, hogy ifjainknak minél nagyobb képzett-
séget nyujtsunk. Ezen cél elérése szempont-
jából magasabb előképzettséget kívánnak — ez 
helyes is, de eközben megfeledkeznek — egy 
már meglévő intelligens elemről, amely már 
kis részben most is megvan iskoláinkban. A 
tömeg azonban oly különböző előképzettségű, 
hogy ezen csekély számú intelligens elemmel 
eddig számot sem vetettünk. 

Szeptember hó 2-án a B. H. hasábjain egy 
cikk jelent meg Oczvirk Nándor főmérnök 
tollából, amely ipari középiskola felállítását 
sürgeti. Kevés cikk tett reám oly mély benyo-
mást, mint ez, bár oly irányzatot látszik szol-
gálni, mintha ez az iskola hivatva volna a 
magyar középosztály létérdekét megmenteni. 
Legyen szabad e cikkből néhány részletet 
közölnöm. 

„ . . . Határozottan téves az a vélemény, hogy 
az iparállam képződésének legfőbb akadálya a 
kézimunka lebecsülése." „Aki a magyar fa j 
fényes tulajdonságait ismeri, az egészen más, 
eddig eléggé nem méltatott okokban fogja 
méltatni az ipari munkától való vonakodás 
magyarázatát." „Aki az ipari pályán kézimun-
kával dolgozók tömigének műveltségi szín-
vonalát látja, annak szemében nyilvánvaló lesz, 
hogy a magyar középosztály művelt családjai-
tól, akik erős küzdelmek révén jutottak a 
művelődés bizonyos állapotába, nem várható, 
hogy fiaikban és leányaikban az elért kultúr-
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mérték leszállítását lássák." „A nyers, tanu-
latlan iparos nem lehet a művelt magyar 
szülők eszményképe. Az ipari pályára hajlam-
mal és képességgel bíró ifjakat oly körbe kell 
juttatnunk, amelyben a szellemi és erkölcsi 
továbbképzés lehetősége megvan s amelyben 
az ipari képesítéssel karöltve az általános 
műveltséget könnyen és közvetetten módon 
megszerezhetik. " 

Ezen idézetek ű j fénysugarakat vetnek az 
iparoktatás kérdésére. Nekünk nem kiszorítani 
kell a tudatlan és műveletlen elemet, hanem 
a tanult és művelt ifjúságnak is olyan kört 
teremteni, amelyben tudásvágyának méltó kielé-
gítését megtalálja. 

A mai ipariskolának legfőbb hibája az, hogy 
tanítványai sokféle előképzettségüek. Egyik 
része a tömeggel haladni képtelen, másik részét 
pedig, a tömeg hiányos előképzettségénél fogva, 
nem nagyunk képesek kielégíteni. Míg az egyik 
része unatkozik, mert előadásunk neki „magas", 
addig utóbbi része figyelmetlen, mert tudás-
vágya kielégítést nem nyer. 

Első teendőnk volna tehát, ott, ahol többféle 
középiskola van, a négy középiskolai osztállyal 
bírók számára a mai iparostanonc-iskola mel-
lett olyan osztályokat nyitni, amelyekben már 
meglevő alapműveltségüknek megfelélő oktatás-
ban részesülhetnének. 

Ne tévesszük azonban össze ezt az én általam 
ajánlott magasabb fokú iparostanonc-iskolát a 
már meglevő felső ipariskolákkal vagy iparos-
szakiskolákkal. Az emezektől lényegesen külön-
bözik. A felső ipariskola a legmagasabb fokú 
iparoktatási intézmény, amilyen mindössze csak 
három van az országban. Kassán egy, Buda-
pesten kettő. Ezek az iskolák oly kisszámú 
növendéket képesek befogadni, hogy tömeges 
iparoktatási szükségletnek megfelelni nem tud-
nak. Másrészt oly magas igényeket támasztanak 
a felveendő növendékekkel szemben, hogy a 
négy, sőt több középiskolai osztállyal bírókat 
is fölvételi vizsgára kötelezik. Ezek közül is á 
esak azokat bocsátják fölvételire, akiknek az 
összes középiskolai bizonyítványaikból kitűnik, 
hogy a magyar nyelvből, mennyiségtanból és 
rajzból mindig legalább jó osztályzatuk volt. 
Az ipari szakiskolák — bár ezekből több van 
az országban — még mindig képtelenek arra, 
hogy az iparostanonc-mté'iményi fölöslegessé 
tudnák tenni. 

Mindezekből világosan látható, hogy égető 
szükség van olyan intézményre, amely a művel-
tebb ifjúságnak lehetővé tegye, hogy művelt-
ségi színvonala leszállításának veszedelme nél-
kül iparossá lehessen. 

A mostani körülmények között sok szülő 
azért nem adja iparosnak a fiát, mert irtózik 

az iparostanonc-iskolától, amelyben csupa kétes 
erkölcsű tanulót sejt. 

Föltehető, hogy a szülők, ha nyílnak ilyen 
osztályok, keresve keresik majd azokat a váro-
sokat, ahol ilyen intézetek vannak. Ezekben 
az iskolákban a tanítás idejét s az órák számát 
az iskola fogja megállapítani és nem a meste-
reknek sokszor rosszakaratú szándéka, kapzsi-
sága, kényelme és akaratossága. 

A mestereknek •— oly sokszor tapasztalt — 
hátrányos befolyása megtörik a szerződés erején. 
A szülők olyan szerződést kötnek majd velük, 
amely az iskolai oktatást egy sorba helyezi a 
tulajdonképeni ipari kiképzéssel. 

A szülőknek — a szerződés kötésekor — 
alkalmuk lesz a műhelyi munkaidejét, úgyszinte 
az elméleti oktatás idejét szabatosan megálla-
pítani, annál is inkább, mert a jobb műhe-
lyekben már most szokás a tanoncoknak 
— mivel a mesterek őket élelmezésben nem 
részesítik — a belépés napjától fizetést adni. 
A szegény ifjú, aki ebből a csekélyke fizetés-
ből kénytelen magát fenntartani, erről nem 
mondhat le, ellenben a jobbmódú, mondjuk 
rendezett körülmények között élő családok 
gyermeke nem szorul arra a pár fillérre, lemond-
hat róla, kiköti azonban magának, hogy ennek 
fejében a mester a tizenkét fél munkanapból 
3-at 4-et engedjen át neki, illetve az iskolának. 

A mester nem károsodik, ellenkezőleg, művel-
tebb tanonctól jobb, finomabb és pontosabb 
munkát nyerhet. Az iskola is nyer. 3 — 4 fél-
nap már 12 —16 órát képvisel, ha ehhez hozzá-
adjuk a vasárnapi 4 órát, rendelkezésünkre áll 
már 20 óra, amelyet ki is lehet alaposan hasz-
nálni az ügy, illetve iparoktatás javára. 

A ma is érvényben lévő iparostanonc-iskolák 
szervezete 21. § a) pontjának második bekez-
dése világosan kimondja, hogy az olyan iparos-
tanonc, aki 4 közép- vagy 3 felső elemi-iskolai 
osztályt sikeresen bevégzett, iparostanonc-iskolai 
tanítás alól felmenthető. Ez a pont — első 
tekintetre — ellenem szól, de ha a felmentés 
megadható, akkor meg is tagadható. Joggal 
azonban csak akkor, ha a már megszerzett 
műveltségének megfelelő továbbképzésben része-
síthetjük az iparostanoncot. 

Ha ezt a magasabb fokú iparostanonc-iskolát 
meg tudjuk teremteni, akkor iparoktatásunknak 
s ezzel kapcsolatosan iparfejlesztésünknek oly 
lendületet adunk, amely rövid idő múlva lát-
tatni fogja dúsan termő gyümölcseit. Akkor 
megteremtettük a modern komák teljesen meg-
felelő ipariskolát, amelybe bátran küldheti gyer-
mekeit az a magasabb kultúrfokot elért magyar 
középosztály is. 

(BudapestJ Barton Imre. 
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Keleti képek. 
Ha a Száván túl vagyunk, bátran állíthatjuk, 

hogy Keleten járunk. Az építkezés, a viselet, 
a népszokások magán viselik a Kelet jellegét: 
a török bélyeget. 

A boszniai török látszólag különbözik a ben-
szülött törökországi testvérétől. Ez külsején, 
egyes szokásán látszik. Belsejében, jellemében, 
lelkületében azonban semmiben sem különbözik 
a két testvér. 

Boszniában a török is úgy beszéli a bosnyák 
nyelvet, mint a horvát, szerb, albán, cseh honfi-
társa. A bosnyák nyelv nem egyéb, mint a 
szerb-horvát keveréke. 

Egy hatalmas kapocs azonban összefogja a 
törököt, lakjék ez bárhol, s ez a vallása. A 
török elsősorban muzulmán és ez különbözteti 
meg a hitetlen gyaurtól. 

Másodsorban a török kényelmes. S ha a ké-
nyelemnek skálát lehetne készíteni úgy a török 
elfoglalná a legmagasabb fokot, elannyira, hogy 
bátran végtelen kényelemnek, avagy ázsiai tét-
lenségnek lehet nevezni. 

Török szokás, hogy a népes utcán lekuporo-
dik. Hátát a falnak támasztja s belebámul a 
világba. Az előtte nyüzsgő, mozgó hangyabolyt, 
a dolgozó horvát, szerb honfitársait oly nyuga-
lommal nézi, hogy megirigyelhetné akár egy 
telivér angol is. 

Munkája lassú. Elete egyhangú. S amellett 
a tisztaság iránt a kényelemhez hasonló fokú 
antipátiával viseltetik. A ruházata az ismert 
gazometeres nadrág, selyempruszlik — ebben 
főleg a sárga színt kedvelik —- rövid kabátka 
elálló, leffentyüs oldalrészekkel ; széle sötét 
zsinórzattal beszegve. 

Egy jóravaló aga, bég vagy effendi (föld-
birtokos, gróf, úr) selyemben jár. A mualim, 
hodzsa, hadzsia, hafiz (tanító, pap, szerzetes, tu-
dós már t. i. aki a Koránt könyv nélkül tudja) 
megelégszik posztóruhával és fehér patyolat-
pruszlikkal. 

A ruházat tetőpontja, amint illik, a töröknek 
is feje tetején ül. Rendesen a török haját is le-
borotválj i. Boszniában azonban ritkábban lát-
juk ezt. A fej azonban itt is be van csoma-
golva. A feje búbján van a piros fez, mely 
ugyan jóféle brünni posztóból készül, valahol 
Csehországban. Azután következik a turbán. 
A köznép tarkaszínű, sálforma posztóval tekeri 

körül a fezt. A hadzsia, aki Mekkában járt, a 
tudós hafiz, ki a Koránt könyv nélkül tudja, 
az effendi, a muftija főpap fehér keszkenővel 
csavarja körül fejét, jeléül annak, hogy a fő : 
tudományokkal bővelkedik, ez pedig ugyan-
csak a fő. 

Mezítlábos törököt nem igen lehet látni. 
Még a napszámos is bőrsarut visel, melyet a 
dzsamiába való beléptekor letesz. 

A nők ruházata egyetlen bő ruha, mely cél-
jának teljesen megfelel, mert a női testből 
ugyancsak nem árul el semmit, ami úgy a nőre 
valamint a férfira igen nagyon üdvös, tekintet-
tel arra, hogy e pontban a török nem ismer 
tréfát. Hány szép, deli legényt találtak reggel 
az utcán halva, csak az oldalán volt egy kés-
hegyni lyuk amelyen keresztül a lelke épen 
csak, hogy kiszökhetett. 

Fegyvert már nem igen viselnek az öltözé-
küket kiegészítő bőrtüszőben, de mindegyiknek 
ott van a szép, hosszú, élesre fent handzsárja 
s ezt bizony el nem szedi tőle semmiféle civi-
lizáció. 

Brcka meglehetős nagy város a Száva part-
ján. Tipikus boszniai város. Lakossága fele török, 
többi szerb, horvát. A török negyed fölismer-
hető piszkos, keskeny utcáiról ; alacsony házai-
ról. Sok a török templom. Gömbölyű kupola, 
mellette fogpiszkáló formájú minaret. A minaret 
közepe táján ajtó van, mely keskeny járóra 
vezet. Ez körül van kerítve egy alacsony rács-
csal. Délben, este itt adja tudtul az igazhívők-
nek a muezzin (kikiáltó), hogy : Allah nagy, Allah 
végtelen stb. 

Csoportokban jönnek a férfiak. A kútnál 
kezet és lábat mosnak, majd pedig a bejárat-
nál és benn a templomban megkezdődik az áj-
tatosság. Miközben az imádságot mormogják, 
oly testmozgást visznek véghez, hogy svéd gim-
nasztikának is beválik. 

Most van épen a törökök nagyböjtjük a 
ramazán. Ez azután teszi. Enni, inni és dohá-
nyozni nem szabad reggeltől estig. Ezt szigo-
rúan meg kell tartani, mert az olyant, aki ezt 
megszegi, kiüldözik a világból. 

Az ételt, italt még állja az igazhitű, hanem 
a dohányzást, azt nehezen. 

Este V26—ti órakor végre megjelenik a 
Venus mint első csillag a keleti égbolton. Ezt 
lesi már a muezzin a minaret tetején. A csillag 
láttára elsüt egy kis mozsarat és ez a jel az evésre. 
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A boltajtókban, s a műhelyek előtt ott ku-
porognak a török atyafiak a kész cigaretta a 
szájukban, a kezükben a gyújtó. Mihelyt a 
mozsárdörejt hallja, ég már a gyújtó s bodor 
füstfelhő viszi az aznapi bánatot. Most már 
vígan pöfékel s megy vacsora után nézni. 

A piacon nyárson sül a birka. Két kormos-
képű alak forgatja a nyársot, míg a harmadik 
a parazsat igazgatja, hogy mindenütt ropogós 
legyen a pecsenye. Ennek ugyan olyan faggyú-
szaga van, hogy megijedünk tőle, a török azon-
ban 20 vasért kap egy okát (228 deka) azt 
bal kezébe veszi, a hóna alatt ott a lepény, 
mely bizonytalan anyagból készült. Lehetne 
jóféle fekete föld is! S míg jobbjával egy-egy 
falatot csíp — mert kést nem használ — szom-
szédjának jó étvágyat kíván. Amely ilyen pe-
csenyéhez kell is. 

A kávéházak is megtelnek, s folyik a csen-
des: ferbli. No! azt mondja még valaki, hogy 
nem terjed a civilizáció ! 

Kávéház! Ezalatt ne tessék valami európai 
fogalmak szerinti díszes csarnokot érteni. Ez 
egy fapajta, melynek egyik oldala elmés szer-
kezettel nyáron egészen, télen pedig annyira 
félretolható, hogy az ember szerényen bejuthat. 
Magasan ne hordja fejét a vendég, mert a 
mestergerenda — Tompa szerint — alázatos-
ságra tanít. Ez itt is az eset. 

Asztal nincs, de minek ? A vendégek a gyé-
kényszőnyegre kuporodnak, amúgy török módra 
ülve. 

A kávés deli, öles legény, aki ugyancsak ért 
2 — 3 perc alatt finom párolgó, fölséges, de 
fölötte forró kávét — sütni. A török nyelvben 
tudniillik a főzni szó hiányzik ilyen esetben, 
mert azt mondja szóról szóra fordítva: süss 
kávét! (Pécsi kavu!) 

A háttérben van egy nyitott tűzhely. Ott áll 
egy háromlábon valami pléhből készült négy-
szögletű bödön telve vízzel. Alatta égő bükkfa-
hasáb, félig izzó parazsa. Most elővesz a kávés 
egy kis, sárga- vagy vörösrézből való ibriket. 
Oldalán hosszú nyél van. Ebbe az ibrikbe tesz 
egy kávéskanálnyi eredeti, rendesen csempészett 
arabs kávét, jegy kockacukrot, mely Itália 
felől Montenegron át jött a finánc tudta és 
beleegyezése nélkül. Most a" bödönböl forró 
vizet bocsájt az ibrikbe s ezt odatolja a pa-
rázs közé. 

Az felforr egy-két perc alatt, s most kiönti 
egy pici kis findzsába s kész az isteni ital. 
Az igaz, hogy az alja is benne van a findzsá-
ban, hanem az a művészet aztán, a tiszta kávét 
úgy leinni, hogy a zacc maradjon. 

Korcsmába nem megy a török. Szeszes ital 
tiltva van. Ha azonban iszik, úgy csendben 
— otthon — csinálja, hogy ne lássa senki. 

Azt mondják, amíg a török nem iszik, addig 
használható, józan ember, ha azonban inni kezd, 
úgy föltétlenül leissza magát a sárga földig. 
(Lám, hogy ragad a civilizáció!) 

Ez a dáridó tart reggelig. Reggeli szürkü-
letkor aztán betevődik a kávéház ajtaja s kiki 
nyugalomba. 

Reggel minden csöndes. A török nem dolgo-
zik az egész ünnep alatt, csak a szegénysorsú 
húzza az igát, azonban böjtölni ő is köteles. 

Az utca képe csöndes. Egyszerre csak lázas 
sietséggel jön felénk egy csoport férfi. Lassan-
ként kibontakozik a kép. Török temetés kö-
zeledik. 

Amilyen különleges az élete a töröknek olyan 
a halála is. Ha valaki meghal, úgy azt Bosz-
niában is be kell jelenteni a hatóságnál és a 
hodzsájánál, a plébánosnál. 

Orvos azonban nem megy a halottat meg-
vizsgálni. Mihelyt meghalt valaki, fehér gyolcsba 
csavarják. Két szál deszkát összerónak s erre 
kerül a holttest, melyet deszkástul fekete posz-
tóval terítenek le. S most eltemetik ; a halálo-
zás után egy fél vagy egy órával. Két-négy 
ember a vállára kapja s valósággal futnak vele. 
Az utcán haladva innen is, onnan is eléugrik 
egy török s fölváltja azt aki viszi. Ilyenformán 
a hordozók folyton cserélődnek s mire kiérnek 
a temetőbe valami százan is vitték a holttestet. 

A sír egy kissé lejt s fekve temetik el a 
halottat. Pejfául, ha férfi volt a halott, egy fa 
kerül, melynek tetejére turbánt faragtak, ha nő 
volt egy sima fa. A törők nő még a síron túl 
is kevesebb a férfinál. 

(Brèka.J Tas József. 

I R O D A L O M . 
A Népmívélés 9. és 10. kettős száma ismét 

11 íven és az előbbi számokhoz hasonló gaz-
dag tartalommal jelent meg. Ezúttal is a leg-
előkelőbb tanügyi politikusok és pedagógusok 
népszerűsítik eszméiket a Népmívelésben. így 
Haláss Ferenc miniszteri tanácsos terjedelmes 
tanulmányt írt „Nemzeti állam és népoktatás" 
címen. Ez a tanulmány a legszélesebb körökben 
kelt majd méltó figyelmet, mert tényleges álla-
potainkról, a kormánynak legközelebbi tanügyi 
teendőiről és ezek megokolásáról nyújt érdekes 
és világos képet. A folyóirat 23 rovatban 
összesen 30 önálló cikket és számos apróságot 
foglal magában. A cikkek legtöbbje a nép-
oktatás ^tanulmányi ügyeinek előbbrevitelét 
célozza. így Halász Sarolta a kisdedóvók mű-
vészi hatásáról, Szabó Kálmán az elemi iskolai 
fogalmazás tanításáról, dr. Schmidt Mária a 
polgári iskolai nyelvtanításról, dr. Weszely 
Ödön a tanítóképzők szakfelügyeletéről, Barna 
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Jakab a gyermekjátékok társadalmi jelentő-
ségéről, dr. Jablonkay Géza a népiskolai mű-
vészi nevelésről, Gyuris Géza a magyar slöjd-
tanításról, Bardócz Pál az ú j iskolakönyvekről 
írnak tartalmas cikkeket. A külföldi tanügyi 
mozgalmakról a folyóirat minden irányban 
tájékoztató képet nyújt. A Népmívelésnek ez a 
legújabb kettős száma is az iskolát, a tudo-
mányt, a társadalmat és a mellékszakokat illető 
kérdésekben gazdag tartalmat nyújt. A Nép • 
mívélést Bárczy István és Weszely Ödön szer-
keszti és a Franklin-Társulat kiadásában jelenik 
meg. Előfizetési ára évenként 20 korona. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: báró Biedermann 
Rezső szentegáti nagybirtokosnak, aki a sziget-
vári áll. polgári fiúiskola létesítésere 60.000 K-t 
adományozott, továbbá Buchon Ödön szigetvári 
ügyvédnek, aki ugyanezen iskola építési költ-
ségeihez 1000 K-val, valamint a szigetvári 
takarékpénztárnak, Bittó Istvánnak, Salamon 
Gyulának, Vermes Györgynek, Krizsány Ferenc-
nek és Himmer Antalnak, akik egyenként 340, 
250, illetve 200—200 K-val járultak hozzá ; 
báró Biedermann Rezsőné, szül. Bleichröder 
Elza bárónőnek a szigetvári áll. polgári leány-
iskola részére 60.000 K értékben tett ado-
mányáért. 

K i n e v e z t e : Dézsi Dénes oki. tanítót a 
válasziíti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Dávidné 
Gross Ida oki. tanítónőt a kolozsvári áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Veöröss Vilma oki. tanító-
nőt a kunos vágási áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Darabánt András oki. tanítót a havasközi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Farkas Mária oki. 
tanítónőt a pozsony-rendezőpályaudvari áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Nándor Ferenc oki. 
el. isk. tanítót a balatonfüredi „Erzsébet szeretet-
ház "-hoz családtanítónak; Pozsoni Paula oki. 
tanítónőt a nagylaki áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; ifj. Sárvári József oki. tanítót a szent-
adorjáni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Sébesztha 
Róza oki. tanítónőt a majdáni áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Lieb Tivadar oki. tanítót az 
osztrópataki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Zelenka 
János oki. tanítót a csányteleki áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Schramm Béla oki. tanítót a hódo-
sáni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Tóth András boldogasszonyfalvai közs. el. isk. 
tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte : Rolkó 
Ottilia marosbogáti áll. el. isk. tanítónőt a 
íözéri áll. el. isk.-hoz ; Oravecz Julia abaúj-
szántói és Hódy Ilona füzérkomlósi áll., el. isk. 

tanítónőket kölcsönösen ; Karácsonyiné Groó 
Gizella nagylaki áll. el. isk. t inítónőt az orsovai 
áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Szilágyi József 
madarászi munkaképtelen gör. kel. el. isk. 
tanítónak évi 660 K-1 ; Méhes Mihály kisannai 
munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 300 K-t ; 
Raducz Jenő kiscsergedi munkaképtelen gör. 
kath. el. isk. tanítónak évi 320 K-t ; Stán 
Sebestyén nyugoti felsőszombatfalvi munka-
képtelen gör. kel. tanítónak 480 K-t, ideig-
lenesen; Popovics Valér varadiai áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 600 K - t ; Laka 
Meletius kepedi áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1060 K - t ; Jeszenszkyné Paulinyi 
Ida korponai áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 680 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Soólcy János nyug. szentmihályfalvai róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Csörgey Julianná-
nak évi 300 K - t ; néh. Brózik Károly békés-
csabai ág. h. ev. el. isk. tanító özv., szül. Mosz-
nyik Etelkának évi 728 K - t ; néh. Moldován 
János oroszfájai nyug. gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Pinty a Máriának évi 300 K-t , két 
kkorá árvájának pedig összesen 100 K - t ; néh. 
Szabó Salamon folti nyug. gör. kel. el. isk. 
tanító özv., szül. Hamer Máriának évi 400 K-t, 
kkorú árvájának pedig 66 K 66 f - t ; néh. Bizó 
Gábor négerfalvi gör. kel. el. isk. tanító özv., 
szül. Fanta Máriának évi 300 K-t ; néh. Volenti)- 
János simándi gör. kel. tanító özv., szül. Jo-
veszku Annának évi 543 K-t és Gyula nevű 
kisk. árvájának 90 K 50 f-t, mindössze 633 K 
50 f-t ; néh. Molnár József mátraderecskei róm. 
kath. tanító özv., szül. Borsos Erzsébetnek évi 
300 K-t és Emil nevű kisk. árvájának 50 K-t, 
mindössze 350 K-t; néh. DanassyAntal nyug. egri 
róm. kath. el. isk. igazgató-tanító özv., szül. 
Perger Juliannának évi 706 K-t, Mária nevű kisk. 
árvájának 117 K 66 f - t ; néh. Bagi József 
tar jáni ev. ref. el. isk. volt tanító özv., szül. 
Kiss Zsófiának évi 407 K- t ; néh. Dobra Mihály 
bustyaházai nyug. gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Surin Júliának évi 421 K-t. 

Jóváhagyta: a „Pécsi Tanítónők Egyesüle-
tének" alapszabályait. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Többeknek. Pest megye kir. tan felügyelősége 

V. ker., Sziget-u. 9. sz. a. van. — St. J. Szigetúj-
falu. A törvényes minimum — fájdalom! — 
még mindig 600 K, 2 szobából álló tisztessé-
ges (padozott) lakás és V* hold kert. — 
K. J. Lesenczetomaj. Törvény értelmében 
minden tanítónak joga van legalább 2 szobából 
álló lakáshoz, vagy megfelelő lakbérhez. Ha 
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nem adják meg, forduljon a közig, biz.-hoz. — 
0 . J. K — l j i gör. kel. tanító. A kir. tanfel-
ügyelőségre tartozván, szíveskedjék ismételten 
is oda fordulni. — Felekezeti tanító. I. Az 
elnök úrnak van igaza, mert a törvényes mi-
nimum — fájdalom ! — még mindig csak 
600 K. 2. Az iskolafönntartó kérelmére azonban 
az állam kiegészíti 800 K-ra. Kérje az elnök 
urat, hogy folyamodjanak. 3. Ha nem hajlandók 
kérvényezni, csak azt teheti, hogy más állásra 
pályázik. — Sz. J. B. A felekezeti tanítók 
kedve? menyes vasúti jegyének ügyében még 
eddig — legalább tudtunkkal — nincs döntés.— 
Sz. Z. N.-Nádudvar. 1. A nem-magyar ajkú 
iskolákra vonatkozó utasítás most van tárgyalás 
alatt. 2. Rendes tanítói állásra való megválasz-
tatásának idejétől, mivel akkor már volt ok-
levele. — P. J. I.-Tarnócz. A nyugdíjba 

,fölvett összeget megcsonkítani nem szabad; 
forduljon a közigazgatási bizottsághoz. — 
Gy. J. óregfalu. A felekezeti iskolába járó 
tanulók ingyenkönyvvel való ellátásáról első-
sorban az iskolafönntartó tartozik gondoskodni. 
De a politikai községnek nem kötelessége a 
hitfelekezeti iskolai tanulókat ingyen-tanköny-
vekkel ellátni. Csak az esetben volna köteles-
sége, ha valamely más felekezetnek már ad 
a községi alapból hasonló segítséget, akkor az 
egyenlőség elvénél fogva a többi felekezeteknek 
is köteles ilyet adni. — H. I . H. Bizony be 
fogják sorozni és tanítókat megillető kedvez-
ményt nem kap, ha nyilvános iskolában nincsen 
szervezett álláson. A nevelőkre nem vonatkozik 
a tanítókat megillető katonai kedvezmény. — 
H. E. I. Hogy követhetett el önmaga iránt 
oly nagy meggondolatlanságot, hogy bár 5 
évvel ezelőtt, tanítóskodása alatt, önkéntesi 
évet is szolgált, még mai napig sem folya-
modott nyugdíjintézetbe való fölvételért ? — 
H. I. M. Iskolai kötelezettségre vonatkozó 
törvényt és törvényes utasítást megkerülni, 
annak a háta mögött esti iskolázást divatba 
hozni sem a tanítónak, sem az iskolafönntartó-
nak nincs joga. Módját kell annak találni más 
úton, hogy azon szegény szülők gyermekei 
is részesüljenek nappali oktatásban, ha másként 
nem : a délelőtti órákban, félnapos oktatás 
mellett, délelőtt végezzék iskolai teendőjüket és 
délután szabadok lévén, iskolamulasztás nélkül 
legeltethetnek estig. — L. T. Ha katonai gya-
korlatra behívják, köteles iskolafönntartó ható-
sága önt a kijelölt időben az iskolafönntartó 
pénztár terhére helyettesíttetni a kántori teen-
dőkben, sőt, ha esetleg tanítói működést is 
kellene teljesítenie, abban is. De hát a tanítót 
katonai gyakorlatra csak a tanítási szün-
időkre hívják be, ezért csakis mint kántor 
helyettesítéséről lehet szó. Semmi esetre sem 

ön tartozik fizetni a helyettes költségeit, mi-
vel ön törvényes kötelezettséget teljesít. — 
N. D. Ha mindezideig nem számították be 
kiutalványozott korpótlékát a nyugdíjigénybe, 
adjon be folyamodványt eziránt a közoktatás-
ügyi minisztériumba. Illetékegyenérték ügyében 
tájékozásul nézze meg a Tanítók Tanácsadójá-
ban az Illetékegyenérték című §-t. 3-ik kérdé-
sére válaszunk az, hogy ez a követelés nem 
jogos és tanítói álláshoz nem is méltó az ilyen 
munka. A gróf úr ne alázza meg a tanítót 
annyira, hogy ilyen munkákra kényszeríti, hiszen 
akad cselédjei között elég munkás, aki ügye-
sebben tudja ezeket mindennapi foglalkozásánál 
teljesíteni. — Név nélkül. Az illető tanító özvegye 
elveszti nyugdíját, ha újra férjhez megy. — 
B. H. ANéptanítók Lapjában külön cikkben szól-
tunk erről, a tanfolyamok nyitása alkalmából.— 
D. I. Cs. Az 1903. évi törvény csak tanítók 
részére állapít meg korpótlékot. — M. M. Önnek 
nincs joga több fizetéshez, mint amennyit bizto-
sítottak. Ha igaz az, hogy a másik tanítónak 
több volt és azt leszállították, ezt a dolgot nem 
ön van hivatva korrigálni, hanem már akkor 
kellett volna valakinek a kir. tanf. tudtára adni. — 
T. I. A tanítói állással seftelni nem lehet. 
8 esztendei szolgálat után nem adnak nyugdíjat, 
és az is tilos dolog, hogy valakinek nyugdíja-
zása előtt az ő kedvéért emeljék a fizetést, 
hogy . aztán nagyobb nyugdíjat húzzon. — 
Sz. L. Névtelen levélre nincs válaszunk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tanítók ílzetésügye. A képviselőház 

pénzügyi bizottságának f. hó 10-iki ülésén a 
napirend előtt Sághy Gyula előadó kérdést 
intézett a miniszterhez, mi igaz a lapok ama 
híréből, hogy célja a tanítók fizetését évi 2000 
koronában megállapítani ? Apponyi Albert grof 
közoktatásügyi miniszter a híreszteléseket ten-
denciózusoknak jelenti ki, amelyek kitalálása 
és forgalomba hozatala csak azoknak lehet 
érdeke és célja, akik közállapotaink megnyug-
vását abszurd híresztelésekkel, izgatásokkal, 
túlzott és megvalósíthatatlan remények és igé-
nyek felköltésével és az ezek nyomán keletkező 
elégedetlenség szításával akarják meghiúsítani. 
Számadatokkal mutatja ki, hogy a nyugat-
európai államokban a tanítói fizetések mini-
muma sehol sem éri el a lapok által híresztelt 
összeget. Ismételten utal a f. hó 9-én mái-
elmondottakra és ismétli, hogy a pénzügy-
minisztériummal tárgyalások folynak, sőt befeje-
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zésük közel áll. Konkrét számokról beszélni 
teljesen időelőtti, e részben nem nyilatkozhatik, 
de kijelenti, bogy törekvése a népiskolai okta-
tást teljesen európai színvonalra emelni és ezzel 
a tanítók sorsát is, jóllehet az anyagi erők 
aránytalanok, a nyugati államok tanítóinak 
sorsával lehetőleg egyenlővé tenni. Később Szabó 
Kálmán fontos szociális kérdésnek mondta a 
tanítói fizetések kérdésének megoldását és gyors 
intézkedésre kérte a minisztert. Apponyi gróf 
erre újra fölszólalt. Kijelentette, hogy Szabó 
a tanítói fizetések kérdésének szóbahozatalával 
nyitott ajtókat döngetett. Erre a kérdésre már 
válaszolt, csak azt teszi még hozzá, hogy a 
pénzügyminiszternek van érzéke e kérdésekhez, 
de akármilyen zseni legyen, még sem alkimista. 
Ne üljenek föl a tanítók azoknak a sötét ala-
koknak, akik, mikor módjukban állott, semmit 
sem tettek értük. Gyorsan fog cselekedni, lehet, 
hogy néhány hét múlva már konkrét javas-
lattal áll elő. 

— A tanítóképző-intézetek túlprodukció-
jára hívta föl a figyelmet Hoitsy Pál képviselő 
a képviselőház pénzügyi bizottságának f. hó 
10-iki ülésén. Apponyi Albert gróf maga is 
konstatálta, hogy különösen a tanítóképzőknél 
túlprodukeió van. A minisztériumokban ezer 
számra fekszenek kérvények és egy-egy jobb 
helyen lévő állásért két-háromszázan is folya-
modnak. Sokszor látja a nyomort, és bármeny-
nyire fájjon is neki, igen* sokszor nem tud 
segíteni. Ma még nem mehet tovább, mint 
hogy konstatálja a bajt, de föladatának fogja 
tekinteni, hogy a bajt orvosolja. 

— „Deák Lajos szobája". A Marostorda-
varmegyei Ált. Tanítóegyesület a Tanítók 
Házában tett 4000 koronás alapítványa kapcsán 
a marostordamegyei szobát a kir. tanfelügyelő 
nevéről Deák Lajos szobájának elnevezni hatá-
rozta „azon nagy szolgálatokért, melyeket közel 
negyedszázad óta a tanfelügyelő a nemzeti 
kultúra érdekében teljesített és azon állandó 
szeretetért, amelyet a tanítósággal szemben 
mindig tanúsított". 

— 40 éves tanító. Esztergályos József 
mocsai (Komárom m.) róm. kath. igazgató-
kántortanító 40 éves tanítói működésének meg-
ünneplésére a „Tata és Kisbér-vidéki róm. kath. 
tanítóegyesület" XI. évi rendes közgyűlését 
Mocsán tartotta. A pápai érdemkeresztes tanító 
11 év óta elnöke az egyesületnek. A jubileumi 

ünnepség fényesen sikerült. A vidék előkelő-
sége és egész Mocsa község ünnepelt, vallás-
különbség nélkül. Lőrinezy György kir. tan-
felügyelő indítványára a 80 terítékű közebéden 
jelen voltak 150 koronát adtak össze, Eszter-
gályos József nevét viselő jótékony alapra. A 
gyűjtést folytatják. 

— Tanítóegyesületi közgyűlés. A „Kis-
küküllővármegyei általános tanítóegyesület" 
XXXII-ik rendes közgyűlését Dicsőszentmár-
tonban tartotta meg. A közgyűlést megelőző 
Rákóczi emlékünnepen, melyen a vármegye taní-
tóságából alakult dalkör a „Himnuszt" énekelte, 
Osz János tanító magasröptű ünnepi beszédet 
mondott. Makkay János tanító pedig Ábrányi-
nak a „Kurucok királya" című költeményét 
szavalta. Végre a „Szózat" eléneklése után 
dr Szabó Mihály kir. tanfelügyelő mondott 
igen szép beszédet, melyben a tanítóságot a 
hazaszeretet ápolására buzdította. Az ünnepség 
után kezdetét vette a közgyűlés, melyen G-ráczy 
Ferenc elnök betegsége következtében, az egye-
sület alapítója, jelenleg örökös tiszteletbeli 
elnöke : Nagy János elnökölt, ki megnyitván 
az ülést, megható szavakban méltatta az egye-
sület négy tagjának, névszerint Kósa Sándor 
polgári iskolai igazgató, özv. Lakatos Mihályné, 
Kólumbán Ágoston és Téterffy Ferenc áll. taní-
tók érdemeit negyedszázados tanítói működésük 
alkalmából. Titkárnak az egyesület két évi 
munkásságáról nagy érdeklődéssel hallgatott 
beszámolója után a pénz- és könyvtár meg-
vizsgálására kiküldött bizottságok tették meg 
jelentéseiket. Majd a központi választmány 
javaslatait tette magáévá a közgyűlés. Ezek 
során a szegény gyermekek felruházását célzó 
„Vöröskereszt" osztályok megalakítása, illetőleg 
pártolása, az erdélyrészi tanítóegyesületek szö-
vetségébe való belépés, egy vármegyei tanügyi 
értesítő létesítése és a két pályatételre beérke-
zett 5 munka közül egynek a kitűzött 50 korona 
pályadíjjal leendő megjutalmazása kimondatott. 
A jutalmat nyert pályatétel címe : A nép 
erkölcsi romlottságának és vagyoni züllésének 
javítására minő befolyással van az elemi iskola ? 
Szerzője : Kolumbán Ágoston, erzsébetvárosi 
állami tanító. Következett a tisztújítás, melyen 
egyhangúlag választották meg a régi tisztvise-
lőket. A „M. T. O. B."-ba képviselőkül elnök, 
Kósa Sándor és Eperjesi Ferenc küldettek ki. 
Zajzon Samu polg. isk. rajztanító az új tan-
terv alapján ismertette, a kézügyességi okta-
tással kapcsolatosan, a természet után való 
rajzolás módszerét s a rajz- és kézügyességi 
oktatás szükségességét és hasznosságát. Idő-
szerű és tanulságos előadását és gyakorlati 
mutatványait, a gyűlés feszült figyelemmel 
hallgatta. Miután még kir. tanfelügyelő az 
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iskolai ügykezelésnél az újabb rendeleteken 
alapuló tudnivalókat ismertette, az indítványokra 
került a sor s ezek közt kimondotta a köz-
gyűlés, hogy a M. T. 0. B.-át, a vármegye 
törvényhatóságát és a vármegye országgy. kép-
viselőit megkeresi, hogy a tanítóságnak a XI. 
és X. fizetési osztályokba leendő beosztását 
saját hatáskörükben előmozdítsák. 

— El. iskolai földrajzi tankönyvre hirdet 
pályázatot Budapest székesfőváros tanácsa. A 
pályázat nyilvános és a pályamunkát vagy gép-
írással írva legalább, 3 példányban, vagy nyomta-
tott alakban, legalább 8 példányban kell benyúj-
tani. Csak teljesen kész műveket lehet beküldeni. 
Apályamunkák a fővárosi tanács közoktatási ügy-
osztályának vezetőjéhez, 1907. évi március hó 15. 
napjának déli 12 órájáig adhatók be. A pályá-
zatra benyújtott minden egyes kézikönyv után 
a szerzők kötelesek a főváros központi pénz-
tárába 60 (hatvan) korona bírálati díjat be-
fizetni. A befizetésről szóló nyugtát a pályázati 
beadványhoz kell mellékelni. Azoknak a tanítók-
nak, kik nem nyomtatott könyvvel pályáznak, 
a bírálati díjat a tanács elengedi. A pályázók 
kötelesek műveik megbírálásánál az országos 
tantervhez alkalmazkodni. A kézikönyvek rész-
leteikben tartalmazzanak gazdagon illusztrált, 
vonzó szépirodalmi olvasmányokat. Legkívána-
tosabb első sorban Magyarországnak a tanuló 
érdeklődését lekötő színes, részletes ismertetése. 
Tartalma értékes legyen ; sokra, lehetőleg köny-
nyen tanítson. Leírásai adják az egyes vidékek 
rövid történetét, a mai gazdasági és ipari élet 
hű képével, kiegészítve etnográfiai és más életet 
hirdető részletekkel. A pályamunkákat a főváros 
tanácsa által alakított bíráló-bizottság bírálja 
meg, a tanács által megállapított részletes 
szabályzat szerint. A bíráló- bizottságnak a pálya-
nyertes mű kijelölésére vonatkozó határozatai 
végérvényesek. Ez alkalommal is kimondja a 
tanács, hogy az általa kiadott egészségi szabályok 
a földrajzi kézikönyvek borítékának belső olda-
lára kinyomatandók. A főváros tanácsa pálya-
nyertes iskolai kézikönyvnek a főváros községi 
elemi népiskoláiban 4 iskolaéven át való ki-
zárólagos használatát biztosítja az esetre, ha 
azok használatát a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium is engedélyezi. A második és a 
többi kiadásokban kötelesek a szerzők mindazon 
változtatásokat megtenni, amelyeket a bíráló-
bizottság vagy a tanács követelnek, viszont a 
szerzők bármely változtatást a főváros tanácsának 
bejelenteni tartoznak. A pályázók tartoznak a 
könyvek árát is megjelölni, amely ár a jelenlegi 
kézikönyvnek árát fontos ok nélkül meg nem 
haladhatja. A könyvek árát a pályázat eldőlte 
után véglegesen a fővárosi tanács állapítja meg. 
Apályanyertes kézikönyvek kiadói kötelesek a sze-

gény tanulók számára szükséges könyveket 25 % 
árleengedéssel bocsátani a főváros rendelkezésére. 

— Rövid hírek. Hálás község. Orgovány 
pestmegyei község képviselőtestülete a kir. tan-
felügyelő jelenlétében egyhangúlag elhatározta, 
hogy érdemes tanítójának : Mahay Mihálynak, 
tekintettel 35 évi hűséges szolgálatára, az egy-
házi, községi s társadalmi életben kifejtett 
tevékenységére, fizetését 350 korona személyi 
pótlékkal fölemeli s ezt f. évi május 1-től 
folyóvá is tette. — Tanító, mint megyebizott-
sági tag. Bozsogár Gyulát, Véged község 
k.-tanítóját Zala vármegye törvényhatósági 
bizottsági tagjává választották. — Az Eötvös-
alap elnöksége, tekintettel arra, hogy a tagsági 
díjak ez évben gyérebben folynak be, mint a 
mult év megfelelő szakában, lapunk útján arra 
kéri a tagokat, hogy, mivel a két Tanítók Háza 
fönntartása viszont az idén a nagy drágaság 
miatt többe kerül, mint a mult évben: szíves-
kedjenek tagsági díjaikat mielőbb beküldeni az 
alap pénztárába, ily címen: Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. 

— Halálozások. Bálint Mihály, czeglédi 
róm. kath. tanító f. hó 4-én, életének 63-ik 
és tanítóságának 41-ik évében elhunyt. — 
Gyenesi Gyula, nagyenyedi áll. isk. tanító éle-
tének 27-ik, tanítói működésének 7-ik évében 
rövid szenvedés után elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Memento. A vattás- és közoktatásügyi miniszter 
minden szerdán d. u. 4 órakor fogad ; jelentkezni 
aznap d. e. kell. Tóth János államtitkár ugyan-
csak szerdán, valamint pénteken fogad, d. u. 4 
órától kezdve. — Az ügyosztályfőnökök naponként 
déli 12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium épü-
lete : V., Hold-utca 16. sz.) — Az országos tanszer-
múzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen nyitva 
van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 9—1 
óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3—5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fölvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek: a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

T a r t a l o m : Nemzeti állam és népoktatás. Halász 
Ferenc. — A közoktatásügyi költségvetés. — A magyar 
tanító és a szociálizmus. Kúti Zsigmond. — A nemzeti 
szellem ápolása a népiskolában. Zsoldos Károly. 
A fővárosi rendőrség a gyermekvédelem szolgálatában. 
Lakatos Lajos. — Az iparostanonc-oktatás reformja. 
Barton Imre. — S z ü n ó r a : Keleti képek. Tas József. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Bélát 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



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

Megkaphatja e lnpot minden magyarországi jiépoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép-» és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIAD O HIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉB S. 

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

Tanítók fizetésügye. 
Az immár elodázhatatlan tanítói fize-

tésrendezés ügyében kartársaink közt 
nagy a forrongás országszerte. A taní-
tók elégtelen anyagi ellátásának kielé-
gítő javítására irányuló mozgalmakkal 
természetszerűleg mi is rokonszenvezünk, 
mert hiszen a mi lapunk nem egy ízben 
adott kifejezést annak, hogy a tanítók 
jogos kívánságainak teljesítése elől sem a 
kormány, sem a társadalom el nem zár-
kózhatik. Hiszen jelenlegi miniszterünk 
maga is elismerte az előtte megjelent 
első tanítói küldöttség : az Eötvös-alap 
küldöttségének üdvözletére adott vála-
szában, hogy a tanítóság iránt a kor-
mánynak és a társadalomnak „becsület-
beli tartozásai" vannak. 

Gróf Apponyi Albert miniszter azóta 
— saját vallomása szerint — behatóan 
foglalkozott a tanítói flzetésrendezésnek 
épen nem könnyű kérdésével s több 
nyilvános fölszólalásában sejtetni en-
gedte, hogy a tanítókra nézve kedvező 
fordulatot készít elő, sőt újabban — a 
képviselőház pénzügyi bizottsága előtt — 
nyiltan ki is jelentette, hogy az ide-
vonatkozó törvényjavaslatot néhány hét 
múlva a képviselőház elé terjeszti. 

így állván a dolog, nem értjük azo-
kat a fenyegetéseket, amelyekre egyes 
tanítóegyesületek, tanügyi lapokról nem 
is szólva, elragadtatják magukat. Mél-

tán mondotta Sághj Gyula országgyűlési 
képviselő és a képviselőház közoktatás-
ügyi bizottságának elnöke, hogy „soha 
sem volt jobb kézben a tanítóság ügye, 
mint épen most, Apponyi Albert gróf 
alatt, aki teljes szívvel-lélekkel csüng a 
tanítóság ügyén". 

Minden bővebb fejtegetés nélkül, 
ennek fontolóra vételét kérjük mi is t. 
kartársainktól, óva intve őket az ügyünk-
nek épen nem használó túlzásoktól. 

Egyébiránt maga a miniszter újabban 
is nyilatkozott a tanítói fizetésrendezés 
kérdéséről a Délmagyarországi Tanító-
egyesület küldöttségének tisztelgése alkal-
mából, mely így folyt le: 

Schenk Jakab, az egyesület elnöke, üdvözölve 
a minisztert, ismertette az egyesületnek október 
31-én tartott rendkívüli közgyűlésén hozott 
határozatot s rámutatott arra, hogy az egyesület 
az ország déli vidékén, hét nemzetiség-lakta 
területen a magyar állameszmének, a magyar 
közművelődésnek már negyven éve mily nagy 
mértékben állott és áll még fokozottabban a 
mostani oly sokféle, egyes osztályokban tapasz-
talható nemzetközi izgatások és mozgalmak 
ellenére is rendületlenül hivatása teljesítése 
mellett. Az egyesület, tagjai súlyos anyagi viszo-
nyai mellett, saját maguk és családjaik megrövi-
dítésével, az özvegyek és árvák segítésére segítő-
egyesületet alapított. Majd ismét a társadalom 
segítségével, önmagának súlyos megadóztatása 
és a kormány támogatása mellett tanítók gyer-
mekei számára konviktust létesített. A tanítóság 
anyagi helyzete azonban ma olyan, hogy teljesen 

' él van maradva minden társadalmi osztálytól. 
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Fizetése nem áll arányban hazafias, fárasztó, 
odaadással teljesített munkásságával. Azt a 
zászlót, melyet a délvidéken Apponyi Albert 
gróf a közelmúltban kibontott, méltóan akarja 
szolgálni. Ezért kéri a minisztert, vegye ismert 
kegyes jóindulatába a tanítók anyagi helyzeté-
nek javítása iránti kérelmét, melyet az ország-
gyűléshez is beterjesztett, amelyben a tanítóknak 
a XI. és X. fizetési osztályba való beosztá-
sát kéri. 

Apponyi Albert gróf a küldöttséget 
szívesen fogadta és válaszában kijelen-
tette, hogy örömmel értesül arról, hogy 
a délvidéki tanítóság már negyven éve 
oly kitartóan, hűen szolgálja a nem-
zeti eszmét és a sokféle nemzetiségű 
lakosságnak egyesítésére törekszik. Neki 
szívén van a tanítók sorsának javítása. 
Azonban tapasztaljuk, hogy még a nem-
zetnek sem sikerül minden kívánsága 
és így még az övé sem. Mindamellett 
arra törekszik, hogy a tanítók fizetése 
úgy rendeztessék, hogy azzal meg legye-
nek elégedve. ígéri, hogy rövid időn belül 
úgy rendezik a tanítók fizetését, mint a nyugat-
ewrópai tanítókét. Eziránt a pénzügy-
miniszterrel beható tárgyalást folytat, 
amely tárgyalás eredménye nemsokára 
napvilágot fog látni és bízik benne, hogy 
azzal a tanítóság megelégedését sikerül 
kivívni. Valamennyi tanító helyzete lénye-
gesen javulni fog. Különösen méltányolja 
a délvidéki tanítóknak a nemzet össze-
forradására irányuló lelkes törekvését 
és sikeres munkálkodását. Elismerését 
fejezi ki a küldöttség higgadt fölfogá-
sáért, ellentétben a tanítók egy részévél, 
akiket, sajnos, lelketlen izgatóknak sikerül 
färevezetni. 

A küldöttség éljenzéssel vette tudo-
másul a miniszter szavait. Azután Tóth, 
János államtitkárnál tisztelgett a kül-
döttség, aki megígérte, hogy a tanítók 
sorsát szívén fogja viselni. A küldöttség 
megjelent még a függetlenségi pártkör-
ben is és tisztelgett Sághy Gyulánál, a 
közoktatásügyi költségvetés előadójánál, 
akit arra kért, hogy támogassa a taní-
tókat abban a mozgalomban, amelyet 
anyagi helyzetük javítása végett meg-

indítottak. Sághy Gyula válaszában kifej-
tette, hogy mint olyan ember, ki har-
mincnyolc esztendőn keresztül a tanügy-
nek szentelte tevékenységét, jogosult igé-
nyeiket természetesen támogatni fogja. 
Midőn azonban ezt teszi, kéri őket arra, 
hogy nemes hivatásukat lelkesen és haza-
fias irányban teljesítsék és lehetőleg aka-
dályozzák meg ama hazafiatlan irány terje-
dését, amely kifejezést nyer a tanítók egy 
töredékének kassai határozatában. Fölhívja 
továbbá figyelmüket arra, hogy soha sem 
volt jobb kézben a tanítóság ügye, mint épen 
most Apponyi Albert gróf alatt, aki teljes 
szívvel és lélekkél csüng a tanítóság ügyén. 

Népkönyvtárak és a tanítóság. 
Ma már nem olyan világban élünk, 

hogy a falusi ember tudásvágyát kielé-
gíti az inkább rosszul, mint jól össze-
állított kalendáriom. A fejlődő viszo-
nyoktól amely ember elmaradni nem 
akar, annak egyebet is kell olvasnia. 
I t t jut jelentőségre a népkönyvtár fon-
tos szerepe. Egyre-másra hosszabodnak 
most az esték és lesznek kurtábbak a 
nappalok. Az időt pedig tudvalevőleg el 

; kell ölni a falusi gazdaembernek is, aki 
j ha azután olvasnivalója nem akad, el-
! megy a korcsmába, barátságos beszél-
I getés céljából. Lassanként megszokja ezt 

és megtörténik nem egyszer, hogy az 
unalom miatt a teljes anyagi és erkölcsi 
romlás út jára lép. 

A körültekintő, figyelő és okos taní-
tónak kiváló szerepe juthat az irányban, 
hogy a népet hasznos, szórakoztató, lel-
ket üdítő, testet, vagyont meg nem 
rontó időtöltéshez szoktassa. Amelyik 
faluban nincs még népkönyvtár, hozzá 
kell fogni ennek a megalkotásához. 

Nem megy ez olyan nehezen, mint 
eleintén talán gondoljuk. A falvak leg-
nagyobb részében van valamelyes nyoma 
az olvasókörnek, vagy gazdakörnek. 
Azért fejezzük így ki magunkat, mert 
sok helyen van megalakult kör, de a 
működést megkezdeni vagy kiterjesz-
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teni bővebbre, elfelejtik a vezetők. Az 
olvasókör sok helyen csak inkább név-
leg szerepel és legföljebb néhány nem 
odavaló újságból szedi a gazdanép szel-
lemi táplálékát. 

Azokat a szépen munkálkodó falusi 
köröket, amelyek kötelékébe beléptek 
(és ha a faluban népkönyvtár még nem 
működik), hozzájuttatja népkönyvtárhoz 
a Magyar Gazdaszövetség. Ezideig mint-
egy háromszáz népkönyvtárt eszközölt 
ki a hozzátartozó szövetkezeteknek, 
gazda- és olvasóköröknek. Körülbelül 
harmincezer kötetet. Tekintélyes szám 
már ez magában véve is, de ezenkívül 
évenként ad ki a Gazdaszövetség újabb 
meg újabb fölolvasási füzeteket, melyeket 
főként a tanítóság számára készíttet, 
hogy azok a füzetek tartalmát a nép 
előtt ismertetve, a falu erkölcsi és 
anyagi fejlődését könnyebben és sikere-
sebben munkálhassák. 

A fölolvasási füzeteket mindazon ta-
nító ingyen megkapja, aki eziránt egy-
szerű kérelemmel a Gazdaszövetséghez 
fordul. De a földmívelésügyi miniszté-
riumnak is vannak olyan kiadványai, 
melyeket a tanítók levélbeli óhajtásra 
megszerezhetnek, ha azt a minisztérium 
könyvtárához intézik. így ezen az úton 
is szép és értékes könyvgyűjtemény 
szerezhető meg, amely alapját képezheti 
minden falusi népkönyvtárnak. Ha az-
után az áldozatkészséget is sikerült föl-
éleszteni a falu lakóiban, nagyon hama-
rosan megvan a nemesen szórakoztató 
és a község büszkeségét képező könyv-
gyűjtemény. 

A könyvtár dolgában tanulni lehet a 
szociálista szakszervezetektől. Ezeknek a 
megalakulás után az a legfőbb és leg-
első gondjuk, hogy maguknak könyvtárt 
alapítsanak. Áldoznak reá és hasznát is 
látják, mert a könyvre kiadott pénz az 
ismeret, a látókör szélesítésére szolgál, 
szóval olyan célra, amelyre szükség van, 
még pedig nem kis mértékben, az élet 
forgatagában. Nincs is olyan szociálista j 

szakszervezet, amelyik ne szerzett volna 
az alakulás első évében könyvtárt. 

A jó könyv végtelen kincs. Aki nem 
olvas, az nem is tapasztal, és aki nem 
gyűjthet tapasztalatokat, az több, mint 
bizonyos, hogy elmarad. Ezért rendkívül 
fontos a népkönyvtáraknak minden fa-
luban való szervezése. A tanítónak a 
könyvtáralapításnál nagy segítségére le-
hetnek a falusi hitel-, fogyasztó- éa 
értékesítő-, továbbá a tejszövetkezetek. 
(Ez a háromféle szövetkezet van ugyanis 
nálunk jelentékenyebb számmal.) A tiszta 
jövedelemből, illetőleg a tejszövetkeze-
teknél a bevétel arányához képest, szí-
vesen adnak ezek évenként szerény 
összeget a könyvtárgyarapításra. Ha a 
tanító megmagyarázza és be is bizo-
nyítja annak idején, hogy mily sok jó 
fakad a gondosan szerkesztett vagy írt 
könyv olvasása nyomában, nem kerül 
nagy fáradságába, nem sok, de mégis 
jelentékeny összegnek a könyvtár cél-
jaira való kieszközlése. A fogyasztó- és 
értékesítő - szövetkezeteknek alapszabá-
lyaik is előírják, hogy könyvtáralapí-
tásra fordítsák a jövedelem bizonyos 
részét. Ilyen szövetkezeteknél azután 
hivatkozni lehet magára az elfogadott 
alapszabályokra. 

A magyar fajnak magyar nemzeti 
irányban való erősödése szempontjából 
kiváló föladatkört tölthetnek be a falusi 
könyvtárak. Fajunkat erősíteni, szer-
vezni, tömöríteni szükséges. Fölismerte 
ezt a mai nemzeti kormány legtöbb 
tagja is, a mult hibáival szemben, ami-
kor a kisemberek szövetkezeti szervez-
kedését pártolja, támogatja. 

A tanító munkája apostoli hivatás. 
Nagyon is szerény fizetésért nagy föl-
adatok véghezvitelét és teljesítését várja 
tőle az ország. És a tanítóság igyeke-
zett mindig megfelelni a beléje helyezett 
bizalomnak. Elmondhatjuk, hogy leg-
többet tett , nehéz időkben is, hogy a 
magyarságot, a nemzet serdülő ifjúságát 
jóra vezesse és a jó úton megtartsa. 

47* 
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Amikor munkáját megkönnyíteni óhajt-
juk azzal, hogy a népkönyvtárak szerve-
zésére hívjuk föl érdeklődését, hisszük, 
hogy mint máskor, most sem találunk 
kisebb arányú lelkesedést. Örömünk 
volna benne, hogyha az i t t közölt dol-
gok minél több tanító lelkében kelte-
nének visszhangot. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

A Magyar Gazdaszövetség és a 
néptanító. 

Károlyi Sándor a Néptanítók Lapja f. évi 
á5. számában írt „Az új munkatéren" című 
cikkét azzal zárta, hogy: mily módon vehetne 
a tanítóság sikeres részt a Magyar Gazdaszö-
vetség támogatásában, illetve céljainak meg-
valósításában, arról más alkalommal fog szólani. 

Nem célom az ő gondos fejtegetéseinek eléje 
vágni. Jóra célzó szándék ösztönöz a hozzá-
szólásra. Oly vidéken működöm, ahol ezer 
képből vehetem a tanulságot, ahol a kivándor-
lás nagy mérvet öltött, ahol az alkohol és 
nikotin a még gyermekkorban levő ember ellen 
kezdi meg irtóztató hadjáratát, hol a törvény-
hozás szociális intézkedései kősziklára hullanak. 
Hiszen Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter 
négy esztendővel ezelőtt meghozta a gazdaelem 
részére a nyugdíjtörvényt. A földmívesnép nem 
veszi igénybe ; megy Amerikába dolgozni, sem-
hogy itthon igyekeznék a saját szorgalmával 
jobb sorsot teremteni. Kimegy eszköznek, gép-
nek. Itthon nem akar polgár lenni. 

Közoktatási, köznevelési, egész háztartási 
rendszerünkben a hiba. A társadalom nem 
ismeri el a népiskola szerepét, holott a közgaz-
dasági állapotok reformját enélkül megoldani 
teljes lehetetlen. Az egyszerű nép ugyan kezdi 
belátni, hogy a tanító fáradozása az ő javára 
van. És hogy kevés a látszata az ő munkájá-
nak, azért van, mert félmunkát végez. A 8 meg 
10 ezer korona évi jövedelemmel bíró jegyző 
a 8 száz vagy ezer koronás fizetésű tanító 
apostoli fáradozását nem támogatni, hanem 
rontani igyekszik. Alig áll a tanító mellett 
valaki. Tisztelet illesse a kivételeket. 

Nem tartozik ide annak emlegetése, hogy 
mily nagy anyagi és szellemi áldozatába kerül 
egy lelkes néptanítónak az ő ideális és nemzet-
építő fáradozása. 

Mikor a magyar törvényhozás meghozta a 
szociális bajokat orvosló törvényeit, nem gon-
dolt arra, hogy abba a népet bele kell nevelni, 
hogy ezt a belenevelést művelt néptanító nél-
kül elérni nem lehet. 

Az a szerv, melynek neve „népiskola", a 
legelső sorban érdekelhet mindent. Ennek jó-
sága, hatékony szerepe : népjólét, ennek rossza-
sága, tehetetlensége: züllés és nemzeti romlás. 

Nem merész kívánság az, midőn óhajtjuk, 
hogy a népiskola nagyobb terjedelmű telekre 
építtessék, hogy ezen a gazdasági kultúra 
-— mely nagyon is közelről érdekelheti a Ma-
gyar Gazdasági Szövetséget — értelmes gaz-
dákat nevelhessen. 

Szóvá tették, sőt törvényileg fogják kimon-
dani, hogy a gazdasági akadémiákba érettségi-
zett diákok léphessenek. Nagy baj. Tudjuk, 
hogy a középiskolák, a polgári iskolák ma 
mindenre fektetnek gondot, csak a kertészke-
dési hajlam fölébresztésére, ennek istápolására 
nem. Ugyan miféle gazdai érzéket fog vinni 
magával az akadémiára az az érettségizett 
fiatal ember? Sem mijét. A főiskolákon a tanulók 
nem tanulnak, a tanárt nem hallgatják, a fő-
iskolai tanulók szerfölött könnyű életet folytat-
nak. Itt is tisztelet a kivételeknek. 

Sokkal üdvösebb dolog lenne az, ha azt 
mondanák ki : mehet a gazdasági akadémiára 
a képezdét végzett és gazdasági hajlammal bíró 
fiatal ember. Ez azután a maga gyarapított 
tudását, lelkesedését, szakértelmét tudná majdan 
egy-egy jobb népiskolában a közjóra értékesí-
teni. Ez azután lelke lehetne a Gazdaszövetség-
nek, útmutatója az értékesítési szövetkezeteknek. 

Óhajtandó, hogy a járási székhelyeken gaz-
dasági irányú (polgári) iskolák legyenek. A föld-
míves munkája ad alapot az iparnak, kereske-
delemnek. Jószágállomány nélkül nincs tej, 
nincs hús, nincs bőripar. Kender- és lenter-
mesztés nélkül nincs szövőipar. Juhtenyésztés 
nélkül nincs gyáripar. Búza, gabona stb. ter-
melése nélkül nincs kenyér és nincs terménykeres-
kedés. Kertek létesítése nélkül nincs gyümölcs, 
ezek híján nem lehet mód egészséges táplálko-
zásra. Sorolhatnánk elő még sok dolgot, mik 
a földmíves, a gazdaelem szorgalmas foglalko-
zása nélkül nem állhatnak elő. A méhészet, 
szőlészet, selyemtenyésztés szintén a földmíves 
foglalkozása körébe tartozik. Szükséges, sőt 
követelőleg lép előtérbe az, hogy ennek az 
osztálynak jóvoltáért minden lehető megtétes-
sék, hogy bírjon erővel, tudással, mely szerint 
elvégezhesse mindazt a munkát mellyel a föld 
termőképességét előmozdíthatja, termését sok-
szorosíthatja, hogy így a nemzetnek közgazda-
sága boldogabb jövőre nyithasson ajtót. 

A földmíves-, a magyar gazdanépben ápolni 
kell a hazai föld iránt való szeretetet, hogy 
ne vegyen kezébe vándorbotot. A földmíves 
jobb sorsához van fűzve a többi osztály jobb 
sorsa. Es megfordítva. A földmíves, a magyar 
gazda nyomora igazi szülőoka a többi osztály 
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nehéz és súlyos megélhetési viszonyainak. Az 
elvitázhatatlan drágaság, a szociális életnek fáj-
dalmas tünetei mind a földmívesnépnek ke-
vésbé produktív életrendjével állanak összefüg-
gésben. Egyik gazda az ő rossz marhaállomá-
nyával, rossz gazdasági eszközeivel, a másik 
erkölcsi fogyatékosságaival, iszákosságával, nagy-
mérvű tudatlanságával földjének, telkének el-
vesztegetésével néhol elégtelenségével, züllött 
voltával válik terhévé önmagának és a társa-
dalomnak. Ezeket a bajokat oszlatni a gazda-
sági kultúra terjesztésével lehet. A föld kultú-
rális, okszerű művelésével még a közel múltban 
sem törődött senki. Most nyakunkra szakadt a 
teher. Oázokat találunk itt is, ott is. De ezek 
az oázok jelmutatók arra, hogy hol kell meg-
fogni a munka végét. A természet háztartását, 
ujjmutatását kell ellesni és ennek nyomán ren-
dezkedni. Minél nagyobb a népszaporodás, annál 
nagyobb szükségünk van a föld termőképessé-
gének fokozására. Hát ért ehhez a mai gazda ? 
Es fordítunk-e elég gondot arra, hogy meg-
értse? Nevelési rendszerünk gazdasági polgári 
iskolák helyett a fogyasztó-publikum szaporí-
tására állít, szervez intézeteket. Elméleti tudás 
semmit sem ér, mikor arról van szó : könnyíteni 
kell a sorsunkon. íme, már a kiindulási pont 
is eltévesztett, mikor a legkisebb gazdasági 
érzékkel sem bíró érettségizett fiatal emberek 
előtt akarják megnyitni a gazdasági akadémiá-
kat. Annyi földünkön az úrhatnám elem, hogy 
borzadás fog el annak gondolatára: ki fog 
nekünk kenyeret termelni? 

Sok a parlagon heverő föld. Nincs kéz, aki 
megmunkálja. Aki volna, az is Amerikába megy 
földet munkálni. A nép adózóképességét emelni 
egyedül fokozott gazdasági népkultúrával lehet. 

Szerencsétlenség, hogy a militárizmus vér-
es pénzadóban kevéssel nem éri be. 1900-ban 
az összes államok hadügyi költsége 6711 mil-
lió korona volt. Ha ehhez hozzávesszük azokat 
a kamatokat, melyeket az államok a háború-
költségek fedezésére és hadi fölszerelésekre föl-
vett kölcsönök után fizetnek, ez az összeg 
tizenegyezerhétszáz és fél millió koronát tesz 
ki, ami egész Európa esztendei összes jövedel-
mének épen a fele. Ebben a képzeletünket 
meghaladó számtengerben a közgazdasági kul-
túra részére vajmi kevés jut . Harmatcsepp a 
virág szirmán. 

Mennyivel nemesebb, magasztosabb az a hon-
védelmi fegyverkezés, melyet a földmíves ekéje, 
az iparos eszköze, a kereskedő mérlege, a hiva-
talnok buzgalma után mondhat magáénak a 
nemzet. 

A homoktengert ligetekké avatja a szorgalom 
és tanult földmíves kitartó igyekezete. Vad 
vidékek fölé gyáripart teremt a megtakarított 

fölösleg befektetése mellett az ország népe. 
A termékeket kicseréli a kereskedő, helyre-
állítja a mérleget és a szükségleti egyensúlyt. 
A szellemi munkás, meg a közoktatás hivatal-
noki kara őrt áll, hogy ezek a hatalmas f ak -
torok mindig megtalálják a segítőcsapatokat 
az újabb generációkban. 

Amennyit elvonunk a gazdasági kultúrától 
vagy a nép gazdasági irányban történő neve-
lésétől, annyival rövidítjük a nemzetet és tesszük 
mind súlyosabbá az utánunk következők meg-
élhetését. 

Ennek végső eredményében maga az ország 
sínyli a kárát. 

A Magyar Országos Gazdaszövetség követel-
jen a törvényhozástól áldozatok árán is jó 
gazdasági népoktatást. Ilyenre rendezzék be az 
iskolákat. A fölös számban levő intézeteket, 
amilyenekre semmi szükség, sőt, mivel életre-
való intézetektől vonják el az anyagi támoga-
tást, még káros is: szüntessék be. Ha ez be-
következik, lesz jobb élet. A néptanító pedig 
nemesebb lelkesedéssel élhet azoknak a föl-
adatoknak, miket előír pályája. 

(Máramarossziget.) Bökényi Dániel. 

A testgyakorlat általánosítása. 
A testgyakorlatot tanítják az iskolákban ; 

sajnos, leginkább csak az elemi iskoláknál 
magasabb fokúakban. A testi nevelés 10—12 
éves korig szinte kizárólag a családra marad, 
minélfogva legtöbb esetben nagyon hiányos, 
szinte semmis. Leginkább csak megelőző. A 
gyermekeket óvják — úgy, ahogy — a meg-
hűléstől; ez az egész. Tudatos, tervszerű testi 
nevelésről, rendszeres, testedző és fejlesztő gya-
korlatokról alig lehet szó. 

Sok-sok intelligens ember mondja nagy 
Magyarországon, hogy mire való volna is az ! 
A parasztgyermek fákra mászik, cigánykereket 
hány, birkózik, versenyt fu t ; mindez és sok 
egyéb testgyakorlatnak teljesen elegendő. Fele-
dik, hogy a testi erők harmonikus kifejleszté-
sével nemcsak maga a test nyer rendkívül sokat, 
hanem a lélek is. 

Elvégre is a görögök nem osztály és rang 
szerint tornáztak, hanem résztvett a testgyakor-
latokban a nép egész tömege. A nép vérévé, 
második természetévé vált a szórakozás e neme, 
melynek pedagógiai értékét ösztönszerűleg ki-
érezte. Milyen hatalmas eszköze volt a demokrata-
szellemnek, az együvétartozás érzetének a 
palaestra ! 

így kellene annak mindenütt lennie, mert 
bizony még a nyugati nagy nemzeteknél sincs 
így, bár e téren is sokkal előbbre vannak, mint 
mi. Rendeznek mindenféle cifra versenyeket, 
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még az olympiai versenyeket is fölelevenítették ; 
de ez mind csak a felsőbb, helyesebben vagyo-
nosabb, intelligensebb osztályok mulatsága, 
melyhez a százezreknek és millióknak semm 
közük sincsen. 

Hogy a népet a testgyakorlathoz, a testedző 
játékokhoz hozzászoktassuk, azokat vele meg-
kedveltessük, meg kell kezdeni a dolgot az 
elemi iskolában. A tanító dohszó mellett vezesse 
ki, katonás rendben a tanulóifjúságot a határba 
s végeztessen vele szabadgyakorlatokat ; rendez-
het versenyfutást és birkózást is; de az úgy-
nevezett katonai gyakorlatok kevésbé fontosak. 

Rendhez, fegyelemhez szoktatott ifjúság hamar 
beletanul a fegyverforgatásba is. Kevesebb irka-
firka, gramatika s jut elég idő az „ilyenre" is. 
S milyen nagy örömük volna benne a szülőknek, 
az annyira lebecsült parasztságnak. Szép, sza-
bályos testmozgás bizony tetszik a paraszt-
embernek is. De ineg így kedvet kapnak a 
legények is az ilyen mulatsághoz s maguk is 
be fognak állni a sorba. Mennyire esíszolja, 
fegyelmezi, ügyesíti a faragatlan, nyers anyagot 
a rendszeres testgyakorlat, azt mondanunk sem 
kell. Mennyire simábbá, illedelmet és köteles-
séget tudóbbá, törvényt és hatóságot tisztelőbbé 
tenné a népet, szintén nyilvánvaló. 

A tanfelügyeletnek különös gondját kell, 
hogy képezze a testgyakorlat. A községek jutal-
makkal, gyakorlóterekkel, fölszereléssel rendkívül 
előmozdíthatnák e fontos ügyet. A vármegyei 
hatóságok egy kis érdeklődéssel, jóakarattal 
igen sokat tehetnek e téren. Vegye kezébe a 
dolgot a tanfelügyelettel karöltve a vármegyei 
egészségügyi tanács. Kardalokkal, gyermek-
előadásokkal egybekötni az ilyen tornaünne-
pélyeket, nagyban emeli a szép és nemes iránt 
való érzéket nemcsak a működő-, hanem a 
szemlélő- és hallgató-elemben is. 

Az elemi iskolával végezni a testgyakorlatot 
azonban nem elegendő. Ez csak félmunka volna. 
Folytatni kell az ismétlő-iskolában úgy, hogy 
vasárnaponként a délelőtti szellemi foglalkoz-
tatást délután a testgyakorlat kövesse és 
váltsa föl. 

Ez még mind nem elég! Meg kell alakítani 
mindenütt az ifjúsági egyesületeket s ezekkel 
tovább folytatni a testszépítés és erősítés áldásos 
munkáját. Tovább kell nemesíteni a fajt, egész 
a — katonasorig. Ám gyakorolják itt már a 
céllövést is ; de ez nem olyan fontos, mint 
maguk a gyakorlatok. Akinek teste hajlékony, 
keze ügyes, szeme gyakorlott, izma, idegzete 
ép, erős, az könnyen kiképződik jó céllövőnek, 
fegyverforgatónak a katonaságnál is. A szabad-
gyakorlatoknak olyan szerepük van a katonai 
nevelésnél, mint a slöjd-, vagyis a kézügyességi 
oktatásnak az iparnál. Megmunkálja a talajt, 

mely aztán könnyen megnöveszti a beléje vetett 
jó magot. A torna-, labda- s egyéb játékokkal 
elvonatik az ifjúság a korcsmától s egyéb káros 
időtöltéstől. Erkölcsi haszna a testgyakorlatnak 
általában megmérhetetlen. 

Össze lehet kapcsolni e korban a testgyakor-
latot a tűzoltói intézménnyel is, melynek amaz 
a legjobb iskolája. Fegyelmezett, rendszerető, 
törvénytisztelő, jóerkölcsű polgárokat nevelhet 
a rendszeres testgyakorlat. Kell azonban, hogy 
a tanítót e fontos akcióban a hatóságok nem-
csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogassák. 

Aránylag csekély eszközökkel igen sokat 
lehet elérni. Inkább is érzék, jóakarat, honpol-
gári buzgalom kellenek hozzá. Papok, jegyzők 
tegyék magukévá e szent ügyet. Rendezzenek 
gyűjtést, fordítsák a faiskola vagy egyéb intéz-
mény jövedelmét rá; hadd lássa a tanító is 
némi gyümölcsét e tekintetben való fáradozá-
sainak. A tanítóegyesületeknek egyenesen köte-
lességük, hogy ez üggyel behatóan foglalkoz-
zanak. így kapunk majd testben ép és szép, 
lélekben nemes ú j nemzedéket. 

Miért ne lehetne megismételni azt, ami jó 
és hasznos harmadfélezer évvel történt s amit 
a civilizált XX. század ma is bámul, de lanyhán 
végez és követ. 

(Beszterczebánya.) Podhradszky Lajos. 

A gyermek kisebb fokú szel lemi 
rendellenességeiről.* 

A gyermeki lélek tanulmányozásának derűs, 
örömteli fejezetei között találunk komor, sötét 
helyeket is, ezek a szellemi rendellenességről 
szóló részletek: a szellemi abnormitások vizs-
gálata. 

Mi a normális gyermek? Ez olyan kérdés, 
amelyre feleletet adni a tudomány még nem 
képes. Ennek pontos meghatározását nem ismer-
jük, mert nem foglalkoztak vele. A psychiátria 
csak a felnőttekkel foglalkozott. Normális a 
koponya, amelynek látása nem tűnik fel. Ha 
nem tudom, hogy lélegzem, az normális. Nor-
mális, ha a testszervek működése észrevétlen. 
Ha a koponya látása feltűnik, érzem nehéz 
lélegzésemet, fáj valamelyik testrészem : az 
abnormis. Az a gyermek, ki a normálistól 
lényegesen elüt; nem felel meg azon igények-
nek, melyeket a környezet támaszt a gyermek-
kel szemben; nem felel meg azon követelmé-
nyeknek, melyeket a hozzátartozók fűznek a 
gyermekhez : az abnormis. 

Már a legrégibb időben feltűntek a hülyék, 

* Dr. Ranschburg Pál idegorvos szabad előadása a 
„Magyar Gyermektanulmányi Társaság" f. hó 10. 
tartott nyilvános értekezletén. 
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buták, gyöngeelméjűek. 1824-ben megjelent 
francia munka már öt fokozatát különbözteti meg 
a szellem abnormitásainak. Majd 1846-ban jelent 
meg Seguin három csoportja: az idióták, gyönge-
elméjűek és az elmaradott fejlődésüek, vagyis 
kiknek szellemi fejlődésük késik. 

E rendellenességeket Koch tanár, német 
elmeorvos és lélektanbúvár a psychopathiák 
(Psyehopathische Minderwertigkeiten) gyűjtő-
fogalma alá sorolta. 

A kóros lelki fogyatékosság (psychopathia) 
elnevezés alatt Koch mindazon, akár világra-
hozott, akár szerzett, az embert egyéni életében 
befolyásoló lelki rendellenességeket foglalja 
össze, melyek még rosszabb esetekben sefti 
tekinthetők elmebetegségnek; melyek azonban 
a velük megterhelt egyéneket, még legkedve-
zőbb esetben is, a szellemi normalitás és munka-
képesség teljességével nem rendelkezőknek tűn-
tetik föl. 

A psychopathiák lehetnek múlékonyak vagy 
tartósak. Súlyosságukra nézve 3 fokozatot állí-
tott föl. Ezek: 1. a psychopathiás hajlamosság 
(dispositió); 2. a psychopathiás terheltség; 3. 
a psychopathiás elfajultság (degeneratió). 

Ezen felosztás alapján azután egy sereg 
munka jelent meg. Ilyenek: Strümpell, Reukauf, 
Ufer, Trüper, Solhier, Ziehen munkái. Burne- 
ville állapítja meg a szellemileg nyughatatla-
nok osztályát. 

Ganguillet 5 csoportot állapít meg : 1. a 
normális gyermek egyénisége; 2. az értelmiség 
2/Í részét elérő, vagyis 9 éves korban éri el a 
6 éves gyermek értelmiségét; 3. aki 9 éves 
korban a 4 éves; 4. aki 9 éves korban a 2 
éves gyermek értelmiségét éri el; 5. a nulla, 
képezhetetlen. 

Deeroly megállapítja a fizikailag abnormisok 
osztályait : 1. félkezűek ; 2. vakok, süketek ; 
3. abnormis szellemi képességűek ; 4. abnormis 
érzelmi képességűek; 5. görcsös epilepsziás; 
6. abnormis szellemű környezet, hiányos vagy 
rossz nevelés hatása alatt abnormisakká lett 
gyermekek. 

Megemlítésre méltók még Blin, Binet, Demour, 
Léy és Weigandt, würzburgi psychológus, ki 
„Leichtabnorme Kinder" című munkájában 
kóroktanilag a következő csoportokat állapítja 
meg: 1. könnyebb epilepsziások; 2. könnyebb 
hisztériások; 3. nem-aszténiások; 4. gyönge-
tehetségűek, az érzelmi élet alacsony foka; 5. 
az értelmi élet gyönge. Az idetartozók értelmi 
képességük gyönge. A felfog, '(képességben, kép-
zetkapcsolásban hiányzik az a finomság, mely 
a normális gyermeknek tulajdona. Érzelmi motí-
vumok döntők az ítélet alkotásánál. Nincsen 
tiszta képzet, gondolat. Szűk az emlékezés, 
betegesen szentimentálisak, fantaszták. 6. Az 

érzelmi élet gyönge. Az idetartozók szellemileg 
normálisak s csak hosszú nyomozás után talál-
juk őket abnormisnak. Érzelmek sekélyesek. 
Csak az alanyi „én"-ről vannak meg a leg-
egyszerűbb érzelmek, azon túl megáll minden. 
Innen újoncozódnak a betegesen hazudozók, 
fiatalkori lumpok, kártyások, dorbézolok, bűn-
tettesek, legalább kóros motivumok vannak 
jelen, hogy azzá legyenek. Az erkölcsi elme-
zavar azonban nem tartozik ide. Ezen osztá-
lyozás e téren hatalmas lépés volt. 

Nevezetes munka Philippe és Paul-Boncour 
„Az iskolásgyermek elmebeli rendellenességei." 
Ide tartoznak azon esetek, amelyek az isko-
lába való kerüléskor lépnek föl, vagy csak ott 
kezdődnek. Iskolába kerülnek, ott nem állják 
meg helyüket. Tanulnak, elbuknak, ismétlik az 
osztályt, megint elbuknak. Keresztülmennek 
s látszólag normálisak, mígnem megint elbuk-
nak. Pedagógustól orvoshoz, orvostól tanférfiú-
hoz mennek vele. Fokozataik : 1. értelmi gyenge-
tehetségű; 2. epilepszia-hisztéria ; 3. szubnor-
mál gyermek. Ezen utóbbiakhoz tartoznak olyan 
gyermekek, kik a normális küszöbéhez közel 
állanak s valamely mellékkörülmény folytán 
abnormisakká lettek. 

Pl. egy normális gyermeknél előforduló 
adenoid-vegetáció (orrüiegbeli növedék) dado-
gást idézhet elő. Ennek megoperálása által a 
gyermek normális lesz. Egy szubnormál gyer-
meknél, ha meg is operálják, sohasem lesz 
normális gyermek, de közel jut hozzá. Van 
eset, hogy nehezebb betegség következtében, 
erős hörghurut, sarlach által rövid ideig lesz 
abnormis. 

A magyar tudósok közül dr. Ranschburg 
Pál idegorvos, a budapesti kísérleti psychológiai 
laboratórium vezetője, 3 ideiglenes csoportba 
osztotta a szellemileg abnormisokat. 

Az 1. csoportba tartozók értelmileg és érzel-
mileg feltűnően gyöngék, gyöngetehetségűek. 
A 2. csoportba tartozóknál az értelmi élet 
megvan, föltűnő elváltozás nincsen, de az érzelmi 
világ megváltozott, altruisztikus érzelmek tel-
jesen hiányoznak. Ide tartoznak az erkölcsi 
gyöngetehetségűek. A 3. csoportba tartozók-
nál sem az elmének, sem az értelemnek fogyat-
kozása nincsen, sőt az érzelmi világban sincs, 
de az egész szervezet összmüködésében hibás-
ságok állnak be. Ezek könnyű epilepszia, gyer-
mekkori idegesség vagy más okokból származ-
tak. Az elmebeli működéseknek hibássága min-
den elmebeli gyengeség nélkül fordul elő. 
Érzékelésben a fájdalom iránt túlérzékenyek 
vagy érzéketlenek. Mozgási zavarok vannak 
rángások — melyek nem tartoznak a vitustánc 
körébe— állban, orr-, arcban fintorító és csucso-

, rító mozgások. 
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Hisztériásoknál bénulások, mozgászavarok for-
dulnak elő, az agy szervi bántalma nélkül. El-
törtnek képzelik valamely testrészüket, pedig 
nem igaz és mégis görcsös bénulás van e helye-
ken. A figyelem nyughatatlan, kényszergondo-
lataik vannak. Az ilyen gyermek hibásan fog 
fel, hibásan emlékszik s hibásan reprodukál; 
elhibázza, vagy a reprodukció hirtelen, minden 
ok nélkül megszakad, pedig tudja a dolgot. 
Fél a tértől, üres szobától, rágja a körmét, 
nem úgy, mint az ideges gyermek egy időre, 
hanem egész gyermekkorán át. Az ítélet alko-
tásánál ingadozók. Az akaratot cselekvéssé tenni 
nem tudják. Némelyiknél megvan a csavargási 
ösztön. Elcsavarog néhány napig, hétig. Néme-
lyiknél túlzott jókedv, másiknál nagyfokú lehan-
goltság vagy nagyfokú düh van meg. Előfordul 
a túlkorai komikus szerelmetesség, túltragikus 
féltékenység, öngyilkossággal fenyegetődzenek. 

Néhány példa az előbb említett osztályra. 
Egy 11 éves leány gyakori fejfájásban szenved. 
Indokolatlanul ingerlékeny, jól táplált. Lecke-
felmondáskor fennakad s nem tudja folytatni. 

Egy, 4 és fél éves fiú anyjára betegesen fél-
tékeny, még testvéreinek sem szabad az anyját 
megcsókolniok, mert ilyenkor óriási düh fogja 
el s képzelhetlen jeleneteket rendez, valósággal 
tombol. Ha az utcán más gyermeknél játék-
szert lát s megtetszik neki, úgy addig dühöng 
s olyan patáliát csap, hogy kénytelenek neki 
is ugyanazt vagy olyant megszerezni. Máskor 
kis testvérével jól összefér. Értelmes, eleven 
gyermek. Az angolkór nyomai megvannak rajta ; 
4 éves korig ágyba vizelt. S egy csomó gyer-
mekbetegségen ment keresztül. 

Két testvér, az egyik 13 éves, negyedik 
gimnázista. A négy elemit otthon végezte. Sápadt. 
Nem tud aludni. Mióta iskolába jár, föltűnően 
ideges. Egy alkalommal nagymamájától elbú-
csúzott s ekkor öccse kinevette. Erre szobájába 
ment s 3 órán át sírógörcse volt, mely orvosi 
beavatkozásra sem szűnt meg. Különben jeles 
tanuló, túlzott ambíciójú, eleven fiú. Fogzáskor 
görcsei voltak. 4 éves korában gyomorgörcsben 
szenvedett. Ez szubnormis gyermek, ki az isko-
lában abnormis lett. 

Öccse 11 éves, második gimnázista. Télen 
erősen csuklik, ez hisztériás tünet. Orvosi beavat-
kozásra sem szűnik meg. Atyja összeszidta, mire 
sírógörcsöket kapott. Kivették az iskolából mind a 
kettőt s levitték Abbáziába, ott jól érzik magukat. 

Egy 6. gimnázista. Magasan megtermett fiú. 
Ingerlékeny. Felelés közben megakad, s bár 
tudja a dolgot, képtelen felelni. Mi a gletscher ? 
kérdésre abszolúte képtelen volt felelni. Délután 
eszébe jutott, hogy erre felelni képtelen volt, 
s most nyugodtan elmondott mindent, amit a 
gletseherről tudott. Sírógörcsöket kap órákig. 

Egy 6 éves fiú evésiszonyban szenved. Ha 
ételről beszélnek előtte, tombol. Eközben lesová-
nyodott. Elvitték falura, ott egy-két hétig jól 
volt. Azonban vissza kellett hozni, s itt helyez-
ték el a Bródy-féle kórházban. Olvasni nagyon 
szeret, ezzel sikerült szépen, kerülő úton-módon, 
hogy kevés táplálékot magához vegyen. 

Ezek a hisztéria könnyű, közép és súlyos 
esetei. Köhögés, csuklás heteken át. Hányás. 
Egyes képzetek szerepelnek s tudtán kívül 
befolyásolják a mozgást. Az öntudat szűkülése 
jellegzetes. Saját „én"-jükön kívül nincs érzelem. 

Mitévők', legyünk azonban e szerencsétlen 
gyermekekkel ? A legtöbbnek nincs helye a 
rendes népiskolában. A haladást hátráltatják s 
önmaguk pedig haladni, fejlődni képtelenek. 
Ezért az első csoportbeliek külön iskolában taní-
tandók. Sajnos, az állam és a társadalom azon-
ban nem gondoskodik kellően róluk. Budapes-
ten egy állami kisegítő-iskola van, tisztán 
gyengetehetségűek részére. A főváros több 
osztály fölállításával próbált segíteni a dolgon. 
Vidéken azonban nincs egyetlenegy kisegítő-
iskola sem. 

A második csoportból származnak a bűn-
tettesek, ezekről a rendőrség és törvényszék 
gondoskodik, amennyiben összeütközésbe kerül-
nek velük s akkor a javító-intézetbe kerülnek. 
Sajnos, a javítóintézet nem felel meg mai szer-
vezetében a kívánalmaknak. E gyermekek leg-
többje abnormis, amit csak orvos vagy gyógy-
pedagógus vesz észre. Egyáltalában csak orvosi 
felügyelet mellett, gyógypedagógusok taníthat-
nának az ilyen javítóintézetben, csak így felel-
hetne meg a javításnak. 

A harmadik csoportba valók közül a súlyo-
sabbak föltétlenül otthon tanítandók, mert a 
mai iskolarendszer mellett nem haladhatnak. 
De mit csináljanak a szegénysorsú gyermekek ? 
Azok számára nyilvános ingyenes rendelési állo-
mások legyenek. Rómában, Würtzburgban és 
Budapesten egyszerre, összebeszélés nélkül kelet-
keztek ilyennemű intézetek, jeléül annak, hogy 
a magyar tudósok is megértették e kérdés fon-
tosságát. 

A közép-súlyos eseteknél a kisegítő-osztá-
lyokkal kapcsolatban kellene osztályokat nyitni, 
ahol könnyű, epilepsziás abnormisokat taníta-
nának. Némelykor csak egy-két hónapig kell 
kiragadni a körből, ahol tartózkodnak, vagy 
vidékre küldeni őket, s azután újra visszamehet-
nek a rendes iskolába. 

A szülőket, pedagógusokat és orvosokat pedig 
ösztönözni kell arra, hogy korunk e fontos kér-
désével minél többet és minél alaposabban fog-
lalkozzanak, mert csak így segíthetünk a szelle-
mileg rendellenes gyermekeken. 

(Budapest.) Tas József. 
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PoFtómentes levelezés. 
Az iskolaszéki, gondnoksági, óvófelügyelő-

bizottsági és iparostanonc-iskolai felügyelő-
bizottsági elnökök, valamint az állami és köz-
ségi tanítók, illetve igazgatók hivatalosan leve-
lezhetnek hivatalos ügyben a kir. tanfelügyelői 
hivatallal. 

A főkellék : 1. hogy ne névre, hanem a 
hivatal címére legyen címezve a boríték, tehát : 
kir. tanfelügyelőségnek, nem pedig a főnök 
nevére. A főnök mindig nines otthon, egy 
hétig utazik iskolák megvizsgálása végett, a 
helyettese a névre szóló leveleket nem bont-
hat ja föl, azokat félreteszi, s így az ügy haza-
érkeztéig nincs elintézve, mert más egyén csakis 
a hivatalos — kir. tanfelügyelőség — címére 
érkezett leveleket bonthatja föl és intézheti el, 
illetve készítheti elő, míg a névre szólókat, 
mint magánleveleket, magánügyeket, összerakja 
s a főnök hazaérkezésekor neki átadja. 

Van több ízben, hogy a tanító valami, néha 
sürgős ügyben ír a tanfelügyelőhöz, de névre, 
s nem a hivatal címére, várja a feleletet, de 
nem jön, ennek oka, hogy a tanfelügyelő nincs 
otthon, s a magán-, névre szóló levél fölbon-
tatlanul hever, várja a főnök hazaérkezését. 

A főnök hétfőn reggel elindult egy heti 
iskolalátogatási körútra, kedden jön egy névre 
szóló bélyeges levél, néha ajánlottan; a meg-
bízottja átveszi azt, de nem intézheti el, hanem 
fölbontatlanul hagyja vasárnapig, pedig de sür-
gős ügy volt benne! Azért mindig ajánlatos, 
ha hivatalos az ügy, a hivatal címére és nem 
névre küldeni azt s nem az utolsó napra hagyni, 
hanem 2 héttel előbb intézze el ügyét, akkor 
azután a kellő időre megkapja a kívánt intéz-
kedést és baja nem származhatik az ügyből. 

Ha az elnökök, igazgatók névre címezik a 
hivatalos levelet, megport ózhatja a főnök. 

2. Legyen a borítékon: szám, a hivatal jel-
zése (honnét jön) hivatalból, tanügyben portó-
mentes záradék és pecsét. Máskép nem hivatalos 
az és megportózzák. Erre esetleg figyelmeztes-
sék a tanítók az elnököket. 

3. Ha a tanfelügyelő szabadságon van, he-
lyettesének nevére épen nem küldhetők a hiva-
talos levelek, hanem szintén csak a kir. tan-
felügyelőségnek címére. 

4. A főnök után, pl. ha valahol fürdőn van, 
oda épen nem küldhetők a levelek, mert ő 
azokat ott úgysem intézheti el, hanem elküldi 
a tanfelügyelőségnek elintézés végett. 

Ezen ügyekből sok kellemetlenség származott 
már, s mint megtörténteket említem föl, azért 
közlőm, hogy jövőben az elnökök és a tanítók 
ehhez alkalmazkodjanak. 

(Szekszárd.) - . Nagy Béla. 

A fovárosi tisztviselők új nyug-
dijs /abályzatának tervezete. 

Derék munkát végzett Hényi Dezső fővárosi" 
tanácsnok, ki a székesfőváros közigazgatási 
személyzetének ú j nyugdíjszabályzata tervezetét 
elkészítette és be is terjesztette a székesfőváros 
tanácsához. Ú j alapra kívánja fektetni a jövő-
beli nyugdíjazási eljárást. Oly módozatot talált, 
mely szerint rendkívül jövedelmező lenne a 
jövőbeli nyugdíjintézet és az eddiginél ked-
vezőbb ellátást nyújtana. 

A most fennálló községi alapot beleolvasztanák 
az új nyu;díjintézeti alapba. Ennek következ-
tében a következő 20 év alatt a községi alap 
7,619.644 koronát takarítana meg. A 40 éves 
szolgálati időt le lehetne szállítani 35 évre. 
Ez nemcsak a tisztviselőkre nézve volna elő-
nyös, hanem a közszolgálatra is, mert ezután 
túlkoros egyének nem állnának a székesfőváros 
szolgálatában. A nyugdíjigénybe esetleg a 
lakásbért is be lehetne számítani. 

Az évi nyugdíj 10 évi beszámítható szolgá-
lati idő után a legutóbb élvezett s e szabály-
rendelet 8. §-a értelmében beszámítható évi 
illetmények 40%-ában állapíttatik meg. Ezen 
összeghez a további szolgálati évek után ugyan-
csak a beszámítható járandóságoknak követ-
kező %-ai járulnak és pedig: a) a 30 évi 
szolgálatra kötelezett alkalmazottaknál 3 % ; 
b) a 35 évi szolgálatra kötelezetteknél 2"4%; 
c) a 40 évi szolgálatra kötelezetteknél 2°/o 
mindaddig, míg 30, 35, illetőleg 40 évi szol-
gálat után a nyugdíj magával a legutóbb tény-
leg húzott s a jelen szabályzat 8. §-a értel-
mében beszámítható járandóságok évi összegével 
fölér. A székesfőváros szolgálatában vagy nyug-
díjas állapotban elhunyt nők után visszamaradt 
özvegy férjek a temetési járulékon kívül semmi-
nemű ellátásra igényt nem tarthatnak. 

Az özvegyi nyugdíj összege — neveltetési 
pótlék nélkül — a közigazgatási tiszti és 
altiszti személyzet létszámához tartozók özve-
gyeinél 800 koronánál kevesebb és 5000 koro-
nánál több, a szolgai létszámhoz tartozók özve-
gyeinél pedig 600 koronánál kevesebb és 800 
koronánál több nem lehet. Ha •az özvegy akár 
a székesfőváros, akár pedig az állam vagy 
valamely társhatóság szolgálatában rendszere-
sített állomáson működik, az a körülmény az 
özvegy ellátására való igényeit semmiféle irány-
ban sem befolyásolhatja. A székesfőváros szol-
gálatában áUó nő az őt saját alkalmaztatása 
után megillető nyugdíjra vagy végkielégítésre 
abban az esetben is igényt tarthat, ha a férje 
még életben van, vagy férje után külön ellátást 
élvez ; és folytonos ellátását akkor is megtartja, 
ha férje után csak később részesül ellátásban 
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vagy újból férjhez megy. A felsorolt nyugdíj-
képes vagy nyugdíjas állapotban elhunyt egyé-
nek azon törvényes, törvényesített vagy örökbe-

'fogadott gyermekei, akik atyjuk tényleges szol-
gálata alatt vagy az él tt születtek, úgyszintén 
azok utószülöttei, neveltetési pótlékban része-
síttetnék. Nyugdíjképes vagy nyugdíjas nő 
hátramaradt gyermekei részére a neveltetési 
pótlék akkor is jár, ha atyjuk még életben 
van. Nem nyugdíjképes állapotban elhunyt 
vagy végkielégítésben részesített egyének árvái 
neveltetési pótlékra igényt nem tarthatnak. A 
felsorolt alkalmazottak árváira nézve a nevel-
tetési pótlék mindaddig, amíg anyjuk életben 
van, fejenként az atya, illetve anya legutóbbi 
beszámítható illetményének 8°U-ában; ha pedig 
teljesen árvák, az atya, illetőleg anya legutóbbi 
beszámítható illetményeinek 15°/o-ában álla-
píttatik meg. A neveltetési pótlék a tiszti és 
altiszti létszámhoz tartozó alkalmazottak árváit 
illetőleg anyjuk életbenléte alatt 160 koroná-
nál kevesebbre és 300 koronánál többre, tel-
jesen árváknál 300 koronánál kevesebbre és 
600 koronánál többre, a tűzoltói és szolgai 
létszámhoz tartozó alkalmazottak árváit ille-
tőleg pedig anyjuk életbenléte alatt 120 koro-
nánál kevesebbre és 240 koronánál többre, 
teljesen árváknál 240 koronánál kevesebbre és 
400 koronánál többre nem terjedhet. A telje-
sen árva gyermeket, ha nemcsak atyja, hanem 
anyja is a székesfőváros szolgálatában állott, 
a neveltetési pótlék külön-külön, mindkét szülő 
után megilleti, a pótlék összege azonban a 
tiszti létszámhoz tartozó alkalmazottak árváit 
illetőleg 800 koronánál, az altiszti, tűzoltói és 
szolgai létszámhoz tartozó alkalmazottak árváit 
illetőleg pedig 500 koronánál többre nem ter-
jedhet. Az összes hátrahagyottak ellátási illet-
ményének évi összege, hozzászámítva az özvegyi 
nyugdíjat is, a nyugdíjazásnak alapul szolgált 
illetmények 75%-át felül nem haladhatja, 
amennyiben pedig felülhaladná, a többlet a 
gyermekek neveltetési pótlékából arányos részek-
ben levonatik, amely esetben a neveltetési pót-
lék a megállapított minimumon alul is terjed-
het. A neveltetési pótlék az árváknak bezárólag 
18 éves korukig jár ; azon mindkét nembeli 
gyermekeknek azonban, akik iskolai tanul-
mányaikat hazai nyilvános tanintézetekben 
tovább folytatják s e körülményt igazolják, a 
neveltetési pótlék 24 éves korukig folyósítandó. 
Ha az árva fiú egyéves önkéntesi katonai 
szolgálatát tanulmányainak közepette teljesíti, 
részére a neveltetési pótlék az egy évi katonai 
szolgálat tartamára is jár. Az özvegyi nyug-
díjnak bármi okból való megszüntetése vagy 
felfüggesztése a neveltetési pótlék élvezetét 
sem meg nem szünteti, sem fel nem függeszti. 

A felsorolt összes székesfővárosi alkalmazottak 
hátrahagyott özvegyeinek, valamint a szabály-
szerű kort még el nem ért árváinak az állandó, 
avagy egyszersmindenkorra szóló ellátáson, 
jelesül az özvegyi nyugdíjon, végkielégítésen 
és neveltetési pótlékon kívül, temetési járulékra 
is van igényük. A temetési járulék az elhunyt 
legutóbb élvezett beszámítható illetményeinek, 
illetőleg nyugdíjának 25%-ában áll és 1200 
koronánál magasabb összegre nem terjedhet. 
Ha valamely végkielégítésre jogosult vagy 
nyugdíjképes székesfővárosi alkalmazott, vagy 
valamely székesfővárosi nyugdíjas teljesen va-
gyontalanul hál él s utána sem özvegy, sem 
neveltetési pótlékra igénnyel bíró gyermekek 
nem maradnak, ez esetben a kiszámítandó 
temetési járulék a temetési költségek fedezése 
céljából az elhunyt szüleinek, a szabályszerű 
kort meghaladott testvéreinek, vagy nagyszülői-
nek, ilyenek nem létében esetleg más rokonai 
közül annak, aki a jelzett költségek fedezését 
magára vállalja, adandó ki. 

Az ellátás iránt való eljárásról a következő 
hatóságok vannak hivatva határozni : a pol-
gármester, valamint özvegyeikre a tanács; a 
törvényhatósági bizottság közgyűlése. Kegy-
díjazással kapcsolatos ellátási ügyekben minden-
kor a törvényhatósági bizottság közgyűlése dönt. 

A nyugdíjjárulékokról ezek: Minden rend-
szeresített álláson akár állandóan, akár ideigle-
nesen (próbaidőre), de eskütétel mellett alkal-
mazott tisztviselő, hivatalnok, orvos, szülésznő, 
továbbá altiszt, tűzoltó, szolga s a szolgai lét-
számhoz tartozó egyéb alkalmazott első ki-
neveztetése vagy megválasztatása alkalmával 
köteles a jelen szabályzat 8-ik §-a szerint 
beszámítás alá eső illetményeinek 20°/o-át a 
községi alapba beszolgáltatni. Minden maga-
sabb illetménybe való belépéskor — ideértve 
a 8. § értelmében beszámításra alkalmas összes 
járandóságokat — az illetmények többletének 
40°/o-a illeti a nyugdíjalapot. Az egyszersmin-
denkori törzsjárulékon kívül a jelen szabályzat 
életbeléptekor már tényleges szolgálatban álló 
egyének a rendszeres évi fizetés, korpótlék, 
fél lakbér, valamint a 8. § értelmében az 
ellátás kiszabásánál beszámítandó egyéb pót-
lékok ugyanazon %-át tartoznak a községi 
alapba folytatólag befizetni, amelyet eddigelé 
is fizettek, illetőleg amely a jelen szabályzat 
értelmében beszámítandó fél lakbér és egyéb 
járandóságok után az eddigi kulcs szerint ter-
hükre megállapítandó. A jövőre szolgálatba 
lépő tisztviselők, hivatalnokok, orvosok, altisz-
tek, szülésznők, ha életkoruk szolgálatba lépé-
sük idején 30 éven alul van, a beszámítható 
járandóságok 2 % - á t ; ha 30—35 év között 
van, a beszámítható járandóságok 3%-á t ; ha 
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35—40 év között van, a beszámítható járan-
dóságok 4°/o-át ; ha 40 éven felül van, 5%-át . 

A jelen szabályzat életbeléptetése után 20-ik 
életévük betöltése előtt a székesfőváros szolgála-
tába lépő egyének csakis 20-ik életévük betöl-
tése napjától fogva kötelesek a nyugdíjjáru-
lékok fizetésére, még pedig úgy a törzs-, mint 
az állandó járulékokat azokhoz az illetmények-
hez mérten tartoznak fizetni, amelyet 20 éves 
koruk elértekor húznak, illetve amelyek őket 
abban az időben megilletik. Mindazok, akik a 
jelen szabályrendelet életbeléptekor már a szé-
kesfőváros tényleges szolgálatában állanak s 
akiknek szolgálata csak a jelen szabályrendelet 
alapján lesz beszámíthatóvá, kötelesek lesznek 
a beszámítandó szolgálati évek után a törzs-
járulékokat és az eddigi szabályok szerinti 
állandó nyugdíjjárulékokat pótlólag befizetni. 
A pótlólag befizetendő nyugdíjjárulékokat a 
központi pénztár az illetők javadalmazásából 
20 havi, vagy ha az utólagos járulék jelen-
tékenyebb összegre terjed, 40 havi, ha pedig 
a pótlólag fizetendő járulék az illetményekhez 
képest aránytalanul nagy, 80 havi részletekben 
vonja le. 

= Válasz a glogováczi tantestületnek. 
Mélyen tisztelt Uraim! A Néptanítók Lapja 41. 
számában megjelent, tárgyilagosan megírt cik-
kemre Önök érvek helyett egy személyeskedő 
levéllel támadnak meg. Önök ahelyett, hogy 
magukba szállva elmélkedtek volna cikkem 
igazságain, olybá akarnak engem feltüntetni, 
mint akit a bosszúvágy sarkal arra, hogy a 
magyar nyelv érdekében síkra szálljon. Uraim ! 
Önök tévednek. Nagyon jól tudják azt Önök 
is, hogy Glogovácz község magyarosítása nem 
halad. Hiábavaló erőlködés tehát statisztikai 
adatokkal előhozakodni. Tudják az aradiak, 
tudja az egész környék, hogy a glogovácziak 
messze állanak a magyar nyelv tudásától. A 
tényt üres szóvirágokkal, semmitmondó szá-
mokkal megdönteni nem lehet. Önök azonban 
nem elégszenek meg azzal, hogy ellenem támad-
nak és gyanúsítanak, hanem szegény édes-
atvámat, Hoffmann János nyug. tanítót is 
meg akarják hurcolni a nyilvánosság előtt. Rá-
sütik, hogy tanítása eredménytelen volt. Har-
minc évig szolgálta ez az ember a tanügyet, 
nem gondolják, hogy állításuk nevetséges ? De 
itt álljunk meg egy szóra ! Azt a cikket én 
írtam, minden sorát fenntartom, ha akarnak 
valamit tisztelt Uraim, akkor velem intézzék 
el. De édesatyámat ilyen dologba ne kever-
jék : ő hozzá Önöknek semmi közük ! Én 
beszélek önökkel. Arról nem szólnak, hogy az 
alsó osztályokban 130—140 gyermek szorong 

együtt. Ügy- e, ezt nem lehet megcáfolni ? Hiszen 
ilyen szomorú viszonyok között nem is lehet 
magyarosítani. Önök csodálatraméltó egyéni-
ségek volnának, ha ilyen incarnátus állapotok 
között is tudnának valamit építeni a magyar-
ság érdekében. Yagy talán félnek, Uraim, az 
államosítástól. Mert szigorúbb állami felügyelet 
és a tanerők szaporítása mellett csak belát-
hatják, hogy több eredményt tudnának elérni. 
Oly nagy község, mint Glogovácz, dominálhatna 
a magyarosítás terén. Nem kellene más, mint 
államosítani az ottani iskolákat. A glogováczi 
iskolaépületek egyike épen nem mondható palo-
tának, belső felszerelése pedig nagyon is hiányos. 
Nekem akarják mondani, vagy a nagy nyilvá-
nosságot megtéveszteni? Mondják, hogy csak 
tréfálnák : így azután lehet nevetni rajta ! Hát 
ez meg micsoda csodabogár: „Glogovácz község 
tisztán német nyelvű lakosainak már 40°/o-a 
beszéli a magyar nyelvet." Ugyan-ugyan; ne 
menjünk már túlzásba. Talán 40 embert akar-
tak mondani? No hiszen, oda menjen valaki 
meggyőződést szerezni arról, hogy tudnak-e 
magyarul, az érveket és a meggyőződést a 
hátán fogja hazahozni az illető. Emlékszenek 
jó urak, mikor a falut Öthalommá akarták 
megmagyarosítani ? Bor-sör volt bőven, hogy 
a makacsabb kedélyeket engedékenységre bír-
ják s szomorú vége az lőn a dolognak, hogy 
este már majdnem tettlegességre került a sor 
s Glogovácz megmaradt Glogovácznak. Talán 
ez az a nagy magyarosítás ? Még a falu nevét 
sem bírják megmagyarosítani, hát a népet 
hogy bírnák ! Vagy talán ez sem igaz ? Uraim ! 
Önök, mint a nagyidai cigányok, ellőtték min-
den puskaporukat cikkemre írt válaszukban. 
A harc különben sem egyenlő ; én töltött fegy-
verrel lőttem, önök pedig üres puffogtatással 
véltek engem megtámadhatni. Errare humánum 
est! Ami pedig azt az észrevételt illeti, hogy 
én a glogováczi iskolákban sajátítottam el a 
magyar nyelvet, ezt mint lehetetlen, alaptalan 
állítást visszautasítom azzal, hogy a glogováczi 
iskolákban a mostani viszonyok között magyarul 
megtanulni nem lehet. Tudja ezt a kir. tan-
felügyelő úr is. Az ellenkezőjét nem tudják 
Önök bebizonyítani, mert glogováczi tanító a 
magyar nyelv sikeres tanításáért nem kapott 
még egy pityke-gombot sem. Igaz-e? Uraim! 
En jól tudom a magyar közmondást: „Szólj 
igazat, betörik a fejed!" s gondoltam is arra, 
hogy Önök nagy apparátussal vonulnak fel 
ellenem; —- sohse bántsák a fejemet. Kemény 
dió az Önöknek, beletörik könnyen a foguk. 
Azt azonban örömmel veszem tudomásul, hogy 
a római történetben is jártasak és engem 
Coriolánhoz hasonlítanak. Eg velünk ! Kassa. 
Hoffmann Richárd. 
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Volt egyszer ... 
Volt egyszer egy jó királyné, 
Messze földön nem volt párja : 
Hódolattal, büszkeséggel 
Tekintett hű népe rája. 
Részvétének gyöngyharmatja 
Ott csillogott a szemébe', 
Valahányszor ezt a népet 
Egy-egy kemény csapás érte. 

Mienk volt a jó királyné, 
Kinek nem volt, nem lesz párja : 
Testvéreim ! Honleányok ! 
Öltözzetek érte gyászba ! 

Volt egyszer egy jó királyné, 
Amerre járt virág fakadt, 
Kizöldült a száraz fú is 
Lépteinek nyoma alatt. 
Lehívta a napsugarat, 
Lágy szavával édesgette: 
Változtassa a tél fagyát 
Virágnyíló kikeletre . . • 

Mienk volt e jó királyné, 
Kinek nem volt, nem lesz párja : 
Testvéreim ! Honleányok ! 
Öltözzetek érte gyászba! 

Volt egyszer egy jó királyné, 
Ki másokat gyógyítgatott, 
De a saját nagy bajára 
Sehol sem lelt gyógybálzsamot. 
Bejárta a hegyet . . . tengert . . . 
Napsugaras déli tájat, 
Remélve, hogy eltemetett 
Boldogsága majd föltámad. 

Mienk volt e jó királyné, 
Kinek nem volt, nem lesz párja : 
Testvéreim ! Honleányok ! 
Öltözzetek érte gyászba ! 

Volt egyszer egy jó királyné, 
Kinek nem volt semmi vétke, 
Szívét mégis — a nagy szívet — 
Gyilkos kezek tőre érte. 
Lelke, mint a tiszta galamb, 
Szállott föl a magas égbe, 
De mélységés búbánatát 
Ráhagyta a magyar népre. 

Mienk volt e jó királyné, 
Kinek nem volt, nem lesz párja : 
Magyarország ! Édes hazám ! 
Borulj érte örök gyászba! 

(Nagytapolcsány.) Znoldosné Németh Remiin. 

- 0 $ ' < 3 C 

Kozma „Képes Atlaszai". 
Minél elemiesebb jellegű valamely tankönyv, 

annál jobban kiérezzük belőle, vájjon igazi 
szakember szerkesztette-e. A most megjelent 
Kozma-féle Képes Atlaszok mindenik lapja, 
minden kis részlete arról tesz tanúságot, bogy 
szerzőjük teljes szaktudással uralkodik tárgya 
fölött, erős érzéke van a földrajz tananyagának 
módszeres és gyakorlatias csoportosításához, 
ismeri az elemi iskolák kívánalmait, és szeren-
csésen oldotta meg az elemi iskolai új Tanterv 
és Utasításban előírt föladatokat. 

Nemcsak mint pedagógus, de főleg mint 
családapa, igazi lelki gyönyörűséggel tanulmá-
nyoztam át mindkét füzetet s meggyőződést 
szereztem arról, hogy végre oly elemi iskolai 
atlaszunk is van, amely nemcsak a Tanterv kö-
vetelményeit elégíti ki. hanem a tanuló szem-
pontjából is derekasan megállja helyét. S ez 
nem kis érdem akkor, amikor tankönyvíróink 
mindig a bírálóra gondolván, teljesen megszok-
tak felejtkezni a tanulóról, akinek egyre sza-
porodó tanulnivalóját a módszer tökéletesítésé-
vel kellene megkönnyíteni. 

Ezek a miniszterileg engedélyezett s a fő-
városi tankönyvpályázatnál is előtérbe állított 
Atlaszok — bármennyire akarnák is egyes su-
galmazott körök ellenszenvessé tenni — ki-
forrott tudással, helyes pedagógiai érzékkel 
szerkesztett müvek s elvitázhatatlan, hogy 
nemcsak haladást jeleznek, de nagyban hozzá-
járulnak ahhoz, hogy a földrajz tanításában ú j 
szellem érvényesüljön. Az induktív módszer 
alkalmazásával — a hivatalos bírálat szerint 
is — a földrajznak az eddiginél nagyobbmérvű 
szemléltetés alapján való tanítását célozzák. 
A főbb földrajzi alapfogalmakat úgy a III-ik, 
mint a IV—VI. oszt. Atlasz színes képekben 
szemlélteti s földrajzi jellegképekkel, néprajzi 
képek reprodukcióival, műemlékek, építészeti 
remekek, valamint a jellemzőbb növény- és 
állategyedek szép kivitelű képeivel önt életet, 
lelket, elevenséget a földrajz tanításába. A képek 
mind jellemzők, jól vannak megválogatva, egye-
sek igen sikerültek, csinosak és tetszetősek. 
A szemléltetésre szolgáló anyag helyesen van 
kiválasztva. Túlzsúfoltság nincs az Atlaszokban ; 
a szerző csak annyit ßd, amire okvetlen szük-
ség van s adja a legjellemzőbbet úgy az em-
bernek, mint az őt környező állat- és növény-
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világnak megismerésére. Az egyes térképek 
szövege kellő didaktikai érzékkel és takarékos-
sággal van összeállítva. Nem terheli túl a 
tanuló emlékezőtehetségét. Mintegy játszva ve-
zeti rá a térképjelek megismerésére és szoktatja 
a térképolvasásra. 

A térképek rajza kifogástalan ; az elemi 
iskolai oktatás céljait szolgálja. Nagyon helye-
sen mutatott rá a hivatalos bírálat, hogy „az 
Atlaszoknak előnye a hegyeknek és folyóknak 
markánsabb vonású rajzokban való feltüntetése, 
mint ahogy az elemi iskolai használatra szánt 
térképeket külföldön is egyaránt erősebb, szem-
léltetőbb rajzokban adják". A nevek írásában 
következetes. A szövegírás az iskolai higiénia 
követelményeinek megfelelő. Az Atlaszok mű-
mellékletei : a magyar királyság egyesített 
címere és Budapest dunai látóképe (115 X 28 
cm.). A tankönyvek illusztrálása terén párat-
lanok. 

A III. oszt. Atlasz 34 oldalra (8 kettős tér-
képlap, 46 színes-, 31 feketenyomású képpel) 
terjed. Ara 80 fillér. A ü l —VI. oszt. Atlasz 
68 oldalt (12 db kettős = 24 térképlap, 80 
színes-, 96 feketenyomású képpel és 2 műmel-
léklettel) tartalmaz. Ara 1 korona 60 fillér. 
Kapható Toldi Lajos könyvkereskedése (Buda-
pest, II., Fő-utca 2.) útján minden hazai könyv-
kereskedésben. Az Atlaszok külső kiállítása és 
mesés olcsósága a legfokozottabb igényeket is 
kielégítheti. Mint az ú j Tanterv szigorú szemmel-
tartásával kizárólag elemi iskolák számára 
készült Atlaszokat, a legmelegebben ajánljuk a 
tanítóság figyelmébe. 

(Budapest.) Vargha Ferenc, 
a VII. ker., Külső-Damjanich-utcai 
áll. főgimnázium földrajz tanára. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: dr. Fejérváry 
József prelátus-kanonoknak, aki Veszprémben 
egy új óvodát létesítvén, annak fölállításával 
és fönntartásával járó összes költségek fede-
zéséről gondoskodott. 

Kinevezte: Milosev Károly oki. tanítót a 
plosiczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bittenbinder  
Ferenc oki. tanítót a károlyfalvai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Joanescu János oki. tanítót a 
temesmiklósi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Fejér Fe-
renc zbórai és CzigeTbrier Kálmán ivanóczi áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Deák Ilona nagy-
kamarási és Christophory Erzsébet zimándújfalusi 
"áll. óvónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Hamvas Péter 
csibráki róm. kath. el. isk. munkaképtelen 

tanítónak évi 1000 K-t ; Mottos Jeromos csapii 
munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak évi 
920 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Vittkó András polyánfalui róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Bacsek Ilonának évi 300 
K-t, Mária, András és Ilona nevü kisk. árváinak 
egyenként 50, együtt 150 K-t, mindössze 
450 K-t ; néh. Zayzon Farkas sepsiszentgyörgyi 
nyug. áll. polg. isk. ig.-tanító özv., szül. Császár 
Emmának évi 1104 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Etil Sándor 
munkaképtelen róm. kath. tanítónak 762 K - t ; 
Karén Margit sztárai munkaképtelen róm. kath. 
el. isk. tanítónőnék 900 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N A C S A D Ó J A . 
„Tanköteles tanulók eltiltása a korcsma 

látogatásától s az ottani táncmulatságtól" 
cím alatt közöltünk lapunk 15. száma Tanács-
adójában egy szabályrendeletet, 15 éven aluli 
gyermekeknek nyilvános mulatóhelyektől távol-
tartása tárgyában. Beküldő, főtiszt. Gartner 
József plébános úr, Tanácsadónkban közzétett 
fölhívásunk folytán levelet intézett hozzánk. 
Ebből közöljük a következőket: „A Néptanítók 
Lapja Tanácsadójában foglalt megkeresésükre 
van szerencsém értesíteni, hogy a szóbanlevő 
vasvármegyei szabályrendelettel úgy állunk ma 
már, hogy egyházunk főbírája egy hozzám 
intézett megkeresésben nyilatkozott, hogy ő 
élőterjesztést fog tenni a megyénél a tarthatatlan 
szabályrendelet módosítása iránt. Ugyanezt el-
határozta a németújvári esperes-kerület papsága 
is, legutóbb tartott koronagyülésén. Állandó 
szíves érdeklődésük az ilyen fontos, életbevágó 
kérdések körül valóban szép, dicséretreméltó és 
követendő ! Kitűnő tisztelettel stb." Midőn 
ehelyütt főtiszt, úr szíves sorait megköszönjük, 
jól esik látnunk, hogy lapunkat nemcsak a 
tanítói körök, hanem az iskolai hatóságok is érdek-
lődő figyelemmel kísérik s hogy közlemé-
nyeink széles körben találnak visszhangra. — 
P . J. Darlacz. A felekezeti tanítók kedvez-
ményes vasúti jegyének ügyében még eddig 
nincs döntés. — Sp. Ii. Kebele. A tárcacikke-
ket küldje meg valami napilapnak (pl. a Buda-
pesti Hirlapnak), az értekezéseket pedig vala-
melyik folyóiratnak (pl. a Természettudományi 
Társulat Közlönyének, vagy az Urániának). De 
ha beválnak se várjon nagy anyagi sikert. — 
Több érdeklődő nyíralji. 1. Az iskolaszékre 
címzett levelek fölbontására az iskolaszéki elnök 
jogosult, de esetleg megbízhatja vele az iskola-
széki jegyzőt is. 2. Á Néptanítók Lapja az iskoláé, 
a Népnevelőt illetőleg oda intézzen kérdést. — 
B. B. Nem tudunk hasonló esetet. Fölvilágo-
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sítást csak az ügyet ismerő kir. tanf.-ség adhat. — 
T. P. Tanítói állásra hirdetett minden pályázat 
a mi lapunkban jelenik meg ; oly állásokra, 
amelyeken már állandó helyettes működött, 
nem hirdetnek pályázatot. — Nákófalva. La-
punkat az iskola ingyen csak a lap homlokán 
álló föltételek mellett kaphatja meg. (Tehát 
a kir. tanfelügyelőség által láttamozott községi 
bizonyítványt kell mellékelni ; folyamodvány és 
bizonyítvány bélyegmentesek.) — G. K. Gra-
í)ÓCZ. 1. Tanácsos, bár nem okvetetlenül szük-
séges. 2. Ha vagyontalansági bizonyítvány van 
mellékelve. — N. Felekezeti iskolánál a kará-
csonyi szünnapokat az isksz. állapítja meg. — 
Bertalan. Legföljebb kérheti, de nem „köve-
telheti". — K. I. Vasvár* Ha válaszunkat 
eddig meg nem kapta volna, úgy levelét nem 
vettük kézhez. — Zs. Zs. Minő jogcímen akar 
ön lakpénzt kérni, holott természetben való 
lakás áll rendelkezésére ? — X. A fizetésrende-
zésre vonatkozólag legutóbb kiadott rendeletet 
nem tartottuk szükségesnek ismertetni, mert 
annak alapján az állami tanítók semmiféle 
fizetésem slésben nem részesülnek. — M. M. 
Csekefalva. Ezen üzenetünkkel az ön kérdésére 
is megfeleltünk. — B. I. Ivánfalva. A hit-
oktatói díjat, a kertnek és a tanítói lakásnak 
a helyi viszonyok szerint megállapított egyen-
értékét nyugdíjigényébe nem fogják beszámítani. 
A faátalányra vonatkozólag nem nyilatkoz-
hatunk, mert nem ismerjük díjlevelét. — 
G. I. Rákoscsaba. Forduljon a báró Hirseh-féle 
betegsegélyző és temetkezési egyesülethez. (Teréz-
körút 3.)— Érdeklődő. Állami népiskola szerve-
zésének föltételeit a tanfelügyelő úr fogja önök-
kel megismertetni. Keressék meg őt eziránt. — 
Zs. E. Cs.-Mindszent. A 74.139/1906. sz. a. 
iktatott ügyének elintézését megsürgettük. — 
T. I. T. Topolya. A Szekszárdvidéki tanító-
egyesület kérte a vasúti kedvezményt s e kére-
lem a kereskedelemügyi minisztériumhoz téte-
tett át. Ezen ügyben más intézkedésről nincs 
tudomásunk. — K. S. Kistapolcsány. 1. Nem 
ismervén a helyi viszonyokat, nem adhatunk 
útbaigazítást abban, hogy a másvallású tanulók 
hitoktatása felől miképp gondoskodjanak. 2. 
Tessék elolvasni az 1868. évi XXXVIII. törvény-
cikk 58. §-át. — K. I. A . -kürth. Miután a be-
íratási díjak a fizetésbe betudatnak, azoknak 
csak oly részére tarthat igényt, mint ameny-
nyi távozásának idejéig önt megilleti. — 
K. L. Hadvigha. Forduljon útbaigazításért a 
Kézimunkára nevelő egyesület igazgatójához: 
Guttenberg Pál úrhoz. (Teréz-körút 31.) — 
P. Gy. Teke. Az idén nem lesz tanítói kon-
gresszus. — S. I. Torja. 1. A minisztérium 
ingyen-tankönyveket most már nem engedélyez ; 
fölhívjuk figyelmét e tárgyban kiadott és lapunk-

ban is közzétett körrendeletre. 2. V. A., 
IV. ker., Ferenc József rakpart 24. sz. — 
H. J. Valkány. Az „Én Újságom" dolgában 
szíveskedjék a kiadókhoz (Singer és Wolfner 
VI. ker., Andrássy-út 10. sz.) fordulni. — 
H. M. 1. Bármikor folyamodhatnak állam-
segélyért. 2. Az ötödik év befejezését követő 
hónaptól. — B. V. Sárbogárd. A tanítók 
fizetésügyi mozgalmát mi mindig meleg rokon-
szenvvel kísértük s hogy „lapunkban — mint 
ön írja — idevágó közlemények nem (?) jelen-
nek meg", azon csak az csodálkozhatik, aki 
nem olvassa lapunkat, mely utóbb is több 
cikkben foglalkozott ezzel a kérdéssel. Azt csak 
természetesnek fogja ön is találni, hogy ezt 
a kedvező megoldás előtt álló ügyet nem tár-
gyalhatjuk a minisztérium lapjában oly han-
gon, mint egy „szociálista", meg egy „poli-
tikai" tanügyi lap? — R. Gy. Károly falva. 
Sajnáljuk, de — változván a körülmények — 
nem adhatjuk ki. — Havasmező. Esetleg 
Kalocsán vagy Szatmárt. — E. Cs. K. A tanítói 
oklevél csak tanítói pályára jogosít. Van elég 
tanítói állásra pályázat hirdetve s így nincs 
oka a kétségbeesésre. — B. G. Tessék válo-
gatni: Dr. Beke Manó: Vezérkönyv a népisk. 
számt. okt.-hoz; 2"80 K. Emeriezy- Kárpáti : 
Vezérkönyv a számtantanításban ; 4 40 K. Luther 
N. : Vezérkönyv a népisk. számtanhoz. Lrdődá 
János: Vezérkönyv a népisk. számolástanítás-
hoz ; 3'60 K. Megrendelhetők az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés (IV., Kecskeméti-u. 3.) útján. — 
D. Gy. Az új Tanterv nyomán készült nyelv-
gyakorlókönyvekhez tudtunkkal eddig csak egy 
vezérkönyv jelent meg, a következő címmel: 
Nyelvoktatási Vezérkönyv és Példatár a helyes-
írás és fogalmazás elsajátítására. írták : Hunyady 
Béla, Tóth Kálmán és Vargha László. A H., 
III., IV., V. és VI. osztály számára, négy kötet-
ben. Egy-egy kötet ára 80 fillér. Kapható 
Lampel Róbert könyvkereskedésében. (Budapest, 
VI., Andrássy-út 21.) Ugyanitt jelent meg a másik 
könyv is, mely iránt érdeklődik : 100 Gyermekjáték 
címen, Barna Jakabtól. Ára 1 K 60 f. (Kérjük 
azokat, akik hasonló ügyben fordulnak hozzánk, 
hogy megcímzett lev.-lapot mellékeljenek.) — 
Erdély. Közös kérelem folytán történt áthelyez-
tetés esetében, következmények terhe alatt, 
mind a két folyamodónak el kell foglalnia új 
állását. Nem jó az ilyen dolgokban elhamar-
kodottan eljárni. — T. F. Zsitvafódémes. A 
községek egyáltalában nem kötelezhetők arra, 
hogy a hitfelekezeti iskolák tanítói részére 
tanítógyűlések alkalmával fuvar- és napidíjakat 
szolgáltassanak ki. Ily kötelezettség még akkor 
sem állapítható meg, ha a hitfelekezeti iskolát 
kizárólag községi hozzájárulásokból tartják fönn. 
Ónként azonban megteheti a község, hogy a 
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jelzett címen bizonyos évi összeget állít be 
költségvetésébe. — S. Y. Poljanka. Szeptem-
beri félhavi fizetését, föltéve, hogy állásáról 
való lemondását 15-ike után adta be, meg-
előző alkalmaztatási helyén kell fölvennie. — 
Zs. M. Laborczfő. A tartózkodási helyében 
történt változást jelentse be a tanfelügyelő 
úrnak s kérje föl őt arra, hogy nyugdíjának meg-
felelően való átutalása iránt tegyen javaslatot. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A M. T. Orsz. Bizottsága f. hó 18-án 

nagyon látogatott közgyűlést tartott, melyen 
vidéki kartársaink is nagy számban jelentek 
meg. A gyűlésen, melynek egyetlen tárgya a 
tanítói fizetésügy volt s amelyről — lap zárta 
előtt állván — csak röviden emlékezhetünk 
meg, Kozma László elnökölt. Néhány lényeg-
telen elnöki bejelentés után Simon Károly ter-
jesztette elő a fizetésügyre vonatkozó javaslatát. 
A kérdéshez többen hozzászóltak általában 
higgadtan, csak az egyik fölszólaló : Bartha 
Pál, kispesti állami tanító intézett teljesen indo-
kolatlan kirohanást a Néptanítók Lapja és az 
össztanítóság érdekében oly sokat és mindig 
önzetlenül fáradozó fővárosi tanítóság ellen, 
amiért az elnök részéről erélyes rendreutasítás-
ban részesült. A közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta a VI. egyetemes tanítógyűlés ismert 
határozatát. Érdekes mozzanat volt még az, 
hogy az abaúj-tornaiak és a csongrádmegyeiek 
képviselője kijelentette, hogy ők nem csatla-
koztak a nemzetközi szociálizmushoz. 

— Lapunk mai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt ismét több közlemény maradt a 
jövő számra. 

— A Budapesti Tanítótestület, mely 
Trájtler Károly vezetése alatt dicséretes tevé-
kenységet fejt ki, f. hó 15-én jól látogatott 
igazgató-tanácsi ülést tartott, amelyen Mosdóssy 
Imre kir. tanfelügyelő is részt vett. Az elnök 
rövid megnyitóbeszéde után szép szavakban 
parentálta Verédy Károly volt budapesti kir. 
tanfelügyelőt. Napirend előtt Győrffy János 
kérdi, hogy kötelesek-e a fővárosi tantestületek, 
hogy belépjenek a hivatalos tantestület köte-
lékébe, mert a Murányi utcai iskola megtagadta 
a belépést. Trájtler elnök kijelentette, hogy a 
törvény kötelezi az összes fővárosi iskolákat a 
tantestületben való részvételre. A napirend során 
Tóth Kálmán titkár bejelenti, hogy a főváros 
1000 korona és az állam 4000 korona szub-
venciót engedélyezett ez évre is a tantestület 
és kiadványai céljaira. A titkár ezután bejelen-
tette, hogy a testület 400 koronás utazási 
ösztöndíjat alapított egy-egy külföldön aktuális 
pedagógiai kérdés tanulmányozására. Majd Tas 

József, lapunk munkatársa számolt be a 
boszniai és hercegovinai első tanítókongresszus 
munkálatáról és ennek tanulságáról. A terje-
delmes, szép munkát tetszéssel fogadták. Ezután 
a titkár bemutatta a tantestületi értekezletek 
szabályzata című munkáját. Az előadó terve-
zetében kifejti, hogy a tantestületi ülések mai 
szervezetükben nem közelítik meg azt a célt, 
amelyet elérniök kellene. Terjedelmes javaslatot 
terjeszt elő az egész tantestületi szervezet meg-
reformálására. Majd a külön érdekkörök munka-
programját terjesztették elő a következők: az 
elemi iskolák igazgatóinak programját Sretvizer 
Lajos, a háztartási és ipariskoláét Ágotái Béla, 
a tanítókét Tóth Kálmán és végül a jogvédő-
egyesületét Székely Károly, lapunk főmunkatársa. 
Az utóbbi nagy tetszés közben bejelentette, 
hogy összeállította a külföldi tanítók fizetési 
viszonyait, amelyeket a hazai viszonyokkal 
összehasonlítva, az igazgatótanács legközelebbi 
ülésén fog benyújtani. A gyűlés elhatározta 
végül, hogy ezt a munkát a főváros tanácsának 
memorandum alakjában iogja bemutatni. 

— Az Erdélyrészi Tanítóegyesületek 
! Szövetsége f. hó 17-én alakult meg Kolozsvárt. 

Az alakuló-gyűlésen, amelyen a kormányt Bánffy 
Miklós gróf főispán képviselte, részt vettek nem-
csak a népiskolai tanítók, hanem a középiskolai 
és az egyetemi tanárok is. A gyűlést Pallos 
Albert ideiglenes elnök nyitotta meg s meg-
nyitójában hangoztatta annak a szükségét, hogy 
az erdélyi részekben az összes tanítók és tanárok 
az iskolák fokozatára való tekintet nélkül, egy-
séges munkatervvel működjenek. Bánffy Miklós 
gróf főispán a miniszter nevében üdvözölte a 
szövetséget, hangoztatva, hogy nemzeti és kul-
túrális szempontból mennyire szükséges az erők 
egyesítése. Utána Márki Sándor egyetemi tanár 
és a középiskolai tanári kör elnöke üdvözölte 
a szövetséget. Boldognak érzi magát, hogy 
ideálját megvalósítva látja abban, hogy az egyes 
iskolák közt a választófalak leomlottak és az 
egyetemi tanártól az óvóig egyesültek a közös 
kultúrális munkásságra. Ézután megtartották 
a választást. Elnökké Pallos Albertet, alelnökké 
Elek Gyulát választották meg. A közgyűlés 
folyamán elfogadták a Beszterczenaszódmegyei 
tanítóegyesületnek a tanítók fizetésére vonatkozó 
javaslatát, mely szerint a népoktatási törvény 
állami föladatnak mondandó ki és a tanítók 
állami tisztviselőknek, kik a szolgálati idő ará-
nyában a XI. és a X. fizetési osztályba osztas-
sanak. A gyűlés ezzel véget ért. 

— György Aladárról, lapunk néhai fő-
munkatársáról, Farkasfalvi Imre kegyeletes 
emlékbeszédet mondott a Magyar Földrajzi 
Társaság utóbbi gyűlésén. Farkasfalvi három 
érdekes és csak kevesek által ismert adatot 
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közölt György Aladárról. Azt, hogy már mint 
gyermek a Petőfi Sándor ölében ült, aki őt is 
térdein lovagoltatta, mint egykor Arany Lászlót ; 
hogy meglátogatta Kossuth Lajost Turinban, 
aki őt igen megszerette s finom lelke és sok-
oldalú ismerete, meg erős fajmagyarsága miatt 
Iratai kilencedik kötetében szépen jellemezte; 
végre, hogy Jókai Mór volt az, aki nemcsak 
barátságara méltatta, hanem egybekelését néhai 
Illésy György özvegyével mint kérő s mint 
násznagy közvetítette. Gyönyörűen és meg-
kapóan írta ezt le Jókai a Vasárnapi Újság 
1903. évi karácsonyi mellékletében György 
Aladár különféle tudományos és irodalmi egye-
sület hasznos és tevékeny munkása volt. Külö-
nös érdeme, hogy minden téren összetoborzotta 
a szociális tényezőket s az elemeket tőle telhe-
tőleg úgy forrasztotta össze, hogy mindig sikert 
ért el. Sajátságos s a mostani reális korban 
szokatlan dolog, hogy mindezt önzetlenül tette, 
hogy magának mitsem kért, a sikert, az 
elismerés pálmáját mindig másoknak engedte 
át. Kultúrpolitikusnak tartotta magát, de inkább 
polihisztor volt. A Petőfi-Társaság, a Mária 
Dorottya-Egyesület, az Eötvös-alap, a vakok, a 
siketnémák intézete könyveket írhatnának 
György Aladár sikeres és emberbaráti műkö-
déséről. Elte utolsó éveit a Múzeumok és könyv-
tárak országos tanácsában töltötte, ahol emlé-
kezetét nemrég meghatóan méltányolta tisz-
telője: H'Zassí'cs Gyula dr., volt miniszter. 

— Ingyenes lakások Cirkvenicán. A cirk-
venicai „Therapia" alapítványi gyógyintézet 
igazgatósága a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz, valamint az alárendelt állami és 
közalapítványi hatóságok, hivatalok és inté-
zetekhez tartozó tisztviselők és családtagjaik, 
továbbá az összes lelkészek, tanárok, tanítók, 
tanárnők, tanítónők, kisdedóvónők, nemkülön-
ben ezeknek hozzátartozói vagy velük menő 
ápolók, végül az írók és művészek részére a 
folyó évi november hó 1-től a jövő évi február 
hó 28-ig terjedő téli idény tartama alatt ingyen 
bocsátja rendelkezésre az intézeti lakószobák 
egy részét. Az ezen szobák használatára irá-
nyuló bélyegtelen kérvények, az illető folya-
modó állását igazoló okmánnyal kellően föl-
szerelve, közvetlenül a nevezett gyógyintézet 
igazgatóságához intézendők, hol a beérkezés 
sorrendjében fognak figyelembe vétetni. A lakó-
szobák ingyenes használata mellett a villany-
világítás, lift-használat, kiszolgálat és ágynemű-
használat fejében havonként és személyenként 
20 korona díj számíttatik csupán. Az olvasó-
terem és könyvtár használata ellenben díjmentes. 

— Magyarország és Ausztria új vasúti 
térképe jelent meg a Magyar Földrajzi Intézet 
kiadásában, Kogutowicz Manótól. Az alakja 

160X108 cm. s 7 színben van nyomva. Kivi-
tele a legjobb. Kogutowicz térképe Magyar-
ország és Ausztria összes közlekedési térképei 
közt a legnagyobb és legrészletesebb, mert 
nemcsak valamennyi állomásnév megvan rajta, 
hanem ezenkívül ezer és ezer helynevet is tar-
talmaz, s minthogy tetszetős borítékban mind-
össze 3 korona az ára, ez a térkép társai közt 
a legolcsóbb is. Adatai természetesen a leg-
újabbak, ami nagyon fontos egy közlekedési 
térképnél. Minden könyvkereskedésben kapható. 

— Nyilatkozat. A „Nemzeti Iskola" f. évi 
43. számának egyik szerkesztői üzenetében azt 
állítja rólam, hogy az én váltóimat ma is fizet-
getik azok, akiket én támadok. Amennyiben 
ez az állítás jóhiszemű, téves információn 
alapszik, mert érettem nem fizetget és sohasem 
is fizetgetett senki. Ennyit addig is, míg meg-
tett más irányú lépéseim eredményéről értesít-
hetem az irántam és dolgaim iránt érdeklődőket^ 
Székelyudvarhely. Ember János. 

— Rövid hírek. Pályatétel. A Gömöri ág. 
h. ev. tanítóegyesület Szontagh Andor orsz. 
képviselő és Bancsházy Gusztáv polg. isk. 
igazgató adományozásából 200 és 100 korona 

! tiszteletdíjat tűzött ki a következő tételre: 
„A magyar hazaszeretet ébresztése és ápolása 
a népiskolában." Részt vehet a pályázatban a 
gömöri ág. h. ev. egyházmegyének minden 
rendes tanítója ; határidő : 1907. évi március 1. 
A kéziratok Erős (Jurin) Samu egyesületi 
elnökhöz küldendők, Jolsvára. 

— Halálozások. Ifj . J avasi János volt 
zajgói tanító (Havasi János áll. isk. igazgató-
tanító fia) 1 Va éves működés után, 21 éves 
korában, f. hó 10-én M.-Jánosiban, szülei házá-
nál elhunyt. A korán elhunyt tanító apjának 
egyetlen-egy gyermeke s a szigeti áll. képzőben 
ezelőtt 2 évvel kitűnő oklevelet nyert. — Kun 
Lászlóné, Kun László kunágotai kartársunk 
neje, életének 32-ik, boldog házasságának 12-ik 

I évében rövid szenvedés után elhunyt. Áldás 
emlékükre ! 

Tartalom : Tanítók fizetésügye. — Népkönyvtárak 
és a tanítóság. Cséplő Ernő. — A Magyar Gazdaszövet-
ség és a néptanító. Bökényi Dániel. — A testgyakorlat 
általánosítása. Foi hradszky Lajos. — A gyermek 
kisebb fokú szellemi rendellenességeiről. Tas József. — 
Portómentes levelezés. Nagy Béla. — A főrárosi tiszt-
viselők új nyugdíjszabályzatának tervezete. — Válasz 
a glogováczi tantestületnek. — Szünóra : Volt egy-
szer . . . (Vers.) Zsoldosné Németh Hermin. — Kozma. 
„Képes Atlaszai". Varga Ferenc. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. -— Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Vjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG* : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÍM. MAGT. KIB. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem a d u n k vissza. 

A közoktatás egysége. 
Az Erdélyrészi Tanítók Szövetsége 

f. hó 17-én tartotta első rendes köz-
gyűlését Mátyás király városában. Nem 
akarok a mindeu tekintetben jelentős 
nagygyűlésről tudósítást írni ; még csak 
azokról a nagy kulturális és egyben 
nemzeti föladatokról sem szólok, melyek 
szolgálatára a Szövetség alakult, csupán 
a nagyszabású erőtömörítésnek vezető-
gondolatát kívánom ezúttal szóvá tenni. 

Ez a vezetőgondolat a közoktatás egy-
sége, belső egységének gondolata. Ezt a 
nemes és szép gondolatot régóta ápol-
ják a kolozsváriak, élükön Márki Sándor 
egyetemi professzorral, a jövendő Ma-
gyarország kiépítése szempontjából egyik 
legkiválóbb és legrokonszenvesebb ma-
gyar történettudóssal és Gsernátony Gyu-
lával, Kolozs vármegye érdemes kir. tan-
felügyelőjével. Az ige azonban csak 
november 17-én lőn testté, midőn a 
Szövetség három egyetemi professzor, 
öt kir. tanfelügyelő, számos képző-inté-
zeti, középiskolai és polgári iskolai tanár, 
felsőbb leányiskolái tanár és tanítónő, 
az elemi iskolai tanítók nagy sokasága, 
több óvónő részvételével megalakult. 
Tehát a megjelentek már jelenlétükkel is 
dokumentálták és kifejezésre juttat ták a 
közoktatás egységét, a közoktatás minden 
tagozata munkásainak tanító voltát, egy 
•célra törését. Ékes kifejezésre jutott azon-

ban az egységnek, az egyetemességnek 
gondolata abban az üdvözlő-beszédben, 
amellyel Márki professzor a gyűlést az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület kolozs-
vári köre nevében köszöntötte, a maga 
és tanártársai erejét a Szövetség nagy 
céljainak szolgálatára fölajánlotta. 

Márki professzor nemcsak belső igaz-
ságánál, hanem külső formájánál fogva 
is megkapóan szép beszédére e sorok 
írója adott a népoktatási tanítók sorából 
visszhangot, készséggel fogadva a föl-
ajánlott segítő jobbot. 

A közoktatás egységét dokumentáló 
jelenségeknek kiváló jelentősége van 
különösen napjainkban, midőn a diffe-
renciálódás a társadalom minden réte-
gében a munkakörök szerint egyre 
nagyobb arányokat ölt és erősen kísért 
immár a közoktatás munkásainak kö-
rében is. A külön „skatulyázás" gon-
dolata érvényesülni próbált immár a 
középiskolai és képző-intézeti tanárok 
köréb^jT (^»^szerencsére, sikertelenül), 
ú j n é p o k t a t á s i tanítók 
közâfeiproH^iwmncsét. Reméljük, szint-
olyätÄP^Äfeirüi, fmin t a már említett 
t a a i t ( ^ jÄ^^ek /munkása iná l . A társa-
dal\jg^jlgdépgnrányzatokban, a terme-
lés kmJiiÖTOo ágaiban helyén lehet s  
van is az elkülönítés. Am a közoktatás 
terén nincs helyén. A közoktatásnak 
egy a főcélja az óvodától az egyetemig: 
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a lelki erők fejlesztése. A köznevelői 
tevékenység lényegében egy, csak foko-
zatai különbözők, a nevelés tárgyát 
képező egyén fejlettségi foka szerint. 
Ami természet szerint egységes, azt 
gyarló ember ne bontsa részekre. A ne-
velés terén a munkafölosztásnak nem 
szabad éles határvonalakat feltüntetni, 
nem szabad a folytonosság fonalát meg-
szakítania. A közoktatás mezejón a 
határvonalak egymásba kell hogy foly-
janak, miként egymásba folynak a szi-
várvány színei, alkotván a legszebb ter-
mészeti tünemények egyikét. 

A nevelésnek imént érintett foly-
tonosságát csak az írott utasítás nem 
biztosíthatja. Több kell erre: élet, a 
különböző fokozatú közoktatási intéze-
tek munkásainak intézményeik kereté-
ben való együttmunkálása, együttélése. 
Sajnos, ez az élet hiányzik, vagy csak 
itt-ott jelentkezik a magyar közoktatás 
munkásai között. Ezért szakad meg a 
nevelés folytonosságának fonala; ezért 
a sokszor méltatlan panasz egyik foko-
zat munkásai részéről a másik fokozat 
munkásai ellen. 

Kolozsvárt illeti a te t t propagandájá-
nak járó dicsőség, a nevelés folytonos-
ságának biztosítására irányuló cselek-
véséért. 

A szóbanlevő egységből csak nye-
resége lehet minden tagozatnak. A pro-
fesszor szélesebb látóköre, nagyobb tu-
dása sarkalja, buzdítja, tanítja a hiva-
tásánál fogva szűkebb térre szorított 
tanítót; a tanító visszaadja a kölcsönt, 
a fejlődő gyermeki lélek megnyilvánu-
lásainak tényeit,gazdag tapasztalatainak,, 
megfigyeléseinek kincsestárát a profesz-
szor rendelkezésére bocsátja, alapot ad 
a professzor új szempontjainak. így 
együtt jobban megismerik a nevelés 
tárgyát és intenzívebb nevelői munkát 
végezhetnek. 

Azonban nemcsak a köznevelés, ha-
nem a különböző fokozatok munkásainak 
is javára van az egység. A professzor 

segítőmunkást kap a köz javára irányuló 
nagyobb akcióiban, a tanító erős támaszt 
a jobb létért folytatott küzdelmében. 

Mesebeszéd az, hogy az elemi iskolán 
kívül működő tanítók gyámság alá akar-
ják helyezni a tanítót. Tények hosszú 
sorozata mutatja, hogy minden életbe-
vágó kérdésben akadálytalanul kifeje-
zésre jutott a tanítóság akarata. Leg-
följebb a közakarat nyilvánításának mód-
jában volt eltérés olykor-olykor. A 
tények ellen hiábavaló minden ágasko-
dás. És aki nagyon ágaskodik, aki fél 
a nem-elemi iskolai tanítók segítő mun-
kájától, az csak saját gyöngeségéről ad 
bizonyítványt. 

(SzékelyudvarhelyJ Ember János. 

= Tanítók fizetésügye. A képviselőház 
közoktatási bizottsága f. hó 20-án tárgyalta 
a népiskolai törvényjavaslat életbeléptetését és 
a tanítók fizetésrendezését sürgető kérvényeket. 
A kérvények előadójává Bállagi Aladárt válasz-
tották meg. Ez alkalommal Apponyi Albert 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
következő beszédet mondotta: „A tanítói fize-
tés rendezésénél, mint minden más hasonló 
természetű kérdésnél, van egy nézőpont, amely-
hez a kormánynak és a kormány minden tag-
jának a legjogosultabb igények teljesítésének 
mértéke tekintetében ragaszkodnia kell. Ez az 
állami pénzügyek rendjének föltétlen fönntar-
tása. A pénzügyi rend szilárdsága a magyar 
állam tekintélyének, a magyar közgazdaság föl-
virágzásának egyik főfeltétele. A magyar állam 
hitele, hála Istennek, kiállotta az utolsó évek 
politikai és pénzügyi zavarainak tüzpróbáját is ; 
kiállotta, de mégis érezte azok hatását. Ez a 
körülmény, valamint a jövő bizonytalansága 
kétszeres kötelességünkké teszi a lelkiismeretes 
őrködést nemcsak minden további megrendülés 
elkerülése, de a megerősödés gyors ütemben 
való elérése fölött is. Aki e szempont fölé 
állítja egyéni követeléseinek rögtöni teljesítését, 
az kérkedhetik hazafiságával, de a valóságban 
az ország ellenségeinek ügyét szolgálja. Ézen 
a korláton belül kell tehát maradnunk ; amit 
ezen belül tenni lehet a tanítóság érdekében, 
azt meg fogjuk tenni, még pedig haladéktalanid, 
anélkül, hogy bennünket erre agitáeióval szorí-
tani szükség volna; ezt a korlátot pedig túl 
nem fogjuk lépni, akármily nagyhangú agitá-
eióval álljunk is szemben. Egyáltalán, bár szí-
vesen hallgatjuk meg és bár a legjobb inda-



48. SZAM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

lattal méltányoljuk a tanítók kívánságát, as 
agitáció jelszavait semmiképp irányadókid el nem 
fogadjuk, hanem a valódi szükséglet és az állam 
pénzügyi ereje adja meg annak mértékét, amit 
tenni fogunk. Az állam pénzügyi ereje, meg-
felelőbb közgazdasági politika mellett, nem 
hosszú idő alatt meg fog növekedni. Ebből a 
növekedésből — ha mi állunk az ügyek élén — 
a tanítóság ki fogja venni országos réssét; 
nem lesz többé oka arra a most hangoztatott 
jogos panaszra, hogy egyéb érdekek mellett az 
ő érdeke háttérbe szorul. De már most, a je-
lenlegi pénzügyi helyzet korlátai között is meg 
lehet tenni és meg fogunk tenni annyit, hogy 
egyrészt tanítói nyomorról többé beszélni ne 
lehessen és hogy tanítóink helyzete az előreha-
ladottabb európai államok tanítóiéval összhangba 
hozassék. Hogy miért történik ez a tanítókra 
nézve későbben — bár esak valamivel későb-
ben — mint a többi állami alkalmazottra 
nézve ? Erre a kérdésre a multakat illetőleg nem 
tartozom felelni; a jelenlegi kormány hivatalos-
kodásának idejét illetőleg azonban igen egy-
szerű a válasz. A többi állami alkalmazottaknál 
a kérdés tisztán fizetésrendezési, tehát pénzügyi 
kérdés, mely semmiféle más kérdéssel össze-
vegyítve nines ; ezt tehát rövidesen meg lehetett 
oldani. Nem úgy a tanítói fizetésrendezés, mert 
hiszen ez az utóbbi rendezés, miután annak 
legnehezebb, számbelileg legkiadóbb része a nem-
állami tanítókra esik, elválaszthatatlanul össze-
függ ama garanciák kérdésével, melyeket a 
fölemelt segély fejében, sőt ennek megenged-
hetővé tétele miatt, állami és nemzeti irányban 
kell követelnünk attól az iskolától, amelyet 
segíteni készülünk. Hogy pedig ez nem pénz-
ügyi és eddig megoldatlan probléma, de olyan, 
amelynek megoldása nélkül a nem állami taní-
tók állami fizetésrendezéséhez hozzá nem szabad 
nyúlni, azt talán nem szükséges magyarázni. 
Ez a bonyodalom — nem pedig a tanítók iránt 
váló figyelem kisebb mértéke — okozta a, remé-
lem, rövid időre való halasztást. Aki ezt szá-
mításon kívül akarja hagyni, arról ismét csak 
azt mondhatom, hogy — bármennyire kérked-
jék hazafiságával, a haza ellenségeinek mal-
mára hajtja a vizet. Az egész baj onnan szár-
mazik, hogy a tanítók igényeinek jogosságát 
már régen elismertük, de — a beállott politi-
kai bonyodalmak folytán — az igények méltá-
nyos kielégítésére mitsem tettünk. így azután 
hosszú időn át pozitív támpontok nélkül mű-
ködött az agitáció — jó- és rosszhiszeműleg — 
fölcsigázta a várakozásokat a képtelenségig, a 
múltnak mulasztásáért — ismert forrásból eredő 
célzatossággal — a jelenlegi kormányt akarta 
felelőssé tenni. Ez azonban a kormányt meg 
nem tántorítja föltett szándékában, hogy a sür-

gős igényéket haladéktalanul kielégítse, a hala-
dást pedig az állami pénzügyek megerősödésével 
párhuzamosan eszközölje, úgy, hogy már most 
sem fogunk ezen a téren elmaradni a müveit 
európai államoktól. Ha pedig úgy ezt a fizetés-
rendezési, mint a többi tanügyi, különösen nép-
iskolai teendőt szorosabb ütemben akarjuk tel-
jesen megoldani, akkor ennek egy nélkülözhe-
tetlen előföltétele : új pénzügyi forrásoknak 
azonnal való megnyitása. A törvényhozás böl-
csességétől függ, vájjon erre az útra akar-e 
rátérni ; csak aziránt kell tisztában lenni, hogy 
enélkül a kormány által megállapított mérté-
ken túl nem lehet menni. (Általános helyeslés és 
éljenzés.)" 

Az egységes oktatás terve a gya-
korlatban. 

Aki csak valamennyire ismeri az erdélyrészi 
kultúrális viszonyokat, amelyek eddig a külön-
féle iskolák és tanerők szél húzása s a hegy-
völgyes széttagoltság mellett idegen törekvések 
miatt — mint ezt a való tények igazolják — 
nem a legkedvezőbb, sőt tűrhetően sem ked-
vező színben tüntetik föl a magyarság térfog-
lalását és fölényét e hazarészben, örömmel kell 
fogadnia annak a közeledésnek hírét, mi az 
Erdélyrészi Tanítóegyesületek Szövetsége köz-
gyűlésén november 17-én Kolozsvárt, az elemi 
iskolai tanítók, polgári, középiskolai és egye-
temi tanárok között azzal a jelszóval kezdődött : 

„Rontsuk le a korlátokat iskola és iskola, 
tanító és tanár között. Ne legyen köztünk 
különbség, hanem mindenkinek munkáját egy-
formán fontosnak ismerve, tegyünk lépéseket 
a különféle iskolafajok egységes missziójának, 
az ember közös nevelésének megkönnyítésére és 
biztosítására. 

Evégből tehát ismerjük meg egymás munka-
körét, föladatát, a föladatok teljesítése elé tor-
lódott akadályokat, az ezek leküzdésére rendelt 
egyéni és közerőt s amikor és ahol szükséges, 
siessünk egymás támogatására intézményes biz-
tosítékokkal, hogy a magyarság kultúrális fölé-
nyét anyagi gyarapodásával együtt biztosíthassuk 
Magyarország számára abban az értelemben, 
amint azt minden becsületes magyar ember 
szíve szerint óhajtja." 

Az eszme a középiskolai tanáregyesület egyik 
tudós elnökének: dr. Márki Sándor egyetemi 
tanárnak agyából pattant és szívéből sugárzik 
ki ; viszhangra talált dr. Csernátony Gyula tan-
felügyelőnél is, aki a nevelésügy renaissancea 
címen terjesztette. Később az Erdélyrészi Tanító-
egyesületek Szövetsége fogta föl, még pedig 
olyan formában, hogy az elöl már kitérni alig 
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lehet olyan embereknek, akik — mint a taní-
tók is — belevegyültek a közéleti tevékenység 
minden ágazatába. 

A keresztülvitel módozatai nem nehezek, 
összevágnak a kultuszminiszter tervével is, aki 
a köz javára kapcsolatot akar létesíteni a 
képzőintézeti tanárok és megyei tantestületek 
kebelébe tartozó tanítók között. 

A terv ugyanis egymás szeretete és meg-
becsülése mellett, egymás támogatásában gyö-
kerezik. 

Eljárnak az érdekeltek egymás gyűlésére, 
keresik az érintkezőpontokat, megvitatják a 
munkaközösségben fontos föladatok, tervek 
keresztülvitelének módozatait s majd a tapasz-
talatokon okulva azt is, hogy lehet a különféle 
iskolafajok barátságos érintkezésében a nemzeti 
kultúra egységét biztosítani? 

Mintha az egységes nemzeti nevelés csírájá-
nak még gyönge, de fejlődésképes hajtásai 
bukkannának napfényre ebben az eléggé nem 
dicsérhető szép tervben, úgy üdvözöltem én s 
üdvözölték a fogadalomszerű megnyilatkozáso-
kat mindazok, akik tanúi voltak. 

Rontsuk le a korlátokat! Először mi, a kü-
lönböző posztokon őrtálló közkatonák, továbbá 
az egyesülésben előretörő szervezetek, majd 
eljár a nyomokon a törvényhozás is. Előbb 
mutassunk rá a bajokra, a javítás eszközeire 
és lehetőségére mi, hogy azután törvényes intéz-
kedésekkel is segítségünkre jöhessen — a kor-
mányzat. 

Minő lelkesítő a tudat, hogy eljöhet az idő, 
mikor tanító és tanár között nem lesz különb-
ség s a magyar kultúra különböző tagozatai-
ban dolgozó emberek egyformán becsülik és 
segítik egymást, mert egyformán fontos föl-
adataik teljesítésében Magyarország fölvirágoz-
tatásának biztosítékait látják, semmi mást. 

Az erdélyi részeken, ahol hála Isten, immár 
hovatovább több tanító és tanár misszióját 
fokozhatjuk idegen érdekek és törekvések ellen-
súlyozására, sőt legyőzésére, nem közömbös, 
ha vájjon megragadják-e a közeledés eme föl-
kínálkozó példáját a többi városok tanárai és 
tanítói is. 

Kézdivásárhelyen már van ilyen szervezet. 
Marosvásárhelyen is elhangzott a fölhívás az 
egyesülésre. Ha végül a városok egyesülései 
átnyúlnak a vármegyék korlátain s csakugyan 
nem lesz különbség tanár és tanító között, a 
nemzeti nevelés egységének út ján végre biztos 
révbe jut Magyarország. 

Adja Isten! 
(Marosvásárhely.) Máthé József. 

= Az állami költségvetést a képviselőház 
általánosságban egy nap alatt — f. hó 22-én — 
letárgyalta s elfogadta. Hoitsy Pál előadó hang-
súlyozta, hogy a pénzügyi egyensúlyt ijesztő 
módon fenyegeti a tisztviselők személyes járan-
dóságainak rohamos növekedése. Huszonhét év 
alatt 79 millióról 275 millió koronára emel-
kedett az állami tisztviselők fizetése és még 
ezenkívül is több mint 70 millió koronát ad 
az állam a nem-állami tisztviselők fizetésének 
kiegészítésére. Ezzel szemben kötelessége a 
képviselőháznak állást foglalni s az eddigi ve-
szedelmes iránnyal szembe kell szállani. A ta-
nítóknak s államvasúti alkalmazottaknak bizo-
nyos mértékben jogosult igényeit azonban még 
ki kell elégíteni, úgyszintén rendezni kell a 
bírák helyzetét is. Ezentúl azonban minden 
fizetésjavítástól tartózkodni kell. Polit Mihály 
nemzetiségi képviselő a többi közt fölpanaszolta, 
hogy egy tanítóképző-intézetnél gróf Apponyi mi-
niszter megtiltotta a szerb név használatát. Erre 
gróf Apponyi Albert vall. és közokt. miniszter kö-
vetkezőleg válaszolt: Mikor ő tárcáját átvette, 
összeütközést talált a zombori tanítóképző-
intézet igazgatósága, illetőleg az ezt vezető 
egyházi hatóság és a kultuszminisztérium közt. 
Ez keletkezett akörül a dolog körül, hogy a 
képzői igazgatóság a kiadandó tanítói okleve-
lekbe be akarta a következő kifejezést tenni : X. 
Y. szerb, végezte így és így, sikerrel vagy 
siker nélkül a tanítóképző-intézeti tanfolyamot. 
Azonkívül a magyar nyelvben való képesítést 
akként akarta jelezni, hogy az illetőnek a szerb 
iskolákra elegendő magyar tanítási képesítése 
van. (Derültség) És még egynéhány ehhez 
hasonló dolgot. így az irodalom tanítását nem 
akarták fölvenni ama tantárgyak közé, ame-
lyekből vizsgálatot kell tenni. (Mozgás.) Ennek 
folytán az előző minisztériumok mindaddig, 
míg ebben az ügyben az illető tanítóképző-
intézet nem alkalmazkodnék a kormánynak 
törvényen alapuló rendelkezéseihez, a tanító-
képző-intézeti vizsgálatok megtartását és a 
diplomák kiadását fölfüggesztette. (Élénk helyes-
lés.) Nemcsak a diplomák kiadását függesztette 
föl, de a képesítési vizsgálatoknak megtartását 
se engedélyezte. (Helyeslés.) Ebben a helyzet-
ben találta ő az ügyet. Megkísérlette ezt az 
ügyet az illetékes egyházi főhatósággal barát-
ságos úton elintézni. Ennek folytán a diplomák 
kiadását ugyan nem engedhette meg, de ne-
hogy ártatlan fiatalemberek megakasztassanak 
pályájukon fölöttes hatóságuk hibájából, a vizs-
gálatoknak megtartását engedélyezte (Helyeslés), 
egyúttal pedig formaszerinti tárgyalásokba bo-
csátkozott közegei által az illetékes egyházi 
hatósággal. Ragaszkodott ahhoz, hogy ilyen 
jelzés, hogy magyar állampolgár Magyarorszá-
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gon hivatalos okmányban szerbnek neveztessék, 
meg nem engedhető (Elénk helyeslés! Fölkiál-
tások : Skandalum !), hanem azt követelte, hogy 
a felekezeti jelzést tegyék be az okmányba, 
hogy tudniillik a szerb nemzeti egyházhoz tar-
tozó, vagy szerb anyanyelvű. Ezt el is fogad-
ták. Elfogadták azt is, hogy a magyar nyelv 
és irodalom, valamint a szerb nyelv és irodalom 
tekintetében parifikáció legyen az iskolai bizo-
nyítványban. Szóval, a megegyezés teljesnek 
látszott, és ekkor engedte meg a vizsgálatok meg-
tartását. Azonban valahányszor valamely pontra 
nézve megegyezett és valamely pontban alkal-
mazkodott az illetékes hatóság a kormánynak 
követeléseihez, mindannyiszor valami más új 
sérelmet toldott, csúsztatott be a bizonyítványba. 
A legújabb az, hogy a bizonyítványi mintába 
azt akarják beletenni, hogy szerb nemzeti 
tanítóképző-iskolai tanfolyamok. (Mozgás.) Szerb 
nemzetről, tót nemzetről, vagy bármi néven 
nevezendő nemzetről Magyarországon szó nem 
lehet. (Igaz ! Ugy van ! Hosszantartó élénk 
helyeslés és éljenzés a baloldalon.) Hivatalos 
okmányon, oly okmányon, amely azzal az 
igénnyel lép föl, hogy a magyar állam ható-
ságai azt hitelesként elfogadják, annak alapján 
jogokat adjanak, vagy jogokat __ elismerjenek, 
ez teljes lehetetlenség. (Igaz! Úgy van!) Ez 
ellentétben áll a nemzetiségek egyenjogúságáról 
szóló törvény amaz első tételével, hogy Ma-
gyarországon az összes polgárok egy osztatlan 
politikai nemzet tagjai. (Igaz! Ügy van!) Az 
az ő rettenetes sovinizmusa abból áll, hogy 
ragaszkodott az egységes magyar nemzet elvé-
hez és kiküszöbölni óhajtja az ő hatáskörébe 
tartozó intézetek minden ténykedéséből mindazt, 
ami a törvényekkel és ezzel az alapelvvel ellen-
kezik. (Elénk helyeslés.) Ezt pedig tette, amint 
eljárása mutatja, a lehető legenyhébb alakban. 
(Igaz ! Úgy van !) Ezentúl is ragaszkodik ehhez 
és hiszi, hogy az illetékes körök jobb belátása 
meg fog hajolni az állam törvénye nevében 
emelt követelmények előtt. De aki Polit úr 
előadását hallotta és a tényekről nincs érte-
sülve, valóban azt hihette volna, hogy ő a 
tanítóképző- intézetet akár bezáratni, akár meg-
szüntetni akarja. Nem fenyegette, de figyel-
meztette a következményekre, mert oly inté-
zetnek, amelynek vezetősége hónapokon át tartó 
tárgyalások után nem akar alkalmazkodni az 
állam törvényes rendjéhez, végre is létjoga 
ebben az országban nincs. (Hosszantartó élénk 
helyeslés, éljenzés és taps.) Hiszi, hogy a dolog 
idáig nem jut, hiszi, hogy jobb belátás folytán 
végül korrekturára fognak találni, de mindenki 
ítéletére bízza, tehetett-e ennél kevesebbet az 
állásából folyó kötelességénél fogva. (Elénk 
helyeslés és taps.) 

Az 5%-os iskolai adó. 
Hogy mondok-e újat azzal, amivel röviden 

foglalkozni akarok, vagy régi szalmát csépelek, 
nem tudom. Annyi tény, hogy e lap hasábjain 
nem olvastam ilyen alakban erről a témáról, 
vagy ha írtak már róla, majd lesz szíves a 
tekintetes Szerkesztőség csillag alatt fölhívni 
reá a figyelmemet. Amit elmondok ezúttal, azt 
saját iniciativámból és saját tapasztalataim 
nyomán írom s hiszem, hogy lesz benne némi 
megszívlelendő. 

Az 1905. évi 36.432. számú rendelettel ki-
adott kimutatás szerint az országban az 1904/5. 
tanévben 2145 állami elemi népiskola működött, 
azóta e szám legföljebb 2300-ra emelkedhetett. 
Néhány millenáris iskola leszámításával a szer-
vezett és ezután is szervezendő állami elemi 
iskolák fönntartásánál nem kis szerepet játszik 
vagy az egész község lakosságának, vagy csak 
egy részének egyenes állami adója után kive-
tett és megajánlott 5%-os iskolai adó. Ez az 
összeg aztán, legyen az 50, 100, 500, 1000 
korona vagy még több is az iskola ötévenként 
miniszteri számvevőileg megállapított költség-
vetésében bevételként az utolsó fillérig előirá-
nyoztatik s csak az összes bevételként kimuta-
tott összegen felüli szükséglet, illetve dologi 
kiadások részben való fedezésére lesz utalvá-
nyozva megfelelő államsegély. Számviteli szem-
pontból nagyon helyesen van ez így, de fájda-
lom, a költségvetés tételeinek betartása, kifizetése 
a gyakorlatban nagyon kevés helyen vihető 
keresztül. Es miért? Mert akadályul szolgál 
az 5%-os adó. Ennek az adónak behajtása 
körül mindig restancia van, sokszor akkora 
nagy, hogy vége a tanévnek és még sem folyt 
be az 5%-ból egy fillér sem. Még hozzá olyan 
eset is sok van — az állami tanító urak tud-
nák bizonyítani — hogy az 5%-os adó egy 
évvel késik, azaz pl. az 1906/7. tanévi költség-
vetés bevételei közt szereplő 5%-os adó az 
1907. évben képezi kivetés tárgyát. Nem nehéz 
elképzelni, hogy mily nehézségek torlódnak 
össze ilyen iskoláknál a szükségletek fedezésé-
nél, tudva azt, hogy az államsegély is csak 
1907. év január havában esedékes. Már pedig 
az iskolának szeptember 1-től kezdve állandóan 
kiadásai vannak, de mert pénz egy fillér sincs, 
előlegez vagy a gondnoksági elnök, vagy a 
gondnok, de nagyon sokszor maga a tanító, 
sőt a tanító legtöbbször előlegez, ha pénze 
nincs is, azáltal, hogy a költségvetés szerint 
őt megillető tételek fedezet hiányában egy-
szerűen nem utalványoztatnak. De az is gyak-
ran megtörténik, hogy az 5%-os iskolai adó 
be sem folyhat mind, mert elhalálozás, elköl-
tözés, adás-vétel vagy adótárgy változás követ-
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keztében csökkenés áll elő s az iskola kiadásai 
még utólag is teljesíthetetlenek. Innen van az, 
hogyha olvassuk a miniszteri számvevőség által 
felülvizsgált számadásokról szóló értesítést, 
70%-nál benne találjuk, hogy az utalványozott 
államsegély a nyilvántartásból töröltetett ugyan, 
de a tekintélyes összegű cselekvő hátralék be-
hajtására s abból a szenvedő bátralék kiegyen-
lítésére a gondnokság mindig utasítva van. 
Így van ez évről-évre, sokszor azzal a különb-
séggel, hogy úgy a cselekvő, mint a szenvedő 
hátralék megszaporodik s a szenvedő hátralék-
ban rendszerint a tanítónak 100—200 korona 
követelése bennfoglaltatik. Természetesen az exe-
kutíva sohasem szünetel s az a kevés összeg, 
ami a régi restanciából nagy vérrel, bottal 
— néha csendőrfedezettel — befolyik, nem ér 
föl azzal az ellenszenvvel, amely ennek nyomán 
az állami iskolával szemben felüti fejét. De 
nem fejtegetem tovább, sokat lehetne még erről 
összeírni. De nem az a célom, hanem az, volna-e 
expediens, hogy ezen a bajon segíteni lehessen ? 
Szerintem volna és pedig az, ha az 5%-03 
iskolai adó közadók módjára szedetnék be és 
a kir. adóhivatalokba fizettetnék, az iskolák 
megállapított szükségleteire pedig az 5%-os 
iskolai adó figyelmen kívül hagyásával utal-
ványoztatnék megfelelő államsegély. Csakis így 
szűnnék meg a cselekvő és szenvedő hátralék, 
így szűnnék meg a sok exekutíva, rendben 
volnának az iskolák anyagi ügyei, nem szorulna 
kegyadományokra az állami iskola, kevesebb 
baj volna az évenkénti számadásokkal s nem 
érné az államkincstárt sem semmi veszteség, 
mert az adóhivatal, illetve pénzügyigazgatóság 
behajtatná az évi járulékot, míg a gondnokság 
vagy tanfelügyelőség arra sok munkával, nagy 
türelemmel is alig — sokszor egyáltalában nem 
is — képes. 

Az a kérdés most már, lehetséges volna-e 
ez? Szerintem nagyon könnyen. Bihar vármegye 
törvényhatósági bizottsága 1905. évi rendes 
közgyűléséből a vármegye 80 olyan községére 
— hol egyáltalában iskola nincs — az 5%-os 
iskolai adót kivetette s annak tőkésítését el-
rendelte. Eme községenként kivetett adót a 
községek a többi adónemekkel együtt behajt-
ják s a kir. adóhivatalba beszállítják, illetve 
— miután az ekként befolyt összeg a kir. 
pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség 
ellenőrzése alatt áll — a központi kir. adó-
hivatalba helyezik el. 

Hasonlatosképen a legkönnyűbb szerrel volna 
ideutalható még a vármegyében levő azon 
50—60 község 5% os adója is, ahol ezt fizetni 
kötelesek, azzal a különbséggel, hogy az ekként 
előírt és befolyt összeg a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri tárcanaplóban mint bevétel 

irányoztatnék elő. Hiszen az 5"/o-os iskolai adó-
ból a dologi szükségletek kielégítése után fönn-
maradó jövedelmi fölösleg most is csak a kir. 
adóhivatalba fizettetik vissza, a különbség tehát 
az volna, hogy nagyobb összeg folyna be, 
ugyanilyen címen. A kincstár nem károsodnék 
s az állami iskolák 70—80%-ánál kifejezhetet-
lenül sokat segíthetnénk az anyagi ügyek ren-
dezésénél. 

így történhetnék ez minden vármegyében s 
úgy vélem, csak a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak a pénzügy-
miniszter úrral egyetértőleg kiadott rendelete 
szükségeltetnék hozzá. Állami iskoláink anyagi 
ügyeinek jól fölfogott érdekéből ajánlom e kér-
dést megszívlelésre. 

(Nagyvárad.) Vasady Lajos, 
kir. tanfelügyelő. 

Az iskolai zászlóaljakról. 
Az a meleg hazaszeretet, amely Balogh 

Dénes közleményének minden sorából kitűnik 
és amellyel az iskolai zászlóaljak érdekében 
mindenkép propagandát csinálni iparkodik, 
megérdemli, hogy ezzel a kérdéssel mindenki 
behatóan és tüzetesen foglalkozzék, még pedig 
nemcsak azért, mintha ezen intézmény valami 
új dolog lenne. 

Amikor a németek a franciákat leverték, hazafias 
buzgalmukban „bataillons scolaires "-eket állítot-
tak föl, amelyek azonban később nyomtalanul el-
tűntek. A svájci iskolákban az íjjászkodás sem tud 
terjedni. Franciaországból annak idején mihoz-
zánk is eljutott az eszme és ifjúsági véderő címén 
több városban katonai oktatásban részesült az 
ifjúság. Gyermekkoromban én magam is így 
tanultam a katonáskodást, és pedig egészen 
komolyan, minden nagy szünidőben naponta 
fegyvert forgatva, a tanév alatt pedig heten-
ként kétszer, legfeljebb háromszor. Az elmé-
leti oktatásban is kijutott nekünk, oly komo-
lyan vette az ügyet az öreg honvédszázados, 
aki azonban 20—30 gyermeknél többet 10—14 
éves korban összeszedni nem tudott. Jelenleg 
egyedül Svédországban részesülnek a tanulók 
katonai oktatásban, de itt is a 9 osztályú 
középiskolának csak a legfelsőbb korosztályai, 
amelyeket rendszeres katonaorvosi vizsgálat 
alapján besorozva, évente néhány héten a leg-
komolyabb katonai oktatásban részesítenek, 
amikor a tanításuk délelőtti néhány órára 
szorítkozik. Itt is panaszkodnak, hogy ez a kato-
nai kiképzés, melyet az ország szegénysége 
miatt létesítettek, nem vág össze az ő egyéb-
ként igen kellemes és jótékony testgyakorlási 
rendszerükkel, melynek Ling volt a megteremtője. 

A mozgalom tehát nem új és a búr háború 
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adott neki újabb tápot, nálunk azonkívül még 
a lefolyt politikai küzdelmek. Az eredmény 
azonban ezideig nem valami bíztató, mert 
hazánknak oly sok néptanítója közül csak 
nagyon kevesen, vagy 100-an érdeklődtek iránta 
és a kiküldött kérdőívek alapján csupán 7 
községben van folyamatban a szervezés mun-
kája, és 8 községben részben és egészben lép-
tették életbe „az iskolai zászlóaljak szervezetét". 

A gyermekek játszó természetéből kifolyólag 
is lehet a katonáskodás mellett érvelni. Min-
den gyermekben megvan a vágy a nagyok 
munkájának utánzására, s valamennyi közül leg-
jobban tetszik a katonásdi, amely a gyermek 
élénk vérmérsékletének legjobban megfelel. Mi 
sem volna természetesebb, mint a gyermekek-
nek ezen ösztönszerű foglalkozásvágyát a haza 
érdekében fölhasználni, hogy „növendékeinkből 
testileg és lelkileg edzett, erős, kitartó, a katonai 
gyakorlatokban, főként a céllövészetben kiváló 
ügyességű férfiak váljanak". Ha ez a cél elér-
hető volna ilyen iskolai zászlóaljak szervezése 
által, akkor semmi fáradság ós semmi költség 
sem volna sok annak elérésére. 

E tekintetben az első nehézséget magának 
a gyermeknek természete adja meg, amely 
mindenfélével szeret foglalatoskodni és főleg 
arra, amit tőle követelnek, bármily módon, 
csakhamar idegenkedik, reáún a szó szoros 
értelmében. Kiváló pedagógiai ügyesség kell 
— szerény nézetem szerint — hogy bennük a 
lelkesedés tüzét mindig ébrentartani sikerüljön. 
Hogy még nagyoknál is mily nehezen megy, 
legjobban bizonyítja a „tulipán"-szalmaláng. 

A katonai tudományból főleg kétfélét lehet 
a gyermekekkel elsajátíttatni a meneteléseken 
kívül, amit a testgyakorlati órákban amúgy is 
gyakorolni kell : a fegyverfogásokat és a célba 
lövést Ma azonban mindenki tisztában van 
azzal, hogy a legegyszerűbb katonának is még 
sokkal többet kell tudnia, amit talán e két 
szóban: „csatározás és tábori szolgálat" lehetne 
kifejezni. Az ismétlőpuskák gyilkos tüzelése a 
terep legkisebb domborulatának, még a vakond-
túrásoknak a fölhasználását is parancsolólag 
követeli. A kiképzés ezen irányokban lehetet-
len, arról tehát, hogy a tanulót teljes kato-
nává kiképezzük, le kell mondanunk. Igaz, 
elég volna, ha a két első célt is el lehetne 
érni ! 

A fegyverfogások alapos elsajátítása csakis 
valódi puskával történhetik, ha mindjárt kisebb 
is a rendesnél. Bármily könnyű, mégis a váll-
nak egyoldalú megterhelésével jár. Nagyon jól 
emlékszem, hogy a jobb vállunkat mennyire 
húzta le az egyébként elég könnyű puska. 
Orvosilag szólva, mesterségesen hátgerincgör-
bület létesül, ami ellen pedig mi orvosok kéz-

zel-lábbal hadakozunk. Mennyi megtámadtatás-
ban részesülnek az iskolapadok erős plusdis-
tanciájukkal, mert a rossz testtartást kierő-
szakolják ! Es mentől nagyobb meneteléseket 
végeznek a tanulók fegyverrel a vállukon, annál 
nagyobb a kór a vállak egyoldalú megterhelése 
folytán. Ha észszerű a küzdés a könyveknek, 
táblának egy kézben való hordása ellen, akkor 
a fegyverrel való egyoldalú megterhelés ellen is 
logikailag föl kell szólalni. A katonákra ne 
hivatkozzék senki, mert azoknak szervezete már 
kifejlődött, csontrendszerük már nem oly enge-
dékeny, eltekintve attól, hogy a gyengéket 
távoltartják. 

Marad a céllövészet, amelynek fontosságát 
senki sem tudja nálamnál jobban méltányolni, 
mert kitűnő szemgyakorlat egyrészről és kitűnő 
izomgyakorlat másrészről. Az a körülmény, 
hogy igen fiatal egyének részesülnek ilyen okta-
tásban, akik első hevükben kárt volnának képe-
sek tenni, egy csöppet sem bánt, hiszen akkor 
egyetlen-egy katonát sem volna szabad kiké-
pezni. Már többet nyom a latban, hogy a szem-
nek és az izmoknak ezen begyakorlását más 
úton-módon is el lehet érni, és pedig époly ala-
posan: a labdajátékokban az ellenfélnek meg-
ütése époly biztos szemet és kezet követel, 
mint célbalövéskor, főleg ha a futásban lévő 
ellenfelet kell eltalálni. A harcias labdajátékok, 
amiknek télen a hólabdázás felel meg, még 
másféle katonai erényeket is istápolnak : az 
összetartás és alárendelés elsajátítását a maga 
választotta játékvezető elé, a bátorságot és 
amellett tiszteletet az ellenféllel szemben. És 
ha rajtam állana a választás, oly időben, amikor 
játszani lehet, a katonásdi fölött föltétlenül 
ennek adnék előnyt, annál is inkább, mert a 
játékban könnyen lehet sokat egyszerre friss 
levegőn foglalkoztatni, míg a céllövészetet oly 
időre tenném el, amikor, esős időben, a szabadban 
tartózkodni nem lehet. Egyébként vannak még 
egyenest célzó-gyakorlatok a labdával, pl. a 
falra festett körbe dobás, 10—15—20 stb. 
méter távolban fölállított bábúnak eltalálása, 
amelyeket azután kis helyen és többel lehet 
gyakorolni. Röviden én a céllövészetet nem 
mint különálló gyakorlatot, hanem mint a test-
gyakorlatok egy részét kívánnám az iskolákban 
látni, nehogy az egyoldalú gyakorlás által az 
egész testnek arányos kifejlesztése szenvedjen. 

Az iskolai zászlóaljaknak van még egy előnye, 
amelyet a vadászerdői iskolában a növendékek 
fegyelmezése érdekében felhasználtak, és ez az 
ifjúság előszeretete a katonai külsőségek, úgy-
mint egyenruha, kitüntetések, katonai tisztel-
gések, átadások stb. iránt. Ezekből ami jó, 
minden nehézség nélkül lehet a testgyakorlati 
órákban, sőt a rendes tanmenetben keresztül-
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vinni, pl. a jelentkezésben a feszes tartást (tisz-
telgés nélkül), a napos intézményt az iskolai 
teendőkben, sőt még a rapportot is. Vájjon 
azonban kitüntetésekkel, egyenruhával keil-e 
operálni, azt nem gondolnám föltétlenül szük-
ségesnek, bár ehhez hasonló dolgot a legtöbb 
internátusban megkísérlenek, leginkább még a 
franeiákban. Nálunk még a középiskolai taní-
tók egyenruházását sem ismerjük, amit sok-
helyütt, pl. Galíciában, Romániában is azért 
hoztak be, hogy viselkedésöket az intézeten 
kívül kellőkép ellenőrizhessék ; azért a régi 
panaszok megmaradtak. 

S ha végül föltenném magamnak a kérdést, kato-
náéknak mire vau inkább szükségük: testében ará-
nyosan fejlett, ügyes, följebbvalója iránt tisztessé-
get, társai iránt önmagát fegyelmezni tudó egyé-
nekre, vagy olyanokra, akik a korai katonás-
kodás folytán esetleg fejlődésükben kárt szen-
vedtek, e külsőségek elsajátítása folytán azon 
hiszemben élnek, hogy most már mindent tud-
nak a katona-mesterségből, akkor ón föltét-
lenül az első mellett foglalok állást. Ebben a 
korban sohasem lehet cél az egyoldalú kikép-
zés bármiféle irányban, hanem minden test-
gyakorlattal az egész test arányos kiképzésére 
kell törekedni. S hogy a katonaságnak komo-
lyabb fejei szintén így gondolkodnak, csak 
Moltke példájára hivatkozom, aki, midőn a 
német Reichstagban ilyenféle eszméket pen-
gettek, egészen határozottan kijelentette, hogy 
adjanak nekik egészséges, erőteljes egyéneket 
és hogy azokból jó katonák váljanak, arról 
majd ők gondoskodnak. 

Bármily szépnek tartom tehát a kecskemétiek 
eszméjét, bármennyire tudom meleg haza-
iiasságukat becsülni, én részemről el vagyok 
készülve, hogy törekvésüket megfelelő siker 
nem fogja koronázni. Egyébként a haza érde-
kében többet érne, ha a gyermekeket inkább 
komoly munkára szoktatnák és ezen szempont-
ból többre becsülöm a szlöjdöt. Nem csupán 
arra kell készülnünk, hogy ellenfeleinket fegy-
verrel kezünkben leverjük, hanem már előbb 
a munka ápolása által kell befolyása alól föl-
szabadulniok. 

(Budapest.) Dr. Juba Adolf. 

Községi és egyéb helynevek. 
Trencsén vármegye. 

1. Báni járás: Alsó-Nasticz = Alsóneszte. — 
Alsóozor községhez tartozó Pázsitpuszta (eddig 
Ozorpázsit néven is). — Biszkupicz = Igaz-
püspöki. — Bobot = Bobot. — Bobot-Lehota = 
Bobótszabadja. — Bossan-Neporácz = Bosány-
neprőd. — Brezolub = Bánnyires. — C s e r n o -
Lehota = Csarnólak. — Czimenna = Ujviz. — 

Dezser = Dezsér. — Dubnicska = Bántölgyes. — 
Dubodjel = Trencséntölgyes. — Dvorecz = Bán-
udvard. — Felső-Nasticz = Felsőn esz te. — Hor-
nyán = Hornyán. — Kis-Chli vény=Kishelvény. — 
Kis-Gradna = Kisradna. — Kis-Neporáez = Kis-
bercsény. — Kis- Szlatina = Alsószalatna. — Kis-
Sztricze = Kissándori. — Kosztolna-Mitiez = 
Mitta. — Kraszna = Bánkaraszna községhez tar-
tozó Sáncz (eddig Horákpuszta néven). — Ksinna= 
Kesnyő. — Látkócz =Latkócz. — Luttó=Litó. — 
Mjezgócz = Mézgás. — Nagy-Chlivény = Nagy-
helvény. — Nagy-Gradna = Nagyradna. — 
Nagy- Szlatina =Felsőszalatna. — Nagy-Sztricze=: 
Nagysándori. — Nemes Mitiez = Nemesmitta. — 
Omasztina = Csermely. — Pecsenyéd = Bánpecse-
nyéd. — Petri-Lehota = Péterszabadja. — Pe-
tyovka=Bánpetri. — Podlozsány^Bánluzsány. — 
Pra votiez = Peres. — Prusz = Poroszi. — Ra-
dissa=Radosa. — Rongyos- Sztricze=Esztercze. — 
Rozsony-Miticz = Rozsonymitta. — Rozsony-
Neporácz = Rozsonyneprőcl. — Ruszkócz = Bán-
ruszkócz. — Sipkó = Báncsipkés. — Trebichava = 
Terbók. — Viszocsán = Viszocsány. — Závada = 
Bánzabos. — Zay-Podhragy = Zayváralja. — 
Zsittna = Búzás községhez tartozó Buzásüveghuta 
(eddig Karolinavölgy néven). 

II. Bicscsei járás : Dlhepole = Trencsénhosszú-
mező. — Hlinik = Vágagyagos. — Hvoznicz = 
Fűrészfalu. — Kis-Bittse = Kisbicscse. — Kollá-
rovicz=Kolarócz. — Nagy-Bittse=Nagybicscse.— 
Nagy-Kotessó = Trencsénkutas. — Nemes-Kis-
Kotessó = Nemeskutas. — Oblazó=Vágbalázsi.— 
Petrovicz = Trencsénpéteri községhez tartozó 
Erdőtelep (eddig Plánye néven), Magastelep 
(eddig Magale néven). — Psurnovicz = Legelő-
völgy. — Rovne = Nagyróna. — Styávnik = 
Trencsénselmecz. — Szetyechó = Visszhang. — 
Trencsénmakó községhez tartozó Bükkös (eddig 
Bukova néven), Feketevölgy (eddig Cserne né-
ven), Hármashatár (eddig Trojacska néven), 
Kapás (eddig Kopanicza néven), Patakvölgy 
(eddig Potok néven), Jávorirtvány (eddig Pin-
dula néven). — Viszoka = Hegyeshely. — Zárjecs-
Kebló = Köblös. 

III. Csaczai járás : Csacza községhez tartozó 
Galambos (eddig Hlusko, Gábristelep, Kirek és 
Szihelnik külön neveken), Határvölgy (eddig 
Jurosi, Gábori, Sesuri, Muchi, Kadlubecz, Polák, 
Hulani, Vilcsa, Sztrkan, Vilcsák, Podrevojka, 
Privari, Túrony, Spindlova, Ucsicski, Megonki, 
Devojka, Uszedlákov, Ukrasznyakov, Umihalina 
külön neveken), Istvándomb (eddig Vojti és 
Blasková külön neveken), Felsőpatakvölgy (ed-
dig Rieka és Krkoska külön neveken), Tarvölgy 
(eddig Kotiri, Bobjovi, Hluzi, Tomali, Podzávoz, 
Szihli, Martinkov, Ptaskov, Hapcsák, Uszkov, 
Krali, Simcsiszko, Maszlicskov és Ramsák kü-
lön neveken). — Horelicz = Orlócz. — Olesna = 
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Berekfalu. — Oscsadnicza - Ócsad. — Pod-
viszoka = Határújfalu. — Rakova = Trencsén-
rákó. — Szkalite = Sziklaszoros. — Sztaskó = 
Szaniszlófalva. — Szvrcsinovecz = Fenyvesszo-
ros. — Turzovka = Turzófalva községhez tar-
tozó Felsővégivölgy (eddig Yisnikoneczvölgy 
néven). — Zákopese = Dombelve. 

IV. Illavai járás : Alsó-Lieszkó = Alsómogyo-
ród. — Alsó-Poruba = Bérezés. — Briesztennye = 
Beresztény. — Csicsman = Csicsmány. — Dobra = 
Jólak. — Dubnicz = Máriatölgyes. — Felső-
Lieszkó = Felsőmogyoród. — Felső-Poruha = 
Felsőtölgyes. — Gyurgyove = Gergőfalva. — 
Hlozsa = Szentjánosháza. — Illiavka = Kisléva. — 
Kasza-Kis-Podhrágy=Kaszakisváralja. — Kasza-
Nagy-Podhrágy = Kaszanagyváralja. — Kasza-
Rovne = Kaszaróna. — Kis-Kolacsin = Kiskele-
csény. — Kopecz = Tóthalom. — Lieszkovecz = 
Vágmogyoród. — Misén = Nagysziklás. — Moj-
tény =Hegyesmajtény. — Nagy-Kolacsin=Nagy-
kelecsénv. — Podhor = Vágerdőalja. — Pod-
szkal = Egyhá/asnádas. — Prejta = Peréte. — 
Pruzsina = Barossháza. — Szlopna = Szolopna. — 
Szverepecz=Lejtős. — Trencsén- Tepla=Hőlak. — 
Trsztye - Térnádasd. — Tunezsicz = Tunyog-
f'alva. Zljechó = Zsolt községhez tartozó Villa-
bánya (eddig Gábel üveggyár néven). 

V. Kiszucsaújhelyi járás: Alsó-Vadicsó = 
Alsóvadas. — Brodnó = Borodnó. — Budatin-
Lehota = Ujhelyszabadi. — Chumecz=Hámos. — 
Felső-Vadicsó = Felső vadas községhez tartozó 
Kosaras (eddig Kosariszko néven), Galléros 
(eddig Galjerovcze néven). — Kis-Divina = Kis-
divény. — Kis-Rudina = Kisrudas. — Klubina = 
Kelebény. — Kotrcs-Lúcska = Kaszásrét. — 
Közép-Vadicsó = Közép vadas. — Krásznó = 
Karásznó.— Lalinek = Lányos. — Lieszkovecz = 
Ujhelymogyoród. — Lopusna = Lapus. — Lúki = 
Felsőrétfalu. — Lutissa = Lótos községhez tar-
tozó Oszlánvtelep (eddig Oszelnicza néven). — 
Nagy-Divina = Nagydivény községhez tartozó 
Hosszútelep (eddig Dlha néven). — Nagy-Rudina= 
Nagyrudas. — Neszlusa = Neszlény község-
hez tartozó Neszlényaszód (eddig Szucha néven), 
Neszlényélesd (eddig Ostre néven), Neszlény-
héjas (eddig Jasztrabje néven), Neszlénykiserdőd 
(eddig Kiesera néven),__ Neszlény m ajtény (eddig 
Majtánki néven). — Obesztercze községhez tar-
tozó Bejáró (eddig Alsóvég néven), Lányi (eddig 
Láni néven). — Ochodnicza = Osvényes. — 
Oskerda = Okéit. — Pazsitje = Pázsitos. — P o -
vina = Gerebes. — Radvoszka = Radoska község-
hez tartozó Radoskaszéplak (eddig Kraszotin 
néven). — Riccsnicza = Veselény. — Rudinszka = 
Rezsőfalva.— Sznazsnicza=Havas.— Szvedernik= 
Szedernve. — Vránje = Varjad. — Zádubnje = 
Tölgyesalja. — Zboró = Felsőzboró. 

VI. Puhói járás: Alsó-Breznicz=Alsónyiresd.— 

Bohunicz = Vágbánya. — Dohnan = Donány. — 
Dubkova = Lázalja. — Felső-Breznicz = Felső-
nyiresd. — Felső- Szrnye = Felsőszernye község-
hez tartozó Csákányos (eddig Csakanov néven). — 
Hot enicz = Magasi. — Hostina = Hadas. — 
Hrabovka = Bélagyertyános. — Huorka = Kis-
erdő. — Ihristye = Igriczke. — Kamencsan = 
Köveskő. — Klúcsó = Kulcsos. — Krivoklat = 
Széppatak. — Láz községhez tartozó Görbe-
irtvány (eddig Krivé néven), Patakirtvány (ed-
dig Potok néven), Rékairtvány (eddig Rieka 
néven), Olsóirtvány (eddig Olsova néven), Tisza-
irtvány (eddig Tiszove néven). — Lednicz köz-
séghez tartozó Bilitmajor (eddig Bjeli néven). — 
Lednicz Rovnye = Ledniczróna. — Lehota-Vár-
alja = L dniczváralja községhez tartozó Ómajor 
(eddig Stárymajor néven). — Liborcsa-Dvorecz = 
Liborcsudvard községhez tartozó Vágudvard 
(eddig Dvoreez néven). — Lissza = Fehérhalom 
községhez tartozó Lövöldeirtvány (eddig Sztre-
lenka néven), Suhogóirtvány (eddig Susztove 
néven). — Lúki = Alsórétfalu—=— Mesztecskó = 
Ledniczkisfalu. — Miknsócz = Mikosfalva. — 
Mostyistye=Ledniczhidas. — Nemsova=Nemsó.— 
Nimnicz = Nemőcz. — Noszicz = Vágormos. — 
Oroszlánykő-Podhragy = Oroszlánkő. — Pjeehó= 
Péhó. — Precsin-Lehota = Perecssnyszabadi. — 
Pruszka = Poroszka. — Puchó = Puhó. — Szav-
csina-Podvazs = Vágpart. — Szedmerócz = Szed-
merőcz. — Szlavnicz-Vaszka = Szaloncza köz-
séghez tartozó Erdőalja (eddig Podhorje néven).— 
Sztrezsenicz = Kebeles. — Tuchina = Tohány. — 
Veszka-Bezdedó = Bezdédfalva. — Vidrna = 
Vidornya. — Vöröskő községhez tartozó Ferencz-
völgy (eddig Zapechova néven). — Zárjecs = 
Felsőzáros. — Závada = Trencsénzávod. — 
Zbora = Alsózboró. — Zubák = Trencsénfogas. 

VII. Trencséni járás: Adamócz-Kis-Birócz = 
Adámfalva. — Alsó-Szrnye = Alsószernye. — 
Alsószúcs községhez tartozó Gáncsirtvány (eddig 
Hanek néven), Poly vás'rtvány (eddig Pleva 
néven), Tölgyesirtvány (eddig Dubravi néven), 
Városibükkös (eddig Meskabukovinka néven). — 
Apátfalu =Vágapátfalva. — Apáti =Vágapáti. — 
Barát Lehota = Barátszabadi. —- Biszkupicz = 
Trencsénpüspöki községhez tartozó Bélatelep 
(eddig Bella néven), Bobrótelep (eddig Bob-
rovnik néven), Nozdrótelep (eddig Nozdrkócz 
néven). — Bohuszlavicz = Bogoszló. — Bossácz = 
Bosácz. — Csütörtök = Vágcsütörtök. — Drie-
toma = Drétoma községhez tartozó Antalvölgy 
(eddig Dolina néven), Bokros (eddig Bruszne 
néven), Zavaros (eddig Zvraczena néven), Zsarnó 
(eddig Zsrnove néven). — Felsőszúcs községhez 
tartozó Alsóhegyhát (eddig Alsózávrszka néven), 
Farkashegy (eddig Vlcsivrch néven), Felsőhegy-
hát (eddig Felsőzávrszka néven), Rónalak (eddig 
Dubrava néven), Széptölgyes (eddig Krasznidub 
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néven), Tüskeháza (eddig Trnava néven). — 
Haluziez = Gallyas. — Hamri = Hámoros. — 
Hanzlikfalu = Trencsénjánosi. — Hrabovka = 
Szúesgyertyános. — Isztebnik = Vághidas. — 
Ivanócz = Ivánbáza. — Kálnicz = Kalános. — 
Kis-Chocholna = Kistarajos. — Kis-Kubra = 
Csákháza. — Kis-Sztankócz = Kisszaniszló. — 
Kis-Záblat = Felsőzáblát. — Kis Zsámbokrét = 
Vágzsámbokrét. — Kochanóez = Vágkohány. — 
Kosztolna=Vágegyháza. — Krivoszád-Bodovka = 
Bodóka. — Morva-Lieszkó = Morvamogyoród. — 
Nagy-Chocholna = Nagy tarajos községhez tar-
tozó Filménlak (eddig Kikula néven), Maczi-
szállás (eddig Handerlacz néven), Nyíres (eddig 
Breznik néven). — Nagy-Kubra = Csákfalva. — 
Nagy-Sztankócz = Nagyszaniszló. Nagy-
Zábíat = Alsózáblát. — Nemes-Lieszkó = Nemes-
mogyoród. — Nemes-Podhragy = Nemesvár-
alja. — Orechó = Diósfalu. — Rakolub = Vág-
rákó. —- Révfalu = Yágrévfalu községhez tartozó 
Vágrévpuszta (eddig Izbiez néven). — Ribári = 
Halászlak. — Rozvadz = Rozvád. — Szedlicsna = 
Vágszállás. — Szkala = Yágsziklás. — Szkala-
Ujfalu = Nemesújfalu községhez tartozó Vámos-
telep (eddig Miticzkytelep néven). — Szoblahó = 
Czobolyfalu. — Túrna = Tornyos. — Ujezdó = 
Vágutas. — Velcsicz = Velcsőcz. — Vieszka = 
Beczkókisfalu. — Zamarócz = Vágzamárd. — 
Zárjecs = Alsózáros. — Zlatócz = Vágaranyos.— 
Zsabinecz = Vágbékás. 

VIII. Vágbesztercze/i járás: Alsó-Hricsó -
Alsóricsó. — Alsó-Mostyenecz = Alsóhidas. — 
Bittse-Lehota = Bicscseszabadi. — Bogyina = 
Bogyós. — Brovnistye = Boronás. — Cselkó-
Lehota = Cselkószabadja. — Domanizs = Demény 
községhez tartozó Deménytelep (eddig Doma-
nizs-Lehota néven). — Farkasd = Kisfarkasd. — 
Felsö-Hricsó = Felsőricsó. — Felső-Mostyenecz = 
Felsőhidas. — Hattne = Hatna. — Hrabova = 
Rabó. — Hricsó -Váralja = Ricsóváralja. — 
Jablonófalu = Almásfalu. — Kardos-Vaszka = 
Kardos. — Kis Jeszenicz = Kisjeszencze. -— Kis-
Ugyics = Kisudva. — Kliestina = Kelestény. — 
Kosztelecz = Kosfalu. — Lednicz = Kislednicz. — 
Marikó községhez tartozó Rovnepatak (eddig 
Rovnyanszki néven), Ugyieska (eddig Oszudicska 
néven is). — Milochó = Milohó. — Nagy-Jesze-
niez = Nagyjeszencze. — Nagy-Ugyics = Nagy-
udva. — Nemes-Závada = Nemeslak. — Okrut = 
Vágköre. — Orlové = Vágzsigmondháza.— Ov-
csársko = Juhászi. — Papradnó = Kosárfalva. — 
Pastina-Závada = Pásztorzávod. — Peklina = 
Szurkos. — Podvázs = Vágalja. — Praznó = 
Paraznó. — Precsin = Soltészperecsény. — 
Predmér = Peredmér. — Proszné = Kölesfalu. — 
Rassó-Marsófalu-Urbanó =Marsófalva. — Se-
bestyénfalu = Sebestyénfalva. — Somfalu = Vág-
somfalu. — Sztupne = Osztopna. — Szúlyó-

Hradna=Szulyó váralja. — Upohláv=Sárosfalu. — 
Vág-Podhragy =Vágváralja. — Vrch-Tepla = 
Felsőhéve. — Zászkal = Sziklahát. 

IX. Zsolnai járás: Alsó-Tizsina=Alsótizsény. —-
Bánfalva = Zsolnabánfalva. — Bella községhez 
tartozó Bélahatár (eddig Bellachotár néven), 
Bélamélyesd (eddig Bellahlboke néven), Bélazug 
eddig Bellakoczina néven). — Bittarova = Bitér-
falva. — Bittsicza = Bicscsefalu. — Brezani = 
Litvaberzseny. — Felső Tizsina =Felsőtizsény. — 
Gbellan = Egbelény. — Gyurcsina = Györke-
háza. — Huorki = Zsolnaberkes. — Illove = 
Illó. — Jaszenó = Jeszenye. — Klaesan = Kala-
csány. — Kőporuba = Kő vágás. — Krasznyan = 
Karasznyán. — Kunyerad = Kenyered. — Li-
szicza=Trencsénkopár. — Ljetava=Zsolnalitva.— 
Ljetava-Lucsk a = Litvamező. — Moys = Majos-
falva. — Moys-Lueska = Majosmezőv— Nedecz = 
Vágnedeez. — Nezbud-Lucska 0 váralja. — 
Plébán-Lehota = Papszabadi. — Podhorje = 
Zsolnaerdőd. — Poluszje=Palosnya. — Porubka= 
Túrirtovány. — Roszina = Harmatos. — Sztrán-
szke = Alsóosztorány. — Sztrányavi = Felsőosz • 
torány. — Sztrázsa = Nemesőr. — Sztrazsó = 
Orlak. — Sztreesnó = Sztrecsény. — Szúnyog-
Závada=Szunyogfalu. — Szvinna=Litvaszinye. — 
Teplieska = Vágtapolcza. — Trnove = Zsolna-
tarnó. — Trsztyennafrivald = Frivaldnádas. — 
Turó-Tridvori = Háromudvar. — Tyerchova = 
Terhely községhez tartozó Terhelyfehérpatak 
(eddig Bjelipotok néven), Terhelyrét (eddig 
Sztruhárnya néven). —Visnyó = Felsővisnyó.— 
Zásztranie = Vághegyes. — Závodje = Szent-
istvánpatak. — Zbinyó - Zebény. 

A fővárosi tanítók nyugdíjügye, hír 
szerint, legközelebb dűlőre jut. Az új szabályzat, 
melyet Bényi Dezső városi tanácsos készített, 
a következő főbb intézkedéseket tartalmazza 
a tanítókra vonatkozólag : A szabályzat szoro-
san alkalmazkodik ahhoz, hogy a külön nyug-
díjalap megszűnik s az összes járulék a nyugdíj-
teherrel együtt a községi alapot fogja illetni. 
Egyúttal természetesen szem előtt tartotta 
azokat a törvényes rendelkezéseket is, amelyek 
a tanító részére bizonyos előnyöket állapíta-
nak meg, így főképp az 1891. évi XVlII. 
törvénycikk rendelkezéseit. A szolgálati évek 
száma 35 év. Ennek leteltével, vagy ha valaki 
a 65. évét betöltötte, a szolgálatképtelenség 
külön megállapítása nélkül is nyugdíjazható. A 
nyugdíj 10 év után 40 százalék ; ezután évenként 
2'4 százalék emelkedés. Özvegyek a férj beszá-
mítható javadalmazásának 50 százalékát kapják 
nyugdíjul, úgy azonban, hogy az özvegyi nyugdíj 
800 koronánál kevesebb nem lehet. A lakbér 
beszámításáról az eddigi értesítések nem szólnak. 
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Fővárosi iskolákból. 
Hogy a városi gyermek szorgalmasan olvassa 

az újságokat, az a következőből tűnik ki. A 
harmadik osztályban tanítok. Tanítás alatt 
megszólal az egyik fiú : „Tanító bácsi, tegnap 
azt kiabálták a rikkancsok az utcán, hogy 
forradalom ütött ki egy városban!" Még nem 
is felelhettem, mikor egy másik nagykomolyan 
beleszól: „Nem! csak miniszterválság van már 
megint Szerbiában." 

* 

A negyedik osztályban tárgyalják A tintás-
üveg című verset. Kérdi a tanítónő, hogy ismer-
nek-e vagy egy színészt? A gyerekek mondják: 
„Góth, Tapolczai, Hegedűs." Beleszól egy leány: 
„S aki a Berger Zsigát énekli az orfeumban!" 
Modern gyerekek : Vígszínház ! Orfeum ! . . . 

* 

A második osztályban tanulnak a gyíkról. 
Kérdi a tanító egy borzas nebulótól: „Milyen 
a gyík dereka?" Feleli a fiú: „A gyík dereka 
karcsú." Beleszól a szomszédja: „Tanító bácsi, 
némely nőnek is karcsú a dereka!" 

* 

Az első osztályban tanulják a nagy „J" 
betűt. S hogy mulatságosabb legyen, írnak 
keresztnevet. „Hát mondjatok keresztnevet" szól 
a mester. „Károly", vágja ki a gyerek. „Hát 
az miféle betűvel kezdődik?" „P-vel", licitál 
a kis ember. No, végre mond a tanító bácsi 
egyet: „Jakab." „Hát ez mi, gyerekek?" „Ez 
zsidó", vágja ki a rezet az előbbeni ifjú. * 

A tanító néni figyelmezteti a kislányokat, 
ne legyenek fényűzők. Nem kell cifrálkodni s 
a fülbevaló is fölösleges. „Nekem sincs a fü-
lemben", szól, a jó példa hatására gondolva. 
„Nekem sincs", szól közbe a kis Örzsi, „mert 
a mama a mult héten vitte a zálogházba." 

* 

A fogra vigyázni kell. Tartsuk tisztán fogain-
kat, mert a fogfájás nagyon kellemetlen baj. 
„Igen", szól a kis Adél, „a mama minden este 
egy pohár vízbe teszi a fogait, hogy egészsé-
gesek legyenek!" 

* 

A gólyáról, mint gázló madárról, tanulunk. 
A képen ott volt még a gém és a daru. Sze-

rettem volna rávezetni a gyermekeket, hogy 
fölismerjék valamelyiket. „No gyerekek, ki tud 
még egy gázló madarat mondani ? ! " Óriási 
csönd. À gyermeksereg erősen gondolkozik. 
Majd segítek: „No, olyan hosszú lába van s 
szeret a vízben járkálni. Hát ki tud egyet? 
Nézzétek meg jól a képet!" Boldogan emeli 
föl az ujját egy nebuló. „Vágd ki fiam, melyik 
az?" „Tanító báesi, a zsiráf!" 

* 
A fülesről olvasunk. Azt mondják, nagy a 

füle a szamárnak, onnan füles a neve. Beleszól 
a kis Ferkó : „Tanító bácsi, az állatkertben 
láttam az elefántot, annak sokkal nagyobb a 
füle, miért nem hívják azt fülesnek?" 

Hogy a cím- és rangkórság mennyire el van 
terjedve a nép között is, bizonyítja a követ-
kező eset. Beíratáskor beállít egy toprongyos 
tudományszomjas ifjú ; a másodikba igyekszik. 
„Mi az apád fiú, fizetsz e tandíjat?" kérdi az 
igazgató. „A papa vasúti tisztviselő." Vasúti 
tisztviselő s a fiú ilyen ruhában és egyedül 
jön beiratkozni? Odaszól az egyik kolléga : „Te 
gyerek, van-e az apádnak olyan szép vörös 
zászlója ? " Megcsillan a gyermek szeme s öröm-
mel telt képpel bólingat, hogy: „Van neki!" 
„No jól van fiacskám, hát tandíjmentes vagy", 
mondja ki az ítéletet a direktor. így lesz a 
vasúti bakterből tisztviselő ! 

(Budapest.) Tas József. 

Falun keresd, mi szép az es t ! 
Az alkonyuló nap utolsó sugarai bizonyára 

megaranyozták volna a torony gömbjét, de ez 
hiányzott s a torony fából vala eleitől fogva. 
Eltekintve a haranglábakat összetartó vaskap-
csoktól, melyeket a néhai jó Ráspoly kovács 
illesztett be. Tehát a nap, rövidesen végezve 
az aranyozást, sietett Amerika felé. Lám, még 
ez is kivándorol. Hanem hát vissza is tér, igaz. 

Esteledett. Kápolna mezején, a zöldelő legelőn 
fehér tehenek eregéltek hazafelé. Ez így, mond-
hatnók, festői képet nyújtott a távolból néző-
nek : z8ld legelőn fehér tehenek, de, hajh ! 
voltak lovak is a csordában, s már itt jeleznünk 
kell, hogy ez utóbbiak rontották el az est 
romantikáját. A pásztorfiú nagyokat csördített 
nyolcágú ostorával, melyhez a kendert a közeli 
tóból lopta. Majd botját suhintá egy szakadár 
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felé, amely az egész napi egyhangúság után 
kedvet kapott egy kevés csemegéhez s a legelő 
szélén levő zabvetésbe tért. A többi bölcs meg-
nyugvást tükröző pofával cammogott a falu felé. 

A tiszteletes uram kertje oda rúgott ki a 
legelő szélére, s mint telekkönyvileg egyházi 
ingatlan, melyet a hívek láttak el kerítéssel: 
csak úgy vala bekerítve, hogy a korlátot az 
ige tartotta lábon, ha nem fú j t a szél. Nem 
csoda hát, bogy könnyen engede s mikor 
mest' uram csikói, megvadulva a jégverem 
újonnan hányt dombjától, nekirohantak, minden 
ellenállás nélkül dőlt le; az állatok pedig pogá-
nyul összegázolák a remek veteményt. Az Ur 
szolgája, hallván a dobogásnak az ő hangját a 
kert felől jőni, balsejtelemmel irányította lépteit 
arrafelé. Látván pedig a történteket, éktelen 
harag költözék az ő szívébe s megbánta, hogy 
új kerítést nem szorgalmazott híveinél. Fogott 
vala tüstént egy már szolgálaton kívüli lécet s 
azzal indult, hogy megbüntesse a vétkes el-
követőket példásan. Hogy eközben nem bibliai 
verseket forgatott elméjében, ez, azt hiszem, 
eléggé indokolva van. Csakhamar föltűnt a 
látóhatáron a tanító is, mivel szomszédok valá-
nak a pappal; csak a templom választá el. 
Mivelhogy lovai elpáholásáról közvetlen szemlél-
tetés útján nyert tudomást, ő is hamarosan 
elfeledé az indulat megfékezése című pedagógiai 
tételt s így történt, hogy a szép nyári este 
poézise pocsékká lett a kis faluban aznap. 
Falun keresd . . . — mondá Petőfi hajdan. Am 
ő sem állította, hogy van szabály kivétel nélkül. 
Szóval, az est rosszul sikerült, pedig a jó öreg 
nap kész volt aranyozni is a tornyon. De hiába. 

A mondottakból, gondolom, sejthető, miért 
akarék írásomnak ilyen címet adni: „Idézés 
bűnügyben." De ki látott effelét cikk homlokán? 
Azoknak az okmányoknak, melyek ily címmel 
jelennek meg, tartalmuk igen rideg, irodalmi 
szempontból nézve, s (a gyöngébbek kedvéért 
mondom) a netaláni meg nem jelenés esetén 
holmi elővezettetés is kilátásba van helyezve 
bennük. A fölperesében pedig az áll, hogy meg 
nem jelenés esetén a vádtól elállottnak tekin-
tetik. Mennyi szenvedés és mennyi szenvedő-ige 
egy röpke idézésben! 

De térjünk vissza. Az én képem, melyet i t ten 
a szép, falusi életből festek : a kir. járásbíró-
ságnál nyert befejezést. Tehát voltaképen nem 
is kellett nagy vargabetűt csinálnom, midőn az 
„idéző" ismertetéséről a járásbíróságra térek. 
Súlyos testi sértés bűntettével vádolva állott 
törvényt a tiszteletes ; csakhogy nem a csikókon 
elkövetett testi sértés forgott szőnyegen, hanem 
a tanító kapott visum repertumot, melynek 
tanúsága szerint nyolc napon túl gyógyuló sebek 
találtattak rajta. Bizony, ő gyöngébb lévén a 

papnál: a párbajban alul maradt. Ez a pár-
viadal, ha nem is folyt le a lovagiasság szabályai 
szerint, de legalább a lovak miatt történt, s azt 
hiszem, egy falusi párbajt így is el lehet fogadni. 

Ám a járásbírósághoz tanuk is kellenek; 
ebben sem volt fönnakadás. Édes Istenem ! 
hiszen falun oly szürke az élet, a napok any-
nyira egyformák : nem kell rossz néven venni 
a jó néptől, hogy oly gyorsan összefutott a belső 
emberek erőmutatványára, hogy eme gyorsaság 
láttán egy automobilt is elönthetne a sárga 
irigység. Gondolom, eléggé korszerű mondás-
sal élek. 

Az ítélet persze marasztaló volt a tiszteletesre 
nézve. De itt még nem végződött be az ő kál-
váriája, melyet járnia kellett néhány ütlegért. 
Hátra volt még a fekete leves, egy a megye 
székhelyén megjelenő újság személyében. Nagy 
nap volt az erre nézve, melyen a pap kontra 
tanítóügyet olvasóinak fölszolgálhatá ! „Csend-
élet a faluban" volt cikkének címe s minden 
humorizáló-tehetségét kiaknázta, örömére a 
szent napnak. Végezetül pedig azáltal dobá a 
sulykot jó messzire, hogy nagy jelentőséget 
igyekezett adományozni díjtalanul az afférnek. 
Ebbe azonban beletörött a bicskája, mert hát 
ez is csak emberi dolog volt. 

Ide kell írnom még, hogy ennek az esetnek 
mindkét szereplője, azaz : két főhőse porladozik 
régen; a pap is, a tanító is megtért oda, ahol 
nincs sem rossz kerítés, sem tüzesvérű csikó; 
tanú sem akad, de a büntetőbíróság is hiányzik. 
Az idéző pedig minden alkalommal sikeres: 
egyet kapunk mindnyájan, de arra meg is kell 
jelennünk. 

Addig is vigyázzunk, nehogy valamely vici-
nális-lap megemlékezzék rólunk. 

(Göcs.) Nagy Sándor. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A Magyar Gazdaszövetség kiadásában (Buda-

pest, Stefáneum-nyomda r.-t., 1906.) megjelent 
és gróf Majláth József által szerkesztett : 
„A tanító szociális féladatai" című jeles munkára 
úgy a tanítóság, mint pedig az érdeklődő közön-
ség figyelmét ezennel fölhívom. 

Budapest, 1906. évi november hó 21. 
Apponyi. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
El t i l to t ta : az „Istoria JBisriceasca III. Carte 

de Réligiune pentru scolaléle medii Editia IV. 
Caransebes. 1903. Editia si Tipariul Tipo-
grafici si librariei diecesane. Pretul 1 cor." 
című tankönyvet, mivel súlyos tárgyi hibákat, 
közjogi botlásokat s az országos törvényekkel 
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szemben tiszteletlenséget tartalmaz, a hazai 
tanintézetekben való használattól. 

Köszönetét nyilvánította : Schivarcs Károly 
gyulaji nagybirtokosnak, aki az ottani ev. ref. 
felekezeti iskola építkezéseit 260 K készpénzzel 
s 240 K értékű egyéb hozzájárulással támo-
gatta ; Gyertyán f f y István kir. tan., nyug. polg. 
isk. tanítóképző-intézeti igazgatónak, aki 650 
munkát 800 kötetben az orsz. pedagógiai könyv-
tár és tanszermúzeum részére adományozott. 

Kinevezte: Fábián Lajos gazdasági szak-
tanítót a felvinczi áll. gazd. ism.-isk.-hoz r. 
gazdasági szaktanítóvá, ideigl. minőségben ; 
Pavella Gyula oki. tanítót a benedekfalvai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bartha János oki. tanítót 
a sárkányi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Major 
Irén közs. óvónőt és Popovits Mária oki. óvónőt 
a törökkanizsai áll. óvókhoz óvónőkké; Haj-
gató Károly oki. tanítót az avasvámfalui áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bedő Mihály oki. tanítót 
a túrkevei gazd. ism.-isk.-hoz gazdasági szak-
tanítóvá ; Csibi Sándor gazdasági szaktanítót a 
sepsiszentgyörgyi fiú-szeretetházhoz r. gazdasági 
szaktanítóvá, ideigl. minőségben ; Matuska István 
képesített gazdasági szaktanítót a nagykárolyi 
közs. külön szaktanítós gazd. ism.-isk.-hoz egy 
évi próbaidőre; Varga Endre oki. tanítót az 
antalfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kovács 
Irén oki. tanítónőt a resiczabányai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Kappler Miklós oki. tanítót 
a faeseti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Timár 
István gazdasági szaktanítót a kúnmadarasi 
közs. jellegű gazd. ism.-isk.-hoz gazdasági szak-
tanítóvá, ideigl. minőségben; Vrannay Kálmán 
gazdasági szaktanítót a szatmárhegyi áll. gazd. 
ism.-isk.-hoz r. gazdasági szaktanítóvá, ideigl. 
minőségben ; Cseh Károly oki. tanítót a maros-
újvári álL el. isk.-hoz r. tanítóvá; Gaál Károly 
képesített gazdasági szaktanítót a torjai közs. 
gazd. ism.-isk.-hoz r. gazdasági szaktanítóvá, 
ideigl. minőségben ; Győrfi Géza gazdasági szak-
tanítót a kabai közs. gazd. ism.-isk.-hoz r. 
gazdasági szaktanítóvá, ideigl. minőségben. 

Jelen minőségében áthelyezte : Benedek 
Julia kaczkói áll. óvónőt az abrudbányai áll. 
óvóhoz; Tempfli István mezővári áll. gazd. 
ism.-isk. szaktanítót a krasznabélteki gazd. 
ism.-isk.-hoz; Mészáros Sándor kászonjakab-
falvai áll. el. isk. tanítót a bonezhidai áll. el. 
isk.-hoz ; Bartha Erzsébet resiczabányai áll. el. 
isk. tanítónőt a pomázi áll. el. isk.-hoz; Jóssá 
Ilona pilisszentiváni áll. el. isk. tanítónőt a 
nagyenyedi áll. el. isk.-hoz; Bocskó Magdolna 
köpcsényi és Gyürke Hona .piliscsabai áll. óvó-
nőket kölcsönösen; Kiss Aladár brusznói áll. 
el. isk. tanítót a makói külterületi áll. el. isk.- hoz ; 
Nemecs Ferenc szakuli áll. el. isk. tanítót a 
csejthei áll. el. isk.-hoz; Piblinger Lajos vilá-

gosi áll. el. isk. tanítót az alcsilli újonnan 
szervezett áU. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Goronits Sándor izbistei közs. isk. r. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Márton Sándor 
kápolnásfalusi róm. kath. tanítónak évi 7 6 0 K - t ; 
Horváth János losonczi róm. kath. tanítónak 
évi 1020 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Hencsély Károly szentetornyai közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Jankó Rozáliának évi 
632 K-t, Sándor, Rozália, Margit és Erzsébet 
nevü kisk. árváinak egyenként 105 K 33 f-t, 
együtt 421 K 32 f-t, mindössze 1053 K 32 f - t ; 
néh. Németh Gyula, az iparoktatási főigazgató-
ság mellé szolgálattételre berendelt áll. polg. 
isk. tanító özv., szül, Kiilkey Irmának évi 1000 
K-t, Aranka nevü kisk. árvájának 166 K 66 f-t, 
mindössze 1166 K 66 f - t ; néh. Gellért Mihály 
németsztamorai közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Bäck Lujzának évi 641 K 20 f t ; néh. Juháss 
Béla kőhídgyarmati róm. kath. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Stampay Teréziának évi 343 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Juscsák 
Paula szepesvéghelyi munkaképtelen róm. kath. 
el. isk. tanítónőnek 900 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A « 
K. L. Mikor nyugdíjazásra jogosult és nyug-

díjazását elrendelik, az akkori családi állapotát 
veszik tekintetbe. Ha sérelmet lát az elöljáróság 
intézkedésében, tegyen arról jelentést először az 
iskolaszéknél, ha ez nem használ, a kir. tan-
felügyelőnél. — K. E. Sz. Díjlevelében nem 
mondották ki, hogy 6 K-jávai megváltják öntől 
a legeltetés jogát. Ha erre nem kötelezte ma-
gát a község, nem is fogja megfizetni. —-
Sz. G. K. Tisztességes tanítói lakást és leg-
alább Y* holdnyi kertet biztosít jövedelműi a 
törvény, akár föl van véve az a díjlevélbe, akár 
nincs. A tűzifa dolgában a vármegyei határozat 
irányadó. — F. J. Tótkeresztúr. Hogy a 
földmívelésügyi minisztériumtól mikor kapja 
vissza kérvényét és mellékleteit: nem tudjuk, 
de tudakozódjék a kir. tanfelügyelőnél, talán 
már ott van? A nyugdíjintézetbe való fölvé-
telért mielőbb jelentkezzék a kir. tanf. útján. — 
T. B. K. Szt-Péter. Díjlevele szerint az ala-
pítványi kamat fizetésének kiegészítő részét 
képezi. Kárbaveszett fáradság tehát az a törek-
vése, hogy a kamatot fizetéséből kivonva élvezze, 
akként, hogy fizetése az eddigi összegre akár 
állami, akár községi segély útján fölemeltessék. — 
Istvánfl. 1. Helyettesi minőségben eltöltött 
szolgálati idejét fizetésemelés szempontjából be 
nem számítják. 2. Az áll. el. iskolai tanítók 
nincsenek rangsorozva. 3. Kiadható, de azért 
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csak fogadja el az ottani gyakorlatot. 4. Miután 
csak egy éve szolgál rendes tanítói minőségben, 
előlépésre egyelőre nem tarthat számot. — 
Ó. M. B.-KisMud. A népokt. törvény 36. 
§-ában foglalt megszorítással, vagyis ha a hit-
felekezeti iskola fönntartási költségei az 5%-os 
iskolai adót ki nem merítik, a községi tagok 
és birtokosok kötelezhetők a hitfelekezeti isko-
lára készpénzben vagy terményben fordított 
kiadás és az 5%-os iskolai adó címén kivetett 
összeg közötti különbözetnek fizetésére, mely 
a községi vagy állami iskola fönntartási költ-
ségeinek fedezéséül szolgál. — Gy. I. Vukovár. 
1. Ezen mi nem segíthetünk; folyamodjék 
illetőségi helyére. 2. A szolgálat egyforma, tehát 
a szolgálati idő egyaránt számít ; a járulékokat 
azonban tudomásunk szerint nem számítják át. 
3. Csekély díjért kap szállást, jelentkezzék 
azonban pár nappal előbb. 4. Erdős József 
és Társa, VI. ker., Szív-utca 43. sz. — 
Vitatkozók, Újpanát. Az áll. el. népiskolák 
rendtartására nézve irányadó a 32.055/1901. sz. 
a. kelt rendelettel kiadott Utasítás. Ennek 103. 
§-a értelmében az igazgató-tanító különösen 
indokolt esetekben évenként egyszer, egy napra 
terjedő szabadságot adhat. Természetes, hogy 
ezen rendelkezéssel szemben hatályát veszítette 
a 20.311 1876. sz. a. kelt rendelettel az összes 
népoktatási intézetek számára kiadott Utasítás 
39. §-ában az állami elemi iskolai igazgató-
tanítók számára is adott azon jog, amely szerint 
egy tanévben, külön-külön időben, összesen 
három napi szabadságidőt engedélyezhetnek. — 
Magister. Az alábbi üzenetünkből megtudhatja 
ön is, hogy tandíj szedésére egyedül az iskola-
fönntartó jogosult. Önnek tehát az e címen 
befolyó összegre, vagy annak egy részére jogos 
igénye csak akkor lehet, ha az a javadalmi jegyző-
könyv szerint illetményeinek egy részét képezi. — 
Kántortanító. 1. A hitközségi és hitfelekezeti 
iskolák épületeinek és a tanítói lakásoknak 
helyreállításánál azon esetben követendő eljárást, 
amidőn az iskolafönntartók ebbeli kötelezett-
ségeiknek nem tesznek eleget, közelebb ismer-
tettük. Tessék utána nézni. 2. Ha a község 
képviselőtestülete önt bízta meg a faiskola 
kezelésével, úgy ezen tevékenysége után a mező-
gazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi 
XII. t.-c. 44. §-a értelmében méltányos díj 
illeti meg. 3. Beismerése szerint díjlevelében a 
tandíjakról nincs szó; a hitközség a nem oda-
való illetőségű tankötelesek után szedett tan-
díjnak a felét mégis önnek adja, ön azonban 
az egészet kívánja. Érje be azzal, amit e címen 
adnak, mert önöknél a tandíj teljes összegéhez 
az iskolafönntartónak van joga. 4. A 26.450/1896. 
sz. a. kiadott miniszteri körrendelet csakis az 
állami tanítók, tanítónők és kisdedóvónők fuvar-

és napidíjait szabályozza. E rendeletre tehát 
ön nem hivatkozhatik. — F. Szentpét r. 
A felekezeti és községi tanítók kedvezményes 
vasúti jegye ügyében tudtunkkal eddig még nincs 
döntés; ha lesz: jelezni fogjuk lapunkban. — 
T. M. T. Ha állami tanító (amit nem írt meg 
nekünk), az arcképes igazolvány dolgában a 
kir. tanfelügyelőséghez kell fordulnia, arcképet 
és 1 K-t mellékelve. — B. M. 1. Az állásokat 
pályázat útján töltik be. 2. A pályázati hirde-
tések a mi lapunkban jelennek meg. 3. Csak 
pályázatra bocsátott állásokra lehet folya-
modni. A „körfolyamodványokat" visszaküldik.— 
Éber. Adhat. — L. Z. P . Az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 140. §-a szerint a tanító halála esetén 
özvegye (és árvái) a halálozás napjától számí-
tott V2 évig az egész évi fizetésnek erre az 
időre eső részét és a lakását élvezik. — 
K. S. (Jnézda. A Tanítók Tanácsadója lapunk 
szerkesztőségében rendelhető meg ; ára — aján-
lott küldéssel — 3 K 45 f. — Új kántor. 
1. Előző állomásáról f. évi augusztus hó 25-én 
mondott le, tehát a következő havi fizetésére 
ugyanott, tekintet nélkül arra, hogy utódja 
mikor foglalta el állását, semmiféle igénye nincs. 
Miért nem tartotta fönn fölmondását azon 
időre, midőn a jelenlegi állását elfoglalta ? 2. 
A tanító szeptember hó elején köteles alkal-
maztatási helyére visszajönni. 3. A nyugdíj-
igényében történt változást a tanfelügyelőségnél 
jelentse be s kérje a fölemelést. 4. Bizonyos 
tekintetekben igen. 5. Akkor követelhet lakást, 
ha nines lakpénze. — A. A. M. Z. 1. Min-
denki folyamodhatik állami tanítói állásért, 
akinek magyar tannyelvű iskolákra képesítése 
van. 2. Csak a lapunkban közzétett pályázatok-
ban megjelölt állások elnyeréseért folyamodjék 
és pedig az illető tanfelügyelőség útján. Állandó 
helyetteseket most már nem alkalmaznak. — 
Kántortanító. A fizetésben történt változáso-
kat jelentse be a tanfelügyelőségnek. — 
B. I. Felsőszúcs. A hitfelekezeti iskola állami 
kezelésbe vételének első és elengedhetetlen föl-
tétele, hogy az egyházi főhatóság az államosí-
táshoz hozzájáruljon. Egyéb szokásos kikötések : 
az állandó és a törvényes követelményeknek 
teljesen megfelelő elhelyezés biztosítása a köz-
ség, hitközség vagy hitfelekezet által ; az iskolai 
épület és tartozékai jókarban tartásának, tűzkár 
ellen való biztosításának és nagy szünidei tiszto-
gatásának elvállalása; az 5%-os iskolai adónak, 
a 24 K-s és 30 f-es nyugdíjintézeti járulékok-
nak fizetése. Az iskolai adót kellően megokolt 
esetekben az építkezési kölcsön törlesztésére 
visszabocsáthatja az állam és biztosíthatja a 
tanítói lakás béregyenértékét a fölvett építkezési 
kölcsön törlesztésének időtartamára. Ezek a 
főbb föltételek, amelyek azonban az illető község 
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vagyoni viszonyainak megfelelően módosulhat-
nak. (Levelezőlapját nem kaptuk meg.) — 
Sz. A. Az iskolaszék öt évi szolgálatát megelőző 
hóban folyamodjék a közig, bizottság útján. — 
H. I. Tótfalud. Mi okból gondolja, hogy 
külön vizsgálatot kell letennie ; nines talán 
a magyar tannyelvű iskolákra képesítve? — 
I. M. M.-Nosztra. Ily általánosságban föltett 
kérdésre, az ügyállás teljes ismerete nélkül, 
határozott választ nem adhatunk. De elvégre 
is az ily ügyekben irányadó a miniszt. döntése. — 
Közérdek. A kérdezett dologban miniszteri 
rendelet nem adatott ki. A közölt eljárást 
azonban, kivévén a nagyon indokolt eseteket, 
nemcsak most alkalmazzák, hanem a múltban 
is követték. Ez különben oly természetes, hogy 
bővebb megokolásra nem is szorul. A segélye-
zés megvonása kiterjed a korpótlékra is, de 
egyáltalában nem érinti a nyugdíjintézetbe való 
fölvételt. — N. M. K.-Szt- Kereszt. Csakis a 
pályázat útján beadott kérvények vétetnek 
figyelembe. Legjobb lesz tehát, ha a múlt-
ban fölterjesztett okmányait visszakéri. — 
K. J. Nagyvárad. A szándék jó, de a vers 
gyenge. — N. L. Apáti. Azt a szülőt, aki a 
tanulók előtt az iskolában becsmérelte önt, 
jelentse föl a főszolgabíró úrnál. — M. B. Cz. 
1. A tanítói oklevél csak a tanítói pályára 
jogosít. Lapunkban nagyon sok állásra van 
pályázat hirdetve ; alig hihető, hogy előbb-utóbb 
ne sikerülne valahová bejutnia. 2. A postára 
nem lehet. — J. I. Kiesvölgy. Legalább 600 
K-ra van igénye, mert — fájdalom ! — a tör-
vényes minimum még mindig csak ennyi. Nem 
írta meg, hogy megkapja e a minimumot. For-
duljon a vármegyei közig, bizottsághoz. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A tanítói fizetésügy a függetlenségi 

párt f. hó 20-iki értekezletén is szóba került. 
Wékerle Sándor dr. miniszterelnök kijelentette, 
hogy „a kultuszköltségvetés emelkedését maga 
sem tartja elegendőnek", gróf Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter pedig meg-
jegyezte, hogy a népiskolák címén a költség-
vetésbe fölvett ötmillió koronát maga is kevesli, 
de hát az ország pénzügyi rendjének fönntar-
tását a kormány mellőzhetetlen kötelességének 
tartja, mert ez a biztos jövőnek egyik nélkü-
lözhetetlen föltétele. Kijelenti, hogy rövid időn 
belül javaslatot fog beterjeszteni a képviselő-
házhoz a népiskolai törvény reviziójáról, amely 
az előkészítésnek már igen előrehaladott 
stádiumában van. Biztosította az értekezletet 

•BITÓI, hogy melegebb szívvel a tanítók ügyét 
nem karolja föl senki, mint ő. — Kartársaink 
mozgalma országszerte tovább foly, de e moz-
galmakról egyenként megemlékeznünk lehetetlen 
részint lapunk szűk kerete miatt, részint pedig 
fölöslegesnek is tartjuk, amennyiben a — remél-
jük : kedvező— megoldás mi r nem késhetik soká. 
Megemlítjük még itt, hogy a képviselőház köz-
oktatásügyi bizottsága f. hó 24-iki ülésében a 
következő határozatot hozta : „ A közoktatás-
ügyi bizottság a miniszternek a tanítók fizetés-
rendezésére vonatkozó válaszát megnyugvással 
veszi tudomásul, meggyőződvén abból, hogy a 
nemzeti kultúra érdekében a tanítók megokolt 
és jogosult kívánságait az ország pénzügyi 
erejének határáig közmegnyugvásra óhajtja ki-
elégíteni". 

— A belügyminiszter és a Gyermekvédő-
Liga. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter 
átiratot intézett Edélsheim-Gytday Lipót grófhoz, 
az Orsz. Gyermekvédő-Liga elnökéhez, amelyben 
kijelenti, hogy támogatására a Liga főleg azok-
nak a céloknak megvalósításánál számíthat, 
amelyek az állami gyermekvédelem teendőit 
társadalmi úton célozzák megoldani és amelyek 
a következők : 1. A züllött és a züllés veszé-
lyeinek kitett gyermekek megmentése, szigorúbb 

I nevelésre berendezett internátusokba való el-
helyezés által. 2. A külföldi honosságú és 
közellátásra szorult, de magyarrá nevelt gyer-
mekeknek az elszállítástól való megmentése. 
3. A tüdővészes gyermekeknek szanatóriumokba 
való elhelyezése, a tüdővészes fertőzés veszé-
lyeinek kitett gyermekeknek a ragályos kör-
nyezetből való elvétele és faluhelyre való ki-
helyezése. 4. Városi gyermekeknek a nyári 
hónapokban fürdőkonviktusokba való kitelepí-
tése. „Ami — folytatja az átirat — mindenek-
előtt a züllött és a züllés veszélyeinek kitett 
gyermekek kérdését illeti, már eleve kijelentem, 
hogy amennyiben a Liga a megoldásnak konkrét 
javaslatával áll elő, a rendelkezésemre álló 
eszközökön belül, a legmesszebbmenő támo-
gatásomra számíthat. Hangsúlyozom, hogy 
fölötte fontosnak és sürgősnek tartom a züllött 
gyermekek kérdésének megoldását. Már maga 
a gyermekvédelmi szabályzat 33. szakasza célba 
vette a szigorúbb nevelésre berendezett inter-
nátusok fölállítását, mint az állami gyermek-
védelem kisegítő intézményét. Ámde a közel 
jövőben nem látom megvalósíthatónak azt, hogy 
az állam ilyen internátust fölállítson. Erre való 
tekintettel kérnem kell a Ligát arra, hogy 
működését elsősorban szigorúbb nevelést igénylő 
züllött gyermekek megmentésére összpontosítsa 
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és hogy e részben konkrét terveit a sürgős 
megvalósítás érdekében hozzám mielőbb ter-
jessze föl. A züllött, vagy a züllés veszélyeinek 
kitett gyermekek, akik nagyrészt a tolonc-
házakban nyernek elhelyezést, a társadalom 
ama szerenesétlenei sorából valók, akik zsenge 
gyermekkoruk óta családot nem ismerve, vagy 
abból kitaszítva, teljesen magukra hagyva, 
utcákon, lebujokban, romlott erkölcsű emberek 
társaságában élnek és a közerkölcsiséget és a 
közbiztosságot veszélyeztetik. Az állami gyermek-
menhelyek kötelékében sok ilyen gyermek van, 
akiket a nevelőszülők rendes életmódra szoktatni 
nem tudnak és ha a gyermekkel szigorúbban 
bánnak, megszöknek, ha pedig engedékenyek, 
akkor utcai, kóbor életet folytatnak és erkölcs-
telen viselkedésükkel a nevelőszülők és házuk 
népének erkölcsi életét veszélyeztetik. Ezeknek 
a gyermekeknek a Liga által fölállítandó inté-
zetekben való elhelyezése már annál is inkább 
kívánatos, mert az igazságügy miniszter úrnak 
e tárgyban a belügyminiszterhez intézett átirata 
szerint ezeknek a gyermekekneK az állami 
javítóintézetekben való elhelyezése nemcsak 
helyszűke miatt lehetetlen, de abból az elvi 
okból is, mert a preventív gyermekvédelem nem 
az igazságügyi tárca keretébe tartozik. Ma már 
ugyanis az az állapot áll fönn, hogy a javító-
intézetekbe csakis az elítélt gyermekek fogad-
hatók be, az el nem ítélhetők pedig, nevezetesen 
a 12 éven aluliak, továbbá az igen nagy szám-
mal levő csavargók és szintén igen nagy számmal 
levő fiatalkorúak, kiket szülői nem tudnak 
fegyelmezni, szabadon garázdálkodhatnak, kiszá-
míthatatlan károkat okozva a közerkölcsiségnek, 
a közgazdaságnak. Ha a Liga szigorúbb neve-
lésre berendezett internátusokat állít föl s ezzel 
pótolni kívánja az állami gyermekvédelemnek 
azt a nap nap után érezhető hiányát : ezirányú 
működését legmesszebbmenő támogatásban fo-
gom részesíteni. Különösen számíthat támo-
gatásomra a külföldi honosságú, de magyarrá 
nevelt gyermekek itt-tartásának érdekében. Mert 
hogy az ilyen gyermekek hazaszállítása elkerül-
tessék, ezt főleg társadalmi úton vélem elér-
hetőnek. Számítok természetesen a Liga támo-
gatására a tüdővész ellen való védekezésnek 
általam megindított országos akciójában is." 

— A félárú vasúti jegyekről is volt szó 
a függetlenségi párt f. hó 20-iki értekezletén. 
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter — fáj-
dalom! — kijelentette, hogy nem barátja a 
vasúti jegykedvezések kiterjesztésének. Eddig is 
negyvenezeren kértek tőle jegykedvezést. Néze-
tünk szerint a tanítók ebbeli kívánsága, legalább 
is a nyári szünidőre, méltányos. 

— A Budapesti (hivatalos) Tanítótestület 
f. évi november 24-én a fizetésrendezés kérdé-

sében rendkívüli közgyűlést tartott, mely alka-
lommal a váci-utcai városház közgyűlési terme 
szinültig megtelt érdeklődő tanítókkal. Trájtler 
Károly elnök üdvözli Mosdóssy Imre kir. tan-
felügyelőt s megköszöni a fővárosi tanítóság 
ügyei iránt tanúsított szimpátiáit és érdeklődését. 
Székely Károly előadó bemutatja javaslatát. 
Nyomós érvekkel bizonyítja, hogy javaslatának 
első része a tényleges viszonyoknak teljesen 
megfelelő ; de mivel ennek elfogadása a fizetési 
szervezet megváltoztatását is föltételezi, ez pedig 
hosszú időre elodázná a rendezés ügyét : be-
terjeszti még második javaslatát is, mely a mai 
előléptetési rendszer megtartása mellett a jelen-
legi fizetési fokozatok mindegyikét 600 koronával 
javítja. A lakásbér rendezését úgy óhajtja meg-
oldani, amint ezt a Tantestület 1905. évi június 
10-én a Tanácshoz benyújtott emlékiratában 
kifejtette. A javaslathoz szóltak: Minké Béla, 
Rényi Ignác, Sturcz György, Zsedényi Aladár, 
Szőllősi Jenő, Hécsey Nándor, Bákos István, 
Ágothai Béla s végül a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot, ahogy azt az előadó az 
elnökség nevében előterjesztette. Még köszönetet 
szavazott a közgyűlés Székely Károlynak, aki 
nehéz föladatát olyan fényesen oldotta meg. 
Végül Somlyó Lajos indítványára egyhangúlag 
köszönetet szavazott a sajtónak a tanítók ügyé-
nek támogatásáért. Ezzel az ülés véget ért. 

— Jubileum. Magyarpécskán szeretettel 
ünnepelték Koün József kartársunkat, tanítós-
kodása 25. évfordulója alkalmából. Az ünnep-
lésen megjelentek az ópécskai gör. kel. tanítók 
is, kiknek szónoka a „közös haza szeretetére" 
ürítette poharát. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Schlaghammer Gyula, Baracs (t. d.) 
3 K. — 2. A Rákóczi szoborra : köpcsényi áll. 
vl. iskola növendékei (bek. Skerlán Mihály) 7 K ; 
tasnádi magán polg. és el. iskola növendékei 
10 K ; Csizy Gedeon (KeszDyéte) küldeménye 
5 K. — 3. Tanítók Rákóczi-alapja javára: 
Éltes János küldeménye (táncmulatság tiszta 
jövedelméből, Gyímesbiikk) 21 K. Átutaltuk az 
alap pénztárába. 

Tarta lom : A közoktatás egysége. Ember János. — 
Tanítók fizetésügye. — Az egységes oktatás terve a 
gyakorlatban. Mdtlié József. —• Az állami költség-
vetés tárgyalása. — Az 5°/o-os iskolai adó. Vasady 
Lajos. — Az iskolai zászlóaljakról. Dr. Juba Adolf. — 
Községi és egyéb helynevek. — Fővárosi tanítók nyug-
díjügye. — Szünóra : Fővárosi iskolákból. Tas Jó-
zsef. — Falun keresd, mi szép az est ! Nagy Sán-
dor. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az ntolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél keve«ebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési peuzek a 
kiadó hi ratalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat! hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés ntán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj «'lőre küldendő 
be. Earyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a díjak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEB., OSTROM-UTCA 17. SZÍM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KER., ISKOLA-TÉR S. 

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

Tanítók fizetésügye. 
A tanítói fizetésrendezés kérdéséről 

újabban ismét két miniszter nyilatko-
zott: a kormány elnöke és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. E nyilatkoza-
tok megnyugtatólag hathatnak a tanító-
ságra. 

Dr. Wekerle Sándor miniszterelnöknél, 
Berzsenyi Jenő orsz. képviselő vezetésé-
vel, november 29-én a dunántúli ágostai 
hitvallású tanítók küldöttsége tisztelgett. 
A küldöttség szónoka a felekezeti taní-
tók fizetésének javítását kérte és han-
goztatta, hogy nem szociálista- vagy 
anarkista-fegyverekkel küzdenek, hanem 
csak megélhetésüket akarják biztosítani. 

A miniszterelnök a következőket mon-
dotta válaszában: „Félesztendeje vette 
át a kormány megbízását s első föl-
adatának vallotta, hogy a közpályán 
működőknek s első sorban a tanítóságnak 
anyagi helyzetét javítsa. A tanítók kérése 
későbbi keletű, mint a kormányzat örök-
lése. A tanítók, akik a magyar kultú-
rának és hazafiságnak, nemcsak kép-
viselői, hanem megszilárdítói is kell 
hogy legyenek, mindennapi megélheté-
süket akarják biztosítani s a kormány 
e kérésüket teljesíteni fogja a saját elhatá-
rozásából. Ismeretes Apponyi gróf beszé-
deiből, hogy nemcsak az állami, hanem a 
községi és felekezeti tanítók anyagi helyzetét 
is a korszellem színvonalára akarja emelni 

és a nyugati államokban elfogadott ha-
tárig kiegészíteni. Reméli a miniszter-
elnök, hogy a fizetés rendezésének dolga a 
közel jövőben már megoldást nyer. Mi nem 
kívánunk hódolatot, mert az igazságot 
akkor is föl kell ismerni, ha nem külön ké-
réssel jön. A kormány meg fogja valósí-
tani a tanítók jogos kérését és fizetésü-
ket a korszellemnek megfelelően fogja 
kiegészíteni. Hogy moraj alakjában han-
gozzék föl a helyzet javítására irányuló 
kívánság, attól nem kell tartani. Na-
gyobbra becsüli a tanítók erkölcsi nívóját, 
hogysem moraj alakjában nyilvánítsák kíván-
ságaikat. Abban a tudatban és kikötéssel 
adja meg a kormány a dotációt, hogy 
a magyar tanítóság megmarad a nép 
igazi vezetőjének kultúrális, erkölcsi terén és 
a hazafiság terén egyaránt. Teljesítse a 
tanítóság hazafias és kultúrális misszió-
ját, legyen a nép hazafias és erkölcsi irá-
nyítója. Ezek azok a föltételek, amelyekhez 
a kormány a dotációt köti." 

A küldöttség nagy tetszéssel fogadta 
a nyilatkozatot és azután Apponyi Albert 
gróf kultuszminisztert kereste föl. A 
kultuszminiszter előtt a küldöttség ké-
relmét Sass István, a somogyi tanítói 
egyesület elnöke adta elő, mire Apponyi 
Albert gróf a következő beszéddel vá-
laszolt : 

„Tisztelt uraim! Annál kevésbé fogok 
most terjedelmesen válaszolni t. szóno-
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kuk szavaira, mert hiszen csaK néhány 
nap választ el attól az időtől, amikor 
a tettek terére lépek. A nyugdíj megálla-
pításáról tanácskoztam a pénzügyminisz-
ter úrral s remélem, hogy a íizetésren-
dezés, melynek épen csak a befejezése, 
utolsó részlete van kidolgozás alatt, a na-
pokban a pénzügyminisztériumhoz fog 
áttétetni. Talán nem vagyok abban a 
helyzetben, hogy az összes fölmerült kí-
vánságokat már mostan teljesítsem — bizo-
nyos fokozatokat kell tartani it t is — 
a/nnyit azonban mindenesetre fogok tenni, 
hogy nélkülözésről, nyomorúságról szó ne 
essék többé, hogy a fejlődő nemzeti jólét 
és az ezzel karöltve járó pénzügyi meg-
erősödésnek gyümölcseit a tanítóság is 
élvezhesse; abban a reményben teszem 
ezt, hogy a tanítóság buzdítást fog me-
ríteni ebből arra, hogy a nemzeti öntudat 
és gondolat terjesztésére fordítsa azt, ter-
mészetesen szilárd valláserkölcsi alapon 

= Vidéki kultúráiig középpontok. Gróf 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter fontos és kihatásában fölötte üdvösnek 
ígérkező rendeletet adott ki. A kir. főigazga-
tókhoz megküldött rendelet így hangzik : 
„Ezidőszerint iskoláink talán túlságosan is el-
zárkóznak az élettől, alig tesznek egyebet, mint 
végzik szoros értelemben vett tanítási fölada-
tukat, s majdnem kizárólag e eél szolgálatában 
állanak az iskola keretében kínálkozó egyéb 
tényezők is, mert hiszen például a nagyközön-
séggel is haszonnal megismertethető iskolai 
gyűjteményeket legföljebb hébe- korba mutatják 
meg egy-egy odatévedő idegennek. Igaz, hogy 
az iskolának mindenütt és minden körülmények 
között első dolga a növendékek nevelése és 
tanítása; de azért erős meggyőződéssel vallom 
és hirdetem, hogy a nemzeti kialakulás és meg-
erősítés nagy munkájában minden intézményünk-
nek, tehát iskoláinknak is, többet kell tenniök, 
mint ami szoros kötelességük. A. helyi társada-
lom megfelelő tényezőivel karöltve tartsanak a 
tanárok fölolvasásokat, s vegyenek részt a tudo-
mány, irodalom és művészet köreibe vágó elő-
adások rendezésében; tudásukat értékesítsék a 
nagyközönség köreiben is, használják ki az 
iskoláknak most úgyszólván üresen álló, évente 
alig egyszer kétszer igénybevett dísztermeit ; 
az intézeti gyűjteményeket, könyvtárt, szertára-
kat — az azokban fekvő nagy kultúrális kincs 

kamatoztatásával — használják föl az iskola 
falai közül már kikerültek tudásának fölfrissí-
tésére, tudásuk hiányainak pótlására, műveltsé-
gük emelésére ; vegyék igénybe a modern mű-
velődés egyik legjobbnak bizonyult, leghatal-
masabb fegyverét, az oly szép eredményekkel 
bíztató demonstratív előadások eszközét: a ve-
títő-gépet s mindezek nyomán közműveltségünk 
színvonala röyid időn bizonyára észrevehetőleg 
emelkedni fog. Nagyon természetes, hogy ahol 
több, a mozgalomba belevonható iskola van 
— tudniillik középiskolák és felső kereskedelmi 
iskola — ott ez intézetek együttesen kell, hogy 
a mozgalomban résztvegyenek. Ami magukat 
a fölolvasásokat, előadásokat illeti, azokat 
— nézetem szerint — bizonyos tervszerűségnek 
kell jellemeznie. Vagy ciklusos előadásokat kell 
tartani, egy-egy tudománykörből, vagy egymást 
kiegészítőket, a tudás különböző ágazataiból." 
Egyelőre egy tanévben 6—10, de legföljebb 12 
előadásból álló fölolvasás-ciklus tartandó. Eleve 
hangoztatja a miniszter, hogy attól a tanártól, 
aki ennek a szent ügynek apostolává szegődik, 
nemcsak elismerését nem fogja megtagadni, de 
— habár, különösen eleinte, fedezeti nehézségek 
miatt csak csekély mértékben — tiszteletdíjjal 
is jutalmazni igyekszik munkásságukat, fárado-
zásaikat. Egy előadás díjazására húsz koronát 
helyez kilátásba. — Nem kevésbé fontos a mi-
niszternek egy másik rendelkezése, amely a 
magyar művészeket ösztöndíjjal, anyagi segít-
séggel és erkölcsi támogatással köti le az or-
szág vidékeihez, s míg így a gyámolításra 
érdemeseket jutalmazza, föladataik szabatos 
megállapításával fokozatosan Magyarország táj-
képi szépségeinek, etnográfiai különösségeinek 
és vonzó, érdekes és megörökítésre méltó jelen-
ségeinek teljes és gazdag képtárát állítja össze. 
„Magyarrá kell tennük művészetünket, olvassuk 
a rendeletben, ki kell aknáznunk teljesen az 
országnak művészeti szempontból rendkívül gaz-
dag történetét és színes képét, közvetetlen kap-
csolatot kell teremtenünk a művész és a közön-
ség között, mert abból haszna lesz a művésznek, 
a művészetnek, a közönségnek és az országnak. " A 
miniszter elhatározta, hogy 8—10 kiválóbb művé-
szünknek az ország különböző vidékein való huza-
mosabb tartózkodását állami támogatással segítse 
elő. „Ez a program, h j a a Budapesti Hírlap, új 
korszak kezdete hazánk művelődéstörténetében. 
Hatását az idő hamarosan igazolni fogja és 
egyben megadja a teljes dicsőséget annak a 
miniszternek, aki e tervet megvalósította és 
Molnár Viktor államtitkárnak, aki nagy sze-
retettel csügg e nemes gondolaton, évek hosszú 
során át ritka odaadással dolgozott minden apró 
részletén és tettre kész energiával fog bizonyára 
közremunkálni sikeres megvalósí- tásán." 
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Kultúrális állapotaink rendezése. 
Figyelemmel olvastam lapunk hasáb-

jain Máthé József kartársamnak „Fel-
nőttek oktatása — munkásképző-iskola " 
című közleményét. T. kartársunk figye-
lemreméltó cikkében egyebek közt a 
következőket mondja: „megvádolható a 
törvényhozás, a birtokososztály, nagy-
iparosok ós kereskedők sokasága, a köz-
igazgatás és, bármennyire kerülöm is, 
ki kell mondanom: az iskola. Ezeknek 
tulajdonítható, hogy a nép nem eléggé 
művelt, tehát nem elég értelmes kötel-
meinek mérlegelésére". 

Hát igaz az, hogy egy idő óta meg-
csapta gondolkodásunkat egy távoli szél-
fúvás friss szellője; ismeretlen áramlatok 
járják keresztül-kasul a mindennapi élet 
kenyérkereső útait s érzi mindenki a 
gyökeres változások elkövetkezésének 
szükségességét. De, engedelmet kérek, 
szép dolog egymást lelkesíteni ; szép do-
log mesteri vonásokkal színes képet 
vetni a jellemnek a múltról és jövőről; 
szép minden propaganda, de szétfoszlik 
minden, aminek csak szó az alapja. 

A tehetség módja pedig nem áll ren-
delkezésünkre, mert nem bírunk azokkal 
az eszközökkel, melyekkel akaratunkat 
és a helyi viszonyok és körülmények 
tapasztalataiból merített szükségleteket 
ker észtül vihetnők. * 

S amidőn így állunk, az elmaradott-
ságot korántsem lehet az iskola rovására 
írni, mert hiszen könnyen bebizonyítható 
tény az, hogy a tanítók a kezükbe adott 
kevés eszközökkel nemcsak az iskolában, 
hanem ezen kívül is, a helyi viszonyok 
és körülmények számbavétele mellett, 
mindenkor megtették kötelességüket. 

Tíz év óta szívom az iskola porát s  
mindenkor a legexponáltabb nemzetisé-
gek által lakott községekben. De a vád 
alapját „az iskola tehetetlenségében" nem 
vagyok képes föltalálni. Mert kötelessé-
gek csak ott teljesíthetők, hol ezeknek 
végrehajtására jogok is vannak. És ezen 
az alapon bátor vagyok kimondani azt, 

hogy mindaddig, míg a tanítónak a 
tankötelezettség keresztülvitelére joga 
és végrehajtó hatalma nem lesz, s mind-
addig, míg a népoktatás érvényesítése 
közigazgatásra és vármegyére bízatik s 
nem a tanítóra és a kir. tanfelügyelőre, 
hazánk kultúrális állapotáért az iskolát 
okolni nem lehet. 

Jól értsük meg egymást. Én nem a 
némileg is rendezett viszonyokkal bíró 
városi helyekről beszélek, hanem a nem-
zetiségi pontokról, hol a tanítónak örökös 
harcot kell vívnia a felekezeti bujtoga-
tásokkal és gáncsvetésekkel; ahol a 
tanító, szükség esetén, még házi fegyel-
met sem gyakorolhat a növendékei fö-
lött, mer t ha ezt teszi, otthagyják s 
mennek a nemzetiségi iskolába, ahol a 
tanterem befogadóképességének három-
szorosát is beírják, csak hogy a magyar 
népoktatás alól elvonják őket, ahol még 
a rendszeresen mulasztót sem lehet bír-
ságolás alá adni, mert akkor meg — a 
föntiek mellett — a szülővel gyűlik meg 
a bajunk. Bujtogató és tűzólesztő min-
dig akad, sajnos, legtöbb esetben saját 
kartársaink közül. 

Ez a baj. Ennek megváltoztatására 
kell törekedni, a visszaélések megakadá-
lyozása végett. Máskülönben úgy járunk 
vele, mint a nagy Gallio, ki új vallást 
keresett és nem vette észre Pált, ki 
előtte állott. 

Az a „féktelenség, mellyel a nép 
zömét izgatják és a társadalmi rendéllen 
fölfegyvérzik, követeli . ." — mondja 
M. J. — ; már rég építgetjük a hollandi 
gátakat, mondom én. Az ismétlő-okta-
tásnak gazdasági szakirányúvá való fej-
lesztése, a gyermekotthonok, ifjúsági 
egyesületek és szegény tanulókat se-
gélyző egyesületek létesítése, tandíj-
mentesség, ingyen-taneszközök és tan-
szerek nyújtása, a felnőttek oktatása s 
munkás képző- iskola, gazdakörök, olvasó-
körök, dalegyesületek s a szövetkezeti 
ügyek rendezése stb. stb. mind-mind 
nemzeti kultúránk fölényének megizmo-

49* 
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sodását s kidomborítását, a nép anyagi 
és szellemi jólétét célozzák. 

S mégis szomorúan kell beismernünk, 
hogy ezeréves fönnállás után nem tud-
tuk idegenajkú polgártársainkat a ma-
gyar érzésre, a magyar gondolkodásra 
megtanítani. A nemzetiségek, melyek 
pedig velünk, magyarokkal teljesen 
egyenlő jogokat élveznek az országban, 
a magyar állameszme elhomályosítására 
törekednek. 

Csakhogy ennek nem az iskola az oka, 
hanem az a körülmény, hogy nemzeti-
ségi politikánk volt eddig elhibázva, mert 
a hagyományos „darázsfészek" rémláto-
mányai miatt nem részesülhetett eléggé 
hatósági és társadalmi gondozásban. 

Hiába építgetjük tehát mi a hollandi 
gátakat, melyeknek láncolatában eggyel 
több vagy kevesebb már nem határoz, 
ezzel a nép anyagi és erkölcsi hanyat-
lását, az egységes állam gyengülését 
nem akadályozzuk meg. 

Képzelődésünk és bizalmunk eleget 
ugrált már a fűzfavesszőn, lássuk be 
egyszer azt, hogy az élet sok ós nehéz 
vergődései között a jövőnek és minden 
reménynek alapja : a művelődés. Örökös 
foltozgatással szerves művet nem alkot-
hatunk ; gyökeres változásra van szükség ! 

Ma, amidőn a szomszéd hatalmas nem-
zetek a kultúrális erő bámulatos fokára 
emelkedtek, a fölvilágosultság tekinte-
tében még mindig ott van a mi népünk 
egy tekintélyes tömege, ahol ezelőtt év-
tizedekkel, sőt évszázadokkal volt. A 
lakosság 48 %-a még nem ismeri a betűt. 

Ma már, a népek nagy művelődésé-
ben beállott haladás következtében, az 
élet is sokkal többoldalú és bonyolul-
tabb. De ezt a kultúrailag hátramaradt 
nép gyönge szelleme fölfogni nem tudja. 
Hanyatlásának és elszegényesedésének 
okát nem a maga értéktelenségében 
keresi, hanem csekély fölfogó- és ítélő-
képességével inkább hajlandó a félre-
vezetőkre hallgatni, föl nem ismerve azt, 
hogy ez az ő romlására vezet. 

De nem folytatom tovább ezt a „si-
ralmas krónikát". 

A népeknek létért való küzdelmében 
nemzeti érvényesülésünk attól van füg-
gővé téve, hogy vájjon maradiságunkból 
kibontakozva, föl tudjuk-e magunkat küz-
deni a kultúrnépek sorába. 

De ne várjunk mindent az iskolától, 
mert csodák már nem történhetnek. 
Hanem segítsük azt nevelési munkájában 
tételes törvények, hatóságok védelmezése 
és támogatásával. 

Épen most olvasom, hogy az igazság-
ügyi miniszter olyan törvényt fog aján-
lani, amelynek folytán lehetetlen legyen 
akármilyen kormánynak is a bírákat 
arra kényszeríteni vagy befolyásolni, 
hogy a polgárokat erőszakosan perbe 
fogják s elítéljék. Tisztelettel kérjük 
közoktatásügyi miniszterünket, hogy egy 
olyan törvényjavaslatot készíttessen mely-
lyel lehetetlenné tétessék, hogy az is-
kolába csak az járjon, akinek tetszik, s 
akinek nem tetszik, mint analfabéta 
szaporítsa hazánk proletárizmusának 
amúgy is nagy tömegét. 

Mert, akárhogy is fessük szép frázi-
sokkal az iskola célját és hivatásunk 
magasztosságát, mégis csak való az, 
hogy a népek fejlődésében főleg a törvényes 
biztosítékok játsszák a fősserepet. 

(Rakovicza.) • Czáró János. 

A népjólét előmozdítása. 
Elszegényedett s züllésnek, pusztulásnak 

indult népünk megmentése és talpraállítása 
érdekében egyrészt az állam, másrészt a külön-
féle irányú társadalmi egyesületek és szövetsé-
gek, kivált az újabb időkben, sok igyekezettel 
buzgólkodnak; az eredmény azonban mindezek 
dacára — sajnos, de való — távolról sem felel meg 
a kitűzött ideális célnak, mit talán legrövideb-
ben így jelölhetnénk meg : szabad hazában 
boldog és megelégedett nép. Sőt úgy látszik, 
mintha napról napra romlanának e tekintetben 
a viszonyok s nemhogy közelednénk a célhoz, 
hanem távolodnánk attól. Egész községek, sőt 
vidékek lakosságát lá t juk rohamosan elszegé-
nyedni, ijesztő mértékben romlanak, pusztulnak 
a régi jó erkölcsök, ter jed a kivándorlás és a 
szociálizmus. 
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Mindez azt bizonyítja, hogy az eddigi úton 
haladva, az óhajtott siker el nem érhető. 

Hozhat az állam akármennyi szociális tör-
vényt létre, s bármily jóakarattal és anyagi 
áldozattal buzgólkodhatnak úgy az állam, mint 
a különféle társadalmi egyesületek a népjólét 
előmozdításán, igyekezetük hajótörést fog szen-
vedni, amennyiben akcióik elé a legtöbbször 
áthághatatlan akadályokat emelnek az egyes 
községek kedvezőtlen társadalmi viszonyai. 

A nép sokhelyt tudatlan, műveletlen s kor-
látoltságában, ősi konzervatívizmusában, szét-
húzásában és földhözragadt szegénységében 
úgyszólván hozzáférhetetlen a mélyebbre ható 
újítások, nagyobb erőkifejtést, erkölcsi bátorsá-
got, sőt jellemet és összetartást igénylő moz-
galmak és vállalkozások számára. Ehhez járul, 
hogy a községbeli intelligencia a nép dolgai-
val, vezetésével nem törődik s így az magára 
hagyva, védtelenül és tehetetlenül áll. 

Ezek az okai annak, hogy ahol megindíttat-
tak is ilyes akciók, azok kellő sikert többnyire 
nem érhettek el. 

Hogy népünk érdekei általában sikerrel 
legyenek fölkarolhatok s az egészséges alapokon 
nyugvó népjólét az egész vonalon mielőbb 
óhajtott lendületet vehessen, ehhez — vélemé-
nyem szerint — föltétlenül szükséges, hogy úgy 
az állam, mint az egyéb központi egyesületek 
vezető és irányadó működésük súlypontját az 
elvi és elméleti fontolgatások teréről s a köz-
ponti irodák s ezek akta-világa köréből mielőbb 
a tulajdonképeni munkatérre : -az egyes közsé-
gekbe helyezzék át. 

Ennek megfelelőleg első teendő, hogy a 
kedvezőtlen helyi társadalmi viszonyok rendez-
tessenek, az útban álló akadályok elháríttassa-
nak; szóval a talaj megfelelőleg előkészíttessék. 

Gondoskodni kell mindenekelőtt kultúrális 
tekintetben elmaradt köznépünk kellő fölvilá-
gosításáról, szellemének, gondolkodásának és 
erkölcsének helyes irányba tereléséről 

Erre pedig 1—2 előadás vagy fölolvasás 
nem elég : erre alkalmi és állandó jellegű intéz-
mények és vezetők kellenek. 

* 

Ilyen intézmény elsősorban a gazdasági 
ismétlő-iskola és annak gyakorlati telepe, mely 
az okszerű elméleti és gazdasági szakismeretek 
közlése, terjesztése és gyakorlati bemutatása 
által nemcsak a tanulóifjúság, de a felnőttek 
körében is kötelességszerűleg hivatva van az 
általános és gazdasági népműveltséget terjesz-
teni. 

Vegyen alkalmat magának a gazdasági 
ismétlő-iskolai szaktanító arra, illetve vétessék 
igénybe oly irányban, hogy amit a gazdasági 
ismétlő-iskolában a gazdasági elméleti és gya-

korlati szakismeretek köréből előad, a fejlettebb 
ifjúsággal (az ifjúsági egyesületben), sőt a gazda-
és munkásközönséggel is (a gazdakörben) minél 
tágasabb körben megismertesse. Legyen a gazd. 
ism.-iskolának mintaszerű gyakorlati telepe, gaz-
dasági kertje, melyben az okszerű mezei gaz-
dálkodás, a szőlészet, gyümölcsészet és konyha-
kertészet köréből gyakorlatilag bemutatható 
legyen kicsinyben lehetőleg mindaz, aminek 
tudása népünkre nézve hasznos és szükséges. 
Legnagyobb mestere az életnek a tapasztalás; 
a nép rájön, hogy amit a gyakorlat neki jónak 
bizonyított, azt elfogadnia és követnie kell; 
ha az iskola gyakorlati telepén látja, hogy ok-
szerű más eljárás útján jobbat, többet lehet 
előteremteni, mint ő maga eddig tudott, a példa 
vonz, követi és megcsinálja ő is. 

íme, ezek szerint földmívelő-népünk elő-
haladásának természetes kiindulási pontját a 
gazdasági ismétlő-iskolák képezhetik. A leg-
nagyobb mértékben érdemes tehát ez intézmény 
a földmívelő-társadalom fokozott érdeklődésére 
és támogatására. 

Allíttassék föl tehát mielőbb minden község-
ben a mindennapi népiskola fölé gazdasági 
ismétlő-iskola. Az állami segítség igénybevétele 
mellett oly csekély anyagi áldozattal j á r a 
községekre nézve ez intézmény behozatala, hogy 
attól visszariadni, a község jól fölfogott érdekét 
tartva szem előtt, nem szabad. 

A természetes fejlődésmenetet és sorrendet 
követve, áttérek egy másik intézményre, mely 
a gazdasági ismétlő-iskola fölé illeszkedik: az 
ifjúsági egyesületre. Ezt az intézményt az 1902. 
évben kiadott miniszteri rendelet folytán s csak 
azóta kezdik országszerte, különösen az állami 
iskolákkal kapcsolatban, szervezni. 

Az ifjúsági egyesület kitünőleg alkalmas 
arra, hogy a községenként szervezendő nép-
jóléti akció — mint állandósítandó szervezet — 
keretébe beillesztessék, bevonassák s hogy a 
vezetés nélkül könnyen rossz útra tévedhető, 
a mindenx-e fogékony fiatalságot a helyes útra 
terelje, jövendő élethivatásának betöltésére elő-
készítse és képessé tegye s ekként az iskola 
és az élet közt fönnálló, sokszor végzetessé váló 
űrt áthidalja és betöltse. 

Vajha minden községben állíttatnának föl 
mielőbb ilyen ifjúsági egyesületek, mert ezek 
valóban égető szükséget pótolnak. 

Ezek fölállítása számbavehető költséget nem 
igényel, azért tétovázó félrendszabályok helyett 
legcélszerűbb és teljesen indokolt lenne, ha a 
törvényhozás kimondaná — miként a gazdasági 
ismétlő-iskolákat illetőleg tette — kötelezőleg, 
miszerint minden községnek kötelessége — a 
tanítóság igénybevétele mellett — ilyen ifjú-
sági egyesület létesítése. 
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Es most elérkeztem az előbbi intézmények 
betetőzésére szolgáló legfelső tagozathoz, a fel-
nőttek iskolájához, a valódi „nép"-iskolához : 
ez a gazdakör, mely a mostoha gazdasági hely-
zet s a Magyar Gazdaszövetség agitációja foly-
tán szintén csak a legújabb időkben kezd 
nagyobb elterjedést venni hazánkban. 

A falusi gazdakör célját a Magyar Gazda-
szövetség által összeállított s az egész országban 
terjesztett alapszabálytervezet 2. §-a a követ-
kezőképen írja körül: 

A gazdakör célja: 
a) a haza földje és a földmívelés iránti sze-

retet fejlesztése, az ősi földhöz való ragaszkodás 
fokozása, a falusi élet, a falusi otthon meg-
kedveltetése, a föld és a gazdálkodás jövedel-
mének gyarapítása, a válságos viszonyok folytán 
és saját hibájukon kívül kedvezőtlen körülmé-
nyek közé jutott kisgazdák helyzetének javítása 
s a földvásárlás lehetőségének előmozdítása; a 
mezőgazdasági munkások érdekeinek fölkarolása 
s gondoskodás arról, hogy betegség esetén jó 
ápolásban részesüljenek s hogy munkaképtelenné 
válás esetén is legyen megélhetésük biztosítva ; 

b) a község összes gazdasági érdekeinek, 
valamint szellemi és erkölcsi életének, továbbá 
azon eseményeknek, ügyeknek és kérdéseknek 
éber figyelemmel való kísérése, melyek a köri 
tagok és a' gazdaszövetség anyagi érdekeit 
érintik ; 

c) a mezőgazdasági ismeretek terjesztése s 
az okszerű gazdálkodás előmozdítása ; 

d) hasznothajtó háziipar meghonosítása abból 
a célból, hogy a mezei munkával foglalkozók-
nak télen át is legyen keresetük ; 

e) a gazdasági és háztartási szükségleti cik-
keknek a tagok részére jó minőségben és a 
lehető legjutányossbb áron, a Magyar Gazda-
szövetség támogatása mellett való beszerzése; 

f ) a gazdasági terményeknek, valamint a 
háziipari cikkeknek, a községbeli kisiparosok 
készítményeinek jobb árak elérése céljából való 
közös értékesítése; 

g) hitel-, fogyasztási, termelő- és értékesítő-
szövetkezetek létesítése ; 

h) a községbeli mezőgazdasági termények és 
ipari készítmények jó hírnevének és keresleté-
nek fejlesztése; 

i) jó tenyészállatok és vetőmagvak beszerzése 
a község és a tagok részére ; 

k) a törvényhozás és a kir. kormány mind-
azon intézkedéseinek ismertetése, melyek a kis-
gazdák és mezei munkások javának és érdekei-
nek előmozdítását célozzák ; 

l) intézkedés aziránt, hogy a tagok minden-
féle ügyes bajos dolgaikban megbízható szak-
emberektől csekély díjért útbaigazítást kapjanak. 

E célok elérése érdekében: 

a) állandó helyiséget tart fönn s abba a 
tagok részére napilapokat, gazdasági és más, 
tanulságos folyóiratokat járat, létesít továbbá 
könyvtárat is, mely megfelelő rendszabályok 
mellett szintén a tagok rendelkezésére áll; 

b) állandó összeköttetést tar t fönn a Magyar 
Gazdaszövetséggel s abba rendes tagul belép; 

c) összeköttetést tart fönn a vármegyei gaz-
dasági egyesülettel s beléphet ennek kötelé-
kébe is; 

d) a község gazdasági viszonyainak javítása 
érdekében előterjesztéseket intéz a vármegyei 
gazdasági egyesül íthez ; 

e) a községet érintő gazdasági, továbbá a 
tagok és a gazdaközönség anyagi érdekeivel 
kapcsolatos ügyekben a községi képviselőtestü-
letnek javaslatokat tesz ; 

f ) alkalmas időben előadásokat és fölolvasá-
sokat rendez olyan köz-, mezőgazdasági és tár-
sadalmi kérdésekről, melyek iránt a tagok 
érdeklődnek s melyek ismerete a tagokra nézve 
fontossággal bír; 

g) ismerteti a tagokkal előadások és fölolva-
sások útján a hitel-, fogyasztási, termelő- és 
értékesítő-szövetkezetek célját és hasznát, vala-
mint azok létesítése módozatait; 

h) gondoskodik a Magyar Gazdaszövetség 
támogatása mellett olyan szakemberekről, kik 
a szövetség tagjainak adó-, illeték-, katona-, 
telekkönyvi, örökösödési és peres, szóval föld-
mívelők anyagi érdekeit érintő ügyekben a 
hétnek egy meghatározott napján csekély díj 
fizetése mellett tanácsot, fölvilágosítást és útba-
igazítást adnak; 

i) gondoskodik a Magyar Gazdaszövetség 
támogatása mellett a fölolvasások és előadások 
megtartásához alkalmas szakemberekről. 

A községi gazdakör alapszabályaiból tehát 
kitűnik, hogy a gazdakör kiterjeszti gondosko-
dását a község összes lakóira : földmívelőre, 
kisiparosra, gazdagra és szegényre egyaránt, s 
hogy az alapszabályaiban megjelölt irányelvek 
szerint és fölállított keretek között egy község 
lakóinak erkölcsi és szellemi előhaladása, anyagi 
jóléte és gazdasági fejlődése nagy mértékben 
előmozdítható. 

Emellett nem kevésbé fontos — kivált nap-
jainkban és épen nálunk — ama nagy és ma-
gasztos föladat, melyet az igazi hazafiasság ter-
jesztése s a magyar nemzeti társadalom egybe-
forrasztásának s így megerősítésének terén is 
hivatva vannak a gazdakörök munkálni. 

Előttünk — tanítók előtt — azonban más 
jelentősége is van a gazdaköröknek. 

Régóta megállapították az elméleti pedagó-
• gusok, hogy az iskola csak úgy töltheti be 

kellőleg tanítói, de különösen nevelői hivatását, 
ha a szülői házzal egyetértői eg halad s azzal 
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folytonos összeköttetést, kapcsolatot tart fönn. 
Kerestük is folyton e kapcsolat útját, módját 
és eszközeit, mivel éreztük, tudtuk, hogy ez 
oly szükseges, mint a mindennapi kenyér. 
Ebbeli fáradozásunk azonban meglehetősen 
meddő maradt : csak nsm tudtunk ebből a cél-
ból megfelelő alkalmat és eszközt találni. 

Egyik mozzanata volt ennek a törekvésnek 
a közelebb fölszínre került és — mint nem 
életrevaló eszme — hamar le is tűnt szülői 
értekezletek ügye-

Akiknek e téren gyakorlatuk van, tapasztal-
hatták, hogy ma a néphez csak a gazdasági s  
anyagi vonatkozások, kapcsolatok és érdekek 
révén férkőzhetünk közel, másként hasztalan 
prédikálunk. 

íme, itt van a képzelhető legjobb alkalom 
és eszköz: a gazdakör. 

A gazdakörben s általa létesített szövetkeze-
tekben mennyi időt tölt a tanító együtt a 
néppel; mennyi alkalom a helyes életfölfogás 
és hazafias érzelmek életrekeltésére, a hasznos 
ismeretek terjesztésére, a tagok — mint szü-
lők — érdeklődésének az iskola iránti fölkelté-
sére, a tanító nevelői és tanítói munkásságába 
— a támogatás céljából — való bevonására s 
mindezek által az iskola és a tanító iránti 
rokonszenv és megbecsülés fölkeltésére. 

Ez a legjobb felnőttek iskolája, az igazi 
„nép"-iskola, a legjobb szülői értekezlet, sőt a 
legjobb népművelési egyesület is. 

Szervezni, tömöríteni kell tehát minden köz-
ségben a földruíveléssel foglalkozó közönséget 
ilyen gazdakör keretében, mely kohója, tűz-
helye, melegágya lehet ama kezdeményezések-
nek, melyek a földmívelő-nép boldogulását és 
megelégedését vannak hivatva előmozdítani. 

Íme, fölsoroltam és jellemeztem azon intéz-
ményeket, melyek leginkább alkalmasak arra, 
hogy általunk a nemzet zömét képező köznép 
előhaladása községenként előkészíthető s foko-
zatosan, a természetes fejlődésmenet szempont 
jainak megfelelőleg megvalósítható legyen. 

Ehhez hozzáteszem még, hogy ekként a kul-
túrális fejlődért és előhaladást előmozdító intéz-
ményeknek fokozatos és folytonos láncolata 
létesül, melynek láncszemei: óvoda, elemi nép-
iskola, gazdasági ismétlő-iskola, ifjúsági egye-
sület és gazdakör. Ahol ezek bármelyike hiány-
zik, ott a kár többnyire helyrehozhatatlan ; ahol 
más — s így természetellenes és erőszakolt — 
úton kísérlik meg a jelzett célok megvalósítá-
sát, ott az eredmény más nem lehet, mint csa-
lódás, sikertelenség, a legjobb esetbea részleges 
vagy félsiker, de sohasem egészséges és szilárd 
alapon nyugvó teljes siker. 

(Szatmárnémeti.) Károlyi Sándor. 
— Befejező közlemény a jövő számban. — 

A tanítók továbbképzése. 
A kultuszminisztérium a tanítók önképzésé-

nek elősegítése céljából újabban rendeletet adott 
ki, mely ezen lapok 42. számában is megjelent 
s amely az önképzés módozatainak megállapí-
tása végett a tanítóképző-intézeti tanártestüle-
tektől s a tanítóegyesületi elnököktől erre nézve 
javaslatot kér. A rendelet szerint a miniszté-
rium a tanítóság minden egyes tagjának módot 
szeretne nyújtani arra, hogy a különböző tudo-
mányok terén történt újításokkal, az új abb i 
vívmányokkal ismerkedjék meg. Az új ismere-
tek terjesztésének súlypontját a megyei tanító-
egyesületek járásköri és közgyűléseire kívánná 
helyezni, ahol az egyes képezdei tanárok föl-
olvasást tartanának. 

Az eszme, hogy a tanítóság teljes egészének 
alkalom és med adassék a további képzésre, 
igen helyes s időszerű, a föntjelzett kivitel 
azonban nem adná meg a kívánt eredményt s  
az ilyen módon befektetett tőke a kívánt ka-
matot nem hozná meg. 

A fölolvasásoknak a járásköri és közgyűlé-
seken a jelenlegi körülmények között leendő 
megtartása a következő okoknál fogva nem 
járna kellő eredménnyel: 

1. A különböző újítások, új irányelvek, ú j 
ismeretágak oly bő anyagot szolgáltatnak, 
amelyeket fontosságuknál fogva egy fölolvasás 
keretébe beilleszteni nem lehet. 

2. A járásköri gyűlések csak egy napig tar-
tatnak s a hivatali teendők megbeszélése az 
egyesületet s a tanítóság érdekeit szolgáló 
ügyek, valamint a napirenden levő egyes peda-
gógiai kérdések tárgyalása, egy-egy módszeres 
tanítás megtartása s annak megvitatása oly-
annyira leköti az időt, hogy az említett ügyek 
szorgos megvitatására sem jut érkezés, még 
kevésbé jutna a tanító további képzésére irá-
nyuló előadás megtartására. 

3. Az egyes újabbi vívmányok ismertetésénél 
sokszor kísérletezésre, szemléltetésre is van 
szükség, aminek hiánya akadályoztatná a föl-
olvasás tárgyának teljes kimerítését és ismerte-
tését. Az egyes kísérleti szerek pedig a hely 
színére^ el sem vihetők. 

4. A vármegyei ált. tanítóegyesület kötelező 
tagjai törvény szerint csakis az állami s a 
községi tanítók, s így az őszes felekezeti taní-
tók nem vehetnek részt a gyűlésen. Akadályozná 
ez utóbbiak megjelenését még az is, hogy vas-
úti és fuvardíjban nem részesülnek s így a 
járás székhelyétől messzire eső tanítók sok eset-
ben nem fedezhetik az utazási költséget. 

Ezek lennének azon főbb akadályok, amelyek 
az önképzés fönti tervbe vett kivitele elé gör-

i dűlnek. Olyan akadályok, amelyeken talán némi-
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leg segíthető lenne, teljes leküzdésük esetén is 
azonban a kitűzött eélt még sem szolgálná. 
Már pedig, ha az önképzés s a korral való 
haladás lehetőségét minden tanító részére biz-
tosítani kívánják, oly rendszert kellene életbe-
léptetni, amellyel ezen kérdés megoldható lenne. 

A fönti eljárás helyett talán célszerűbb lenne 
a nagy szünidei utazások behozatala, amelyek 
egy, előre megállapított rendszer mellett men-
nének végbe s amelyben lehetőleg minden 
tanító, ha nem is évenként, de legalább két-
évenként részt vehetne. 

Az ismeret s tapasztalat gyűjtésére talán 
senkinek sincs olyanyira szüksége, mint a 
lelkes, lelkiismeretes tanítónak, aki a szerzett 
ismeretek alapján nemcsak ösztönzést nyerne a 
további képzésre, hanem pompásan értékesítené 
is azokat az iskolában s a nép között is. Hány 
ezer meg ezer tanító van, aki hazánk szépségeit, 
nevezetességeit nem látta s az ország nagyon 
is csekély részét ismeri csak? Nem a szegény 
tanító bűne ez. Mint képezdésznek nem adatik 
meg az alkalom, hogy valamit lásson, tanítói 
pályára lépve pedig, bizony nincs pénze arra, 
hogy utazgasson s tapasztalatokat szerezzen. 
Az iskolában s a nép között pedig azon haza 
iránti szeretetet kell fölébresztenie s ápolgatnia, 
amelyet ő, sajnos, tapasztalatból nem ismer, 
páratlan gyönyörűségeit, nevezetességeit még 
nem élvezhette s lelkét azok föl nem emelhet-
ték. Mily közvetlen, mily eredeti s benső lenne 
ez a tanítás, amelynek alapját az utazás foly-
tán szerzett tapasztalatok képeznék, s mily 
nagy lendületet adna hazánk népművelődésének 
is, ha a tanító a közvetlenül szerzett ismere-
teit a népnek is, azok javára s művelődésére 
előadhatná ! Az igazi néptanító áldásos tevé-
keny munkálkodásának elősegítésére is ez lenne 
a legbiztosabb s leghathatósabb eszköz s a 
kormánynak e célra befektetett tőkéje szépen 

.meghozná a kamatot. 
Hozassék be tehát a nyári utazás. Hadd kel-

jen útra a tanítóság a nyári szünidőben, gyűjtse 
tapasztalatait, ismereteit s az egyévi nehéz, 
fárasztó munka után a változatosság adja meg 
neki a friss erőt a további munkához. Ezen 
terv pedig az állam hozzájárulásával megvaló-
sítható is lenne. 

Az ország tanítósága bizonyos körzetre osz-
tandó föl. A több tanítóval bíró egyes nagyobb 
megyék külön körzetet is alkothatnának. A 
legalább is 2 hétre terjedő utazás programját, 
az egyes útirányokat a tanév elején a szerve-
zendő nyári utazásokat intéző orsz. bizottság 
állapítaná meg s egyben kijelölné, hogy az 
egyes körzetek mikor és hová mennének. Az 
útbaeső s megtekintendő nevezetességek a Nép-
tanítók Lapjában a tanév folyamán röviden 

ismertetendők lennének, hogy az egyes csopor-
tok az útrakelés előtt a megszemlélendő dol-
gokkal félig-meddig tisztában legyenek. A kör-
zetek egyik fele az egyik évben, a másik fele 
a következő évben utazhatnék. A csoport veze-
tője a vidéket ismerő képezdei tanár avagy 
tanító lehetne. Az utazás valamely városban 
3—4 napra megszakítható lenne s ez idő alatt 
megtarthatnák a tanítók a közgyűlést, ügyes-
bajos dolgaikat megbeszélhetnék, megvitathat-
nék az egyes újabb kérdéseket s az egyes 
képezdei tanárok itt tarthatnák meg röviden 
s tömören írt fölolvasásaikat s megismertethet-
nék a tanítósággal az újabb vívmányokat. 

Sokat, nagyon sokat tanulhatna ez idő alatt 
a tanító részint a vezetőktől részint az egyes föl-
olvasóktól, de különösen a kartársaitól. Tudjuk 
nagyon jól, ha 2 — 3 tanító összejön, a második 
öt percben már másról nem folyik a beszéd, 
mint az iskoláról, a tanításról, a munka nehéz-
ségeiről s az egyes akadályokról. Számtalan 
fiatal tanító nagyon sokat tanulhat ez idő alatt 
a vele együttutazó idősebb s teljesen jártas 
kollégáitól. 

Anyagi szempontjából tekintve ezen kérdés 
megoldhatóságát, jó akarattal szintén meg-
valósítható. A kormány az állami tanítóknak 
a gyűléseken leendő részvétele végett napi- és 
fuvardíj címén 40.000 koronát engedélyez. Ezen 
összeg (jövőben esetleg nagyobbítva is) a nyári 
utazásokra fordítható. Kieszközlendő lenne to-
vábbá, hogy a nyári utazás alkalmával az utazó 
tanítók a tanulmányút idejére szabadjegyet 
kapjanak, a megállapodási helyeken pedig az 
utazd csoport az illető város iskoláiban szállá-
soltassék el. Az utazás és elszállásolás költsége 
tehát megtakarítható. Az ellátás fedezésére az 
állam adhatna még némi segélyt, esetleg az 
utazásban résztvevő. tanítók havonként egy-egy 
koronát fizethetnének, amit, azt hiszem, minden 
kartársam kétheti utazás élvezete fejében, szí-
vesen megadna. 

A kultuszkormány célul tűzte ki, hogy a 
tanítóságnak a további képzésben segítséget és 
módot fog nyújtani. Ezen célját pedig csak az 
esetben valósíthatja meg teljes mértékben, ha 
a további képzésében szegénysége miatt gátolt, 
de tanulni s munkálkodni akaró magyar tanító-
ságnak segítségére leend, hogy a nagy szün-
időben rendszeres tanulmányútakat tehessen. 

Örömmel venné ezt a tanítóság s az állam 
e célra engedélyezett segélyét sokszorosan fizetné 
vissza.* 

(Máramarossziget.) Dezső Lipót. 

* Hozzászólásokat f. hó 20-ig bezárólag szívesen 
veszünk. Szerk. 
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Mit tehetnek a tanítók a vakok 
érdekében ? 

A statisztika adatai szerint a vakok száma 
hazánkban 16.000-re tehető, ebből a tanköte-
lesekre mintegy 1000—1200 esik. 

Hazánkban a tanköteles vakok számára két 
intézet áll fönn, ű. m. a budapesti és kolozsvári. 
A kolozsvári intézet ez idő szerint még nem 
fejlődött ki teljes szervezetében (kifejlődése 
azonban csak idő kérdése) ; ellenben a budapesti 
intézet teljesen kifejlődött intézmény s a vak 
gyermeket 5 éves korától egész élete fogytáig 
ellátja a kiképzéshez és megélhetéshez szükséges 
eszközökkel. 

A budapesti intézetben mintegy 150 vak 
gyermek helyezhető el, kik legnagyobbrészt 
ingyenes alapítványi helyet élveznek, a kolozs-
váriban circa 60—80 vak gyermek részesülhet 
nevelés- oktatásban. 

Dacára, hogy a tanköteles vakok száma 
jelentékeny s ezzel szemben az intézetek száma 
és helyiségeik növendékbefogadási képessége 
korlátolt, mégis sajnosan kell tapasztalnunk, 
hogy nagyon kevesen keresik föl intézményeinket 
fölvételi folyamodványaikkal. 

Kétségtelenül örvendetes jelenség volna, ha 
ezen körülmény oka a vakok csekély számában 
volna keresendő, mert hiszen a vakság a leg-
súlyosabb csapás, amely az embert érheti ! 
Azonban az elől idézett statisztika s a közvet-
len forrásból szerzett tapasztalatok ez ellen 
szólanak. Igen is sok vak van, akik a szülők 
tudatlansága s nem ritkán szűkkeblűsége folytán 
nem részesülnek nevelés oktatásban. 

A legtöbb vak szegény szülők gyermeke, kik 
nem tudják, hogy számukra intézet áll fönn s 
hogy ott gyermekükből a társadalomnak egy 
igen hasznavehető tagot nevelnek. 

Sok szülő a vakok intézetét klinikának véli? 
ahol szemét megoperálván, látását visszanyeri-
Ebből csak annyi igaz, hogy az intézetnek van 
kiváló szemorvosa, aki a tényleg megoperál-
hatókat megoperálja ; s olykor megtörténik, 
hogy szemevilágát visszanyerve, eltávozik az 
intézet kötelékéből. Azok a vak gyermekek, kik 
ide fölkerülnek, rendszerint annyira roncsolt, 
eltorzult vagy elkorcsosodott szemtekével bírnak, 
hogy minden operáció, amely a látás vissza-
nyerésére irányulna, hatástalan maradna, illetve 
meddő kísérletezés volna. 

Igen jelentékey azon szülők száma, akik gyer-
mekükben koldust István, önös céljaikra kíván-
ják fölhasználni, mint kenyérkeresőt-, de figye-
lemreméltó százalékban vannak olyan szülők is, 
akik sensibilitásból nem tudnak gyermeküktől 

megválni s majomszeretetükkel a gyermek 
jövőjét veszélyeztetik. 

Minthogy a vakok nevelés-oktatása a társa-
dalom részéről nemcsak humanisztikus, hanem 
nemzetgazdasági követelmény, nekünk, kik a 
gyermeknevelés szolgálatába szegődtünk, minden 
eszközt föl kell használnunk arra, hogy a tár-
sadalom figyelmét e szerencsétlenek fölkarolására 
irányítsuk. Közvetítőként a hazafias és a huma-
nizmus iránt meleg érdeklődéssel viselkedő 
tanítóságot kérjük föl s reméljük, hogy ember-
mentő munkánkban támogatásukkal segítsé-
günkre lesznek. 

Kérjük az igen tisztelt tanítóságot a követ-
kezőkre : 

1. Hassanak oda, hogy a községben levő 
5—7 éves óvó- és 8—10 éves tanköteleskorú 
vak gyermekek szülői haladéktalanul folya-
modjanak a vakok budapesti és a kolozsvári 
intézetekbe leendő fölvételért. A fölvételi be-
jelentés egy pár sor írásban is történhetik, a 
további megfelelő eljáráshoz eléggé alkalmas 
fogantyú eme mód is. 

2. Világosítsák föl a vak gyermekek szülőit, 
hogy a nevelő- és tanintézetekben a gyermekek 
megtaníttatnak írásra, olvasásra, reális ismeretek 
birtokába jutnak, kézügyességük fejlesztetik, 
zenében nyernek oktatást, s aki kiváló zenei 
tehetséget mutat, a zenében teljes mérvű kikép-
zést nyer, a többiek pedig az iparban, ú. m. : 
székfonás, kefekötés, harisnyakötés, kosárfonás, 
kötélverés mesterségében nyernek teljes kiképzést, 
úgyannyira, hogy kenyerüket többen némi támo-
gatással, sokan pedig saját erejükből képesek 
megkeresni. 

3. Amely szülő pedig gyermekét koldulásra 
kívánná fölhasználni, hassanak oda, hogy el-
hagyatottá nyilváníttassák s a község tegye 
meg a lépéseket arra, hogy bekerüljön az inté-
zetbe, ami annál könnyebben történhetik, mert 
a szegécysorsú vak gyermekek ingyenes alapít-
ványi helyekre vétetnek föl. 

4. Ha a gyermek 10 éven fölül van, folya-
modjanak fölvételért valamely ipari képző- és 
foglalkoztató intézetbe ; ilyen intézetek vannak : 
Budapesten a Vakokat gyámolító orsz. egye-
sület, ennek fiókjai : a szegedi, temesvári és 
miskolczi foglalkoztatók. 

Az ezirányú fáradságát a tanítóságnak azon 
szerencsétlen vakok fogják érdem szerint meg-
hálálni, kik közvetítésükkel a kiképzésben része-
sülhettek. 

(Budapest.) Herodelc Károly, 
a vakok budapesti orsz. int. 

igazgatója. 
— 
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Gyermekvédelem a tankötelezett-
ségpontos végrehajtása érdekében. 

Az iskola fontos és magasztos feladatának 
hogy jól megfelelhessen, hivatását derekasan 
betölthesse, az első és legfőbb feltétel, hogy 
minden egyes tanköteles gyermeknek alkalom 
adassék a nemzeti és vallás-erkölcsös nevelés 
és oktatás áldásos jótéteményeiben való része-
sülhetésre. 

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat !" 
minden vallás alapja, sarkalatos törvénye. 

Embertársaink anyagi és erkölcsi javát, bol-
dogságát szeretettel munkálni, előmozdítani 
mindnyájunk kötelessége, főfeladata. 

Természetes, hogy a gyermeknevelés első 
sorban a szülők joga és szent kötelessége. Van-
nak azonban szülők — és fájdalom nem kis 
számban — akik súlyos anyagi küzdelmükben 
a létért, vannak, kik nemtörődés, gondatlanság, 
könnyelműség vagy egyéb más okból gyerme-
keiket anyagi és szellemi boldogsága szerint 
nevelni nem képesek, vagy nem akarják; sőt 
gyakran káros hatású rossz példaadőik, esetleg 
nem ritkán a magukra hagyott, vagy pedig az 
utca beszennyezett porába kilökött gyermekeik 
romlásának, tönkretevésének okozói, eszközei. 

Ilyen jobb sorsra érdemes szegény, szánandó, 
szerencsétlen gyermekek száma évről-évre meg-
döbbentően emelkedik. 

Ezeknek az ügyefogyottaknál is elhagya-
tottabb — Isten-adta, munkára termett ép gyer-
mekeknek megmentése — a társadalom-, haza-
és egyháznak mindenek felett álló elsőrangú 
feladata kell, hogy legyen. 

Hálás érzelmekkel eltelve emlékezem meg itt 
a társadalmi jótékonyság sokféle áldásos csele-
kedeteiről, mellyel ezen védtelen, elhagyott, 
anyagi és erkölcsi züllésnek kitett gyermekeket 
istápolja, ruházza, segélyezi s ott, ahol csak lehet, 
siet segédkezet nyújtani. 

Epen azért fá j az, ha látom, hogy ennyi 
áldozat mellett az eredmény nem kielégítő és 
elenyészően parányi részét sem sikerül így 
megmentenünk azoknak, akik embertársaik és 
a társadalom nyűgei, nem ritkán rémei 
lesznek. 

Aki hamar segít, kétszeresen segít! Ezen 
a téren gyors és gyökeres intézkedéssel lehet 
csak eredményt elérni. 

Népiskoláinkban nagy százalékot képviselnek 
ama tanköteles gyermekek, akik a szükséges 
szülői gondoskodás hiánya folytán a nagymérvű 
iskolamulasztásaik miatt a 6, illetve 9 évig 
tartó tankötelezettség folyama alatt még az 
elemi iskola első osztályát sem fejezhetik be 
sikerrel és mint tudatlan, neveletlen, vallás-

talan, majd megmételyezett lelkű ifjak kerülnek a 
társadalomba és lesznek annak szégyenfoltja, újabb 
terhe, szaporítva a javító intézetek lakóinak 
számát, ha ugyan szerencséjük van oda bejutni, 
vagy lesznek börtöntöltelékek. 

Nem túlzok, ha azt állítom, hogy az ilyen 
kietlen, sivár, sőt gyakran még bűntanyává is 
sülyedt családi tűzhelyre utalt gyermekek 
sorsa sokkal kedvezőtlenebb, mostohább az 
árvák- és lelencekénél, mert ezek az emberbaráti 
szeretet áldásaiban részesülnek, míg amazokkal 
senki sem törődik, oltalmat, védelmet sehol 
sem találnak. Azért is elengedhetlenül szük-
séges és égetően sürgős emberbaráti kötelesség 
a mentőlépéseket haladéktalanul megtenni, 
annál is inkább, mert minden egyes nap úgy-
szólva egy-egy szörnyű ítélet számba jön a 
megmentésre szorult Isten teremtései, ember-
társaink jövőjét illetőleg. 

Se iskola, se a tanító ezen a bajon nem 
segíthet: az bizonyos, amit tehetnek annyi, 
hogy rámutatnak a forrásra és az abból kelet-
kező káros és veszélyes következményekre. Az 
üdvös és célra vezető megoldást a hatóság és 
társadalomtól várja ennek fokozatos és sikeres 
megszüntetésénél. 

Hogy az igazolatlanul mulasztó, helyesebben 
iskolát kerülő tanköteles szülője, gyámjának 
figyelmeztetése, megintése, sőt bírságolása is 
— mely legtöbb esetben nemleges zálogolási 
jegyzőkönyvekkel nyer befejezést —• a gyám-
kirendelést nem is említve, mint még sehol és 
soha nem alkalmazott eljárást, a kívánt ered-
ményre épúgy nem vezethet, mint az időleges 
meleg ételekkel való ellátás és felruházás, hol 
már az is előfordult, hogy a didergő gyerme-
kéről lehúzott ruhát pálinkáért cserélte be a 
szülő, s így a gyermek ismét csak úgy nem 
járhatott megint iskolába — ruhahiány miatt 
— és a gyilkoló, mérges levegőt szívta magába 
tovább otthon, ha ugyan ezt annak lehet 
nevezni. 

Az ilyen gyermekek számára — kik szülői 
és úgyszólva minden gondozást, nevelést s a 
szükséges felügyeletet kénytelenek nélkülözni 
— a hatóságok által felállítandó és fenntar-
tandó általános, jobban mondva állandó (és 

! nemcsak a szorgalmi idény néhány hónapjára 
kiterjedő) gyermeknevelési otthonok a legmeg-
felelőbbek és minden tekintetben legalkalma-
sabbak, melyek a községek hozzájárulása s tár-
sadalmi támogatás, a hitfelekezetek védelme 
mellett államfelügyelet alá tartoznának, melyek-
ben szintén méltóan osztoznék és nagyobb 
szerepkört töltene be a nemes és magasztos 
feladatra vállalkozott Gyermekvédő-Liga is. 

A befektetés gazdagon kamatozó tőke lenne, 
i mely a javító-intézetek és börtönök létszámát 
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is apasztaná, mert ezek a népnevelő-intézetek 
minden tekintetben az élet iskolái volnának, 
hol minden jó, szép és hasznot nyújtó foglal-
kozások mellett — pótolva a gondos szülei 
házat — növendékeinek alkalmat nyújtana az 
ember rendeltetése és élethivatásához szükséges 
kellékek megszerzésére. 

Hajlamaik és rátermettségük szerint a mezei 
vagy ipari munkákban szereznének megfelelő 
kiképzést, honnét aztán mint napi kenyeröket 
önállóan megkeresni képes, hasznos és tevékeny, 
munkás polgárok — értékes elem — kerül-
nének ki 16—20 éves korban. 

Eleje vétetnék ez által többek között a 
nagymérvű gyermekhalálozásnak is, mely most 
44°/o arányában szedi a 10 évesnél fiatalabbak-
ból áldozatait. 

Fokozatosan elérnők azt is, hogy a vallás-
talanság és ennek nyomán fakadó erkölcstelen-
ség, alkoholizmus és a sok-sok veszélyes társa-
dalmi betegségnek ijesztő mérvű terjedését 
gátolnók. A dologkerülők élősdi hadától fel-
szabadíttatnék társadalmunk. Anyagi és erkölcsi 
állapotaink javulnának ; mert a neveletlen, 
tudatlan és dologtalan ember a társadalom 
csapása és mert vallás-erkölcsös és hazafias 
nevelés nélkül nincs emberszeretet, nincs haza-
szeretet, nincs boldog családi élet sem. 

A kivitel, illetőleg szervezés, berendezés, 
nemek szerint való elkülönítés, célszerű elhelye-
zés — egyelőre csak a megyei székhelyeken 
való megnyitásának — részletes módozatairól 
most javaslatot készíteni — bár fontos és igen 
megszívlelendő kérdés — még talán korán volna. 

Én kedvelt lapunk hasábjain — szíves enge-
déllyel — csakis a becses, jó szülői házat 
pótoló ilyen és nem kaszárnya-rendszerű állandó 
nevelési gyermek-otthonok égető és sürgős szük-
ségességet akartam bizonyítani, s ez azt hiszem, 
hogy sikerült is, valamint annak áldásos jótéte-
ményeit senki kétségbe vonni nem fogja. 

Ezek után még csak arra kérem az illetékes 
tényezőket, kedves kartársaimat, a gyermekek 
sorsát szívükön viselő jó szülőket, a gvermek-
s tanügy-barátokat, de különösen a szegény, 
elhagyott gyermekek földi őrzőangyalait, a 
Gyermekvédő-Liga tagjait, hogy nemesen érző 
szívük szerint siessenek a kellő gondozás és 
megfelelő felügyeletben nem részesülő 6 —15, 
illetve 8—20 éves embertársaink megmentésére, 
boldogítására, nagyobb kiterjedésű és irányadó 
magasb hatáskörükben tegyék lehetővé ezen 
alkalmas menhelyek, otthonok, családi fészkek 
— vagy nevezzük el bárhogy is -— mielőbbi 
létrehozását, életbeléptetését s a messzire kiható, 
örökbecsű nagy eredmény biztosítva leend. 

(Nagybecslcerek.) Óváry János. 

A kántori nyugdíjügy. 
A Néptanítók Lapja egyik utóbbi számában 

fönti cím alatt egy közlemény jelent meg, 
mellyel nem mindenben értek egyet. 

Igaza van a cikkezőnek abban, hogy : a 
kántori díj után nem kérhetünk az államtól 
nyugdíjat. Nagyon természetes, mert nem is 
fizettünk utána semmit. Igen ám, csakhogy ne 
a végén kezdjük a dolgot, hanem az elején. 

Mi a kántorság? A törvény által megenge-
dett mellékfoglalkozás. -Tehát olyan, mint pl. 
egy tisztességes ügynökség, vagy szövetkezeti 
könyvelőség, melyek mind megengedett mellék-
foglalkozásai a tanítónak. És mi a kántori 
fizetés? Iskolán kívül és iskolai időn tűi telje-
sített különös szolgálatainak díja. Természeténél 
fogva is merően eltérő a tanítói fizetéstől. Mire 
való tehát ezt tanítói fizetésnek beszámítani ? 
Ez igazságtalanság! A kántori díjnak tanítói 
fizetésbe való beszámítása egy cseppel sem 
jogosabb, mint az ügynökségi, vagy egyéb mel-
lékjövedelmek beszámítása lenne. 

A kántortanítóknak elsősorban azon kell 
munkálkodniok, hogy meggyőzzék az illetékes 
köröket ezen jogtalan állapot tarthatatlan 
voltáról. 

Legyen meg minden tanítónak egyenlően a 
rendes tanítói fizetése. A kántortanítónak épen 
űgy, mint az osztálytanítónak. 

A kántori fizetés a megengedett mellék-
foglalkozásnak nagyon megérdemelt jutalma. 
A tanítói fizetéssel semminemű összefüggésben 
nincs. Iskolán kívül kereste azt magának a 
kántortanító. Ne irigyelje azt tőle senki, amit 
a legrosszabb időben, a legsárosabb útakon, 
melegben, nagy hidegben, esőben, hóban filléren-
ként összeszed. Fillérenként ! Még egyszer mon-
dom és nem nagyítok vele, mert nálunk is, 
pl. egy gyermektemetés után, 50 fillér stólája 
van a kántortanítónak. Tessék ezért a nagy 
sárban, esőben, hajadonfővel végigénekelni a 
falun. Az osztálytanító ilyenkor már rendesen 
otthon piheni a tanítás munkájának test- és 
lélekölő fáradalmait. Es a kántortanítónak ezért 
az irgalmassági cselekedetért micsoda az elis-
merés ! ? . . . Soha, vagy csak vénségére emel-
kedhető 600 koronás nyugdíjigény. Mire a 
nyugdíjigény emelkedését várhatná, összeroskad, 
meghal az egészséget, de különösen a tüdőt 
ölő munkától. Államsegély? „Nem lehet, mert 
az összjövedelem több 800 koronánál." 

Nem kántori nyugdíjintézet, hanem ennek 
az abnormitá-nak a megszüntetése kell! 

(SzaniszJó.) Soltész István 
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Képek oláh iskoláink életéből. 
Beköszönt hivatalunkba K . . . község öttagú 

küldöttsége s a szóvivő a község panaszát és 
egyben kérését a következőkben adja elő : 

„Kir. tanfelügyelő Úr! Nekünk három év 
óta olyan tanítónk van, aki nem tud semmit 
sem s így gyermekeinket még írni, olvasni sem 
tudja megtanítani. Hozzá még tavasszal és ősszel 
soha sincsen otthon, mert az esperes úr szőlőjét 
munkálja, pedig 80 forintot kell neki fizetnünk. 
Miután ismételten hasztalan kértük az esperes 
és metropolita urakat, hogy adjanak már nekünk 
olyan tanítót is, aki gyermekeinket meg tudja 
valamire tanítani, most hozzád jövünk, Uram, 
s kérünk: rendelj nekünk egy jobb tanítót." 

Első tekintetre nagyon egyszerűnek tetszett 
nekem a dolog s mondom a küldöttségnek: 

— Ha a községnek nem tetszik a mostani 
tanító, bocsássa el s válasszon magának jobb 
tanítót. 

— Igen ám, Uram! — mondja nyomban 
a szóvivő — de az esperes úr szőlőjét nem 
akarja más ingyen dolgozni. 

íme ! Az egyszerű dologból mindjárt gordiusi 
csomó lett. Most értettem meg, miért nem tudott 
az esperes és a metropolita jobb tanítót kül-
deni K . . . község lakosainak ! Szégyenkezve 
kellett a küldöttségnek kijelentenem: 

— Bizony, mi se tudunk olyan jobb tanítót, 
aki 80 forintért vállalkoznék a tanításra is, meg 
az esperes úr szőlőjének ingyenes munkálására is. 

Szegény K . . . község ! Még ma is, az előadott 
eset után két évre, mindig ugyanaz a tudatlan 
tanítója van. Bizony, bizony mai népoktatási 
törvényeink mellett csigamódra halad a tűrhe-
tetlen felekezeti iskolák megrendszabályozása. 

* 

A f . . . i iskolában a magyar nyelv szajkó-
szerű tanítási eredményét, a könyvből való 
gépies fordítást hallgatva, szokás szerint közbe-
vetett kérdéseket intéztem a felelő tanulókhoz, 
hogy meggyőződést szerezzek arról, vájjon 
mennyit értenek az előadottakból! A felelők 
azonban, ssintén szokás szerint, csak bámuló 
tekintette] válaszoltak a hozzájuk intézett s 
nekik szanszkrit nyelvnek tetsző kérdésekre. Az 
iskola okleveles tanítója azonban föltalálta ma-
gát s mosolygó tekintettel, önelégült hangon 
mondá: 

— Kérem, gyakorlatilag és érzékeltetőleg 

csak az V—VI. osztályban tanítom a magyar 
nyelvet. 

— Halljuk tehát az Y—VI. osztályt — mon-
dottam erre. 

— Traján, —2 mondja élénken a tanító — 
állj föl! Jöjj, nyisd ki az ajtót, azután csukd 
be s eredj vissza a helyedre ! 

S íme ! Mit látnak szemeim : Traján megérti 
a magyar beszédet, föláll s a parancsot híven 
teljesíti ; miközben büszke tekintettel s jó 
magyarsággal el is mondja, amit csinál, a követ-
kező szavakkal: „Én fölálltam. En kiléptem a 
padból. Én megálltam. Én megyek, én megyek 
(ezt mondta folyton, míg az ajtóig ért). Én 
megálltam. Én kinyitottam az ajtót. Én be-
csuktam az ajtót. Én megfordultam. Én megyek, 
én megyek (ezt hajtotta, míg a padjához ért). 
Én megálltam. Én megfordultam. Én beléptem 
a padba. Én leülök." 

A sikerült jelenet után a tanító csillogó 
tekintettel nézett felém, mintha csak mondani 
akarná: „Ez már, úgy-e, jó volt? A szögedi 
iskolákban sem felelhetnek értelmesebben." Én 
pedig megelégülten bólintgattam, mintha csak 
helyeselném a tanító ki nem fejezett gondo-
latát. íme! Végre találok egy oláh tannyelvű 
iskolát,, ahol a magyar nyelvet intenzíve is 
tanítják. Egészen fölvillanyozódtam s lelkemnek 
kellemes perceket akarván szerezni, hozzákezd-
tem magam is a kérdezgetéshez. Ámde már 
az első kérdésnél úgy jártam, mint az egyszeri 
szegény ember, aki álmában az aranyak közt 
dúskált s fölébredve, üresnek érezte a markát. 
Traján ugyanis a hozzá intézett ama fölszólí-
tásomra: „Jöjj ki a kályhához s tégy a tűzre", 
csak bambán tekintett rám, a tanító pedig 
kijelenté, hogy ezt még nem tanulták. 

— Hát mit tanultak még gyakorlatilag a 
magyar beszédből ? — faggatom a tanítót. A 
tanító azonban elsavanyodott arccal és komor 
tekintettel nézett rám, mintha csak mondani 
akarná: „Telhetetlen magyarja! Meddig gyötör-
tök még hiú és ábrándos kívánságaitokkal s 
az egységes magyar nemzeti állam kiépítésének 
erőszakolásával ? " De gondolatát még sem 
fejezte ki, hanem csendes megadással jelentette 
ki, hogy az ajtó kinyitásán és becsukásán kívül 
mást nem tanultak gyakorlatilag magyarul. 

Sajnos, jobbára ilyen szemfényvesztésből, 
szajkószerű beemléztetésből áll a magyar nyelv 
tanítása oláh tannyelvű iskoláinkban. Vájjon 
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meddig ámítjuk még magunkat azzal, hogy 
román nemzetiségi egyházaink iskoláiban a 
magyar nyelv sikeres és célszerű tanítását szép-
szerével is elérhetjük ? 

* 

— Valami magyar verset vagy éneket tud-
nak* e a tanulók? — kérdem utolsó kísérletül 
a g y . . . i iskola államsegélyes tanítóját. 

— Verset nem tudnak, de egy éneket igen 
— válaszolja kelletlenül a megnyomorgatott 
tanító. S rázendítteti Petőfi Sándor: „Járjatok 
be . . . " kezdetű remek költeményét. 

Amilyen tortúra volt a gyatra tanítási ered-
mény végigélvezése, épen olyan volt a sok 
hangnemre megoszlott énekprodukció élvezése is. 
Csendes megadással tűrtem sorsomat, elmerengve 
szomorú viszonyaink fölött. Merengésemből azon-
ban fülsértő idegen szavak riasztottak föl. 
„A magyar nemzetnek párjára" helyett „a mi 
nemzetünknek párjára" szavakat énekelték a 
tanulók. Talán nem jól értettem, gondoltam 
magamban s megnyugtatásul megismételtettem 
az éneket s figyeltem erősen a szövegre. Másod-
szor is elváltoztatott szöveget énekeltek. 

— Hogy merészelte a mi koszorús költőnk 
remekét megcsúfítva tanítani? — vontam föl-
háborodással kérdőre a tanítót. 

— Kérem, még az elődöm tanította ezen 
énekre a gyermekeket ! — menté magát a 
megriadt tanító. Biz' ez gyönge mentség volt, 
de hát jobb híján elfogadtam, azon hozzáadással: 

— Látja, ha maga becsülettel töltené be 
hivatását, nem jutott volna ilyen szégyenteljes 
helyzetbe. 

A kis Romániában nemcsak hogy államsegélyt 
nem kapnak az idegen tannyelvű iskolák, hanem 
a román nemzeti érdekeket sértő iskolákat, 
minden hosszadalmas teketória nélkül, rövid 
úton be is csukják. Nálunk azonban bőséges 
államsegélyt élveznek az idegen tannyelvű 
iskolák, s ha a magyar nemzeti érdekeket 
kirívóbban sértik, legföljebb az államsegélyt 
vesztik el rövidebb hosszabb időre; de a haza 
fiainak szívét továbbra is szabadon mételyez-
hetik. 

* 

„Melyik hazánk fővárosa?" kérdem szintén a 
g y . . . i államilag segélyezett iskola térképénél 
felelő egyik tanulót. A fiú azonban mélységes 
hallgatással felelt. „Hol van Budapest?" fag-
gatom tovább. A fiú szépen megmutatja. „Hát 
Budapest kiknek a fővárosa?" folytatám a 
kérdezést. „Budapest a magyarok fővárosa", 
volt a felelet. „Hát te mi vagy?" kíváncsis-
kodom tovább. „Én román vagyok", mondja 
büszkén a fiúcska. „Hát Budapest neked nem 
fővárosod?" kérdem újból. A fiúcska megzava-

rodva tekintett rám, mert ilyen furcsa kérdésre 
nem volt előkészítve. 

Azt hiszem, nem kell bővebb magyarázat 
ahhoz: miért nem tudott a fiúcska az első és 
az utolsó kérdésre megfelelni. Hogy is tudott 
volna szegényke ezekre felelni, mikor Magyar-
ország földrajzát és történelmét úgy tanítják 
neki, mintha idegen országról volna szó. A be-
hatóbb tanítás csak a római császárokra s a 
haza oláhlakta vidékeire terjed, oláh elnevezés 
szerint jelölvén meg a földrajzi neveket is. 
Budapestről, szeretett magyar hazánk lüktető 
szívéről, egyetlen oláh olvasókönyvben sem 
láttam még ismertető közleményt. Igaz, hogy 
hazánk híresebb magyar vidékeiről sem vesznek 
tudomást az olvasókönyvek írói ! 

Mikor követjük már mi is a kis Románia 
példáját, ahol magyar iskoláinkban az iskola 
magyar tanítója helyett a román kormány meg-
bízottja tanítja kizárólag román nyelven a hazai 
földrajzot és történelmet. Addig késlekedünk, 
míg egyszer csak tényleg el is késünk. 

(Dévaj Szabó Elemér. 

I R O D A L O M . 
Megjelentek : Az ókori nevelés története ; írta 

dr. Fináczy Ernő, egyetemi tanár. Ara 6 K. 
(Hornyánszky Viktor kiadása.) — Katholikus 
hitoktatástan. Papnövendékek, tanító- és tanító-
nő-jelöltek, hitoktatók, hittanárok, lelkészek, 
tanítók és nevelők használatára írta Siposs 
Antal Félix, tanítóképző-hittantanár. Ara 4 K. 
(Buzárovits Gusztáv, Esztergom.) — Iskolai 
takarékpénztárak; írta Kerekes Manó, tanár. 
Ára 50 f. (Sebő Imre, Nagyvárad.) — Magyar 
nyelvtanítás. Módszeres könyv tanítók részére; 
írták Borsodi László és Bóvó Lajos. I. kötet 
(I—II. osztály). Ára 80 f. (Érseki líceumi 
nyomda, Eger.) — Adatok az oktatásügy törté-
netéhez Zemplén vármegyében; írta Dudás 
Gyula. — Iskolai ünnepélyekre alkalmas versek 
és beszédek gyűjteménye. Szerkesztette Jákay 
Károly, polg. isk. igazgató ; ára fűzve 1 K 20 f. 
(Véver Oszkár kiadása, Békés.) — Kivonat 
I. Ssulejman (Szolimán) szultánnak az 1526. 
évi mohácsi csatáról írt naplójából. Magyarra 
fordították és magy arázó-jegyzetekkel ellátták 
Groszmann S. L. és Fehérvári Géza. Ára 30 f. 
(Hungária könyvnyomda, Újvidék.) — Emlékirat 
az összes népoktatási intézeteknek állami támoga-
tása és az ügykezelés egyszerűsítése tárgyában; 
írta Eötvös Károly Lajos, kir. tánf. Ára 1 K. 
(Róth Dezső könyvnyomdája, Szolnok.) — Vezér-
és segédkönyv a földrajzi előismeretek és Bács-
Bodrog vármegye leírásához; írta Mezei Mihály, 
zentai tanító. Ara térképpel együtt 60 f. 
(Kabos Ármin könyvkereskedése, Zenta.) 
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H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Nemes Jánosné 
grófnénak, aki a bodolai áll. el. isk. ingatlan-
nal határos telkek vételárának részben való 
fedezésére 200 K-t adományozott; dr. Virava 
József budapesti ügyvéd, szarvasgedei nagy-
birtokosnak, aki a szarvasgedei közs. isk. cél-
jaira 650 K értékben 400 négyszögöl belső 
telket adományozott. 

Kinevezte: S. Tóth Eszter oki. tanítónőt a 
nagykörűi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Csépé 
Antal gazd. szaktanítót a várii áll. el. isk. 
kapcsolatos gazd. ism.-isk.-hoz r. gazd. szak-
tanítóvá, ideigl. minőségben ; Dénes Károly és 
Kiss Juliánná oki. tanítót, ill. tanítónőt a 
makói külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Igonda János gazd. szaktanítót 
az egri áll. kertészeti irányú gazd. ism-isk.-hoz 
r. gazd. szaktanítóvá, ideigl. minőségben ; Széliéig 
Sámuel oki. tanítót az ózdi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Lenhardt Gizella oki. óvónőt a 
szepesremetei áll. óvóhoz óvónővé ; Bartók 
Margit oki. tanítónőt a ferenczvölgytelepi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Győri Zsigmond oki. 
tanítót az izsápi áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; 
Balogh Dénes oki. tanítót a székelyszenterzsé-
beti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Hiadlovszky 
Ilona oki. óvónőt az ár vanagy falui áll. óvóhoz 
óvónővé; Hilberth Stefánia oki. óvónőt a györgy-
falvi áll. óvóhoz óvónővévé ; Monszpart Józsa 
oki. óvónőt a csorvási áll. óvóhoz óvónővé; 
Klünglein Zelma oki. óvónőt az alsójárai áll. 
óvóhoz óvónővé; Gébler Ida oki. tanítónőt a 
czeglédberczeli áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Jelenek Gyuláné, szül. Biringer Aranka és 
Sztankovszky Sándorné, szül. Jithay Katalin 
Berta oki. óvónőket a sátoraljaújhelyi áll. óvó-
hoz áll. óvónőkké. 

Jelen minőségében áthelyezte: Schöner 
Ferenc csongrádvármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnokot a pestvármegyei kir. tanfelügyelőség-
hez ; Pávél Lázár nagykörűi áll. el. isk. 
tanítót a tiszasülyi áll. ál. isk.-hoz; Gróf Lajos 
marostordavármegyei kir. tanfelügyelőségi toll-
nokot a csongrádvármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez ; Balogh Róza vargyasi áll. el. isk. 
tanítónőt a székelykeresztúri áll. el. isk.-hoz; 
dr. Lieber József pestvármegyei kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokot a marostordavármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez ; Kostyál Erzsébet sári-
sápi és Weiss Ilona laborczszögi áll. óvónőket 
kölcsönösen. 

Végkielégítést engedélyezett: KUmkó 
Antalné, szül. Jeney Emma bagaméri közs. 
óvónőnek 300 K-t egyszersmindenkorra. 

Nyugdíjat utalványozott : Nagy Pál makói 

külterületi áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1040 K- t ; Finta Ignác siklósi közs. 
polg. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1320 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Bonyhádi Miksa nyug. szempczi tanító 
özv.,szül. Kohn Katharinának évi 600 K - t ; néh. 
Skoday Alajos németpárdányi nyug. róm. kath. 
el. isk.'tanító özv., szül. Bäck Borbálának évi 580 
K 72 f - t ; néh. Gáspárdy Erzsébet, férjezett 
Bévész Károlyné egri áll. el. isk. volt tanítónő 
Károly nevű kkorú árvájának évi 156 K 67 f - t ; 
néh. Molnár Pál abonyi nyug. ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Kovács Zsuzsannának évi 
618 K - t ; néh. Markovics István ürminczi róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Vogyeráczky 
Karolinnak évi 300 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N A C S A D Ó J A . 
B. V. Legyen nyugodt; mire e sorok meg-

jelennek, gróf Apponyi miniszter alkalmasint 
már beterjesztette törvényjavaslatát a fizetés-
rendezésről. Ne hallgasson az izgatókra, akik 
a tanítóságot eszközül szeretnék fölhasználni. — 
B. P . Kispest. Nem volna szíves megmagya-
rázni, hogy mi „kihívó" van abban, hogy mi 
egy szegény felekezeti kartársunknak, akinek 
lelketlen iskolafönntartója még a minimumot sem 
akarja megadni, a levélében foglaltakra (amiket itt 
nem idézhetünk) azt válaszoljuk, hogy : fájdalom ! 
a törvényes minimum még ma is 600 KP — 
„Felekezeti ." 1. Állami törvények nem akadá-
lyozzák, de egyházi beleegyezés nélkül ne tegye. 
2. A kedvezményes vasúti jegy dolgában olvassa 
el Különfélék c. rovatunk első közleményét. — 
M. V. KeszegfaLva. A kért munkával nem 
rendelkezvén, nem küldhetjük meg. — D. L. 
Önnek helyettes-alkalmazási joga (!) nincs ; ezt 
a kir. tanfelügyelőség útján kell a minisztertől 
kérelmezni. — „Felföldi ." Igaza van önnek: 
annak a „szociálista" tanügyi lapnak az az állítása, 
hogy a mi lapunk a tanítóság „leszerelése" (!) 
végett tartatik fönn, képtelenség. De 3 hasábos 
válaszra ez nem érdemes. Ön azon is meg-
ütközik, hogy az a bizonyos „politikai tanügyi 
lap" folyton a mi lapunkat „üti". Mi nem 
ütközünk meg ezen, mert hát ugyan kit „üssön" ? 
Ügyes tollából inkább pedagógiai kérdésről írt 
cikket kérünk ehelyett. — N. S. „Csak hig-
gadtan!" c. cikkét nem közölhetjük, még pedig 
az ön érdekében nem, mert akiket higgadtságra 
int, megkövezhetnék. Eljön a higgadtság ideje 
is, s akkor majd a tanítóság be fogja látni, 
hogy nekünk volt igazunk. — K. Gy. Liszkó-
falu. Az ág. ev. egyházi lapokban. — 
W. M. Az osztatlan (egytanítós) elemi nép-
iskolánál a tanító (tanítónő), két- vagy több-
tanítós elemi iskolánál az igazgató-tanító, ki 
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egyszersmind az iskolaszéknek előadója, hiva-
talból tagja az iskolaszéknek. Ha a tanítók 
száma a 15-öt túlhaladja, a tanítótestület két, 
30-on túl pedig három tagot választ az iskola-
székbe, kik szavazati és tanácskozási joggal bír-
nak. Az Utasítás más föltételt nem tartalmaz.— 
B. I). Magura. Leveléből nem tudtuk megér-
teni, hogy az előző vagy a jelenlegi alkalmaz-
tatási helyén kapta, illetve kapja-e a gazdasági 
ismétlő-iskolai tiszteletdíjat. Ha ez utóbbi eset 
áll fönn és a gazdasági ismétlő-iskolánál végle-
gesen van alkalmazva, tehát tanfolyamot végzett, 
úgy okmányait nyugdíjemelés végett a tanfel-
ügyelőség útján küldje föl a minisztériumhoz. — 
Sz. P. A javítóintézetek nagy reformon mentek 
most keresztül, az iskolai év elején. Közvetetlen 
tudomásunk van arról, hogy pl. az aszódi 
javítóintézetbe az állásokra nem elemi és polgári 
képesítést kívántak, hanem középiskolai tanári 
minősítést. Hallomásunk szerint számosan pá-
lyáztak ilyenek a kihirdetett állások elnyeré-
seért, mely kezdő fokon 2000 K javadalommal 
jár és később a fizetés fokozatosan emel-
kedik. Ön tehát, bár 17 éves tanító, nem 
remélheti, hogy ilyen állást elnyerhessen. — 
G. I. 0. Várja meg, míg a püspökségtől végle-
gesítésének jóváhagyása megérkezik. Ha egyéb 
tekintetben a követelményeknek megfelel, akkor 
nyújtsa be kérvényét a nyugdíjintézetbe való 
fölvételért. — Állami tanítónő. Az állami 
tisztviselőkre vonatkozó törvény értelmében, 
ha a férj meg a feleség is hivatalt visel, 
mindkettő jogosult nyugdíj élvezetére. — 
Sz. I. Az iskolaszéki választás ügyében ön, úgy 
látszik, teljesen tájékozva van. A községi iskolák 
számára kiadott Utasításban foglaltak szerint 
kell eljárni. Ebbe ütköző dolgokat nem hagy-
hatnak helyben. Ebben a tekintetben a leg-
illetékesebb az ottani kir. tanfelügyelő, aki a 
viszonyokkal is ismerős. Hozzá forduljanak a 
kérdéses ügyben. — P. P. U. Az út-, föld-, 
házbéradókra nézve nem mondhatunk újabbat, 
mint ami a Tanítók Tanácsadója című köny-
vünkben található. — F . A. Ha tanítói állást 
foglal el, akkor inkább remélheti, hogy meg-
kaphatja a tanítókat illető kedvezményeket, 
mintha nem működik nyilvános iskolában. Meg-
jegyezzük, hogy a véderő-törvény értelmében a 
tanítóképző iV. osztálya sikeres elvégzése is 
jogot ad arra, hogy a sor alá kerülő egyén 
kellő időben folyamodjék besoroztatása esetére a 
tanítókat megillető kedvezmények elnyeréseért.— 
P. L. Az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézet szabályai 
szerint nem lehet reménye, hogy végkielégítést 
kapjon, miután a tanítói pályáról lelépett. — 
L. J. Tényleg az a törvény, hogy az egyszer 
megállapított tanítói fizetést leszállítani nem 
szabad. Fájdalom, fordulnak elő esetek, ahol 

ezt a szabályt nem tartják meg. A közigaz-
gatási bizottságnak kellene állást foglalnia az 
ilyen sérelmek orvoslásara. — Cz. I . P . Rosszul 
tette, hogy előbbi állomásán kifizette egész évre 
az adóját, miután szeptember 1-től másutt 
foglal el állást. Az újabb föld után az illető 
működési helyen jogosan adóztatják meg. — 
Sch. J . Nagymarda. Hírlapi szokás szerint a 
védekezésnek is ott kell megjelennie, ahol a 
támadás látott napvilágot. Szíveskedjék tehát 
válaszát annak a nagybányai „tanügyi lap-
nak" (! ?) megküldeni, a sajtótörvény értelmében 
egyenesen követelve a válasz kiadását. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Gróf Anűrássy Gyula lovas-

szobrát nagy ünnepség közt leplezték 
le f. hó 2-án a király, a királyi hercegek 
és hercegnők, a külföldi államok, a ma-
gyar kormány és törvényhozás tagjai 
jelenlétében. A szobor, mely Zala György 
sikerült alkotása, legszebb szobra a fő-
városnak. 

— Tanítók küldöttsége Kossuth 
miniszternél. A dunántúli ágostai 
hitvallású tanítók küldöttsége novem-
ber hó 29-én a kereskedelemügyi mi-
nisztériumban Kossuth Ferenc kereske-
delemügyi miniszter előtt is tisztelgett, 
ahol a tanítók kérelmét Pataky Béla 
csékúti tanító adta elő. Arra kérte a 
minisztert, hogy hasson oda, hogy a 
felekezeti tanítók minden tekintetben 
egyenlő elbánásban részesüljenek az 
állami tanítókkal, fizetésük azokéval 
egyenlő legyen, nyugdíjukba teljes fize-
tésük beszámíttassék s végül, hogy a 
vasúti kedvezményben és hivatalos leve-
lezéseikben portómentességben részesülje-
nek. Kossuth Ferenc kereskedelemügyi mi-
niszter szívesen fogadta a küldöttséget 
és kijelentette, hogy kérésüknek első két 
része nem hozzá, hanem a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez tartozik, 
aki tudomása szerint épen most fára-
dozik bajaik orvoslásán. Ami azt a ké-
résüket illeti, hogy vasúti i kedvezményben 
részesüljenek, ennek, bármennyire saj-
nálja is, eleget nem tehet, mert ugyanilyen 
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címen több mint negyvenezren tar that-
nak igényt hasonló kedvezményre, amit 
pedig az állam anyagi ereje és pénz-
ügyi helyzete meg nem bír. Hivatalos 
levelezéseiknek portómentességben való 
részesítését pedig törvény által jóvá-
hagyott szabályrendelet tiltja. — Nagy 
sajnálattal vesszük ezt tudomásul. 

— I Groő Vilmos f | Csanád vármegye 
kir. tanfelügyelője: Groó Vilmos kir. tanácsos, 
agyszélhüdés következtében Makón, 63 éves 
korában meghalt. A megboldogult egyike volt 
legkiválóbb tanfelügyelőinknek s mint tanügyi 
író is érdemes munkát végzett. Tanítóképző-
intézeti tanárkodáson kezdte, majd Gömör vár-
megye kir. tanfelügyelőjévé nevezték ki s ebben 
a minőségben kitűnő szolgálatokat tett a nép-
nevelés ügyének. Gömörből Budapestre került 
az Erzsébet nőiskolába, majd két évi tanárkodás 
után Csanád vármegye tanügyének vezetésével 
bízták meg. Groó Vilmos az Eötvös-alapnak 
keletkezésétől fogva igaz barátja és támogatója 
volt. A tanítóság mindenütt beesülte és szerette. 
Halálát, mely nagy veszteség a hazai népoktatás 
ügyére, özvegye és fia : dr. Groó Béla gyászolják. 

— Abiiúj-Torna várraegye Ált. Tanító-
egyesülete november 26-án Sitdy K. János 
egyesületi elnök, kassai elemi iskolai igazgató 
elnöklésével népes ülést tartott. A napirenden 
a tisztújításon kívül az október 17-iki hatá-
rozat is szerepelt, hogy t. i. a tanítógyűlés 
szakszervezetté alakul és csatlakozik a szerve-
zett munkásokhoz. A gyűlés valamennyi szónoka 
tiltakozott ama vád ellen, mely szerint az abaúji 
tanítóság hazafíatlan és vallástalan. Herboly 
Ferenc maga is tiltakozott az ellen, hogy őt 
bárki is hazafiatlannak tartsa. Ezután elfogad-
ták a következő határozati javaslatot: „Az 
október 17-én hozott határozatot, mely szerint 
az Abaújtornavármegyei általános tanítóegyesü-
let szakszervezetté alakul és csatlakozik a 
szervezett munkásokhoz, a tanítóegyesület hatá-
lyon kívül helyezi, illetve megsemmisíti. (Helyes-
lés. Éljenzés.) Megsemmisíti pedig annyival 
inkább, mivel a határozat félreértésen alapul. 
A hazafiatlanság vádja ellen már azért sem 
tiltakozik, mert önérzetét sértené meg, ha ez 
ellen tiltakoznia kellene. Nincs a megyében 
olyan tanító, akinek a hazafiatlanság vádja 
ellen tiltakoznia kellene. " A határozati javaslat 
elfogadása után fölolvasták a tíz egyesületi tag 
által a fizetésrendezésre, továbbá arra benyúj-
tott indítványt, hogy Apponyi Albert gróf 

kultuszminiszterhez küldöttségileg memorandum-
mal forduljanak sérelmeik orvoslása céljából. 
Több fölszólalás után a fizetésre vonatkozó 
indítványt elfogadták és elhatározták azt is, 
hogy küldöttségileg fognak tisztelegni gróf 
Apponyi Albert miniszternél. 

— Jubileum. Dr. Zsengeri Samu főv. polg. 
iskolai igazgatót, pedagógiai működésének öt-
venedik évfordulója alkalmából, szeretetteljesen 
ünnepelték f. hó 2-án volt tanítványai, barátai 
és tisztelői. Érdemes kartarsunknak mi is 
szerencsekívánatainkat küldjük! 

— A „Szeretet" országos egyesület az inté-
zetet végzett siketnéma leányok részére a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
támogatásával ipari foglalkoztató- és tanműhelyt 
létesített a YHI. ker., Mosonyi-utca 8. sz. a. 
siketnémák intézetében. Ezen műhely célja, hogy 
képzést nyújtson a női kézimunka minden ágá-
ban, de egyúttal célja az is, hogy a már tanult 
siketnéma leányok megélhetését biztosítsa s 
nekik munkát szerezve, a becsületes kenyér-
keresetre alkalmat nyújtson. Egyelőre a követ-
kező munkák vállaltatnak föl : felsőruha-varrás, 
fehérvarrás, fehér és színes hímzés, monogram-
hímzés, hurkolás és mindennemű díszmunkák, 
foltozás. A cél az lévén, hogy a többnyire 
szegénysorsú siketnéma leányok részére a sze-
rény mindennapi kenyér megszerzése lehetővé 
tétessék, a munkák elkészítése a lehető legolcsóbb 
árban történik. Bővebb fölvilágosítást nyújt 
minden nap délután 2—5-ig, továbbá hétfőn 
és csütörtökön délelőtt 8—11-ig a műhely 
vezetője. 

— Rövid hírek. Tanító, mint megyebizott-
sági tag. Hont vármegyében, Bakabányán Szekan 
Samu ág. h. ev. tanítót is megyebizottsági tag-
nak választották. Szekan elnöke a nagyhonti ág. 
h. ev. egyházmegyei tanítóegyesületnek is, mely-
nek fölvirágoztatása körül nagy érdemei vannak. 

— Halálozások. Méllkó József, páczini ev. 
ref. tanító, életének 57-ik és tanítóskodásának 
36-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. — 
Nemes F. Géza ev. ref. tanító, élte 39., taní-
tóskodásának 11. évében rövid szenvedés után 
elhunyt. — Szabó József szekszárdi ev. ref. 
tanító, 20 évi buzgó működés után, életének 
44. évében, hosszas szenvedés után meghalt. 
Áldás emiskükre! 

Tartalom : Tanítók fizetésügye. — Vidéki kultú-
rális középpontok. — Kultúrális állapotaink rendezése. 
Gzáró János. — A népjólét előmozdítása. Károlyi 
Sánoor. — A tanítók továbbképzése. Dezső Lipót. — 
Mit tehetnek a tanítók a vakok érdekében. Herodek 
Károly. — Gyermekvédelem a tankötelezettség pontos 
végrehajtása érdekében. Óváry János. — A kántori 
nyugdíjügy. Soltész István. — Szünóra Képek oláh 
iskoláink életéből. Szabó Elemér. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
.Rovatvezető : KBOLOPP ALFRÉD. 

A falusi tejszovetkezetek Magyar-
országon. 

A helyes hányban mozgó szövetkezeti szer-
vezkedés idejében élünk. A kisemberek társas 
szervezetei szépen kezdenek minden tekintetben 
virágozni. Ideje is, hogy végre munkához 
lássunk és a fajmagyarság fokozott erkölcsi 
és anyagi megerősödésére törekedjünk. Ma-
napság Magyarországon körülbelül ötezerre 
tehető azon szövetkezetek száma, melyek 
helyes irányú munkásságot fejtenek ki. Mert 
vannak ám olyanok is, melyek a szövetkezés 
álarca alatt tiltott dolgot cselekesznek. Uzsorás-
kodnak és nemhogy segítenék a szegény 
embert, de bajba keverik. Ezek az eszmét 
rontó alakulások azonban főként a fővárosban 
keresnek áldozatokat. A vidéken nem isren 
nyílik számukra tér, mert ott ismerik egymást 
az emberek és hamar útilaput kötnek a görbe 
utakon járó talpára. 

A jó úton dolgozó ötezer szövetkezetnek 
körülbelül a fele hitelszövetkezet. Fogyasztó-
és értékesítő-szövetkezet összesen egyezerszáz 
körül van. Van azután hatszáz tejszövetkezet. 
A többi különféle célt szolgáló, országos vagy 
kisebb körben mozgó szövetkezeti alakulat. 
Ezúttal, amint a cikkünk címe is igazolja, a 
falusi tej szövetkezetek dolgával kívánunk fog-
lalkozni és rámutatni arra, hogy mily nagy 
kincs hever ezen a téren még kiaknázatlanul 
a magyar haza lakossága számára. 

Amint általában véve a szövetkezeti szervez-
kedés az utolsó esztendők eredményeként 
tekintendő, a tejszövetkezetek szaporodása és 
gyarapodása is a legutóbb lefolyt évek javára 
írandó. Ezelőtt kilenc esztendővel mindössze 
34 falusi tejszövetkezet munkálkodott a falu 
lakóinak jobb sorsba helyezése céljából, a 
múlt év végén pedig már 597 volt. Hogy a 
tejszövetkezetek számra nézve is ilyen szépen 
növekedtek, az főként Darányi Ignác föld-
mívelésügyi miniszter érdeme, aki nem lankadó 
buzgalommal karolja föl a kisemberek ügyét 

és aki előző minisztersége alatt is nagy súlyt 
helyezett arra, hogy a falusi tejszövetkezetek 
szaporodjanak és fejlődjenek. Volt az elmúlt 
kilenc esztendő alatt olyan is, amikor száznál 
több új tejszövetkezet alakult egy év le-
folyásával. 

A hatalmas fejlődésre nézve nem lesz fölös-
leges néhány számadat közlése. 1897-ben a 
tejszövetkezeti tagok száma összesen csak 
2767 volt, 5937 üzletrésszel ; a múlt évben 
pedig már 56.556 tag tartozott a szövetkeze-
tek kötelékébe, nem kevesebb, mint 95.373 
üzletrésszel. Az évenként beszállított te 
mennyisége ezalatt az idő alatt óriási mérték-
ben megnövekedett. Az 1897-iki 4,790.132 
liter beszállítással szemben 1904-ben már 
95,364.909 liter tejet szállítottak be a szö-
vetkezetekbe. A készült vaj 191.254 kilogramm 
értéke akkor mindössze 539.282 korona volt, 
1904-ben pedig a készült 2,497.555 kilogramm 
vajért 10,199.029 korona bevétel mutatkozott. 

Tíz esztendővel ezelőtt senki sem hitte volna 
el, hogy a magyar ember évenként tíz millió 
koronát fog bevenni csupán tehénhasznából. 
Pedig ez szörnyen kevés ahhoz képest, amekkora 
bevételünk lehetne. Az országnak 5—6 vár-
megyéje találkozik, ahol nagyobb számban 
vannak tejszövetkezetek. A többi vármegyében 
alig van néhány és azok működése sem egész 
kifogástalan. 

Azt hisszük, nem végzünk haszontalan mun-
kát, amikor a minden jóra, szépre és nemesre 
hajlandónak ismert tanítói kamak figyelmét a 
tejszövetkezetekre fölhívjuk. A tanítók nagyon 
sokat tehetnek az eszme népszerűsítése dolgá-
ban és hogy nem kivetni való a tejszövet-
kezetekkel való bánásmód, bizonyítja Baranya 
vármegye szép példája, ahol nem kevesebb, 
mint 98 tejszövetkezet működik, és dacára 
a takarmányhiányból eredő sok gátló körül-
ménynek, mégis az elmúlt év folyamán a be-
szállított 12,381.694 liter tejért 1,268.035 ko-
ronát bevételeztek a baranyai kisgazdák. 
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Gyönyörű eredmény ez, de ilyen lehetne, 
vagy tekintélyesebb az országnak majdnem 
valamennyi megyéjében. A szép példának van-
nak is követői és pedig ott van mindjárt a 
szomszédságban Tolna vármegye, ahol 941.498, 
Bács-Bodrog, amelyben 728.140 korona bevé-
tel volt tejből a legutolsó esztendőben. A 
Dunántúl még szépen dolgozik újabban Zala, 
Vas és Sopron vármegye is. Az első 691.677, 
a második 632.214, a harmadik 590.619 ko-
ronát bevételezett a lefolyt esztendőben. 

így haladhatunk előre, ha jó irányba for-
dítjuk a fejlődés szekerének a rúdját. A taní-
tóra számos föladat vár és nagyok, életbe-
vágók ezek a föladatok. Nagyon sok esetben 
egészen egyedül van a faluban, akire a teen-
dők egész sorozata nehezedik. Van olyan nem 
egy, aki éppen emiatt habozik, pedig minden 
elkésett óra nagy veszteségekkel járhat. Azért 
meg kell barátkozni a tanítónak azokkal a 
gondolatokkal is, melyek az iskola falán kívül 
vannak hivatva a nép javára szolgálni. Nem 
szabad elfeledni, hogy a tanító hivatása apo-
stoli hivatás és a kötelességérzet éppen úgy 
kell, hogy dolgozzon az iskola falán kívül, mint 
azon belül. 

Az országban működő tejszövetkezetek kö-
zött nem egy van (egész kicsiny községekben), 
amelyek évenként 40—50 ezer korona bevé-
tellel gyarapítják a falusi gazda erszényét. Van 
közöttük akárhány, ahol a tejet azelőtt egy-
általán nem tudták értékesíteni, és most ezerek 
jönnek be évenként a tej értékesítése folytán. 
A tanítóságnak a tej szövetkezetek szervezése 
tekintetében nagy segítségére van a földmíve-
lésügyi minisztérium kebelében működő orszá-
gos tejgazdasági felügyelőség, amely egyszerű 
kérelemre bárkinek elküldi az alakításra vonat-
kozó összes tájékoztatót. Okosan teszik a taní-
tók, ha munkához látnak ezirányban. A szövet-
kezés segélyével erősödő, fejlődő falvak képe ott 
lebegjen szüntelen szemeink előtt és legyünk 
rajta, hogy a magyar mielőbb állandó boldo-
gulását lelje ebben a hazában. Ha minden 
tanító lelkiismeretes búzgalommal végzi a reá 
váró föladatokat, nem sok idő múlva kiderül 
az ég fölöttünk. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

Miként kel l a faiskolát létesíteni, 
s ott, ahol van, eredményesen 

kezelni?* 
(A kassavidéki r. kath. tanító-egyesülettől 20 koronás 

arannyal jutalmazott pályamű.) 

Ami a faiskola létesítését és eredményes 
kezelését illeti, röviden regisztrálva a dolgot, 
itt körülbelül a következők tartandók szem 
előtt : 

1. Legcélszerűbb egyenes vagy mérsékelten 
lejtős területet választani faiskolának. Meredek 
lejtő és mélyen fekvő hely nem való a faisko-
lának, mert előbbiről a záporok és tavaszi 
olvadások a termékeny felréteget lesodorják 
s ezáltal a gyökerek kitakarva könnyen elszá-
radhatnak ; a mélyen fekvő helyeken pedig a 
víz összefutván, sokáig helyben marad, s így 
a gyökerek rothadását s ezáltal a csemeték 
pusztulását idézi elő. 

Minél közelebb van a faiskola az iskolához, 
annál jobb, mert így a gyermekeknek nem 
kell messze fáradni s a felügyelet is könnyebb. 

2. Kerítés nélkül rendszeres faiskolát kép-
zelni sem lehet, mert anélkül a háziállatok, 
kóbor kutyák és nyulak kártevései ellen meg 
nem oltalmazható. 

Legolcsóbb kerítés az árok, mely azonban 
a legkevesebb védelmet nyújtja, mert minden-
féle állat könnyen átmehet rajta, különösen 
télben, midőn hó által befúvatik; sokkal jobban 
megfelel a célnak, ha partja élősövénnyel van 
beültetve, továbbá deszkapalánkkal vagy vessző-
ből font sövénnyel körülvéve. 

Legalkalmasabb, de egyszersmind legtökéle-
tesebb kerítés az árok léckerítéssel és élő-
sövénnyel, mert a léckerítés mellett nem 
képződnek hófúvások, s ha elromlik, nem kell 
azt újjal pótolni, mert akkorára már az élő-
sövény is elég védelmet nyújt a faiskolának. 

Élősövényre alkalmas a gyertyánfa, jegenye, 
fenyő, galagonya, éger, ákác, eper, gledicsia 
és a makiura. Megjegyzem, hogy az élősövény 
hajtásai minden év tavaszán erősen vissza-
vágatandók, mert csak így fognak a cserjék 
vagy fák kellőleg megbokrosodni. 

3. A faiskola területét két részre kell osz-
tani, ú. m. a magiskolára s a tulajdonképeni 
faiskolára. 

Magiskolának azon részt választjuk, mely a 
kút-, forrás- vagy a patakhoz legközelebb 
esik, mert a fiatal csemeték leginkább rászo-
rulnak az öntözésre. 

A magiskola az egész területnek Vs-ad 

* Ezen közleményt, tekintettel arra, hogy jutal-
mazott pályamunka, egész terjedelmében, minden 
változtatás nélkül közöljük. Bv. 
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részét teszi, a többi a faiskolát képezi. Ügy a 
magiskola, mint a faiskola egyenlő nagyságú 
táblákra felosztandó, a magiskola 6 keskenyebb, 
a faiskola pedig 8 szélesebb táblára. Beosztási 
terve a körülmények szerint módosaihat ugyan, 
de a legcélszerűbbnek tartatik az ide jegyzett 
következő beosztás: 

1. 2. 3. I. II. III. IV. 

4. 5. 6. V. VI. VII. VIII. 

Magiskola. Faiskola. 

A magiskolába vetjük a gyümölcsfák mag-
vait, itt eszközöljük a dugványozást, bujtvá-
nyozást s ültetjük megerősítés végett a gyök-
sarjakat. 

A kikelt csemeték a magiskolában átlag 
2 évig maradnak s két éves korukban őszkor, 
vagy a következő év tavaszán kiszedetnek s a 
faiskolába átültettetnek. 

A tulaj donkép eni faiskola táblái közül min-
den évben egy lesz a magiskolából kikerült 
2 éves csemetékkel beültetve, ezek itt meg-
erősödés és meggyökerezés végett egy évig 
magukra hagyatnak, s vagy őszkor beszemez-
tetnek, vagy a következő év tavaszán párosí-
tással, lapozással, vagy héj alá beojtatnak. 

Az ojtványok 2—5 évig maradnak a táblá-
kon, mialatt derekuk és koronájuk kiképezte-
tik, kiszedetnek. A kiszedett ojtványokat vagy 
eladjuk, vagy a község lakosai közt szétosztjuk ; 
esetleg közterek, utcák, útak, temetők beülte-
tésére átengedjük. 

A már állandó helyre ültetett csemete mellé 
karót kell helyezni s kóccal, fűzhánccsal vagy 
ronggyal hozzákötni. 

Hogy a faiskolában a szekérrel való járást 
lehetővé tegyük, a terület hosszában, annak 
közepén. 2 méter széles útat vágunk ki. A táb-
lák egymástól 1 méter széles útak által válasz-
tatnak el. Községi faiskolának legcélszerűbb, 
ha egy magyar hold van kihasítva. 

Síkföldön a szilva, meggy és kajszínbarack 
sokkal jobban díszlik, mint a többi gyümölcs-
nem, azért itt ezekre kell fősúlyt fektetni. 
Hegyes, dombos vidéken ellenben a lágy-
magúak, továbbá a cseresznye és dió mélta-
tandók figyelemre. 

Ami azt illeti, hogy minden egyes gyümölcs-
nemből mennyit tenyésszünk, azt a körülmények 
határozzák meg. 

4. A faiskola és a magiskola talaját, mielőtt 
müvelés alá vennők, jól meg kell forgatni, 
nemkülönben a további eredményes kezelés 
szempontjából meg kell a már művelés alatt 

álló terület földjét is 4—5 évenként ásatni, 
mert ennyi idő alatt a növények gyökerei a 
tápláló anyagot a földből fölszívják, részint 
pedig a talajba leszivárgó víz mélyebbre mossa 
a tápanyagot, mint ahova a növények gyökerei 
rendesen lehatnak. 

A földforgatásnak legjobb, legegyszerűbb 
s legolcsóbb módja az úgynevezett parcellás 
rigolírozás; ez úgy történik, hogy az egész 
területet kétméteres hosszú s egyméteres széles 
részletekre osztják, s aztán a részleteken 
egymásután, sorjában váltakozva fordítják át 
a földet. A forgatás rendszerint november 
havában, kedvező időjárás mellett decemberben 
is végezhetjük. 

Ügyelni kell, hogy forgatás alkalmával a 
földből minden dudva, gyökér, kő stb. eltávo-
líttassák. 

A rigolírozás könnyebb talajban V2 méter 
mélységre, nehezebb talajban valamivel mé-
lyebbre eszközöltetik. 

Miután évenként csak egy táblát vetünk 
be a magiskolában, s a harmadik évtől 
számítva minden évben egy táblát ültetünk 
be a faiskolában, fölösleges dolog mindjárt 
az első évben az egész faiskola-területet meg-
rigolírozni, hanem elég csak azon táblákat, 
melyek a következő évben vetés és ültetés 
alá fognak kerülni. A többi táblák, míg a 
sor rájuk kerül, konyhakerti vetemények alá 
használhatók. 

5. A faiskola területének megforgatása után 
következik annak berendezése és betelepítése. 
Itt a munka sorrendje a következő : 1. ágyakra 
osztás, 2. alkalmas talaj kijelölése a lágy-
magúak és csontárosok részére, 3. a magvetés. 

Vetni általában minden magot érése után kell. 
A vetést úgy végezzük, hogy kis kapával, 

vagy gereblye nyelével zsinór mentén az ágy 
hosszában egy ujjnyi mélységű, egymástól 25 
cm. távolra eső árkocskákat esinálunk s ezekbe 
vetjük el a magvakat, illetve a gyümölcsöt. 
Ami a vetés sűrűségét illeti, alma, körte, 
cseresznye, meggymagból körülbelül 20—25 
szem jön egy árokba ; nagyobb magvakat, mint 
dió, barack, mandula nem vetjük árkocskákba, 
hanem a kifeszített zsinór hosszában, 30—40 
cm. távolságban, hegyes végükkel lefelé for-
dítva dugdossuk. Ha egész gyümölcsöt 
vagy gyümölcsszeleteket vetünk, ezeket az ár-
kocskákba úgy helyezzük egymásmellé, hogy 
köztük semmi hézag ne maradjon. 

A kemény magvakat csíráztatni kell, vagy 
legalább is megpárolni. Páráztatás végett a 
magot szitába tesszük s forró víz fölé tartjuk, 
aztán zacskóba téve, enyhős vízben tartjuk, 
míg burokja meglágyul. Hogy az egerek vagy 
rovarok az elvetett magokban kárt ne okoz-
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zanak, célszerű a magvakat vetéskor kőolajba 
mártani. Ha attól kell tartani, bogy a tyúkok 
a vétést kikaparják, a magágyak tövisgalyakkal 
beboríttatnak. Amely gyümölcsfákat nem kell 
majd nemesíteni, milyenek pl. a fehér szilva, 
a beszterczei szilva és a dió, azokat külön osz-
tályba sorozzuk. Vetésre lehetőleg a vadfa 
gyümölcsének magvát használjuk, mert sokkal 
erőteljesebb fát növeszt, mint a szelíd gyü-
mölcsé. Kivételt képeznek a dió, őszi barack 
és a közönségesebb meggyfajták, mert ezek, 
magról elvetve, a legtöbb esetben olyan gyü-
mölcsöt fognak hozni, mint amilyenből a mag 
kikerült. 

Almát és körtét mindig együtt kell vetni, 
azaz keverve, mert így jobban fejlődnek s 
szebben díszlenek. 

Vetés után 1—2 napra célszerű a vetés 
talaját gyengéden lehengerezni, nagy deszká-
val megnyomkodni, hogy a mag könnyebben 
nedvességhez jusson. 

6. A kikelt csemeték, kivált az első két 
évben, igen gondos ápolást igényelnek. Ápolá-
suk szorgalmas gyomlálásból, kapálásból és 
locsolásból áll. Öntözni alkonyatkor, vagy korán 
reggel, állott vízzel kell. 

Amint a csemeték egy pár cm. magasságra 
nőttek, azonnal megritkíttatnak s a ritkításhói 
nyerettek vagy ugyanazon ágy ritkább helyeire, 
vagy más, üresen álló helyre beültettetnek. 

Az átültetésnél vigyázni kell, hogy a fácska 
ugyanoly mélyen kerüljön a földbe, mint kez-
detben volt. Az átültetendő fácskákról a 
mellékhajtásokat el kell távolítani, gyökerei-
ket és száraikat meg kell egy kissé kurtítani. 
Beültetés után a fácskákat erősen meg kell 
öntözni, hogy a föld mindenütt a gyökerekhez 
tapadjon ; mert ha gyökereknél üres helyek 
támadnak, az a penészképződést elősegíti. 

Faiskolai mívelés mellett okvetlenül sorok-
ban s egymáshoz közel kell ültetni a cseme-
téket, mert ezáltal a föld megmunkálása, az 
öntözés és a gyomlálás megkönnyíttetik. Ha 
a beültetés alá szánt talaj sovány volna, érett 
trágyával megtrágyázzuk. 

Igen ajánlatos eljárás a fiatal csemetéket 
többször átültetni, s gyökereiket mindannyiszor 
visszametszeni, mert így dúsabb gyökészetű s  
erőteljesebb fácskákat fogunk nyerni. Meg-
jegyzem, hogy a kiültetett csemetéket azonnal 
beoltani nem szabad, hanem csak 1—2 év 
múlva, amidőn már kellőleg megerősödtek. 

A nevelőiskolában fajok, életkorok és magas-
ságuk szerint csoportosítjuk a csemetéket. 
Külön szakaszba ültetjük ugyanis az alacso-
nyakat s külön a magastörzsüeket. A sorok-
nak jelzőtáblácskákkal el kell látva lenni. 

Emellett minden rendes faiskolában lenni 
kell anyafáknak is. Ezeket útak mellé, soijába 
ültetjük. Ezen fákról szedjük az oltógalyakat 
és szemeket. Az anyafák neveit pontosan tudni 
szükséges, hogy így aztán a fajokat tisztán 
megjelölhessük. 

A jelen kérdés keretébe igen szorosan tar-
tozandónak ítélem még végül a dologi ellátást 
és az igényelt munka biztosítást. Hiába, min-
den cél megvalósítására bizonyos eszközök s 
munkálatok kellenek. Ez áll a faiskola intéz-
ményére vonatkozólag is. Ezokból biztosí-
tanunk kell a faiskolához elegendő munka-
erőt, hivatott felügyeletet és kellő szerszámot; 
ezek nélkül az egész faiskolaügy csak hiába-
való teher, haszontalan időpazarlás és fölös-
leges kockázat. 

Altalán véve így lehet, illetve így kell egy 
faiskolát létesíteni és kezelni, ha azt akarjuk, 
hogy munkánkat siker és Isten áldása kísérje. 

(Csontosfalvaj Zsembai István. 

A burgonyavész. 
Akik a gazdasági lapok hírrovatát állan-

dóan figyelemmel kísérik, bizonyára sajná-
lattal vették tudomásul azt, hogy az idén 
hazánk sok részében a burgonyavész mily 
hihetetlen mértékben pusztított. így különösen 
Zemplén vármegyében, hol a gazdáknak még 
vetőmagnak sem termett elegendő. Ezt figye-
lembe véve, a földmívelésügyi miniszter leira-
tilag értesítette a megye főispáni hivatalát, 
hogy 30% árengedménnyel ad burgonya vető-
magot az ottani kisgazdáknak s jövő évi 
október 31-éig halasztást ad a fizetésre. 
Elképzelhető a szegény felvidéki nép szomorú 
helyzete, melynek főterménye, búzája a bur-
gonya. De hazánk egyéb részein is föl-föl-
hangzik a panasz a burgonyavész miatt. Hogy 
ez a betegség az idén ily nagy mértékben 
károsította meg a gazdákat, annak oka bizo-
nyára a fölléptének kedvező időjárás volt; de 
véleményem szerint a legfőbb oka az volt, 
hogy a gazdák nem védekeztek ellene, vagy ha 
igen, akkor már későn, nem a megfelelő 
időben. 

„A más kárán tanul az okos", mondja egy 
régi közmondás. Hogy tehát adandó alkalom-
mal esetleg hasonló károknak ne legyünk 
kitéve, vizsgáljuk csak a betegség okát, annak 
tüneteit s lássuk az ellene való védekezést, 
hogy azon esetben, lia burgonyánkat e beteg-
ség megtámadná, azonnal fölismerjük s a véde-
kezést is azonnal foganatosíthassuk. 

A burgonyavész okozója egy gomba, amely-
nek tudományos neve : Phytophthora infestcms 
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de Bary, régebbi nevén Peronospora infestans 
Carp. Ezen gomba nagyon finom fonalakból 
áll (mycelium), melyek elágaznak a burgonya 
összes földfeletti részeiben, a levél, szár bel-
sejét össze-visszahálózzák s ezen részekből 
táplálkoznak, tehát az eredmény önként követ-
kezik: a zöld részek elpusztulása. Azonban a 
betegség átterjedhet a földalatti részbe is, a 
gumókat szintén megtámadhatja a gomba s az 
eredmény a gumók rothadása lesz. A betegség 
első tüneteit a leveleken észlelhetni, ahol 
eleinte sárgás, később barna foltok jelentkeznek, 
melyek mindinkább nagyobbodnak s végre az 
egész levelet elpusztítják. Hogyha a burgonya-
vészre kedvező az időjárás, nedves-meleg idők 
járnak, akkor csakhamar az egész táblát ellepi 
a gomba. A barna foltok később megfeketed-
nek s azután kiszáradnak. Ha egy megtámadott 
levelet az alsó lapján vizsgálunk, ott, ahol a 
bama folt a még ép zöld résszel érintkezik, 
penészszerű fehér bevonatot találunk. Hogyha a 
levél ezen részét nagyító alatt vizsgáljuk, azt 
fogjuk látni, hogy egyes fonalak kinyúlnak a 
levél belsejéből s elágaznak (conidiatartók), ezen 
ágacskák végén pedig citromalakú testecskék 
láthatók, amelyek a gombának szaporodó 
szervei, csirasejtjei (conidiák). Ezen csirasejtek 
a legkisebb rázás vagy levegőáramlás követ-
keztében leválnak tartójukról s a szél által 
tova vitetnek más, egészséges növényre; de 
a régi helyen a levált csirasejt helyett újabb 
képződik ismét, míg a levél csak teljesen el 
nem száradt. A levált csirasejtek az új növényre 
telepedve, változáson mennek át. A tartalmuk 
több részre oszlik föl s a fölrepedt héjon át 
kilepnek a két-két kis fonálalakú függelékkel 
(cilia) ellátott gömbölyű testecskék, amelyek 
harmatcseppben, vízben egy ideig élénken 
mozognak. Ilyen alakjukban rajzóknak nevez-
zük. A rajzók csakhamar megpihennek s  
csírázni kezdenek. A csira befurakodik a levél 
szövetébe s ott a gomba fonalait hozza létre, 
amely fonalak elágaznak s a levél alsó lapján 
kitörve, új csirasejteket hoznak létre. A beteg-
ség rendkívül gyorsan terjedhet, hogyha ked-
vező idők járnak. Már május-júniusban lehet 
a bajt itt-ott észlelni, a pusztulás fő időszaka 
azonban, midőn a levélzet, nemkülönben a szár 
is teljesen tönkremegy, elszárad : júliug-augusz-
tus hava. 

A gumók oly módon fertőztetnek meg, hogy 
a gomba fonalai a száron át lehatolnak a 
belsejükbe, de oly módon is történhetik fer-
tőzés, hogy a levált csirasejtek a talajba 
mosatnak, illetőleg a repedéseken át kerülnek 
a talajba s ily módon a gumókra jutva, ott 
csírázni kezdenek s a fonalak a gumók belse-
jébe hatolnak. A megfertőzött gumó külsején 

barna foltok láthatók, a héj e foltokon bemé-
lyedt s ha fölvágjuk, a burgonya húsa befelé, 
de nem mélyen, bamaszínű. Ha az ilyen gumók 
száraz helyen tartatnak tavaszig, megmaradnak 
épen, azonban nedves-meleg helyen rothadásnak 
indulnak. 

A burgonyavész tehát úgy a növény föld-
fölötti, valamint földalatti részeit megtámadja. 
Nem ritkán megesik az, hogy míg a levélzet 
nagyon beteg, addig a gumók egészségesek. 
De még ilyen esetekben is a betegség káros 
befolyását nagyon megérezni a termésen ; a 
szár és levélzet elpusztulván, nagyon kevés 
gumó fejlődhetik csak ki s ezek is nagyon 
silányak, ami különben természetes és bővebb 
magyarázatra nem szoruló jelenség. 

Következő tavasszal, hogyha fertőzött gumó-
kat elültetünk, akkor a gomba fonalteste föl-
felé hatol a fiatal növény földfölötti részeibe 
s ott csakhamar megtermi a csirasejt ebet, 
amelyeket a szél átvisz más egészséges növé-
nyekre s ilymódon terjed a betegség. 

Mielőtt e betegség elleni védekezés tárgya-
lásába kezdenék, hadd említsem még meg, hogy 
a burgonya rothadását nem csupán a most 
tárgyalt burgonyavész-gomba okozza, hanem 
oka lehet a rothadásnak, ami leginkább az 
elvermelt burgonyát bántja, azonban néha már 
az őszi kiszedés előtt, avagy néha a tavasszal 
már kiültetett gumókat is megtámadja, más 
különböző gombák, baktériumok és fonálférgek 
föllépte. Tágabb értelemben ezt is burgonya-
vésznek mondhatjuk, de lényegesen megkülön-
böztetendő a Phytophthoragomba által okozott 
betegségtől. 

A tárgyalt burgonyavész elleni védekezés 
első és főmüvelete, az őszi kiszedés alkalmával 
a beteg és megsérült gumók eltávolítása s 
lehetőleg gyors fölhasználása. Az áttelelésre 
szolgáló helyiség száraz és hűvös legyen, mert 
ilyen helyiségben még a fertőzött gumók is 
épen elállanak. Télen át többször válogassuk 
meg a gumókat, a rothadtakat, foltosakat azon-
nal távolítsuk el az egészségesektől. Tavasszal 
pedig szintén csak egészséges gumókat ültes-
sünk ki. 

Mihelyt észrevesszük a burgonya lombján a 
betegség első tüneteit, azonnal fogjunk hozzá 
a permetezéshez. Permetezésre használhatjuk a 
bordói lét, mint azt a szőlő peronosporája ellen 
alkalmazzuk, tehát 2%osan. Ugyanis a bur-
gonyavész csirasejtjei a bepermetezett leveleken 
és szárrészeken nem tudnak csírázni, tönkre-
mennek. A bordói lé helyett az Aschenbrandt-
féle rézmészpornak oldatát is használhatjuk. 
A permetezés történhetik a kézi permetezővel, 
igen nagy területeken a fogatos permetezők 
alkalmazása ajánlatos a munkának olcsóbb és 



22 NÉPI'ANÍTÓK LAPJA. 4 9 . SZÁM. 

gyorsabb elvégzése miatt. Rendes viszonyok 
között kétszer kell permetezni, harmadszor 
permetezni csakis akkor lesz érdemes, ha az 
első permetezéssel megkéstünk s az idő felette 
kedvező a gomba terjedésének. Az első perme-
tezést rendesen június második felében, míg a 
második permetezést július végén, augusztus 
elején végezzük el. A bordói lével való perme-
tezés nemcsak a burgonyavész ellen jó, de 
amint azt számos évi kísérletek bebizonyították, 
igen kedvezően befolyásolja az assimilatiót, a 
termés úgy súlyban, mint minőségben, főleg 
keményítőtartalomban növekszik. Mi okozza 
ezt, még nem egészen ismeretes. 

A burgonya alá való erős trágyázást kerül-
jük, főleg az istállótrágyával, mivel az ilyen 
burgonyán a tapasztalatok szerint nagy mér-
tékben lép föl a burgonyavész. 

Tanácsos lesz a gumókat ritkább sor- és 
növénytávolban elültetni, mivel a tapasztalat 
azt mutatja, hogy a ritkább állású növények 
inkább mentek a betegségtől, mint a sürün 
állók. 

Bizonyára nagyon üdvös volna egy teljesen 
ellentálló fajtának bírása. Ez azonban lehetet-
len kívánság, mivel az ellentállóság talaj és 
vidék szerint változik. Ugyanazon fajta más 
vidéken különböző ellentállást mutat. Általá-
ban mégis azt mondhatjuk, hogy a korai faj ták, 
nemkülönben a vékony héjúak sokkal fogé-
konyabbak a betegség iránt, mint a késői fa j -
ták és a vastaghéjúak. Például : igen érzékeny 
fajták : a hópehely, a rózsa, kifli, stb. ; ellent-
állóbb fajták : a Magyar kincs, Magnum bonum, 
Skót Champion, stb. Minden vidékre több évi 
kísérletek alapján lehet csak az ellentálló fajtá-
kat meghatározni. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A cukorrépa termelése. 
Markgraf berlini gyógyszerész már 1747-ben 

fedezte föl, hogy a takarmányrépa kristályo-
sítható cukrot tartalmaz, de e felfedezés csak 
1801-ben nyert gyakorlati alkalmazást, midőn 
egy Achard revü gyáros Porosz-SziléziaCunnern 
nevű városában állította fel az első cukor-
gyárat. Kezdetben csekély haszonnal kedvezett 
e vállalkozás, és csak a 30-as években kezdett 
jobban föllendülni, midőn egyrészt tenyész-
kiválasztás által növekedett a répa cukortar-
talma, másrészt a gyártás is tökéletesebb lett. 

A cukorrépa egyike a belterjes gazdálkodás 
legfontosabb növényeinek, mely igaz, sok mun-
kát és trágyát kíván, sok kiadással jár , de 
viszont megfelelő talajbeli és kedvező időjárási 
viszonyok mellett a legjövedelmezőbb növények 
egyike. Az eladásból nyerhető közvetlen jöve-

delem mellett közvetve is haszonnal kecsegtet; 
származik pedig ezen közvetett haszon azáltal, 
hogy a cukorrépa által megkívánt tökéletesebb 
megmunkálás, bő trágyázás az utána követ-
kező szántóföldi termények termését is fokozza. 
Épp azért alig találunk valamire való uradal-
mat, melynek vetésforgójába a cukorrépa ne 
volna felvéve. 

Mint tudjuk, a cukorrépa termelésénél a 
mélyítő szántás sohasem mellőzhető, a borona 
és henger alkalmazása, a tenyészidő alatti ala-
pos és gyakori kapálás, porhanyítás s a gyomok 
folytonos irtása természetszerűen a talajt olyan 
jó kulturállapotba hozza, amiből nemcsak a 
répa, hanem az azt követő termények is hasz-
not húznak ; a mélyítő szántás hatása pedig 
határozottan több évre terjed. 

A jó hatás mellett bizonyít azon körül-
mény is, hogy számos vidéken a cukorrépa 
behozatala óta az árpának nemcsak a termése, 
hanem a minősége is növekedett, úgy hogy 
ahol azelőtt csak középminőségű árpa termett, 
ott ugyanazon a helyen elsőminőségü árpa 
terem. 

A cukorrépa igen igényes növény lévén, sok 
könnyen fölvehető táplálékot kíván, ezért nagy-
mennyiségű trágyát is kell alkalmazni alája 
és mert követeli, hogy a talaj kedvező fizikai 
tulajdonságokkal bírjon, jó trágyaerőben legyen, 
ez okból 4 - 5 évenkint az istállótrágyával való 
trágyázás okvetlenül szükséges. Ezenkívül a 
mesterséges trágyafélék, ú. m. a salétrom- és 
foszforsavtrágyák sem mellőzhetők. 

A gyár által visszaszolgáltatott szelet lehe-
tővé teszi a nagyobb számú haszonállattartást, 
a tehenészetet és hizlalást ; ezáltal pedig nem-
csak a termesztett mesterséges takarmány-
növények értékesítése válik lehetővé, hanem a 
több trágyatermelés által a talaj termőerejének 
fokozása is. 

De a cukorrépa termelése csak ott kecsegtet 
közvetlen és közvetett haszonnal, hol megvan 
a mód a cukorrépa igényeinek kielégítésére. 
Hol sem mélyítő szántás, sem henger és borona 
alkalmazásával nem iparkodnak a ta laj fizikai 
és egyéb tulajdonságait növelni, a gyakoribb 
trágyázás által a termőerőt fenntartani, vagy 
hol a szeletet nem veszik vissza a gyártól, ott 
kockázat volna minden igyekezet és törekvés. 
Különösen áll ez a répaszelet visszavásárlásá-
nál, mert ha a szeletet föletetjük, akkor a 
cukorrépa nem lesz zsaroló növény, mert tulaj-
donképen csak a cukor nem térül vissza, 
a többi, a földből kivont ásványi tápanyag 
trágya alakjában a répaszeletek feltakarmányo-
zása által vissza lesz pótolva. Hol azonban a 
szeletet nem veszik vissza, vagy ahol nem 
gondoskodnak más módon a talajból kivont 
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ásványi tápanyagok visszapótlásáról, ott a cukor-
répával a rablógazdálkodásnak azt a nemét 
űzik, mely minden körülmény között csak 
káros lehet. 

Féleségek. A cukorrépának igen sok félesége 
van, melyek egymástól alakra, színre, a hús 
minőségére, a fej alakjára, a levélzet színére 
és alakjára, a cukortartalomra és termőképes-
ségre különböznek. A cukorrépákat eredetük 
szerint 2 csoportra oszthatjuk és pedig német 
és francia répákra. A német cukorrépafélesé-
gek: a sziléziai, quedlinburgi és Imperial-répa, 
ez utóbbiból keletkezett a Knauer-íéle javított 
fehér és piros Imperiál és a kis-ivanzlebeni 
cukorrépa. A francia répák : a Vilmorin- és 
Legrand-répa, továbbá az előbbinek nemesí-
téséből származott válfajok. A Vilmorin-répából 
állította elő Vásárhelyi József Lökösházán az 
első magyar cukorrépaféleséget, a Vásárhelyi-
répát. 

A cukorrépa használati értéke. A cukorrépát 
főleg cukorgyártásra termelik hazánkban és 
minél több U cukrot tartalmaz, annál keve-
sebb kell belőle 1 q cukor előállításához. A 
cukortartalmat nagyban befolyásolja a féleség, 
klima, időjárás, talaj, trágyázás, megmunkálás 
és vetésforgó és ahol ezek kedvezők, ott a 
cukortartalom emelkedése nem maradhat el. 
Természetesen fenti munkák keresztülvitele 
akkor áll érdekében a gazdának, ha az árak 
megállapításánál a cukortartalom is figyelembe 
vétetik. Hol ez nem történik, ott a gazda 
igyekszik súly szerint minél több répát ter-
melni, vigyázzon arra, hogy csak annyi cukrot 
tartalmazzon, amennyit a gyáros követel. 

A cukor mennyiségére bizonyos külső körül-
ményekből is lehet következtetni és pedig a 
halványzöld és korán elsárguló levelű répák, 
— föltéve, hogy az elsárgulást nem valami 
rovar, parazita v. abnormális időjárás okozta — 
továbbá a szétterülő, éréskor földre lapuló, 
valamint fodros levelű répák mindig több 
cukrot tartalmaznak, mint a sötétszínü, felálló 
és sima levelű répák. 

Akik cukorrépatermeléssel foglalkoznak, azok 
iparkodnak a gyár igényeinek leginkább meg-
felelő 0'5—1 kg. súlyú répákat termelni, mert 
tudják jól, hogy a gyáros a nagy és kevesebb 
cukrot tartalmazó, úgyszintén az apró répákat 
nem fogadja el. Visszautasítja a két lefelé 
hatoló gyökérrel bíró és ú. n. lábas répát, 
valamint a zelleralakú répát is, miért is igyek-
szik a gazda oly fajtákat tenyészteni, melyek 
e hibától mentesek. 

Termelési érték. Tudvalevő dolog, hogy midőn 
a gazda cukorrépát termel, azt azért teszi, hogy 
hasznot húzzon. Evégből nagyobb termések 
előállítására törekszik, de itt igen sokszor érdek-

ellentétbe jut a gyárossal, ki minél cukordú-
sabb répát kíván. Ez érdekellentét csak úgy 
lesz elsimítható, ha a gyáros a nagyobb cukor-
tartalom arányában nagyobb árt fizet ; de 
viszont a gazda is figyelemmel legyen a cukor-
tartalmat előmozdító tényezőkre és termés-
többletre. A répatermelésnél különösen arra 
kell tehát ügyelnie, hogy a répa feje lehetőleg 
kicsiny legyen, a földből ne álljon ki nagyon, 
mert minél kisebb a fej és mennél kevesebb áll 
ki a földből, annál kevesebbet kell levágni 
belőle és így csökken a súlyveszteség is. 
Hossza ne legyen több 30—35 cm.-nél, külön-
ben kiszedéskor sok marad a földben. 

Éghajlat. A cukorrépának leginkább meg-
felel a mérsékelten meleg, se nagyon nyirkos, 
se nagyon száraz klima. Előbbi helyen a cukor-
répa apró és cukorszegény marad, utóbbi 
helyen nagy terméseket ad, de kevés cukor-
tartalommal. Hazánkban azért vannak Sopron, 
Pozsony és Nyitra megyékben oly sok cukor-
répa-területek, mert az ottani éghajlat, idő-
járási viszonyok lehetővé teszik a cukorrépá-
nak haszonnal való termelését. Az ottani gaz-
dák örömest is foglalkoznak annak termelésével, 
mert a közelfekvő gyárak mindenkoron lehe-
tővé teszik, a kényelmes szállítás miatt is, a 
gyors és jó áron való értékesítést. 

Talaj. A cukorrépatermelésre legmegfelelőbb 
a mélyrétegű, humózus és elég meszet tartal-
mazó középkötött vályog. Különösen kiemelendő-
nek tartom, hogy a talaj mélyrétegü legyen, 
mert csak ily helyen kecsegtet jó termésered-
ménnyel. A mész is feltétlenül szükséges, mert 
porhanyítólag hat és elősegíti a mag kikelését, 
a talaj könnyebb megmunkálását, de nagyobb 
mésztartalom már a talaj cserepesedését és a 
mag nebezebb kikelését vonja maga után. 

Elhelyezése a vetésforgóban. Leggyakrabban 
két kalászos közé állítják a répát, melynek 
előnövénye legtöbbször őszi búza v. őszi rozs, 
ritkábban árpa. Utána rendszerint tavaszi és 
különösen árpa következik, amely cukorrépa 
után vetve rendkívül jó termést biztosít. A 
cukorrépának elő veteménye még a magnak 
termesztett hüvelyesek közül a borsó, lóbab, 
továbbá burgonya, cikória és tengeri. Rossz 
előveteménye a zab, mely a répa-nemátódák 
rendkívüli elszaporodását vonja maga után. 
Az évelő pillangós virágúak után pedig a répa 
nagyon nő, azért e két utóbbi vetése kerülendő. 

A talaj előkészítése. A talajnak a cukorrépa 
alá való előkészítése aszerint módosul, hogy 
mi volt az előnövény ; de akármilyen növény 
után következzék is a cukorrépa, sohasem sza-
bad elmulasztani a mély szántást, mert csakis 
legalább 25 cm., de lehetőleg 30 cm. mélyre 
megmunkált talajon kapunk kifogástalan cukor-
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répát. Mihelyest a talaj ily mélyre nincs megmun-
kálva s mihelyest a cukorrépát lefelé való törek-
vésében a kemény föld gátolja és készteti el-
ágazásra, oldalgyökerek képződésére, máris 
kockázat a répatermelés. Ha olyan gazdaság-
ban — hol a talaj a kellő mélységre nem lett 
megmunkálva, megszántva — akarnak áttérni a 
cukorrépa termelésére, ott egyszerre 25—30 
cm. mélyre megszántani a talaj t nagy hiba 
lenne, mert sok nyers föld kerülne felszínre. 
Hanem az ilyen helyen úgy járunk el, hogy 
a talajt 3—6 cm-rel mélyebbre szántjuk, mint 
ahogy rendes körülmények között szoktuk volna, 
utána pedig altalaj-túróval a kívánt mélységig 
meglazítjuk, megporhanyítjuk. 

Habár a cukorrépa a mélyítő szántást meg-
kívánja, még sem lesz célszerű e munkálattal 
sietni, mert az augusztus és szeptember havá-
ban megmélyített talaj tavaszig úgy összeülep-
szik, hogy bajos lenne kikerülni a tavaszi 
szántást. 

Ha kapásnövény az elővetemény, akkor a 
mélyítő szántáson kívül egyéb szántásban nem 
részesül a talaj. Ha gabona az elővetemény, 
a tarlóhántás sohasem mellőzhető, ha pedig 
borsó vagy egyéb gyomirtó az előnövény, akkor 
tarlóhántás helyett egy sekély szántást adunk, 
végül ha a cukorrépa alá trágyázunk, akkor 
azt még ősszel középmély szántással a föld 
alá hozzuk. 

Tavasszal — ha a talaj nagyon összetömőd-
nék — adható még egy szántás, de ehelyett 
is inkább ajánlatos a grubberoltatás. Szükséges 
továbbá a boronát és hengert is ismételten 
alkalmazni, hogy ezáltal a talaj teljesen rög-
mentes. és apróra megmunkált legyen. 

Trágyázás. Miután a cukorrépa sikeres ter-
meléséhez sok és könnyen fölvehető tápanyag 
szükséges, azért annak termelése csak ott 
fizeti ki magát, hol a gazda képes talaját 
minden 4—5 évben istállótrágyával megtrá-
gyázni. De itt is kellő körültekintéssel kell 
eljárni, nehogy a helytelenül alkalmazott és 
különösen a tavasszal adott trágya ártalmára 
legyen és rontsa a répa minőségét. Adják a 
trágyát közvetlenül a répa alá is, de vannak 
répatermelők, kik az előnövénynek juttatják. 
Előbbi esetben adnak kh.-ként 150—200 q, 
utóbbi esetben 250—300 q istállótrágyát. 
Mindkét esetben azonban csakis szarvasmarha-
trágyát adjunk és pedig a répa alá közvetlenül, 
inkább érett, az előnövény alá pedig lehetőleg 
szalmásabb trágyát. Ló-, juh-, fekál- és ser-
téstrágyát — mely a répát nagyra növeszti — 
lehetőleg kerüljük. Ujabban használnak műtrá-
gyákat és pedig chilisalétromot és superfosz-
fátot, de ezek mikénti elvetését, hatásukat, 
kombinált vetésüket illetőleg most is kísérlet 

tárgyai, de a leszűrt tapasztalati és kísérleti 
eredmények már is biztatók. 

A vetőmag minősége és mennyisége. Sok 
visszaélés történt eddig a gazdák hiszékeny-
sége és tudatlansága miatt a cukorrépa vásár-
lásánál. ük a gomoly nagyságától következtetést 
vontak a mag jóságára és viszont, pedig be-
bizonyított dolog — amelyet az idevonatkozó 
vizsgálatok is bizonyítanak — hogy egy nagy 
gomolyban kevesebb és kisebb magvak fordul-
hatnak elő, mint egy kisebben, azért egy 
kisebb gomoly nem jelenti egyúttal azt is, hogy 
silány. A répamag-kereskedésnél bizonyos sza-
bályokat, normákat állapítottak meg, így a 
bécsi norma szerint, mely nálunk is el van 
fogadva, a jó répamag a következő tulaj-
donságokkal kell hogy bírjon: A tisztátalanság 
legfeljebb 3 % , a víztartalma 15°/o lehet. 
100 gomolynak 7 nap alatt 125 és 14 nap 
múlva 150 csirát kell szolgáltatnia. 100 gomoly 
közül pedig legfeljebb 20-nak szabad csira-
képtelennek lenni. 

A vetőmag mennyiségéről azt kell meg-
jegyeznem, hogy ne fukarkodjunk azzal. Minél 
sűrűbb a vetés, annál inkább átéli a különféle 
bajokat, mert tudnunk kell, hogy a répa 
zsenge korában nagyon kényes növény, sok 
baj érheti. Ezért kh-ként 16 kgnál kevesebbet 
sohasem kellene vetni. Kötött és cserepedésre 
hajló talajoknál pedig fölmehetünk egész 
20 kg-ig. 

A vetés ideje, módja és mélysége. A cukor-
répatermelésnél nagy befolyást gyakorol a 
vetési idő helyes megválasztása és a magnak 
a kellő mélységre való jutása is. Hazai viszo-
nyaink között legcélszerűbb lesz a répát április 
hóban a talajba juttatni és pedig az időjárási 
és klimatikus viszonyok szerint vagy a hó 
elején, közepén avagy végén. Ennél előbb egy-
általán nem lenne célszerű vetni, mert a talaj 
nem bír a kellő hőmérséklettel s habár bírna 
is, az ez időtájt történő hőmérsékleti vissza-
esés a répa elfagyását vonná maga után, vagy 
ha ez nem is következnék be, a répa szárba-
indulását mozdítaná elő. Ha pedig a kellő 
melegséggel nem rendelkezik a talaj, a bevetett 
mag a csíráztatáshoz szükségeltető hővel nem 
bírván, elromlik, vízzel teleszívódik; a legjobb 
-esetben pedig csak hosszú idő múlva csírázhat 
ki, mely idő alatt a talajban élő répaellenségek 
is nagy kárt tehetnek, a talaj elgyomosod-
hatik, megcserepedése által pedig gátolja a 
növény kikelését. 

A kikelést gátolja azon körülmény is, ha 
a répamag a rendesnél mélyebben kerül a 
talajba, mert hiányosan kelve, inkább ki van 
téve a különféle kártételeknek. Legjobb tehát, 
ha a répamag 2—3 cm. mélységbe jut. 
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A répát csakis sorba vethetjük, leginkább 
sorvetőgéppel, melyet a gyárosok — mint pl. 
Sopron megyében a Félszerfalvai gyár — ingyen 
kölcsönöznek ki a gazdáknak. Sortávolság a 
vetésnél 37—46 cm.,növénytávolság 25—35 cm., 
mely a talaj és féleség szerint módosul. 

Ápolás a tenycszidő alatt. A vetés befejezése 
után hengereztessük meg azonnal a talajt egy-
részt azon okból, hogy a répamagok jól a 
talajba nyomódjanak, másrészt, hogy a csírázást 
előmozdítsuk. Vetés után pedig állandóan 
kísérje figyelemmel a gazda a répa kikelését 
s ha azt tapasztalná, hogy egyenetlenül kel 
ki, vagy a kikelt palántákat a földi bolhák és 
ormányos bogarak elpusztítanák, a répa a 
talajban megpenészedett vagy rovarok tették 
tönkre, és az így tönkretett terület elegendő 
nagy és számos folt van rajta, úgy ne késle-
kedjék az egész tábla újbóli bevetésével és 
ezt megelőzőleg természetesen a kiszántással, 
mert minél későbbre marad a vetés, annál 
nagyobb a kockázat. 

Fontos teendő még a répamunkálatoknál a 
kapálás és egyezés. Rendes körülmények között 
csak 3-szor szokták kapálni a répaföldet, de 
ott, — hol a talaj gyomosodásra hajlik, vagy 
hol az eső cserepessé tette azt — indokolt lesz 
a 4—5-Szöri kapálás is. Az első kapálás ideje 
elkövetkezett, ha a répasorok már jól láthatók, 
a második kapálás, mely mélyebb már az első-
nél, az egyezés után következik. Ekkor nem-
csak a sorközöket, hanem a répaközöket is 
meg kell kapálni. A harmadik kapálás a 
másodikat 14—20 napra követi és legmélyebb. 
Kapálásra használnak, különösen nagyobb gazda-
ságokban, hol a munkaerő kevés, lókapákat, 
de ezek sohasem végeznek oly tökéletes mun-
kát, mint a kézierő, azért ott, ahol csak 
tehetik, kézierővel munkáltatják meg a földet. 

A répaegyezés ideje elkövetkezett, midőn a 
répának 3—4 levele van, a gyökere szalma-
vastagságú és az egész növény 8—10 cm. 
hosszú. Lehetőleg akkor végeztessük e munkát, 
midőn a talaj nyírkos, tehát a munka is sza-
pora. Gazdaságainkban e munkát leginkább 
gyerekekkel végeztetik, kiknek kezébe a nö-
vénytávolságnak megfelelő hosszúságú pálcákat 
adnak, melyet a gyermek, esetleg a munkás a 
sor kezdetén egy erősebb répához illesztve 
lefektet és a másik végéig terjedő répákat 
kigyomlálja. Természetesen nem kell szorosan 
ragaszkodni a szigorúan kimért távolsághoz, 
mert ha a pálca végén egy gyengébb növény 
van, nem azt hagyjuk meg, hanem az erősebbet. 

Aratás. A cukorrépát akkor kell aratni 
vagyis kiszedni, midőn már teljesen megérett. 
A répa érettségét arról ismerhetjük meg, hogy 
a legidősebb levelek elszáradnak, a többiek 

világoszöld, sárgás színt öltenek és a földre 
lapulnak, kivéve az ú. n. szívlevelek, melyek 
üdék és világoszöldek. Az érési időt befolyá-
solja az időjárás, trágyázás, vetési idő, talaj és 
féleség ; de hazánkban a répa érési időszaka 
rendesen szeptember második és október első 
fele. Répaszedésre leggyakrabban használatos 
az ásó és a répaszedő villa. A répának ásóval 
való kiszedése akként történik, hogy a répától 
2—3 ujjnyi távolságra jó mélyen beleszúrunk 
a földbe vigyázva, hogy a répa meg ne sérül-
jön, majd a kézzel kiemeljük, az ásóhoz verjük, 
hogy a rátapadt föld lehulljon, végül kupacba 
dobjuk. A kupacban levő répát a földtől a 
kés fokával és nem az élével megtisztítjuk, a 
földből kiállott részt levágjuk és föletetjük. 
Ha így a földtől meg van tisztítva, a felső 
fejes rész levágva, akkor feltéve, hogy a 
cukorrépa nem szállíttatik a gyárhoz azonnal, 
25—30 cm. vastag földréteggel befödendő, 
mert különben fonnyad és érzékeny súlyveszte-
ség is áll elő. 

Betegségek és ellenségek. A répa állati ellen-
ségei, valamint parazitái meglehetős számmal 
vannak, de inert lapunk szúk tere nem engedi 
azok egyénenkénti részletes leírását, csak a 
nevüket sorolom föl. Az állati ellenségek közül 
gyakoriabbak : a mezei egerek, földi bolhák, 
az ormányos bogarak közül a lisztes répabogár 
(Cleonus punctiventis), barázdás répabogár 
(Cleonus sulcirostris), a cserebogár pimasza, 
drótféreg, répafonálféreg v. nematoda (Hetero-
dera Schachtii) és a repcelevéldarázs álhemyója. 
A gombák közül megemlíthetők a réparozsda 
(Uromyces betae), a lisztharmat (Peronospora 
Schachtii), a répalevél foltos &ete<7sé</e(Cercospora 
beticola), a levél barna foltossága (Sporides-
mium putrifaciens). A gyökérvész gombái közül 
leggyakoribb a Phoma betae, mely egyúttal 
a szív- és szárrothadásnak is lehet előidézője. 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 

I j korszak a méhészet terén. 
Hajdan, amikor még hazánk határait renge-

teg sok erdő és mocsár borította, amikor még 
volt sok rét, legelő, amikor még a szántófölde-
ket minden harmadik évben ugarnak hagyták : 
a méhek itt, hazánk földjén buján tenyésztek 
és rendkívüli sikereket adtak. Volt méz, viasz 
bőven. Az 1787-ik évben csak a viasz hozott 
a Bánságnak 4 millió korona hasznot. 1790-ben 
hazánkból Fiúmén át 393 ezer korona értékű 
méhtermék vitetett ki a külföldre. 1800-ban 
Erdélynek a méhészet egy és félmillió korona 
hasznot hozott. Holott 1900-ik évben Kovács 
Antal országos méhészeti felügyelő szerint 
hazánkból összesen : 1 millió 663 ezer korona 
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értékű méhtermék vitetett ki. Ez bizony nagyon 
kevés ahhoz képest, ami azelőtt volt. Kevés 
különösen akkor, amikor az állam oly nagy 
támogatásban részesíti a méhészetet. De hát 
megváltoztak a viszonyok. Nincs többé a 
méheknek az a dús legelőjük, ami a régmúlt 
időkben volt. Hazánk talán már nem is nevez-
hető tejjel-mézzel folyó Kanaánnak. De igenis : 
csakhogy megváltoztak a viszonyok, a szarvas-
marha legelőjével megfogytak a mébek virágos 
rétjei, erdei is, ami tenyésztési rendszerünknek 
is ahhoz képest kell átalakulnia. 

Tudom én azt, hogy a legtöbben méhész-
társaim közül szinte megütközéssel fogadják 
ezen kijelentésemet s azt vetik ellene, hiszen 
a Dzierzon-rendszer egy egészen új és alapos 
rendszer. 

Igen, Dzierzon föltárta előttünk a méhek 
világát. Teljesen tisztában vagyunk a méhek 
természettani rendszerével. Ismerjük az egyes 
méhegyedek testi szervezetét, föladatát, műkö-
dését. Ismerjük az egész méhállamot. Ismerünk, 
tudunk mindent, ami az elmélet terén szük-
séges ; talán többet is. De a gyakorlat terén 
alig haladtunk egy lépéssel is előbbre. Pedig 
manipulálunk sokat ; szinte megbénítjuk méhein-
ket és magunkat is ; de a siker, az eredmény 
bizony édes-kevés. 

Vannak ugyan kivételek is, hol sok, felette 
sole munkával szép eredményeket tudnak fel-
mutatni. Ez azonban még sincs arányban a 
ráfordított sok munkával. 

Hát még ha tekintetbe vesszük, hogy 23, 
sőt több éve mult, hogy a népet tanítjuk, a 
népet akarjuk megnyerni a méhészet okszerű 
gyakorlásának. És a nép a nagy általánosság-
ban még most is ott van, ahol ezelőtt 25—30 
esztendővel volt ; vagy nem méhészkedik, vagy 
ha igen, méhészkedik az ő régi paras t kasai-
val. Nem bizonyítgatom ; tessék csak azokat 
a statisztikai adatokat elővenni, amelyeket a 
méhészeti vándortanítók évről-évre összegyűj-
tögetnek ; a számok bizonyítanak ; 20 millió 
lakos közül alig van néhány ezer méhész. Pedig 
hát csak egy kis szélesebb körű mozgalom, 
egy kis irányváltoztatás szükséges és az a siker 
megötszörösödnék. A siker odaterelné a népet 
a helyes irányba, ellesné a módját annak, hogy 
mi úton-módon lehet a méhészetből érdemes 
hasznot húzni. 

Stefanson angol nemzetgazda azt mondá, 
hogy „az lenne az emberiségnek legnagyobb 
jótevője, aki megtanítaná, hogy kell két kalász 
búzát termelni ott, ahol most egy terem". Ez 
pedig elvitázliatatlan igazság. Én most hozzá-
teszem, hogy „az lesz a méhészeknek a nagy 
jótevője, aki megtanítja őket arra, hogy miként 
kell egy-egy méhtörzs után kétannyi mézet 

produkálni, mint amennyit most produkálnak." 
É n pedig azt akarom, azt tűztem ki feladato-

mul, hogy megtanítsam méhésztársaimat arra, 
miként kell, miként lehet a helyi viszonyokhoz, 
a virányhoz képest kétannyi mézet gyűjteni, 
mint amennyit most gyűjtenek akár a paraszt-, 
akár Dzierzon-rendszer mellett a méhek. 

Nézzük azért ezeket a dolgokat közelebbről 
is. Én az 1868-ik évben az Alföldön három 
paraszt-kas méhet szereztem, azok rajzás által 
még azon őszre felszaporodtak 45-re, egy-egy 
kas adott tehát 14 rajt. De nemcsak nálam 
volt ez így, hanem vidékünkön Mezőtúr hatá-
rában általánosan. Sőt némelyeknek 17—23 
rajuk is lett egy-egy törzs után. De viszont 
az 1874-iki évben 106 kiteleltetett törzsemből, 
dacára, hogy már akkor Dzierzonista voltam, 
s a méheimet sok mézem föletetésével segítet-
tem, megmaradt összesen 12 törzs. Teljesen 
az időjárástól függött, hogy méh törzseink 
hasznot adtak-e vagy a meglevők is elpusz-
tultak. Mert tavasszal, mikor a jó mézhordás, 
a repce, a gyümölcsfák, akácfák, úgy egyéb 
növények virágzása bekövetkezett és az jó volt, 
méhtörzseink derűre, borura rajoztak ; lett sok 
raj. Es ha azután még tovább is volt hordás, 
főként a tarlóvirágról, akkor volt méz is 
bőven. De ha az elrajzás után szárazság állott 
be és ha a méheknek nem volt miről gyűjteni, 
nemhogy felesleget adtak volna, hanem még 
a saját élelmükre valót sem tudták begyűj-
teni és elpusztultak. Tehát rendszerint a rajzás 
ölte meg. Csak az ú. n. meddők, amelyek t. i. 
nem rajoztak, gyűjtöttek eleget ; tehát a meddők. 
„Itt az intés, figyeljétek és okosan kövessétek." 

A méhészek most a XIX-ik században világ-
szerte kezdték belátni, hogy a közönséges 
kasokkal, az ú. n. mozgathatlan építményű 
kaptárokkal a inéhészkedés nagyon bizony-
talan, csak a véletlenre van bízva; kutattak, 
próbáltak jobbat föltalálni; nálunk is többen 
egy vagy más irányban tettek kísérleteket. 
Míg végre föllépett Dzierzon az ő mozdítható 
építményű kaptáraival ; az ő pálcikáira a méhek 
lépeiket ráépítették s annálfogva minden lépet 
kivenni és ismét visszatenni lehetett. Megvolt 
találva a nyitja a dolognak, kezünkbe volt 
adva a méhek gyeplője s annálfogva irányoz-
hattuk azoknak működését. És mi irányoztuk, 
nagyon is irányoztuk ; de nem kellő szerencsé-
vel a gyakorlati téren. Sok volt az elmélet, 
kevés és nem helyes irányú a gyakorlat. Mit 
tettünk általában ? Méhtörzseinket nem enged-
tük ugyan rajozni, gátoltuk azokat mindenféle 
fogásokkal, anyakifogás, elzárás, fiasítás ki-
szedés, mézkiszedés, pörgetés és számtalan 
míveletekkel ; valósággal dressziroztuk méhein-
ket s azok- nem munkálkodhattak kellőképen, 
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nem gyűjthettek elég mézet. Nem gyűjthettek 
különösen azért, mert míg egyfelől korlátoztuk 
a rajzást, másfelől pedig csináltuk a műrajokat, 
kezdők különösen sokat csináltak. Tehát meg-
osztottuk melleinket akkor, amikor épen a leg-
több gyiijtőméhre lett volna szükség. Viszont 
őszre egyesítjük a sok hitvány rajt és műrajt, 
hogy télire legyen mentől több fogyasztó. Ez 
volt és még most is ez azon circulus-vitiosus, 
amely a ini mostani méhészkedésünket, a 
Dzierzon - rendszerű méhészetet sikertelenné 
teszi. Megyünk a régi szerint, évről-évre siker 
nélkül : elnevezvén azt okszerű méhészkedés-
nek. Nos tehát, itt van a,fordulópont; szaba-
dítsuk föl magunkat a sablonból és irányítsuk 
méhészkedésünket akként, hogy méheink ne 
rajozzanak akkor, amikor a mézgyűjtés ideje 
bekövetkezett ; és ne rajozzanak csak erőszakos 
beavatkozásra, hanem egyedül természeti ösz-
tönükből kifolyólag. Az én kaptárom és rend-
szeremnél fogva fölszaporodnak méheink óriási 
munkás sereggé, de nem rajóznák; minélfogva 
az a temérdek méh rendkívül sok mézet gyűjt 
be, amelyből jut felesleg a méhésznek jutal-
mul és marad a méhtörzsnek annyi, hogy 
még a jövő évre is biztosítva van. Képes egy-
egy méhtörzs begyűjteni 30 — 60, sőt több kg. 
mézet is. Mert nézzük csak, hogy valódikép 
miért is rajzik az a méhtörzs? Tudjuk azt, 
hogy tavasszal, ha az anya erős hasításra képes, 
naponkint tojik ezer, két sőt háromezer petét is. 
Ha most már csak 30 napot veszünk is számí-
tásba, 60—90 ezerre is fölszaporodik számuk 
Ezen rengeteg sok méh sem a paraszt-kas-
ban, sem a Dzierzon-kaptárban nem fér meg, 
kénytelen tehát kirajozni. Kénytelen, mondom, 
mert lia van lielye, nem fog kirajozni. Ez oly 
tény, oly természeti igazság, hogy afölött 
vitázni nem lehet. 

Észrevette ezt Neiszer, azért tért el kaptára 
beosztásában az országosan elfogadott szab-
vány kaptár beosztásától. Azért nagyobbította 
meg a megszabott keret méretét Boczonádi 
Szabó Imre. De mindketten megmaradtak a 
megoszthatlan kaptáralak mellett; azért nem 
lesz rendszerünk maradandó és azért, mert az 
nagyon sok munkával jár és a paraszt ember-
nek csakúgy nem való a kezébe, mint nem 
való a Dzierzon-kaptár. Én megszabadítottam 
magamat a lenyűgöző sablontól, mellőztem 
mind a megszabott keretméretet, mind a kap-
tárt. Kereteim mérete sokkal nagyobb, kap-
tárom pedig egyes fiókokból van összealkotva 
ŝ  ennek folytán nagyobbítható és kisebbíthető. 
Épen azért megfér benne az óriás törzs, de 
jól érzi magát benne a legkisebb törzs, sőt a 
tartalék raj is. Munka elenyésző csekély van 
vele úgy, hogy egy erőteljes ember képes 

2—4 száz törzset is kezelni. Viszont semmi-
féle erőszakos műtéteit, — mint az anyael-
zárás, mürajkészítés, fiasítás kiszedése, a méz-
tárnak Hahnemann-ráccsal való elzárása — 
nem követek el méheimmel : minden a maga 
természetes útján megy s épen azért teljes a 
hitem, meggyőződésem, hogy az útat tör magá-
nak és örökös kincse lesz a méhészeknek. 

Kaptáromat és rendszeremet közkinccsé 
akarom tenni, hogy annak hasznát élvezze 
mindenki. De úttörő lévén, méltán kérhetem 
méhésztársaim támogatását. 

Ezen rendszerem kifejtésére megírt kalauzo-
mat kinyomatom, azért kérem annak előfizetési 
árát 5 koronát, úgy egy három fiókos minta-
kaptár árát, 20 koronát, hozzám Szekszárdra 
mielőbb beküldeni. 

Ha magasnak tetszik az ár, méltóztassanak 
figyelembe venni, hogy én egy egész tudo-
mányt, mely 37 évi kutatásaimnak, tanul-
mányaimnak eredménye, adok a kezükbe, 
amely valósággal aranybányát tár föl méhész-
társaimnak. 

A kalauzt német nyelven is_ kinyomatom, 
ha elég előfizető jelentkezik. Ara szintén 5 
korona. 

(Szekszárd.) Dömötör László. 

Állami (erdei) facsemeték ado-
mányozása. 

Az állam által fenntartott erdei facsemete-
kertekből az 1907. évi tavaszi és őszi erdősí-
tésekhez szükséges csemetekészletek a földmíve-
lésügyi miniszter által a következő feltételek 
szerint fognak az ez iránt folyamodó birtoko-
soknak kiosztani : 

I. A kopár és vízmosásos területek beerdő-
sítésére kért csemeték, amennyiben az állami 
csemetekertek készleteiből kiszolgáltathatók, 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 177. §-ának b) pontja 
értelmében ingyen, vagyis a termelési költ-
ségek elengedésével bocsáttatnak a birtokosok 
rendelkezésére ; a csemeték kiszedésével, cso-
magolásával s vasúthoz való szállításával járó 
ezer darab csemete után 1 koronával számított 
és utánvétellel beszedendő költségeket azonban, 
továbbá a vasúti szállítási költségeket rend-
szerint a birtokosnak kell viselni. 

II. Kivételesen kisbirtokosok részére, ameny-
nyiben az illetékes kir. erdőfelügyelő igazolja, 
hogy a folyamodót a fentemlített költségek 
anyagi erejéhez képest aránytalanul megter-
helnék, a csemeték a folyamodóhoz legközelebb 
fekvő, utolsó vasúti állomásra teljesen díj-
talanul fognak elszállíttatni. A csemeték ki-
osztásánál először is azok a birtokosok fognak 
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figyelembe vétetni, kiknek kopár s vízmosásos 
területei a törvény alapján befásításra ható-
ságilag ki vannak jelölve. Az állam által az I. 
és II. pont szerint ingyen kiosztott csemeték-
kel beerdösített területek jövőre az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 2-ik s illetve 4-ik §-ának rendel-
kezései szerint k . lendő erdőknek fognak 
tekintetni. 

III. Az I. és II. pontban említett erdősí-
tések céljaira szükséges csemeték kiszolgál-
tatása után esetleg még fennmaradó készletből 
másféle erdősítések céljaira (rendes erdei vágá-
sok és tisztások beerdősítésére) is adatnak 
ki csemeték, azonban csak az alább föltüntetett 
átlagos termelési költségeknek és ezeken felül 
a csemeték kiszedésével, csomagolásával s 
vasúthoz való szállításával járó, ezrenként egy 
koronával számított költségek megtérítése 
mellett, melyek utánvétellel szedetnek be. A 
vasúti szállítás költségeit szintén a folyamodó 
birtokos viseli; 

Az átlagos termelési költségek fejében — 
fanemek szerint — a következő összegek szá-
míttatnak föl : 

100 darabonként 
Csemetefaj 1 évesért 2 évesért 3 évesért Csemetefaj 

korona korona korona 

Lucfenyő —•60 r — 1-40 
Jegenyefenyő 1 — 1-60 2-20 
Erdei fenyő —•80 1-40 2-00 
Fekete fenyő r — 1-60 2-20 
Vörös fenyő 1-20 2 — 2-80 
Tölgy 3 — 4"— — • — 

Kőris, juhar, ákác és szil 2'50 3'80 — • — 

Dió 10 — 16-— — • — 

Szelíd gesztenye 8'— 12-— — • — 

IV. Kisbirtokosoknak kivételes esetekben, 
midőn a kir. erdőfelügyelőség igazolja, hogy az 
előbbi pontban említett célra szükségelt cse-
metemennyiséget saját költségükön nem képesek 
előállítani s aránytalan megterheltetésük nélkül 
a teljes termelési költségeket sem viselhetik, a 
termelési költségek 50°/o-a elengedhető. Azok 
a birtokosok, akik az I—IV. alatt felsorolt 
föltételek valamelyike szerint csemetékben ré-
szesülni kívánnak, 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodványaikat legkésőbb 1906. évi dec. hó 
15-éig terjesszék be, még pedig közvetlenül 
az illetékes kir. erdőfelügyelőséghez, mert az 
elkésve beérkezett vagy nem az illetékes kir. 
erdőfelügyelőséghez, hanem más hatóságokhoz 
beterjesztett kérelmek csak akkor vétetnek 
figyelembe, ha a kir. erdőfelügyelőséghez kellő 
időben beterjesztett kérelmeknek teljesítése 
után esetleg még megfelelő csemetekészlet ren-
delkezésre fog állani. 

A folyamodványokban a birtokosoknak hatá-
rozottan meg kell jelölniök a beerdősítendő 1 

terület helyét (község, dülő), minőségét (kopár, 
vízmosásos, futóhomok-terület vagy vágás, tisz-
tás stb.) és kiterjedését (kat. hold), továbbá a 
szükséges csemeték faját, korát és mennyisé-
gét, az elültetés idejét (tavasz vagy ősz), a 
folyamodó vagy megbízottjának pontos címét 
(lakóhely, utolsó posta és vasúti állomás) és 
végül azt, hogy a fentebb közölt feltételek 
közül melyek szerint kérik a csemeték kiszol-
gáltatását. 

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtoko-
sok, hogy ezen hirdetmény alapján csakis erdő-
sítésre alkalmas s a fent elősorolt fajú, egy-
két éves, kivételesen három éves csemeték 
kerülnek kiosztásra, amelyek tehát utak, tagok 
szegélyezésére nem alkalmasak, továbbá, hogy 
az olyan folyamodók, kik a kért s kiutalvá-
nyozott csemetéket annak idején ok nélkül 
visszautasítják, jövőre az állami csemetékben 
való részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi XIX. t.-c. alapján állami keze-
lésbe vett erdők és kopár területek birtokosai 
részére szükséges csemeték kiutalványozása 
iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami 
erdőhivatalok teszik meg, ezeknek a birtokosok-
nak tehát szükségleteiket az illetékes m. kir. 
állami erdőhivatalnál kell bejelenteni. K . 

Gyógynövények termelése.* 
Feke te mustár. (Sinapis nigra L. v. Brassica 

nigra Koch.) 
Mérsékelt éghajlat, középkötöttségű vályog-

vagy szelid agyagtalajt széret, de jó erőben 
levő homokos, meszes földben is jól megterem. 

Legjobb trágyázva, volt kapásnövények, 
hüvelyesek vagy takarmányos növények után 
termelni, mert friss trágyás talajon inkább 
szárba megy s kevesebb magot hoz. 

Vetni akkor kell, mikor már fagyoktól nem 
kell tartani, tehát április közepétől május kö-
zepéig, szórva vetésnél 18—20 liter, sorba 
vetésnél 10—15 liter magot számítva kat. 
holdanként. Nagyon mélyen (1 — 2 cm.-nél 
mélyebben) nem szabad betakarni. A sorok 
25—35 cm. távolságban legyenek egymástól. 
Vetés után meg kell töviselni, esetleg, ha igen 
laza a talaj, gyengén lehengerelni. 

A mustármag elég gyorsan kikel s gyorsan 
nő. Ha igen sűrűen kelt ki, fogassal meg lehet 
ritkítani, s ha netán nagyon gyomos volna, 
akkor, mikor a mustár már arasznyira meg-
nőtt, gyomlálni kell. Kapálni is kell időnként, 
ha földje igen kiszáradt vagy nagyon meg-
tömődött, sőt feltölteni is jó, mert ezáltal nem-

* Termelési előírás a „Praxisból", Laib Rezső és 
dr. Marschall szerint. (Böős, Pozsony m.) 
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csak a megdőléstől óvjuk, de termése is dú-
sabb és biztosabb lesz. Nagy ellensége a sáska, 
azért, ha ez vagy a balha nagyon bántaná 
kikeléskor, úgy harmatos időben hamuval 
vagy gipsszel meg kell hinteni. 

Ha becői sárgulni kezdenek s magvai is o i o 
sárgulnak, le kell aratni. Az aratást kaszával 
végzik, reggel vagy estefelé, harmatban, mivel 
ha termése nagyon száraz, magja könnyen 
kipereg s kárba vész. A lekaszált növényt 
kévékbe kötik s csoportokban felállítják, majd 
néhány napi száradás után ponyvával letakart 
kocsikra rakva behordják, hogy otthon ki-
csépeljék. 

A kicsépelt, átrostált mustármagot száraz, 

szellős helyen vékonyan kiterítve, szükség ese-
tén megforgatva szárítjuk. Egy kat. holdon 
4—5 mm. mustármag terem s 15—20 mm. 
szalma. A mustármag ára mm.-ként 35—40 
korona között váltakozik. Szalmáját az állatok 
nem igen szeretik, de más takarmányfélékkel 
keverve, etethető. 

Fehér mustár (repce). (Sinapis alba L.) 

Termelése kissé kényesebb, mint a fekete 
mustáré, különben annak teljesen megfelelő. 
Sorba vetésnél 7—8 kilő, szórva vetésnél 14—15 
kiló mag kell kat. holdanként. Hozama valami-
vel több, de értéke kisebb, 16—22 korona 
mm.-ként. K . 

A tél küszöbén. 
— Hála Istennek, elvégeztük az őszi vetést, 

betakarítottuk a burgonyát, répát, kukoricát, 
s ha az eke is kifagy a földből, akkor azután 
eleget pipálhatunk a meleg kemencénél, meg-
rostálhatjuk a világ folyását, politizálhatunk, 
nemde, sógor? 

— E j ! sógor, nekem a politika nem 
kenyerem, inkább avval foglalkozom, amivel 
használhatok gazdaságomnak. Akad nekem 
télen is elég dolgom a ház körül. 

— Ugyan micsoda dolga van télen ? Barmait 
megetetni, megitatni és avval vége is van. 

— Dehogy is van! Csak a legfőbbeket 
elmondom sorjában, már azok is elég foglal-
kozást adnak. 

Mindenekelőtt követem a közmondást, hogy 
a gazda szeme hizlalja a marhát, mindenütt a 
cselédek nyomában vagyok, mert ha a gazda 
nem törődik a cselédek dolgával, csakhamar 
a könnyelműségre, felületességre, lustaságra 
adják magukat, amihez még más bűnök is sze-
gődnek, amelyek közt leggyakoribb a lopás, csalás. 

Amint a külső munka megszűnik, legelsőbben 
arról gondoskodom, hogy a szerszámok, gazda-
sági eszközök megtisztítva, megtakarítva födél 
alá kerüljenek, hogy a nedvesség ne rothassza 
fájukat, ne rozsdásítsa vasukat. Amelyiken 
hiba van, azt télen hozom helyre, úgy, hogy 
nálam, amint az idő kinyílik, hogy dolgozni 
lehet, az eszközök kijavítva készen állnak, 
holott akárhányan akkor javíttatják szerszámai-
kat, mikor már dolgozni kellene velük ; már 
pedig tavaszkor, mikor egyik dolog a másikat 
űzi, egy napi késedelemből is nagy kár van. 

Fúrni, faragni tudok, így egész télen akad 
dolgom, amit a kemence mellett pipaszónál 
végezhetek el. 

Még most is fülemben cseng a nevetés, 
mikor szomszédom nézte, hogyan mázolom be 
karbolineummal a szerszámokat. Mirevaló az 
a büdösködés, mit utánzóm én az uraságot ? — 
kérdezte. Azért, feleltem, mert a takarékba 
akarok pénzt tenni. Bámészkodva nézett rám, 
nem értette a célzást. Azután megmagyaráztam 
neki, hogy bemázolva sokkal tovább tartanak 

I el a szerszámok, tehát megtakarítok vele, ha 
minden évben nem kell rájuk pénzt költenem. 
Mert, lássa sógor, sok ember azt hiszi, hogy 
csak pénzzel lehet takarékoskodni ; pedig a 
renddel, tisztasággal, kíméléssel sokat, de sokat 
meg lehet takarítani. 

S ha az udvarban kifogyok a dologból, ott 
a kertem, elég munka akad ott is. 

À fáimat nem dobom oda a nyulak prédájául ; 
amelyek héja még fiatal, vékony, bekötöm 
tüskével. Aki náddal, vagy szalmával köti be 

\ fáit, annak azt tanácsolom, hogy vastagon ne 
kösse be, mert a héj nagyon elkényesedik, 
s tavaszkor, mikor levesszük róluk a kötést, 
az utófagyok könnyen kárt tehetnek bennük. 

Fáimat, ugyancsak a tél beállta előtt, be 
is meszelem. Ezt is akárhányan haszontalan-
ságnak tartják, mert nem tudják, hogy a 
bemeszeléssel tisztítjuk a kérget, megöljük az 
alatta tanyászó férgeket, hogy a mész fehér 
színe visszaveri a napsugarakat, nem engedi, 
hogy a tüzes verőfényes időben fölmelegedjék, 
hogy a fában a nedv meginduljon, mert ha a 
verőfényes időre fagy áll be, a fák könnyen 
el pusztulnak. 
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A kerti földnek megforgatását sem hanya-
golom el, hogy télen a nedvesség mélyebbre 
hasson be, hogy a fagy porhanyítsa, az idő 
érlelje meg a fölszínre hozott alsó, vadabb 
földet. 

A tavaszi ültetéshez szükséges gyümölcsfa-
gödröket szintén a fagyok beállta előtt ásom 
meg, úgy, hogy a felső föld jobbra, az alsó, 
terméketlenebb balra kerüljön és megjelölöm 
a jobbik földet, hogy az ültetéskor a fa 
gyökereire kerüljön. 

A méhesben is találok dolgot, mielőtt a tél 
beszorít, hogy a méhek csendben, nyugalom-
ban teleljenek. Elzárom, vagyis megszűkítem 
a röplyukakat, hogy az egerek azokon be ne 
szemtelenkedjenek. A macskát távol tartom 
a kasoktól, mert az ugrálásaival csak nyug-
talanítja a méheket, hanem inkább egérfogókat 
állítok föl. 

Ezeken kívül még mindennap sok más 
kisebb-nagyobb dolog akad a ház körül ; meg-
találja azokat a gazda, csak szemes legyen, 
csak a korcsmán, a politikán ne járjon 
az esze. 

— Akármit beszél, sógor, a világ folyásával 
is kell törődnünk. A korcsmában az ember 
sokfélét hall. 

— Megengedem, hogy sokféléről esik ott 
a szó, de nem olyanról, amiből haszon háramlik 
és mégis pénzbe kerül a korcsmában való 
időzés. Ha sógor okosat akar hallani, olvasni, 
menjen a gazdakörbe, ahonnan az ivás, 
kártyázás ki van űzve. Csakhogy soknak épen 
ezért nem tetszik a gazdakör. 

De még egy hasznos, jövedelmező dologról 
majdnem megfeledkeztem volna ; sógor is 
megteheti. 

Lássa, én a gazdaságommal nemcsak testileg, 
hanem lelkileg is, vagyis ésszel, gondolatban 
foglalkozom. Előveszem írásomat, amelyben 
minden bevételem, kiadásom és tapasztalatom 
föl van jegyezve és gondolkodom rajta, hogy 
mit tettem jól, mit rosszul, mit kell jövőben 
követnem, mit kell kerülnöm. S mikor a lámpa-
gyújtás előtt a kemence mellett üldögélek, 
nem a politikán, nem haszontalanságon já r az 
eszem, hanem a jövő évi munka sorrendjén 
és hová mit fogok tenni, azon gondolkozom 
és egyéb dolgaimon. 

A vacsora után pedig körülfogjuk az asztalt, 
mindegyik talál valami munkát, egyikünk pedig 
fölolvas, de nem holmi haramia, boszorkányos 
históriákat, hanem olyanokat, amin épül a 
lelkünk. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
K. J. Tiszaujfaiu és többeknek. A gyógy-

növények magvait, illetve palántáit szívesen 
szolgáltatja Laib Rezső gyógyszerész (lakik : 
Böős, Pozsony megye), aki a gyógynövények 
termelésével és értékesítésével is nagyban 
foglalkozik. Laib úr felhatalmazása alapján a 
t. kartárs urakat kérjük, szíveskedjenek hozzá 
fordulni tanácsért, esetleg magért vagy palán-
tákért, de leveleikhez mellékeljenek válasz-
bélyeget. —- Z. J. Titel . Cégeket elvből nem 
ajánlunk, — a jelen esetben azonban megemlít-
hetjük, hogy szíveskedjék a levágott baromfi 
értékesítése végett a „Magyar Gazdák Vásár-
csarnok Ellátó Szövetkezetéihez fordulni 
(Budapest, IX.). — K. L. 1. Kamatmentes 
kölcsönt csak igen kivételes esetekben lehetne 
kapni. A jelen esetben nem hisszük, hogy 
fáradozása sikerrel járna. 2. Levelező-lapon 
ment válasz. — B. G. Liptó-Szt-Miklós. 
Fajbaromfiak beszerzése végett a kívánt fajta 
megemlítésével forduljon a „Baromfitenyésztés" 
c. szaklap szerkesztőségéhez (L. lapunk mai 
számának „Vegyesek" c. rovatát!) — P. J. 
Szentinihály. 1. A Magyar Földhitelintézet 
által alapított, a községi faiskolakezelő tanítók 
és gyümölcsfatenyésztést oktató kertészek érde-
meinek jutalmazására szolgáló jutalomdíjakat 
Darányi földmívelésügyi miniszter az e célra 
alakult bizottság javaslata alapján az idén a 
következőknek adományozta: a 600 koronás 
1. díjat Makay István békéscsabai gazd. ism. 
isk. tanítónak; a 400 koronás díjakat: Prager 
András mezőhegyesi, Sümeg József S e l m e c -
bányái kertészeknek ; a 200 koronás díjakat : 
Rád Bazil (Mikolapatak), Szabó Elek püspök-
ladányi, Kocsán Károly keceli, Melcer Frigyes 
nagydemeteri, Stoja János ozláti, Kormos 
János málnapataki, Szabó Sámuel vasadi, 
Dunka Gergely jódi, Ferencz József csikkarc-
falvi, Nedy István románresicai, Kovács Mihály 
parajdi, Jákó Dénes halmágyi, Balogh Dénes 
zabolai, Iker János rábakovácsi, Popovics János 
aldoboji, Vogl Ferenc morvaőri, Törös Sándor 
beregszászi, Borbély Sándor nagybaráti, Gönczy 
Bertalan tokaji, Kástély Miklós erdőbányai, 
Zsoldos Antal fóti, Sáringer Károly szerda-
helyi tanítóknak, illetve igazgató-tanítóknak. 
2. Ha iparkodik, a jövőben ön is nyerhet díjat. — 
J. J. Veszprém. Sorát ejtjük ; talán már a 
jövő számban. — B. Gy. 1. Válasz magánlevél-
ben ment. 2. Megteheti minden lelkiismereti 
furdalás nélkül ; nem ütközik akadályba ! — 
B. P. Sárkeszi és másoknak. 1. Ingyen, 
esetleg csak kedvezményes árban kaphatnak 
szőlővesszőt, ha eziránti kérelmükkel a föld-
mívelésügyi miniszter úrhoz fordulnak. Jó lesz 
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1 kor. bélyeget tenni a kérvényre. 2. A kér-
vényeket lehetőleg december hó elején kell 
beadni, legkésőbb december 15-ig. 3. Ha szőlő-
fölújításról van szó, úgy jó lesz (de esetleg 
más esetekben is !) az illető vármegye gazd. 
egyesületének bizonylatát csatobii, mely szerint 
a kért szőlővesszők tényleg föl fognak az illető 
vidéken használtatni, illetve, hogy az illető 
földterület már a szőlőmívelésre elő is van 
készítve. 3. Egy folyamodványon lehet ugyan 
gyümölcsfákat is kémi (kedvezményes árban), 
azonban ez már kissé késlelteti a kérvény 
elintézését. — K. F. H. Ha lehetséges, úgy 
kérelmét teljesíteni fogják. Ez azonban nem 
teljesen biztos s nem ajánlom, hogy biztosan 
számítson arra, miért is méltóztassék csak rendes 
úton beszerezni állatait. Egyébként forduljon 
Gz. gazd. szaktanárhoz, akinél annak idején 
jelentkezett és kérdezze őt,hogy fölterjesztette-e? 
Biztosat ez esetben nem lehet megtudni. — J. E. 
Rakamaz. 1. Eljárása elég jó. 2. Tessék a sertése-
ket megfigyelni, hogy Mznak-e elég gyorsan. 3. A 
hizlalást célszerű tengerivel befejezni s a hizlalás 
tartama alatt is jó szemestengerit adagolni. — 
K. J. Szt.-László. Verebeket, melyek a 
baromfiudvarban etetések idején kellemetlen-
kednek s az eleséget a hasznos szárnyasok 
elől fölfalják, távol lehet tartani a következő 
eljárással. Egy Flobert-puskával fegyverkezve, 
meghúzza magát az ember oly helyen, ahol a 
verebek nem láthatják s lepuffint a csoportból 
egyet. A csapat erre elszáll s valahol meg-
állapodva, nagy lármát csap. Lehet, hogy újra 
és nemsokára, vagy pedig csak a másik ete-
téskor, de visszamerészkedik. Ekkor hason-
lóan látatlanul elhelyezkedve, megint lelő az 
ember egyet. Az elszállás, lármacsapás megint 
bekövetkezik, de a visszamerészkedés igen 
ritkán. Ha mégis, hát megismétli az ember a 
mondott műveletet, 3—4 lövés biztos sikerrel 
kecsegtet. Az is bevált, hogy az ember 2—3 
lelőtt verebet a szokásos csoportosulás helyén 
a magasba kifeszített fonálra fölköt, hogy ott 
lógjon. — A. G. Palota. Házinyulat fülénél 
fogva fölemelni állatkínzó rossz szokás, mely 
ismétlődések esetén a füleknek is árt. Jobb 
tarkója bőrénél fogva ragadni meg marokkal 
az állatot s balkézzel mindjárt a köldöke táján 
alátámasztani s úgy tartani, vinni vagy át-
helyezni. — Sz. D. Kassa. 1. Jó dolog, de 
átalakítandó. Sorát ejtjük majd. 2. Első évben 
fölösleges megjegyezni a csibéket, a jegytelen-
ség mutatja, hogy első évükben vannak ; a 
második év beálltával oly fajták, amelyeknek 
állebernyegei elég nagyok, egyszerűen úgy 
jegyezhetők meg, ha egy bevágást csinál az 
ember pl. a bal lebenybe éles ollóval, a 3-ik 
évben ugyanily bevágást a jobb lebenybe. Ez 

kielégítő, mert tojáshozamra dolgozó tenyészet-
ben 3-évesne'l öregebb tyúkot nem tart az 
ember. — M. G. Rákkal valamely vizet újra 
ellátandó, célszerű csak 1—5 éves állatokat 
helyezni el, mert öregebbek a változott 
viszonyokkal és körülményekkel nehezen al-
kusznak meg s nagyrészük elpusztúl. — K. 
F. és L. B. A jövő számra maradt. 

Gazdasági irodalom. 
— A tuberkulózis a háziállatok között 

és a tejkérdés. írta Tormay Béla ny. föld-
mívelésügyi államtitkár. Az emberi és állati 
gümőkór folytonos, föltartóztathatatlannak 
látszó terjedése immár nemcsak az ember és 
állatorvosi köröket, hanem a kormányzatot és 
a gazdákat is egész közelről érdekli. Meg-
ismerni a tuberkulózis mibenlétét, megtanulni 
a terjedését előmozdító okokat és megtalálni 
az ellene való védekezés eszközeit: ez a mai 
kor legnagyobb problémája. És ennek a 
problémának megoldásához igyekszik hozzá-
járulni Tormay Béla is, a fönti cím alatt meg-
jelent füzetével, amelyben a gümőkórnak a 
tejkérdéssel való összefüggése az állatorvosi 
tudomány és a gazdasági szaktudás világításá-
ban van beállítva és épen azért érdekes és 
tanulságos adalékkal szolgál a nagy problémá-
hoz. Az egyes fejezetekben a következő kér-
déseket öleli fel a szerző : A gümőkór elterjedt-
ségének statisztikája az egyes fajták szerint, 
a gümőkórbacillus fölfedezésének története, a 
kormeghatározás es védekezés, az állatok 
természetes tartózkodási helyének jelentősége, 
a tej és annak a gümőkór terjedésében való 
szerepe, a kormányzati és tejgazdasági teendők 
fölsorolása. 

— Különleges növénytermelés. Midőn e 
b. lap hasábjain az itteni m. kir. földmíves-
iskola igazgatója, Gáspár József „Gazdasági 
Vezérfonal"-áriak „Általános növénytermelés" 
címet viselő I-ső kötetét ismertetni szerencsém 
volt, Ígéretet tettem, hogy a Il-ik, „Különleges 
növénytermelés" című kötet megjelenéséről is 
híradással leszek. E nembeli kedves köteles-
ségemet váltom be ezúttal, midőn most emlí-
tettem című Il-ik kötetet kívánom bemutatni. 
Az I-ső kötet átolvasása után önként merül 
fel a kérdés, hogy vájjon az abban követésre 
ajánlott tanácsok, hangoztatott elvek valóra 
válthatók-e a gyakorlati élet mezején is ? ! 
Erre a kérdésre a Il-ik kötetben meggyőző 
feleletet találunk, mert ez a kötet az elméleti 
I-ső résznek a gyakorlati leigazolása. E kötet 
7 fejezetre oszlik. Az 1-ső a „Gabonafélék"-, 
a 2-ik a „Hüvelyesek"-, a 3-ik a „Gyök- és 
gumósnövények"-, a 4-ik az „Olajos növények"-, 
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az 5-ik a „Szálas takarmánynövények"-, a 6-ik 
a „Káposzta-, tök- és ugorkafélék" -, a 7-ik a 
„Kereskedelmi növények"-rőt szól. Terjedelme 
307 oldal, 30 ábrával a szöveg közt. Ismer-
tettem művet, melyet szerző első sorban a mi 
számunkra írt, nem lehet eléggé ajánlani 
különösen most, midőn tanításunk gyakorlativá 
tételét nyomósán és állandóan hangsúlyozzuk. 
Ára az I-ső kötetnek 3'20 korona, a Il-iknak 
3.40 korona. Megrendelhető szerzőnél, Algyógyon 
(Hunyad megye). Cs. S. 

V e g y e s e k . 
— Olvasóinkhoz! A következő sorok köz-

lésére kérettünk fel : Tekintetes szerkesztőség! 
B. lapjában közzétett azon közleményemre, 
melyben kijelentettem, hogy A baromfitenyész-
tésre vonatkozó általános tudnivalók című füze-
temet, melynek ára 1 kor., a tanító és lelkész 
uraknak 20 fillér beküldése ellenében bérmentve 
megküldöm, oly nagy számban lett kérve ezen 
füzetem, hogy ismételve kijelentem, miszerint 
ezen elhatározásomat továbbra is fenntartom, 
sőt tekintettel a tanító és lelkész uraknak a 
baromfitenyésztés iránt tanúsított óriási érdek-
lődésére, m ;g nagyobb kedvezményeket is haj-
landó vagyok adni, egyedül azért, mert szilárd 
meggyőződésem az, miszerint épen a tanítói 
és lelkészi kar képes a népies baromfitenyész-
tésben — rövid idő alatt — gyakorlati példák 
alapján nagy haladást felmutatni. Kijelentem, 
hogy minden tanítónak, tanítónőnek, lelkésznek 
s az ezen hatóságok alá tartozóknak lapomat, 
a „Baromfitenyésztés" képes heti szaklapot 
féláron küldöm s aki az 1907. évre most 
4 koronával előfizet, annak a folyó év végéig 
lapomat ingyen küldöm s azonkívül az itt fel-
sorolt szakmunkák közül bármelyiket ajándékba, 
bérmentve megküldöm: 1. Általános tudnivalók, 
III. kiadás, ára 1 K. 2. Baromfitenyésztés, 
I. kiadás, ára 5 K. 3. Tyúktenyésztés, II. kiadás, 
ára 3 K. 4. Pulykatenyésztés, II. kiadás, ára 
2 K. 5. Lúd- és kacsatenyésztés, I. kiadás, ára 
2 K. 6. Baromfiak hizlalása, II. kiadás, ára 1 K 
50 f. 7. Baromfitermékek értékesítése, ára 2 K. 
í r ta Hréblay Emil állatteny. felügyelő. E hét 
munka ára lapunk szerkesztőségében posta-
utalványon egyszerre megrendelve csak 12 K. — 

1. Gyakorlati baromfitenyésztés, ára 3 K 20 f. 
2. Galambtenyésztés, ára 1 K 10 f. 3. Vadászati 
jegyzetek, ára 1 K 10 í. 4. Baromfiak beteg-
ségei, ára 3 K 20 f. í r t a Parthay Géza. — 
A baromfitenyésztés nagyban és kicsinyben, 
mint biztos keresetforrás, ára 1 K 10 f. I r ta 
Polónyi Manó. — Házinyúltenyésztés és érté-
kesítés, ára 2 K 20 f. I r ta Anclrássovicli Géza.— 
A házinyúl tenyésztési tudnivalók, ára 35 f. ír ta 

Vajda Viktor. — A belga óriási nyúl tenyész-
tése, ára 1 K 20 f. í r ta Maehaesek Ferenc. — 
A nő szerepe a baromfitenyésztésben, ára 20 f. 
Irta Itácz Ödönné. — E b . lap t. olvasói 
láthatják ezen soraimból, mily áldozatokra 
vagyok képes, csupán azért, hogy az a 
szakma, melyet immár 9 év óta nagy sze-
retettel és lelkesedéssel ápolok, hazánkban 
társadalmi úton is minél szélesebb körben 
terjedjen el, mert hisz az államtól mindent 
várni nemcsak az önbizalom fogyatékosságát, 
de az élhetetlenség bizonyos fokát is jelentené. 
Remélem, hogy e lap t. előfizetői és olvasói 
ezen kedvezményeket szívesen veszik igénybe. 
Ezen soroknak b. lapjában minél többszöri 
szíves közlését kérve, vagyek — Nagyvárad 
(Péter-utca 1. sz.), 1906 október 24. — a tek. 
Szerkesztő úr kész szolgája: Hréblay Emil, 
állattenyésztési m. kir. felügyelő. 

— Földibolha ellen. Gieszenben kísérletek 
folytak a repce ezen ellenségének olcsó s biztos 
leküzdésére. Legjobbnak bizonyult a mésztejjel 
kevert turfaliszt, mellyel egy 9 holdas táblát 
3 m. szélességben beszegtek s ezen át a szom-
szédban bőven pusztító féreg nem tudott be-
hatolni. Jónak bizonyult a dohányporos vízzel 
való fecskendős is, úgy, hogy 1 méter porra 
1 hektó víz jutott. Szuperfoszfát elhintése is 
jó, de drága, kivéve, ha ezt egyúttal fejtrá-
gyául alkalmazzuk. A schweinfurti - zölddel, 
illetve ennek oldatával való befecskendés azon-
nal megölte a bolhákat. 

— Tengeritermelés . Az utóbbi két száraz 
évben a tengerivel való kísérletezés terén az 
bizonyult be, hogy: 1. Száraz évben a trágyá-
zatlan föld jobb termést ad, mint a közvet-
lenül trágyázott ; mert ettől maga a trágya 
elkorhadása is külön vizet von el. 2. Aszályos 
évben a tengeri annál jobban sikerül, minél 
korábbi ültetésű; mert így a tenyészévad java 
az esős nyárelőbe esik. 3. Ilyen évben a töltö-
getés, mely gyorsítja a talaj kiszáradását, 
hátrányos és a tóvárosi termesztési mód, mely 
sima mívelésből és gyakori talajlazításból áll, 
jelentékeny sikert biztosít; mert a talaj víz-
készletét fokozza. 

Tartalom : A falusi tejszövetkezetek Magyaror-
szágon. Cséplő Ernő. — Miként kell a faiskolát léte-
síteni, s ott, ahol van, eredményesen kezelni ? Zsemhai 
István. — A burgonyavész. Kadocsa Gyula. — A cu-
korrépa termelése. Wallner Gyula. — ̂ Üj korszak a 
méhészet terén Dömötör László. — Állami (erdei) 
facsemeték adományozása. K. — Gyógynövények 
termelése. K. — Ä tél küszöbén. (Tárca.) Zádor 
Gyula. — Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági iro-
dalom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés ntán 6 fillér fizetendő. Az üy 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted résaét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dijak ÍM 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, U. KEli., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SK0LA-TÉB S. 

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

Az 5%-os iskolai pétadó. 
Panaszkodunk mindenfelé, hogy nincs 

pénzűnk a — tanügyre. Azt mondjuk, 
hogy jut pénz lóversenyre, luxusra, ka-
tonaságra és sok más egyébre, de isko-
lára sajnáljuk pénzünket adni. 

Igaz, általánosságban véve szegény 
ország vagyunk. Vagyis ezzel azt aka-
rom mondani, hogy nálunk sokkal több 
a szegény ember, mint a gazdag. De 
amint a szegénység is relatív fogalom, 
úgy a gazdagság is az. Amint sok gaz-
dagnak híresztelt ember valóban koldus 
ilyen és olyan terhei miatt, akként a 
szegénynek kikiáltott ember még mindig 
képes volna hazájáért habár kis áldo-
zatot is hozni. 

De viszont kimondhatjuk, nincs Ma-
gyarországon egyetlen-egy olyan szegény 
ember sem, aki az iskolára valamit ne 
áldozhatna. 

Sőt tanfelügyelői prakszisomból mond-
hatom, hazánkban aránylag a legsze-
gényebbnek tartott földmívelő-osztály 
hozza a legnagyobb áldozatot az isko-
láért. Tessék csak végignézni a vidéki 
községi és felekezeti iskolákat s látni 
fogjuk, hogy az iskolafönntartás óriási 
terhe leginkább a föld népét sújtja. 

Van olyan felekezeti, sőt községi iskola 
is az országban akárhány, amelyiket 
50—60, sőt 100%-kai tartanak fönn 
fönntartói. Ertem az állami egyenes adó 

megfelelő százalékait. És az a szegény 
paraszt, vagy kisbirtokos szívesen fizet, 
mert tudja, hogy népének javára fizeti 
a horribilis áldozatot. 

Az állami iskoláknak jórésze annak 
köszönheti fönnállását, illetve szervezését, 
hogy az állam az iskola fölállításával az 
illető községek terhein lényegesen köny-
nyített. A községi iskolák, a felekezeti 
iskolák államsegélyei mind ennek a nagy 
tehernek a megkönnyítését jelentik. 

A liberális magyar állam még az 
államtesttől idegenkedő, a nemzeti éle-
tet fumigáló nemzetiségi iskoláktól sem 
tagadja meg e segítséget. Pedig míg 
egyik kezével a roppantul megterhelt 
parasztot segíti, addig másik kezével, 
anyagi hatalmával fölsegíti saját ellen-
ségeit. 

Nem sajnálom az államsegélyt a nép, 
az istenáldotta nép szempontjából, mert 
jókora terhet vesz le vele vállairól az 
állam; de sajnálom a nemzet szempont-
jából, mely a hálátlan s megbízhatatlan 
tanítók seregével eképen ellenséget me-
lenget kebelén. S ha valamikor, talán 
a közeljövőben, a nemzetiségi tanítók 
is részesülni fognak a hatalmas magyar 
állam nagyobb pénzbeli segítésében, 
akkor a garanciák követelésében óvatos 
legyen az állam. Ebben a kérdésben eddig 
nem hallgatták meg az egyedüli illeté-
kes faktorokat, a kir. tanfelügyelőket. 
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Ha a jövőben e téren bajok lesznek, 
előre jelzem, a felelősségtől mentsék föl 
a népoktatásügy vezetőit! 

Messze tér tem tárgyamtól. De szük-
séges volt kimutatnom, hogy a nép 
miként van iskolája miatt megterhelve 
s miképen segített és segít s a jövőben 
miképen akar e bajon segíteni a ma-
gyar állam ? 

Van azonban a segítésnek eddig 
igénybe nem vett módja is. S ez az, 
hogy az 5%-os iskolai pótadó föltétlenül 
kivetendő minden egyes adófizető magyar 
honpolgárra, aki sem ezt az adót nem fizeti, 
sem semmiféle iskola fönntartásához hozzá 
nem járul. A magyar állam szempontjá-
ból ennél igazságosabb és emberibb ja-
vaslatot elképzelni sem tudok. 

Hány nagy úr van Magyarországon, 
aki a magyar tanügyhöz egy fillérjével 
sem járul ! És hány nagyhangú magyar 
soviniszta van, aki egy fillérrel sem 
járult hozzá a magyar műveltség, a 
magyar népkultúra fejlesztéséhez, ter-
jesztéséhez ! 

Magam ismerek birtokosokat, akik ki-
járták, hogy fölmentessenek az 5%-os 
iskolai pótadó fizetése alól. És ugyan-
akkor a szegény parasztnak a párnáját 
vitték el az iskolai adó fejében! 

Nos, az egyszerűen égbekiáltó igaz-
ságtalanság, hogy az ország legnagyobb 
birtokosai, sok helyen maga a kincstár 
sem fizetnek 5%-os iskolai pótadót 
rengeteg birtokaik után! 

A nagybirtokosokat, azokat értem, 
akik iskolát tartanak fönn, nem menti 
ez a körülmény; mert az iskolai kiadá-
saik meg sem közelítik egyenes adójuk 
5%-át. Ez még hagyján. De mennyi van, 
aki sem iskolát nem tar t fönn, sem 
iskolai adót nem fizet. 

Menteni még akkor sem tudom őket, 
ha gyermekeik nincsenek, vagy gyer-
mekeiket magánúton és drágán nevelte-
tik. A magyar népkultúrának áldásait 
másképen élvezik ezek az urak. Élvezik 
cselédjeik megbízhatóságában, a közbiz-

tonsági viszonyokban, az iparosok mun-
kájában stb. 

A kincstárt sem menti, hogy egyes 
birtokai után az 5%-ot nem fizeti; mert 
bár az állam sok iskolát tart fönn és 
segít, erre kötelezik őt a törvények. 
Viszont oly törvények alól, melyek az 
adózókat kötelezik, ő sem vonhatja ki 
magát, tehát az 5%-o t ő is köteles 
volna fizetni birtokai után. 

A népoktatásügyi költségvetés 1907. 
évi tételei között 150.000 koronával 
szerepel az iskolaépítések ügye. Mikor 
ezernyi ezer szükséglet vár megoldásra, 
mikor egymagában Hunyad vármegyében 
10—15 szinte összedűlni készülő állami 
iskola várja építő gazdáját, akkor az 
iskolai terhek alól kibújni magyar em-
bernek — bűn. 

Ezért most, a népoktatási törvény 
törvényhozási tárgyalásának előestéjén, a 
nagy nyilvánosság előtt azt a javaslatot 
teszem, vétessék föl az új népoktatási 
törvénybe : 

1. Az 5%-os iskolai pótadó kivette-
tik minden oly magyarországi adófizető 
polgárra, aki eddig ezt az adót nem 
fizette, vagy valamely iskola fönntartá-
sához legalább 5%-os pótadója erejéig 
nem járul t ; vagy aki iskolát nem tar t 
fönn; vagy akinek 5%-os iskolai pót-
adója többet tesz ki, mint amennyit 
az általa fönntartott iskola, vagy iskolák 
költségei tesznek ki. 

2. Minden birtokos, kinek családja, 
hozzátartozói, cselédsége együttvéve leg-
alább 20 gyermekkel rendelkeznek, saját 
költségén iskolát állítani legyen köteles. 
Akinek birtoka több ily iskola fölállítá-
sát kívánja, az több iskolát állítson föl. 
Az 5%-os iskolai pótadótól a köteles-
ségeinek teljesen eleget tevő birtokos 
mentes legyen. 

3. Az 5%-os iskolai pótadó fizetése 
alól, az előbbi 2 pontban foglalt esetet 
kivéve, senki fölmenthető ne legyen. 

4. Az évente egybegyűlt több száz-
ezer koronányi összeg fele az állami 
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iskolák építésére fordítandó, másik fele 
községi iskolai építkezések céljára 
adandó ki. 

5. Az összeg szótosztása a kormány 
belátására bízandó. 

6. Az ellenőrzést a legfelsőbb szám-
vevőszék teljesítse. 

7. A vitás kérdéseket a közigazgatási 
bíróság döntse el. 

Meg vagyok győződve, hogy ez a 
javaslat mindenkinek a tetszésével talál-
koznék s nagyon is alkalmas volna arra, 
hogy népoktatásügyünket egy hatalmas 
lépéssel előbbre vigye. 

(Déva.) Dénes Károly, 
kir. tanfelügyelő-

r e Az Abaújmegyei tanítóegyesület kép-
viseletében f. hó 6-án harminctagú küldöttség 
tisztelgett a kultuszminisztériumban Apponyi 
Albert gróf kultuszminiszternél, hogy az egye-
sületet tisztázza ama vádak alól, amelyek ismere-
tes határozata alkalmával érték. Az egyesület 
ugyanis október 17-én megtartott közgyűlésén 
tudvalevően két szavazattöbbséggel kimondotta, 
hogy szakszervezetté alakul át és csatlakozik 
a szervezett munkássághoz. A határozat ért-
hető feltűnést keltett, de az egyesület higgad-
tabb hazafias elemei azonnal mindent meg-
tettek, hogy az elhamarkodott határozatot jóvá-
tegyék. Már a Tanítók Országos Bizottságá-nak 
budapesti gyűlésén közölte az egyesület kikül-
döttje, hogy a határozat félreértésen alapult 
és jóvá fogják tenni. A tagok nagy részének 
kértére azután az egyesület november 26-án 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a régebbi 
határozatot hatályon kívül helyezték és el-
határozták, hogy harminctagú küldöttséget 
menesztenek a miniszterhez, annak igazolásául, 
hogy távol állott tőlük a szocialista irányzat 
fölkarolása. A küldöttséget Sudy K. János 
egyesületi elnök és Zágróczky Gyula királyi 
tanácsos, tanfelügyelő vezették. Sudy K. János 
beszédében hangoztatta, hogy az egyesület 
első határozata félreértésen alapul és valótlan 
az a hír is, hogy az egyesület bizalmatlanságot 
szavazott a kormánynak. A bizalom kérdését 
ugyanis a közgyűlésen nem érintették. Apponyi 
Albert gróf rendkívül melegen fogadta a ; 

' küldöttséget. Hangoztatta, hogy ő már régeb-
ben tudta, hogy az ismeretes határozatot csak 

j pillanatnyi elkeseredés hatása alatt hozták meg. 
! Ami a tanítók fizetésrendezésének kérdését i , 

illeti, erre nézve csak annyit mondhat, hogy 
évtizedes mulasztások pótlása néhány hét alatt 
nem vólti lehetséges, annál kevésbé, mert a 

j fizetésrendezés ügyében számot kellett vetni 
azzal is, hogy hazánknak és a magyarságnak 
ellenségeit ne részesítsük fizetésjavításban. Ki-
jelentette, hogy a fizetésrendezésnél elmegy a 
legvégső határig, amelyet az állam pénzügyi 
helyzete megenged, és ebben a tekintetben már 
egyetértésre jutott minisztertársaival. Állás-
pontját már cs költségvetés tárgyalásánál is 
jelezni fogja és nemsokára külön törvényjavas-
latot is fog előterjeszteni, amely az 1868-iki 
törvény sérelmes szakaszait hatályon kívül 
fogja helyezni. Emellett arra fog törekedni, 
hogy az állam pénzügyi erejének erősödésével 
párhuzamosan, fokozatosan tovább is könnyítse 
a tanítók helyzetét. A tanítók hazafiságában 
soha sem kételkedett és épen ezért kezdetben 
meglepte a határozat, de most már látja, hogy 
csak félreértésről van szó. A maga részéről 
kéri a tanítóságot, hogy ne adjon hitelt a rossz-
akaratú rágalmaknak. A miniszter azután be-
mutattatta magának a küldöttség tagjait, amivel 
a tisztelgés véget ért. A küldöttség azután 
Tóth János államtitkárnál, továbbá Haláss 
Ferenc miniszteri és Kacskovics osztálytaná-
csosoknál tisztelgett. Halász Ferenc hangoz-
tatta, hogy a nagyváradi eset, amellyel kap-
csolatosan a kormányt annyira megtámadták, 
félreértésen alapul. Nagyvárad város ugyanis 
nem a város pénzéből akarta a tanítók hely-
zetét javítani, hanem az államhoz fordult s a 
válasz így természetesen nem lehetett más, 
mint hogy a nagyváradi tanítók is várjanak 
az általános fizetésrendezésig. 

A „keret". 
Forma dat esse rei. Mondja a régi — magyar. 

Bármilyen jelentős is azonban a forma, nem 
maga a res. Maga a dolog mindenekfölött való. 
A forma csak annyiban érdemel figyelmet, 
amennyiben a dolognak lehető legtökéletesebb 
jelentkezését biztosítja. 

Mi tanítók ugyancsak régi magyarok vagyunk : 
48* 
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oly sokát adunk a formára, hogy erőnk jó-
részét a keret-kieszelésre és esinálásra veszte-
getjük. Elég naivak vagyunk azt hinni, hogy 
minden megváltozik majd, ha ú j keretet csiná-
lunk. Mintha bizony a keret volna minden s 
nem a méz, mely azt betölti és mint összetartó 
eszközt értékessé teszi. 

Egyesületeink alapszabályait gyakran módo-
sítjuk. Szűkítjük, tágítjuk, formáljuk a keretet. 
Ebben a pepecselő, az érdemleges tevékenység-
től időt és erőt rabló munkában főleg a szabad-
egyesületek tűnnek ki, de elég szép rekordot 
érnek el a többiek is. 

Országos szervezetünk sem képez kivételt. 
Kezdetben „Szövetség"-et akartunk. Nem 

akarta a kormány. Csinált „Országos Tanító-
gyülés"-t. 

Az intézmény nem volt ideálunk. Nagyon is 
vegyes és sok tekintetben a házigazda befolyása 
alatt álló társaság volt. Mindazonáltal kezdtünk 
vele megbarátkozni. 

Mikor belemelegedtünk volna, ez a keret 
nagy hirtelenséggel összeomlott, néhány hatá-
rozatában becses emlékeket hagyva maga után. 

A „szabad keretválasztás joga (hála a Tisza 
Kálmán takarékoskodásának) visszaszállt" a 
tanítóságra. 

Keretnélküli állapotunk miatt nem kellett 
sokáig búslakodnunk. Jöt t a Végrehajtó Bi-
zottság. 

Ez a keretünk, ominózus neve ellenére is, jó 
munkát végzett. Exponense, elismerésre méltó 
képviselője volt a tanítói közérdekeknek. 

Jött az Országos Bizottság, a tanítóság kép-
viseleti alapon, a közakarat kifejezésre juttatá-
sára konstruált szervezete. 

Ez a modern idő szellemének megfelelően 
alkotott szervezet van érvényben ma is. És re-
mélem, lesz a jövőben is. Lehetnek e szerve-
zetnek apró-cseprő hibái, alapszabályai részleges 
módosításra szorulhatnak; de maga a keret a 
mi viszonyaink között a legtermészetesebb, a 
legjobb. 

Nincs tehát ok az alap megbolygatására, új 
keret kieszelésére, szerkesztésére, építésére. 

És mégis . . . mégis, mintha némelyek már 
únnák ezt az alapjában modern és a tanítói 
közvélemény és közakarat megnyilatkozására 
alkalmas keretet. 

Nemcsak azokra célozok, akiknek azért rossz 
a keret, mert nem az ő kezükbe került, hanem 
azokra, akik a közügy érdekében vágyakoznak 
új keret után. Mert ilyenek is vannak. Nem 
sokan, de vannak. 

Ilyenek a „Szövetség"-esek. 
Az újabb „ Szövetséges "-ek nem ismerik a 

régi szövetségi mozgalmakat ; a tanítóegyesüle-
tek hajdani szabadságharcait. Nem tu Iják, 

hogy „Szövetség", mint országos szervezet, a 
tanítóság közéletében meghaladott álláspontot 
képvisel. Az Országos Bizottság a maga kép-
viseleti formájában a legjobb, legalkalmasabb 
szövetség. 

Reformálására sincs semmi szükség. A fész-
kelődés, újból való szervezkedés csak arra 
lehetne esetleg jó, hogy a mostani vezetőséget 
elkedvetlenítse, vagy valamiképen kinullázza, 
útat nyisson az akarnokoskodásnak. 

Minden alapot nélkülöz az a hangoztatott 
vád, hogy az egyetemes gyűlés kiküldöttei miatt 
nem nyilvánulhat meg a tanítóság közakarata. 
Ellenkezőleg, úgy áll a dolog, hogy az Egye-
temes gyűlés kiküldöttei a Zíö.?akarat képviselői, 
akiket mint ilyeneket módjában van a következő 
egyetemes gyűlésnek felelősségre vonni és a 
jövőre nézve elejteni. Kitudni a Bizottságból 
az egyetemes gyűlés kiküldötteit, szembehelyez-
kedés volna a tanítóság /«^akaratával. Erről 
szó sem lehet. De a legkisebb ok sincs az ilyen 
célzatú „reformálás"-ra. Ha valami kifogásolni 
való van az egyetemes gyűlés által kiküldött bi-
zottsági tagok magatartásában, az nem eiőtérbe-
nyomulásuk, ellenkezőleg visszahúzódásuk. így 
a folyó évi augusztus hó 27-iki közgyűlésen 
— melynek választási aktusa miatt a „reform"-ot 
némelyek hangoztatják — a leszavazott 128 
bizottsági rendes tagból 104 volt egyesületi 
kiküldött s csak 24 az egyetemes tanítógyűlés 
delegáltja. 

Nincs tehát semmi szükség az intézmény 
„reform"-jára. Nincs szükség ú j keretre. Csak 
minden tekintetben megfelelő tartalom kell a 
keretbe. 

(Székelyudvarhely.) Ember János. 

A népjólét előmozdítása. 
(Befejező közlemény.) 

Áttérek most már a népvezetés kérdésére. 
A néplélek olyan, mint a gyönge, fejletlen 

és gyámoltalan gyermek : vezetésre, támogatásra 
szorul, azt mintegy ösztönszerűleg keresve keresi 
s onnan veszi, ahonnan kapja. 

Ezt a vezetést a gazdasági ismétlő-iskolában 
és az ifjúsági egyesületben a tanító gyakorolja. 
Már a gazdakörben és tovább folytatólag min-
den társadalmi téren létesített egyesületi, szö-
vetkezeti vagy egyéb mozgalomban egyedül a 
tanító vezetői munkája nem elegendő s siker 
csak úgy remélhető és érhető el, ha a vezetés-
ben és irányításban a tanító mellett a község 
(különösen kisebb községeket értve) egész értel-
misége szívvel-lélekkel résztvesz. 

Vegyék tehát kezükbe — vállat vállhoz 
vetve s a felekezeti és nemzetiségi különböző 
tekinteteket akciójuk köréből gondos tapintat-
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tal és előrelátással kikapcsolva — községenként 
a nép szellemi, erkölcsi és anyagi téren való veze-
tését azok, akiket műveltségük, társadalmi állá-
suk erre hivatottakká tesz : a lelkészek, tanítók, 
jegyzők és intelligens gazdák ; mint állandó 
jellegű, határozott célók szerint működű kultu-
rális szervezet illeszkedjenek be községük társa-
dalmi életébe. Tegyék ezt szeretettel, kedvvel, 
lelkesedéssel, meggondolván azt, hogy a „lenni 
vagy nem lenni" kérdése elé jutott nép meg-
mentése egy ú j és igazi honfoglalás, mely 
náluk nélkül végbe nem mehet. 

Es itt nem habozok rámutatni arra a — 
úgy hiszem, közismert — sajnálatos tényre, 
hogy igen sok községben az említett és veze-
tésre hivatott tényezők — különösen a lelké-
szekről, tanítókról és jegyzőkről': „a XX. szá-
zad valódi népnevelőiről" szólok — vállvetett 
és egyetértő munkálkodás helyett kicsinyes 
indokokból vagy elfogultságból egymással foly-
tonos egyenetlenségben, sőt hadilábon élnek, 
ami a nép előtti tekintélyüknek és erkölcsi be-
folyásuknak a lehető legnagyobb kárára van. 

De nagy kárára van a közügynek is. 
Az ilyen községben u. i. lehetetlen bármely 

közhasznú mozgalmat sikerre juttatni. Amit 
ezen tényezők egyike épít, azt a másik vagy 
a többi a legnagyobb könnyűséggel lerontja; 
így aztán az a kényszerhelyzet áll elő, hogy 
— ha óhajtana is — egyik sem csinál társa-
dalmi téren semmit. 

Kiváló fontossággal bír a falusi népjóléti 
mozgalmak sikerére, sőt nélkülözhetetlen, a 
községbeli intelligens gazdák, földbirtokosok 
vezető és támogató részvétele ; nem szüksé-
ges azonban bővebben bizonyítgatnom, hogy 
e tekintetben eddig sok helyen hiányzott 
a kellő érdeklődés. Igen kívánatos, hogy ez az 
ügy javára,1 mielőbb mindenütt megváltozzék. 

Egy érdekes és eddig szokatlan irányú hiva-
talos körrendelet volt lapunkban a múltévekben 
megismertetve, melyet Kolozs vármegye alispánja 
a vármegye főszolgabíráihoz és a rendezett 
tanácsú városok tanácsához 16.924/901. sz. a. 
adott ki s melyben a birtokos-osztályt a köz-
ségek társadalmi és közéletének vezetésére és 
irányítására buzdítja. 

Vájjon nem járhatnának-e el az ország összes 
közigazgatási főhatóságai e tekintetben hasonló-
képen ? 

* 

Összegezzük már most az előadottakat s  
feleljünk meg összevontan — javaslat alakjá-
ban — erre a kérdésre, hogy : miként lehetne 
az eddigiekből kifolyólag a néptársadalom szer-
vezésére és vezetésére a községek jelenleg több-
nyire széthúzó és széttagolt értelmiségét állandó 
jellegű vezető szervezetbe foglalni s ekként, a 

fölsorolt eszközök és intézmények fölhasználá-
sával, pusztulásnak indult népünket a haladás 
és boldogulás útjára vezetni és eljuttatni? 

Mielőtt azonban javaslatomra reátérnék, előre-
bocsátom, miszerint tudatával bírok a megoldás 
rendkívüli nehézségeinek ; de tudom azt is, 
hogy nagy és rendkívüli célok mindenkor nagy 
és rendkívüli eszközöket is igényeltek. Mikor 
a nemzet zömét és erejét képező társadalmi 
osztály megmentésének 12-ik órája elérkezett 
— sőt már talán el is mult — a kérdést ke-
gyes óhajtásokkal, frázisokkal, szónoklatokkal 
s az eddigi elégtelennek bizonyult eszközökkel 
elintézni nem lehet. 

A gyakorlati életben megérlelődött vélemé-
nyem szerint a cél elérése érdekében a követ-
kezőkre lenne szükség: 

1. A Magyar Gazdaszövetség — az ál-
lam hathatós támogatása mellett — mielőbb 
akként lenne szervezendő, hogy az az eddigi-
nél sokkal nagyobb anyagi erővel, kiterjedtebb 
föladati és hatáskörrel fölruházva, a (különösen 
falusi) néptársadalom szervezését és irányítását, 
községről községre menve, mielőbb a leghatá-
lyosabban és eredményesebben megvalósíthassa. 

2. Amennyiben úgy a Magyar Gazdaszövet-
ség, mint a gazdakör célja kifejezetten a kis-
emberek — tehát a nép — érdekeinek védelme 
és előmozdítása, címük nem fedi kellőleg e 
célt, ezért (a mai szociális világban) talán he-
lyesebb lenne, ha a gazdakör elnevezést a nép-
kör elnevezés váltaná föl. Az Országos Magyar 
Gazdaszövetség címe sem maradna meg. Ugyanis 
ily fokozatok állapíttatnának meg: községen-
ként lennének községi népkörök, vidékenként, 
megyénként vagy járásonként népkörök kerü-
leti szövetsége és az országos központban a 
magyarországi népkörök országos szövetsége. 

3. Rendelné el a törvényhozás, miszerint 
minden község köteles nemcsak az eddig el-
rendelt gazdasági ismétlő-iskolát, hanem ezen-
kívül ifjúsági egyesületet és népkört is létesíteni. 

4. Ezeknek létesítése, vezetése és gondozása 
tekintetében a községi elöljáróságok — külö-
nösen jegyzők — továbbá a lelkészek és tanítók 
kötelességszerű ( !) teendői alkalmas úton-módon 
és kellő hatályossággal állapíttatnának meg. 

5. Az ifjúsági egyesületek vezetését a hely-
beli tanítók — a munkamegosztás alapján — 
kivétel nélkül kötelesek lennének teljesíteni. 

6. A községi népkörnek — a 4. pontból ki-
folyólag — a helybeli lelkészek, tanítók és 
jegyzők hivatalból tagjai lennének; a kör mű-
ködéséért és virágzásáért hivatali felelősséggel 
tartoznának. (Enélkül hasztalan minden nagyobb-
arányú kezdeményezés.) 

A lelkészek felelősségre vonása talán az 
állami fizetéskiegészítéssel (kongrua) hozatnék 
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összefüggésbe s e tekintetben, valamint a taní-
tók felelőssége tekintetében a kir. tanfelügyelők 
ellenőrző, illetve rendelkező hatásköre állapít-
tatnék meg; a jegyzők fölötti rendelkezés és 
felelősségrevonás e tekintetben is a főszolga-
bírákra tartoznék. 

7. A községi népkörök, kerületi szövetségek 
és az országos szövetség egymással alapszabály-
szerű és szerves összefüggésben s állandó össze-
köttetésben állanának, miből kifolyólag a nép-
kör működése fölött a felügyeletet első fokon 
— a kir. tanfelügyelővel és főszolgabíróval 
összeköttetésben — a kerületi szövetség, másod-
fokon az országos szövetség és harmadfokon 
a földmívelésügyi minisztérium gyakorolná. A 
társadalmi jelleg azonban mindamellett fönn-
tartandó lenne. 

Ily — lehető széles alapon fölépített — 
szervezetben a néptársadalom összes osztályai-
nak méltányos és jogos érdekei harmonikus 
kielégítést— jobban mondva előmozdíttatást — 
találhatnának s így ez osztályoknak külön, 
esetleg ellentétes törekvéseket tápláló csopor-
tokra való széttagozódása, mint nemzettársa-
dalmi szempontból fölötte káros és veszélyes 
dolog, a lehetőségig csökkenthető, sőt talán 
idővel teljesen megszüntethető is lenne. 

8. A gazdasági ismétlő-iskolák, ifjúsági egye-
sületek és népkörök közötti természetes kap-
lat ápolására gond lenne fordítandó. 

9. Az ifjúsági egyesületek és népkörök költ-
ségei részben az illető községek által, részben 
társadalmi úton fedeztetnének. 

10. Annak a tanítóságnak, mely a minden-
napi és ismétlő-iskolában, ifjúsági egyesületben, 
nép- vagy gazdakörben, szövetkezetekben és 
általában mindenféle társadalmi és népjóléti 
mozgalmakban igénybe vétetik : ehhez elegendő 
fizikai időre és megfelelő képzettségre van szük-
sége s megfelelő fizetésre jogos igénye. 

Elegendő idővel csak úgy fog rendelkezni a 
tanító, ha az iskolai tanítási rendszer úgy refor-
máltatik, hogy a tanító heti tanítási óráinak száma 
legföljebb 20—22-ben állapíttatik meg; különben 
egyik föladatnak sem bír kellőleg megfelelni. 

Tekintve továbbá, hogy ezen föladat egy 
község életében minden téren irányadó, úgy-
szólván „mindenesa-szerepet betölteni, továbbá 
— eközben és e célból — osztálykérdéseket, 
ellentéteket összeegyeztetni, kiegyenlíteni és át-
hidalni, sok tudást, elméleti és gyakorlati szak-
ismeretet kíván, eme föladatnak a tanítóság 
csak úgy lesz képes kellőleg megfelelni s he-
lyét a község vezető értelmisége körében meg-
állani, ha a a tanítók képzettsége a jelenleginél 
jóval magasabbra és egyező színvonalra emel-
tetik s ha a tanítóképzés mielőbb oda fejlesz-
tetik, hogy az az egyetemen nyerjen befejezést. 

"Végül a tanítóság ily széleskörű és nagy-
fontosságú munkásságának, nemkülönben jeles 
képzettségének természetes következménye lenne, 
hogy fizetése arra a fokra emeltetnék föl, ami 
őt ezen az alapon jog és igazság szerint meg-
illeti. Ezen a téren u. i. csak lelkes és odaadó 
munkásságnak lehet sikere ; ily munkásság pedig 
csak sorsával megelégedett tanítóságtól várható. 

A további részletkérdéseket el is hagyhatom. 
* 

íme így lehetne, véleményem szerint, köz-
népünk s általában földmívelő társadalmi osz-
tályaink előhaladását, jólétének előmozdítását, 
a társadalmi összhangot, békét és egységet 
(ez lenne a honfoglalás!) a legtermészetesebb 
és célravezetőbb úton mielőbb és legbiztosabban 
megvalósítani. Ekként az ily méretű és mélyre-
ható akció a népjólét előmozdításának szín-
vonaláról a társadalommentés, sőt megteremtés 
színvonalára emelkednék. 

Indokolt ezek után még az a kérdés, hogy 
addig, míg a fölsorolt összes intézmények köz-
ségünkben létesülhetnek s községünk a nagyobb-
arányú s talán országos akció körébe bevonat-
nék, e tekintetben a tétlen várakozás kényelmes 
álláspontjára helyezkedjünk-e ? 

Nem, sőt ellenkezőleg. Tegye meg addig is 
e tekintetben mindenik kötelességét. Készüljön 
mindenekelőtt s teljes erővel a reá váró nagy 
föladatra; azután tegyen ott és anny.t, ahol s 
amennyit tehet ; ezenkívül minden erejét arra 
összpontosítsa, hogy a fölsorolt intézmények 
létrejöttét saját községében mielőbb megvalósítsa, 
hogy az előbb-utóbb országosan megindítandó, 
mélyrehatóbb társadalmi és népjóléti akció 
(minek mielőbbi megindítása érdekében szintén 
mindent kövessen el) annak idején — már a 
kezdet nehézségeibe nem ütközve — szilárd és 
biztos alapra legyen fektethető. 

Sikerünk a nemzet sikere lesz. A népoktatás-
ügy s a néptanító pedig mielőbb kiemelkedik 
abból a Hamupipőke-szerepből, melyben — a 

i kétségtelenül nagy haladás dacára is — még 
I ma is van, s elfoglalja azt a helyet, mely őt 
I hitünk szerint megilleti. 

A továbbiak a közvetlenül érdekelt államra 
és társadalomra tartoznak. 

Még csak egyet. 
A néptársadalom szervezésének és vezetésbe 

vételének tizenkettedik órája is elmúlt. Ha nem 
szervezi s egészséges és természetes alapon való 
vezetéséről nem gondoskodik mielőbb az állam, 
majd — sőt máris — szervezik és vezetik 

i (hova-tovább menthetetlenebbüi) az állam- és 
nemzetellenes fâktorok. Csakhogy azt a magyar 
nemzet géniusza nem fogja megköszönni. 

Tehát „Videant consules!" 
(.Szatmárnémeti.) Károlyi Sáwlor. 
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A székesfőváros közoktatási sze-
mélyzetének nyngdíjszabályzata. 

Bényi Dezső székesfővárosi tanácsnok második, 
szintén derék munkája a székesfőváros közok-
tatási személyzetének nyugdíjszabályzat-terve-
zete, melyet a tanácshoz előterjesztett. Az 
alábbiakban ismertetjük e tervezet következő 
pontozatait : 

Általános határosatok. Az ellátási igény két-
féle: állán ió, vagy csak egyszersminden korra 
szóló. Állandó ellátás az alkalmazottat vagy 
feleségét megillető nyugdíj és a gyermekek 
neveltetési pótléka. Egyszersmindenkorra szél 
a végkielégítés és a temetési járulék. Ellátásnak 
van helye : a) ha a közoktatási intézeteknél 
alkalmazott személyzet tagja elaggulás, betegség, 
testi vagy szellemi fogyatkozás miatt hivatásá-
nak betöltésére képtelenné válik ; b) ha 65. 
életévét betöltötte ; c) ha a reál-, felső keres-
kedelmi, felsőbb leány- vagy iparrajziskolai 
személyzet tagja — kivéve a polgári iskolai 
képesítésű felsőbb leányiskolái tanítónőket — 
az alább következő §-ok értelmében beszámít-
ható 30 évig, a közoktatási személyzet minden 
más tagja 35 évig, a szolgai létszámhoz tartozó 
személyzet tagja pedig 40 évig szolgált. Azon 
szolgálati időből, melyet a reál-, felső keres-
kedelmi-, felsőbb leány- vagy iparrajziskolai 
személyzet tagja nem ilyen iskolánál töltött el, 
föltéve, hogy ez a megelőző szolgálat tíz évnél 
többre terjedt, a tíz éven fölüli időnek minden 
egy és egynegyed szolgálati éve egy évet 
számít. Viszont azon szolgálati időből, melyet a 
közoktatási személyzet minden más tagja reál-, 
felső kereskedelmi, felsőbb leány- vagy ipar-
rajziskolánál töltött el, föltéve, hogy ez a meg-
előző szolgálat tíz évnél többre terjedt, a tíz 
éven fölüli időnek minden szolgálati éve egy 
és egynegyed évet számít. Akik a 65. élet-
évüket betöltötték, vagy pedig a kötelezett 
legmagasabb (harminc, harmincöt és negyven 
évi) szolgálati időt kitöltötték, szolgálatképte-
lenségük külön megállapítása nélkül is nyug-
díjazhatok. Sem a maga, sem pedig özvegye 
vagy árvája részére állandó ellátást vagy egy-
szersmindenkorra szóló részeltetést nem igényel-
het az : a) aki bírói ítélettel avagy fegyelmi 
úton jogerősen hivatalvesztésre ítéltetett ; b) aki 
állásáról lemondott; c) aki oly cselekmény vagy 
mulasztás elkövetése után, amely hivatalból 
való elbocsátását vonta volna maga után, ön-
gyilkossá lesz, megszökik, vagy aki ellen ilyen 
cselekmény, illetve mulasztás miatt a bűnvádi 
vagy fegyelmi eljárás bármely más okból nem 
foganatosítható. Ezekben az esetekben azonban 
az ellátásból való kizárást fegyelmi ítélettel 
kell kimondani. Eltűnt és föl nem található 

alkalmazott nejének és gyermekeinek, ha egyéb-
ként a szabályszerű föltételek megvannak, az 
özvegyek és árvák számára a szabályzat által 
megállapított állandó ellátást ideiglenesen mind-
addig utalványozni kell, míg a férj, illetőleg 
az apa vagy anya elő nem kerül, avagy tör-
vényesen holtnak nem nyilvámttatik, hacsak 
az ellátás élvezetére jogosító föltételek előbb 
meg nem szűnnek. Az özvegyet illető végki-
elégítés csakis az eltűnt férj bírói úton való 
holttá nyilvánítása után utalványozható. Az 
ellátási összeg kiszabásánál alapul veendők : 
a) a beszámítható szolgálati idő; b) a legutol-
jára élvezett rendszeres évi fizetés és korpótlék ; 
c) a legutoljára élvezett lakáspénznek, illetőleg 
azoknál, akik természetben kaptak lakást, a 
fizetési szabályzat értelmében a fizetéshez mért 
lakáspénznek felerésze. A működési és helyet-
tesítési pótlékok vagy egyéb mellékjárandóságok 
az ellátás megállapításánál figyelembe nem 
vehetők. Beszámítható az a szolgálati idő, 
melyet az illető a 20. életév betöltése után 
rendszeresített álláson töltött, és kezdődi* : a) az 
1885. évi november hó l- ig szolgálatba lépett 
egyénekre nézve attól a naptól fogva, amelyen 
a székesfővárosnál az első hivatali esküt le-
tették; b) a most jelzett időponton túl alkal-
mazottaknál pedig a hivatali eskü letételét 
követő hó első napjával. A 20. életév betöltése 
előtt — habár rendszeresített álláson és eskü 
alatt eltöltött szolgálati idő — azonban be nem 
számítható. Az ideiglenes minőségben töltött 
szolgálat, amennyiben az alkalmazás később 
véglegessé vált, a törzsnyugdíjjáruléknak és az 
állandó nyugdíjjáruléknak 5% os kamattal való 
megfizetése mellett, az ellátás alapjául beszámí-
tandó. A polgári iskoláknál, valamint a maga-
sabb iskoláknál ideiglenes minőségben eltöltött 
szolgálati idő csak abban az esetben számítható 
be, ha az alkalmazás legalább heti tíz órára 
terjedt. Az 1896. évi június hó 24-én hozott 
közgyűlési határozat, amely kimondotta, hogy 
a honalapítás ezredik évfordulójának emlékére 
a székesfőváros mindazon rendszeres alkal-
mazottai, valamint ezek özvegyei és árvái 
javára, akik 1896. évi január hó 1-én vég-
leges minőségben tényleg szolgálatban állottak, 
a nyugdíjszabályzat alapján való ellátásuk ese-
tén az ellátási összeg megállapításának alapjául 
veendő szolgálati időhöz egy év hozzászámít-
tassék, anélkül, hogy az illetők ezen egy év 
után nyugdíjjárulékot fizetni tartoznának: vál-
tozatlanul fönnmarad. A szolgálatnak meg-
szakítás nélkül valónak kell lennie. A meg-
szakítás előtti szolgálat ellátási alapul nem 
vehető, kivéve azt az esetet, ha a székesfőváros 
által nyugdíjazott egyén ismét tényleges székes-
fővárosi szolgálatban alkalmaztatik. Ebben az 
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esetben, a székesfőváros által való ellátás alkal-
mával, a korábban eltöltött székesfővárosi szol-
gálati idő is a fokozatos nyugdíj megszabásának 
alapjául beszámítandó, ide nem értve azt az 
időt, melyet az illető nyugdíjas állapotában 
töltött. A szolgálati idő megszakításának nem 
tekinthető: a) a véderőtörvény által elrendelt 
tényleges katonai szolgálatban és a fegyver-
gyakorlatokon, továbbá b) a szabadságon vagy 
rendelkezési állapotban töltött idő. De ha akár 
a szabadság, akár a tényleges szolgálat nélkül 
való rendelkezési állapot egy évnél tovább tart, 
az egy évet meghaladó idő az ellátás meg-
szabásánál figyelmen kívül hagyandó. Aki köz-
vetlenül akár választás, akár kinevezés folytán 
más iskolafönntartó szolgálatából lép át a 
székesfőváros szolgálatába, annak a fővárosnál 
való ellátása esetén mindazon szolgálati ideje 
beszámíttatik, amely ottani ellátásánál figye-
lembe jött volna. Magától értetik, hogy a viszo-
nosság alapján csak oly szolgálati idő számít-
tatik be, amely után az illető bármiféle ellátás-
ban még nem részesült. 

Nyugdíjazás. Ha az ellátás föltételéül meg-
szabott körülmények beállta alkalmával az 1. 
§-ban jelzett személyzet tagjai az előző §-ok 
értelmében beszámítható tíz évi szolgálati idővel 
bírnak, nyugdíjban részesíttetnek. Ha a személy-
zet valamelyik tagja hivatalos eljárás közben 
szenvedett baleset folytán válik szolgálatképte-
lenné, akkor — ha beszámítható szolgálati ideje 
még tíz évre nem terjed is — ő, illetőleg 
özvegye és árvái ugyanazon ellátásban része-
sítendők, mintha már tíz évet szolgált volna, 
ha pedig beszámítható szolgálati ideje a tíz 
évet meghaladja, akkor az ellátás kiszabásánál 
szolgálati éveihez további három év számítandó. 
A nyugdíjazás, ahhoz képest, amint az ellátás 
indokául szolgáló körülmények ideiglenes vagy 
állandó jellegűek : vagy ideiglenes, vagy végleges 
lehet. Az évi nyugdíj tíz évi beszámítható szol-
gálati idő titán a legutóbb élvezett s e sza-
bályzat 7. §-a értelmében beszámítható évi 
illetmény áO'/o-ában állapíttatik meg. Ehhez 
az összeghez a többi szolgálati évek után ugyan-
csak a beszámítható járandóságoknak következő 
'/o-ai járulnak és pedig : • a) a harminc évi 
szolgálatra kötelezett alkalmazottaknál 3 % ; 
b) a harmincöt évi szolgálatra kötelezetteknél 
2'4°/e ; c) a negyven évi szolgálatra kötelezet-
teknél 2°/o —• mindaddig, míg harminc, har-
mincöt, illetőleg negyven évi szolgálat után a 
nyugdíj magával a legutóbb tényleg élvezett 
járandóságok évi összegével föl nem ér. A 
nyugdíj megszűnik: a j ha a nyugdíjazott egyén 
meghal ; b) ha az illető a magyar állam polgára 
lenni megszűnik; c) ha becstelenítő bűntett, 
vagy abban való bűnrészesség miatt ehtéltetik; 

d) ha a 6. § c) pontjában körülírt eset áll be ; 
e) ha az ideiglenesen nyugdíjazott egyén azon 
ok megszűntével, amely miatt nyugdíjba helyez-
tetett, a hatóság fölhívása dacára a fölhívás 
vételétől számított harminc nap alatt előbbi 
állását vagy annak megfelelő alkalmazást el-
fogadni vonakodik; f ) ha az illető a székes-
főváros szolgálatában rendszeresített állásra 
állandóan alkalmaztatik. A nyugdíj élvezete 
ideiglenesen fölfüggesztetik, ha a nyugdíjazott 
az államnál, vagy más iskolafönntartónál állandó 
évi fizetéssel egybekötött alkalmazást vállal és 
pedig ezen alkalmaztatás tartamára oly mérv-
ben, mint amely mérvben újabbi fizetése a 
nyugdíjjal együtt meghaladja a nyugdíjaztatás-
nak alapjául szolgált székesfővárosi illetményeit. 

Végkielégítés. Ha az ellátás föltételéül meg-
szabott körülmények előbb állanak be, mintsem 
az 1. § értelmében az ellátásra jogosult személyzet 
tagja tíz évi beszámítható szolgálati idővel bír, 
ily esetekben — föltéve, hogy a 13. §-ban 
foglalt kivétel nem forog fönn — végkielégítés-
nek van helye. Ha a végkielégítésben részesített 
egyén ismét a székesfőváros szolgálatába lép, 
újabb ellátása esetén a végkielégítés előtti szol-
gálat csak akkor fog beszámíttatni, ha újabb 
szolgálatbaléptétől számított két év alatt a vég-
kielégítési összeget teljesen visszatérítette. 

Az özvegyek ellátása. A jelen szabályzat 
értelmében ellátásra jogosított egyének özvegyei 
szintén ellátásra tarthatnak igényt, ha az özvegy 
az elhunyttal annak tényleges szolgálata idejé-
ben vagy még azelőtt törvényesen egybekelt, 
a házasság megkötése a férj halála napját 
legalább fél évvel megelőzte és a férj elhunyta 
alkalmával attól törvényesen elválva nem volt 
s végül, ha a férjével annak haláláig együtt 
élt. Amennyiben pedig az özvegy férjével együtt 
nem élt volna, a nyugdíjazási hatóság belátá-
sára bízatik, hogy a fönnforgó viszonyok mér-
legelése mellett, az illető özvegyet, ellátásban 
részesítse-e vagy sem. Az özvegyi ellátásra való 
igény azonban be nem áll: a) ha a házasság 
a férj nyugdíjazott állapotában köttetett, kivéve 
azt az esetet, ha a férj az egybekelés után 
ismét a székesfőváros szolgálatába lépett és 
legalább három évig szolgált ; b) ha a házasság 
kötése alkalmával a férj ugyan' még tényleges 
székesfővárosi szolgálatban állott, de már 60. 
életévét túlhaladta, kivévén azokat az eseteket, 
ha a férj a házasság megkötése után még leg-
alább három éven át szolgált, vagy ha a házas-
ságból gyermekek származnak, vagy az által 
gyermek törvényesíttetett; c) ha az özvegy 
erkölcsi magaviselete miatt az ellátás enge-
délyezésére nem méltó. A székesfőváros szolgá-
latában vagy nyugdíjas állapotban elhunyt nők 
után visszamaradt özvegy férjek a temetési 
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járulékon kívül semminemű ellátásra igényt 
nem tarthatnak. Ha a férj elhunytakor tíz évet 
meghaladó beszámítható szolgálati idővel bír, 
özvegye nyugdíjban részesíttetik. A jelen sza-
bályzat 1. g-a értelmében ellátásra jogosult 
alkalmazottak özvegyei, és ped'g a közoktatási 
személyzethez tartozók, a férj beszámítható java-
dalmazásának (7. §) 50"/»-át kapják özvegyi 
nyugdíj fejében. Az özvegyi nyugdíj összege a 
közoktatási személyzethez tartozók özvegyeinél 
800 koronánál kevesebb nem lehet. Az özvegyi 
nyugdíj élvezete életfogytiglan terjed, végleg 
megszűnik azonban: a ) ha az özvegy a magyar 
állam polgára lenni megszűnik ; b) ha ismét 
férjhez megy. Ha azonban újból özvegységre 
jut és vagyontalanságát, valamint azt, hogy 
másnemű ellátásban nem részesül, kellően iga-
zolja, előbbi nyugdíjigénye a kérvény benyúj-
tásának időpontjától kezdődőleg ismét föléled; 
c) ha becstelenítő bűntett vagy abban való 
bűnrészesség miatt hűnfenyítő úton jogerős 
ítélettel elítéltetik ; d) ha az özvegy erkölcstelen 
életet folytat. Ha a székesfőváros közoktatási 
intézeteinél alkalmazott egyén özvegye ismét 
fővárosi alkalmazotthoz megy férjhez és újból 
özvegységre jutván, második férje után szintén 
igényelhet özvegyi nyugdíjat: akkor az első 
férje után már tényleg élvezett és a második 
férje után járó két özvegyi nyugdíj közül a 
kedvezőbbet választhatja. Ha a férj szolgálati 
ideje elhunytakor még tíz évre nem terjedett, 
akkor özvegye egyszersmindenkori végkielégí-
tésben részesül. Az özvegyi végkielégítés ugyan-
olyan összegre terjed, mint amelyet ellátása 
esetén maga a férj kapott volna. Ha az özvegy 
akár a székesfőváros, akár pedig az állam vagy 
valamely társhatóság, illetve iskolafönntartó 
szolgálatában rendszeresített állomáson működik, 
ez a körülmény az özvegy ellátására való igé-
nyeit semmiféle irányban sem befolyásolhatja. 
A közoktatási személyzet nőtagja az őt saját 
alkalmaztatása után megillető nyugdíjra vagy 
végkielégítésre abban az esetben is igényt tarthat, 
ha a férje még életben van, vagy férje után 
külön ellátást élvez, és folytonos ellátását akkor 
is megtartja, ha férje után csak később részesül 
ellátásban, vagy újra férhez megv. 

Árvák ellátása. A jelen szabályzat értelmé-
ben ellátásra jogosult személyzet nyugdíjképes 
vagy nyugdíjas állapotban elhunyt tagjainak 
azon törvényes, törvényesített vagy örökbe 
fogadott gyermekei, akik atyjuk tényleges szol-
gálata alatt vagy az előtt születtek, úgyszintén 
azok utószülöttei, nevelési pótlékban részesíttet-
nek. Nyugdíjképes vagy nyugdíjas nő hátra-
maradt gyermekei részére a neveltetési pótlék 
akkor is jár, ha atyjuk még életben van. Nem 
nyugdíjképes állapotban elhunyt vagy vég-
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kielégítésben részesített egyének árvái nevel-
tetési pótlékra igényt nem tarthatnak. Az 
árvákra nézve a neveltetési pótlék mindaddig, 
amíg' anyjuk életben van, fejenkét az atya, 
illetve az anya legutóbbi beszámítható illet-
ményének 8%-ában, ha pedig teljesen árvák, 
az atya, illetőleg anya legutóbbi beszámítható 
illetményeinek 15°/o-ában állapíttatik meg, oly-
képen, hogv a neveltetési pótlék az anya élet-
benléte alatt a közoktatási személyzet árváit 
illetőleg 160 koronánál kevesebbre és 300 
koronánál többre, teljesen árváknál 300 koro-
nánál kevesebbre és 600 koronánál többre, a 
szolgai létszámhoz tartozók árváit illetőleg 
az anya életben léte alatt 120 koronánál keve-
sebbre és 240 koronánál többre, teljesen árvák-
nál 240 koronánál kevesebbre és 400 koroná-
nál többre nem terjedhet. A teljesen árva 
gyermeket, ba nemcsak atyja, hanem anyja is 
a székesfőváros szolgálatában állott, a nevel-
tetési pótlék külön-külön mindkét szülő után 
megilleti, a pótlék összege azonban a közok-
tatási személyzet árváit illetőleg fejenként 800 
koronánál, a szolgai létszámhoz tartozók árváit 
illetőleg pedig fejenként 500 koronánál többre 
nem terjedhet. Az összes hátrahagyottak ellá-
tási illetményének évi összege, hozzászámítva 
az özvegyi nyugdíjat is, a nyugdíjazásnak alapul 
szolgált illetmények 75 százalékát felül nem 
haladhatja, amennyiben pedig felülhaladná, a 
többlet a gyermekek neveltetési pótlékából 
arányos részekben levonatik, amely esetben a 
neveltetési pótlék a megállapított minimumon 
alul is terjedhet. Teljesen szülőtlen s egyszer-
smind vagyontalan árvák, valamint olyan vagyon-
talan félárvák, akiknek .anyja a gyámi tiszttől 
elmozdíttatott, a részükre kirendelt gyám, 
gondnok, vagy az illetékes gyámhatóság kérel-
mére, a székesfőváros által fönntartott árva-
házakban neveltetnek, föltéve, hogy ez ellen 
az intézeti alapszabályok értelmében életkoruk 
tekintetéből vagy más szempontból akadály 
nem forog fönn. A neveltetési pótlék az árvák-
nak bezárólag 18 éves korukig já r ; azon mind-
két nembeli gyermekeknek azonban, akik iskolai 
tanulmányaikat hazai nyilvános tanintézetekben 
tovább folytatják s e köi ülményt igazoljak, a 
neveltetési pótlék 24 éves korukig folyósítandó. 
Ha az árva fiú egyéves önkéntesi katonai szol-
gálatát tanulmányainak közepette teljesíti, ré-
szére a neveltetési pótlék az egyévi katonai 
szolgálat tartamára is jár. Az özvegyi nyug-
díjnak bármi okból való megszüntetése vagy 
fölfüggesztése a neveltetési pótlék élvezetét 
sem meg nem szünteti, sem föl nem függeszti. 

Temetési járulék. Az özvegynek, valamint a 
szabályszerű kort még el nem ért árváinak 
az állandó, avagy egyszersmindenkorra szóló 
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ellátáson, jelesül az özvegyi nyugdíjon, vég-
kielégítésen és neveltetési pótlékon kívül teme-
tési járulékra is van igényük. A temetési járulék 
az elhunyt legutóbb élvezett beszámítható illet-
ményeinek, illetőleg nyugdíjának 25%-ából áll 
és 1200 koronánál magasabb összegre nem 
terjedhet. A tényleges szolgálatban, vagy nyug-
díjas állapotban elhunyt nőtanító után a sza-
bályszerű temetési járuléka visszamaradt özvegy 
férjet illeti, habár neje után egyébként ellá-
tásra számot nem tarthat. Ha a jelen szabály-
zat értelmében ellátásra jogosut személyzetnek 
végkielégítésre igényt tartó, nyugdíjképes vagy 
nyugdíjas tagja teljesen vagyontalanul hal el 
és utána sem özvegy, sem neveltetési pótlékra 
igénnyel bíró gyermekek nem maradnak, ebben 
az esetben a temetési járulék a temetési költ-
ségek fedezése céljából az elhunyt szüleinek, 
a szabályszerű kort meghaladott testvéreinek, 
vagy nagyszülőinek, ilyenek nem létében esetleg 
más rokonai közül annak, aki a jelzett költsé-
gek fedezését magára vállalja, adandó ki. 

Az ellátás iránt való eljárás. A közoktatási 
személyzetnek, valamint özvegyeinek és árvái-
nak ellátási ügyeiben a tanács határoz, kivéve 
a kegydíjazással kapcsolatos ügyeket, amelyek-
ben a törvényhatósági bizottság közgyűlése dönt. 

Az ezen szabály értelmében való eljárás 
vagy hivatalból, vagy az érdekelt fél kérel-
mére történik. Az eljárás hivatalból való meg-
indításának helye van a következő esetekben : 
a j ha ellátásra jogosult személyzet tagja hiva-
tásának betöltésére képtelenné válik; b) ha 
65-ik életévét betöltötte; c) ha hatósági szer-
vezés következtében állása megszűnik, anélkül, 
hogy előbbi illetményei mellett addigi állásá-
nak megfelelő más alkalmazást nyerne; d) ha 
a reáliskolai, felső kereskedelmi, felsőbb leány-
vagy iparrajziskolai tanár beszámítható harminc 
évi, a közoktatási személyzet minden más tagja 
harmincöt évi, a szolgai létszámhoz tartozó 
személyzet pedig negyven évi szolgálati idejét 
kitöltötte. Ellenben az érdekelt fél kérelmére tör-
ténik az eljárás akkor, ha özvegyek és árvák 
ellátásáról van szó. 

A nyugdíjjárulékok. A székesfőváros köz-
oktatási intézeteinél rendszeresített álláson akár 
állandóan, akár ideiglenesen (próbaidőre), de 
eskütétel mellett alkalmazott személyzet minden 
tagja első megválasztása alkalmával köteles a 
beszámítás alá eső illetményeinek 20"L-át a 
községi alapba beszolgáltatni. Minden magasabb 
illetménybe való belépéskor az illetméyek több-
letének iO°U-a illeti a nyugdíjalapot. Ezek a 
törzsjárulékok az illetményből 20 havi egyenlő 
részletekben a központi pénztár által levonat-
nak. A férj elhunytakor annak járandóságait 
netán terhelő hátralékos nyugdíjjárulékok az 

özvegy nyugdíjából vonandók le. A gyerme-
kek neveltetési járulékából ellenben hátralékos 
nyugdíjjárulék fejében levonás nem történhetik. 
Az egyszerimindenkori törzsjárulékon kívül a 

! jelen szabály életbeléptekor már tényleges szol-
gálatban álló egyének a rendszeres évi fizetés, 
korpótlék, fél lakbér, valamint az ellátás ki-
szabásánál beszámítandó egyéb pótlékok ugyan-
azon %-át tartoznak a községi alapba folyta-
tólag befizetni, amelyet eddigelé is fizettek, 
illetőleg amely a jelen szabályzat értelmében 
beszámítandó fél lakbér és egyéb járandóságok 
után az eddigi kulcs szerint terhükre megálla-
pítandó. A közoktatási szolgálat kötelékébe 
jövőre belépők és pedig: 1. a reál-, felső kereske-
delmi-, felsőbb leány - és iparrajziskolai személy-
zet tayjai, — kivéve a polgári iskolai képesí-
tésű felsőbb leányiskolái tanítónőket — ha 
életkoruk szolgálatba lépésük idején 30 éven 

: alul van, a beszámítható járandóságok 3Vo-át, 
I ha 30—35 év között van, beszámítható 
j járandóságok 4%-át , ha 85—40 év között van, 
i a beszámítható járandóságok 5%-át, ha 40 

éven felül van, a beszámítható járandóságok 
6°/o-át; 2. a közoktatási személyzet többi tagjai, 
ha életkoruk szolgálatba lépésük idején 30 éven 
alul van, a beszámítható járandóságok 2%-át , 
ha 30—35 év között van, a beszámítható 
járandóságok 3°/o-át, ha 35—40 év között van, 
a beszámítható járandóságok 4%-át , ha 40 
óven felül van, 5%-át tartoznak a községi 
alapba befizetni, mely járulék az illetményekből 
havonként vonatik le. A jelen szabályzat életbe-
léptetése után 20-ik életévük betöltése előtt 
a székesfőváros szolgálatába lépő egyének csakis 
20-ik életévük betöltése napjától fogva kötele-
sek a nyugdíjjárulékok fizetésére, még pedig 
úgy a törzs-, mint az állandó járulékokat azok-
hoz az illetményekhez mérten tartoznak fizetni, 
amelyet 20 éves koruk elértekor húznak, illetve, 
amelyek őket abban az időben megilletik. Azok 
a tényleges szolgálatban álló alkalmazottak, 
akik az előbbi szabályok érvényben léte alatt 
nyugdíj-törzsj árulék kép en a belépéskor 20%-nál, 
előléptetéseik alkalmával pedig 40%-nál keve-
sebbet fizettek: kötelesek ez összeget a törzs-
járulék kiszabásának alapjául szolgált illetmé-
nyek 20%-áig, illetőleg az előléptetések folytán 
nyert fizetési többletek 40°/o-áig utánpótolni. 
Mindazok, akik jelen szabályrendelet életbe-
léptekor már a székesfőváros tényleges szolgá-
latában állanak s akiknek szolgálata csak a 
jelen szabályrendelet alapján lesz beszámíthatóvá, 
kötelesek lesznek a beszámítandó szolgálati évek 
után a törzsjárulékokat és az eddigi szabályok 
szerinti állandó nyugdíjjárulékokat pótlólag be-
fizetni. A pótlólag befizetendő nyugdíjjárulékokat 

! a központi pénztár az illetők javadalmazásából 
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20 havi, vagy ha az utólagos járulék jelentéke-
nyebb összegre terjed, 40 havi, ha pedig a pótló-
lag fizetendő járulék az illetményekhez képest 
aránytalanul nagy, 80 havi részletekben vonja le. 

= Tanítók Molnár Yiktor államtitkárnál. 
A „Háromszékmegyei Tanítótestület" idei őszi 
közgyűlésén Molnár Viktor államtitkárt egy-
hangú lelkesedéssel tiszteletbeli tagjává válasz-
totta volt. A tiszteletbeli tagságról kiállított 
díszes oklevelet a tanítótestület küldöttsége 
f. hó 4-én Brassóban kézbesítette az állam-
titkárnak. Az államtitkár, megköszönve a kitün-
tetést, rámutatott a székely nép történeti múlt-
jára s arra a nemzeti szempontból fontos hiva-
tásra, mely a székely népre a jelenben és jövőben 
is vár. De — úgymond — hogy a székelység 
hivatásának megfelelhessen, föl kell hogy fegy-
verezzük azokkal a modern fegyverekkel, amelyek 
a népek sorsát eldöntik. A székely nép kultúrális 
emelése elsőrangú nemzeti szükség, mert csak így 
remélhetjük hazánk kelsti végvárának, a Székely-
földnek minden irányban való felvirágzását. 

Külföldi szemle. 
Baden. A badeni tanítóegyesület ezévi köz-

gyűlésén Scherer H. bückingi iskolatanácsos j 
érdekes előadást tartott e tárgyról : A népiskola 
föladata korunkban s megoldásának föltételei. 
Az újabb pedagógiában három irányzat vagy 
elv érvényesül: a nemzeti, a népszerű-demokra-
tikus és a realisztikus irányzat. A nemzeti élv 
megköveteli, hogy nyelv és irodalom, történelem 
és honisme jobban előtérbe lépjenek; a nép-
szerű-demokratikus, hogy a népies kiművelés 
nemcsak a népiskola, hanem az ismétlő-iskolák 
és egyéb népművelő intézmények közvetítésével 
a nép széles rétegeibe vitessék; a realisztikus 
irányzatnak pedig az a föladata, hogy a huma-
nisztikus egyoldalúsággal szemben minden tanítás 
a szemléletből induljon ki. Ezeknek az elveknek 
kifejezésre kell jutni a jövő iskolájában. A 
nemzeti elv különösen az organizációra vonat-
kozólag érvényesül ; azt követeli, hogy általános 
népiskola legyen a nép minden gyermeke szá-
mára. Főtantárgyak : a nemzeti nyelv és iro-
dalom, történelem és honisme. A gyengébben 
fejlett gyermekekre való tekintet lehetőleg 
egyéni tanítást követel, tehát kis osztályokat, 
hogy a gyermek a tanító útbaigazítása mellett 
ismeretekre tegyen szert. Ebben a tekintetben 
a mannheimi és wormsi intézmények utánzásra 
méltók. Csak nem szabad sablonokká válniok. 
Míg a városokban meglehetős az érdeklődés az 
iskola iránt, a vidéken ez az érdeklődés nagyon 
csekély. Nem igen éhesek a művelődésre s azért 
a kisebb községekben az államnak kellene 

kezébe venni az iskolát. De a fényes iskola-
paloták sokszor némely nagyobb városban is 
csekélyebb értékű berendezéseket fednek el. Itt 
sokszor túlságosan nagy osztályok vannak egy 
tanító alatt, akinek gyakran két osztályt kell 
tanítani 36—40 órában, pedig 26—28 óra elég 
volna. A tanterv túlteltségét is kerülni kell, 
hogy az anyag földolgozása lehetővé váljék. 
A nemzeti elv nemzeti iskolát követel, vallás-
különbség nélkül. A realisztikus az anyag ki-
választásánál mérvadó. Mivel a szemléletből 
kell kiindulni, azért a realisztikus szakok, külö-
nösen a honisme, adják az alapot. A gyermeket 
korán tanítják az olvasás- és írásra. Ezeket 
előzte meg a tapintás- és izomérzék gyakorlása, 
a szem gyakorlása, szemlélet és rajzolás által ; 
azután jön a szó, mint kifejező eszköz. Szük-
ségesek a művészet-technikai szakiskolák, ami-
lyenek Franciaországban már régen vannak 
A felsőbb osztályokban a humanisztikai szakmák 
jutnak inkább érvényre : nyelv, irodalom, törté-
nelem, földrajz, vallás. A történelmet és föld-
rajzot a honisméhez kell fűzni. A harc hősei 
mellett behatóan kell tárgyalni a kultúra és 
szellemi élet hőseit is. Nagyon is reformra szorul 
a vallástanítás. Metodikát kell adni neki, mely 
a tudománynak és pedagógiának megfelel. Ez 
eszmék keresztülvitelének orgánuma a tanító. 
Azért az erre célzó reformtörekvések központ-
jában a tanítóképzés kérdése áll. Ebben is a 
három elvnek kell érvényre jutni. Az előadó 

ellene van a tanítóképezdei internátusoknak. 
* 

Franciaország. A tanítókérdés Franciaország -
I ban a női előharcosok értelmében úgyszólván 
j meg van oldva. 83.000 tanítónő mellett 61.000 
s tanító van Franciaországban. Az 1886. évi 

október 30 iki törvény azt rendeli el, hogy a 
! vegyes iskolákban tanítónőket alkalmazzanak. 
I Hogyha ezen rendeletet teljesen végrehajtják, 

a tanítónők száma még nagyobb volna ; a 
vegyes iskolák száma, amelyekben tanítók mű-
ködtek, 71% volt, jelenleg 65%. Hogy még 
kevesebb nem lett, ennek az az oka, hogy a 
tanító majd mint az egyház szolgája, majd 
mint a polgármester (maire) titkára, nélkülöz-
hetetlen volt. Briand közoktatásügyi miniszter 
a mozgalmat a tanítónők javára gyorsítani 
óhajtja s a vegyes iskolákat egészen át akarja 

; nekik engedni. Ezt követeli az 1906. évi július 
; 24-iki átirat, mely a községi elnököknek azt 
j ajánlja, hogy a tanítónőket mint községi írnokokat 
j alkalmazzák. A miniszter attól tart, hogy a tanítók 
j katonai szolgálata tanítóhiányt fog előidézni s ez 
I még megerősíti őt tendenciájában, s pedagógiai 
i okok s a tapintat, nézete szerint, egyaránt ajánla-
i tossá teszik, hogy a prefektusok a tanítók helyett 

tanítónőket alkalmazzanak a vegyes iskolákban. 
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Ókori nevelés.* 
A görögök. 

Altalános ítéletet mondani egy nép művelő-
déséről, mindenkor kockázattal j á r ; különösen, 
ha e nép több ezer éves történeti életet élt. 
Láttuk, mennyire máskép nevelték a görögök 
gyermekeiket Homér és Perikies korában ; 
mennyire másképen gondolkoztak a nevelésről 
Platon és Aristoteles, s mélyebb vizsgálódáskor 
mennyi árnyalat, sőt eltérés jelentkezhetik a 
görög népet alkotó egyes törzsek nevelésmód-
jában a keleti és nyugati, az ión, dór és aeol 
polisok közt, egy és ugyanazon időben ! E sok-
féleségben minden messze terjedő általánosítás 
helytelen volna : mindig lehetne fölhozni ada-
tokat és tényeket, melyek rést ütnének az íté-
let egyetemességén; mindig akadhatna, ki jog-
gal mondhatná, hogy a képnek egyik vagy 
másik vonása költött, nem igaz, a tényeknek 
meg nem felelő. 

Mégis vannak a görög nevelés történetének 
olyan eredményei, melyek a független Hellas 
legtöbb korszakára és legtöbb népközösségére 
ráillenek. 

Ilyen a görög nevelés és művelődés szabad-
sága. A kelet népei is művelődtek, de papi 
kasztok vagy dinasztiák által megkötött formák 
közt, kényszerűségből, mesterségesen. A görög 
nép fiai lelkük szabad elhatározásából, a kez-
deményezés korlátlanságával keresték a műve-
lődés eszközeit és útait. A keleti birodalmakban 
a nevelés tárgyait és a tanítás módját örökké 
mozdulatlan sémák szabták meg, melyek fej-
lődésre képteleneknek bizonyultak ; a görög 
államokban a néplélek mélységeiből fejlődött 
ki szervesen a testi és szellemi nevelés módja. 
A görög ember azért művelődött, azért igye-
kezett erkölcsben, ízlésben, ismeretben nemes-
bülni, mert úgy akarta; a keleti ember, mert 
úgy kellett. 

Jellemzetes vonás továbbá, hogy a görög 
nevelésben a jó állampolgár és a jó ember esz-
ményképei egybeolvadni látszanak. A nevelés 
végcélja a politikai erény, de ezt a hellének 
szemében az emberi erénnyel lehet elérni. Az 
a nagy és mély ellentét, mely az állami célok-
nak szolgáló és az egyetemes emberi nevelés 

Dr. Fináezy Ernő Az ókori nevelés története e. mun-
kájából. 

fölfogásai közt későbbi korokban kifejlődött, 
Hellas klasszikus korában még nincsen meg. 
A kalokagathia jelenti a nemes lelkületű em-
bert és polgárt együttvéve. Mikor a testet a 
lélekkel egybehangzóan nevelték, oly alapot 
vetettek, melyen az állam katonai biztonsága 
és a fizikum nemes kiművelése egyaránt föl-
épülhetett; mikor a görög ifjút megtanították 
nyelvre, irodalomra és zenére, épúgy fejlesztet-
ték általános képességeit, mint a közügyekre 
való alkalmatosságát. Az emberiség történeté-
ben nem találunk még egy népet, mely a lelki 
élet általános kiművelését olyannyira előkészü-
letnek tekintette volna az állampolgári teendők 
végzéséhez. A görögök nem úgy gondolkoztak, 
hogy annak, amit az ifjú tanul, kézzelfogható 
vonatkozásban kell lennie az élettel; ellenkező-
leg, életrevaló nevelésnek azt tartották, mely 
az élet föladataira célzatosság nélkül képesíti 
az embert. Nekik köszönjük az önzetlen neve-
lés fogalmát. 

De részleteiben is sokat tanulhatunk a görög 
nevelésből. Hogy az irodalmi oktatás lelki éle-
tünket a szép és jó eszményei szerint kiműveli, 
nemesbíti, ő utánuk lett minden művelt nép 
közmeggyőződése. Ma mindnyájan azt valljuk, 
hogy a nagy költők a nemzetek ifjúságának 
nevelői. Hogy a zene vagy a dal nemcsak spe-
ciális készségek, hanem az érzelmekre való 
hatásukkal általában erkölesösítenek, oly peda-
gógiai elv, melynek igazsága idők folytán el-
homályosult, de kétségbe nem vonható : ma is 
érezzük nevelésünk hiányosságát művészeti 
irányban. Hogy a testi nevelésnek mi az igazi 
célja, s e cél miként valósítható meg, arra a 
görögök adtak először példát. Tőlük ered leg-
élőször az élő szó hatalmának és ehhez képest 
a szónoki kiképzésnek megbecsülése; tőlük az 
az elv, hogy a bölcselkedés, az elméleti tanul-
mány az, mely alapot rak minden magasabb 
szakszerű kiképzésnek. Hogy mindezt és még 
sok mást megtanulhattunk tőlük, egy másik 
nagy nép közvetítésének köszönhetjük. A görög 
nevelés tanulságait és eredményeit Róma őrizte 
meg, fejlesztette tovább és adta örökül az utó-
doknak. 

A rómaiak. 
Végigtekintve a római nevelés korszakain' 

tényleges állapotán és elmélkedőinek tanain, 
nem nehéz belátni, hogy e pedagógiában alig 
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van egy oly erçdeti gondolat, melyet a rómaiak 
egészen sajátjuknak vallhatnának. Kezdve az 
olvasáson, íráson és számoláson, föl a retorikáig, 
minden jelentős pedagógiai és didaktikai elvük 
a görögöktől ered, nem véve ki a liberális és 
hivatásszerű nevelésnek megkülönböztetését, 
vagyis az egész művelődés fölött uralkodó alap-
elvet sem. Kétségtelen azonban, hogy a rómaiak 
azt, amit átvettek, a maguk sajátos egyénisége 
szerint színezték, a nevelés szempontjai közül 
másokat helyeztek előtérbe, mint a görögök, 
s a részletekben is szembetűnően módosítottak. 

Legelébb is nyilvánvaló lehet fejtegetéseink-
ből, hogy az önzetlen művelődést némileg más-
kép értelmezték, mint a görögök. Az ő liberális 
tanulmányi menetükbe mindenütt belejátszik a 
gyakorlati alkalmazhatóság követelése is, szem-
ben a görög gymnastikének és musikének túl-
nyomóan lélekművelő, erkölcsi föladataival. Az, 
amit Aristoteles a legtökéletesebb életnek, dia-
gógikus életnek nevezett, a római ember sze-
mében céltalan és tartalmatlan élet volt. Láttuk, 
hogy Athén legjobb napjaiban mily elméleti 
volt a retorikai oktatás, míg Rómában sohasem 
volt szabad egészen szem elől téveszteni e 
tanulmányban azt, hogy a növendék majdan a 
„fari posse" képességével érvényesülhessen is. 
A szorosan vett pedagógiai szempontok a di-
daktikaiak mögé jutnak. Az önmagáért való 
tanulás és művelődés gondolata már csak a 
császári kor egyes filozófus-elméiben tűnik föl. 
A világuralomra való törekvés a rómaiak tekin-
tetét kifelé irányította, az élet küzdőterére, a 
gyakorlati erkölcs megvalósítására, a cselekvés 
birodalmara. Hogy testnevelésük más eszmény-
nek hódolt, mint a görög gimnasztika, ebből 
a gyakorlati érzékből magyarázható ; valamint 
a zenei, általában esztétikai elemnek nevelésük-
ben való háttérbe szorulása is csak a római 
jellem sajátosságából érthető meg. A filozofálás, 
az athéni ifjúságnak ez az éltető eleme és 
tanulmányi célpontja, Rómában szükségképp 
csak kivételes pedagógiai méltatásban részesül-
hetett. A római ember nem elmélkedésre, ha-
nem cselekvésre termett. „Az erénynek egész 
dicsősége a cselekvésben áll", mondja Cicero. 
Viszont a rómaiak szervező ereje a tervszerű 
nevelés terén abban nyilvánul legfőképpen, hogy 
a gramatikai és retorikai tanulmányt iskola-
szerűén tagolták és rendezték, a gramatika és 
retorika rendszerét az oktatás követelései sze-
rint megállapították és apróra kidolgozták. 

S mindezekre a fölfogásbeli különbségekre 
szükség volt, hogy a görög • nevelés eredményei 
még késő korokban is éreztessék hatásukat. 
A nevelésnek az az önzetlen fölfogása, mely 
Athén fénykorát jellemzi, csak oly kis nép tör-
téneti életének keretében maradhatott meg 

tisztaságában. Mihelyt arról volt szó, hogy a 
görög nép pedagógiai eszménye szélesebb kö-
rökben is tért foglaljon, ezt az eszményt, lénye-
gének gyökeres megváltoztatása nélkül, közelebb 
kellete hozni az emberi érdeklődés egyetemes-
ségéhez. A kaiokagathiának át kellett alakulnia 
humanitássá. Csakis ily alakban élhetett tovább 
a görög gondolat a középkorban s illeszkedhe-
tet t bele a keresztény nevelés rendszerébe. 

(Budapest.) Dr. Fináczy Ernő. 

I R O D A L O M . 
Az Országos Bizottság című füzetet adott 

ki Ember János kir. tanfelügyelő, melyet „vissza-
pillantásnak" nevez az Orsz. Biz. f. évi aug. 
27-iki közgyűlésére. A füzet, mely sok találó 
észrevételt tartalmaz s jobbra is, balra is őszin-
tén megmondja az igazat, megérdemli, hogy 
minden tanító elolvassa. Melegen ajánljuk is, 
hogy olvassa el. Ara 40 f, mely levélbélyegben 
is beküldhető a szerző-kiadó nevére, Székely-
udvarhelyre. 

Zala vármegye az 1848—49. évi szabadság-
harcban c. kötetet adott ki lapunk munkatársa : 
Nóvák Mihály (Réztolli) zalaegerszegi állami 
tanító. Voltaképen 17 évvel ezelőtt jelent meg 
e munka első kiadása, de míg az csak vékony 
füzet volt, a most megjelent „bővített kiadás" 
391 oldalra terjed. Réztolli megérdemli, hogy 
kartársai fölkarolják irodalmi vállalkozását s  
akiknek kaszinókban és olvasókörökben befo-
lyásuk van, megrendeltessék munkáját, mely 
elejétől végig nagyon érdekes. A könyv ára 4 K. 

A polgári háztartás szakácskönyve c. hasznos 
munkát írt és adott ki kezdő főzőnők számára 
Komáry Erzsébet, fővárosi polg. isk. tanítónő 
kartársunk. Ajánljuk különösen gazd. leány-
ismétlőiskolai tanítónők figyelmébe, mint akik 
nagy hasznát vehetik. Ara 3 K. Megrendelhető 
Toldi Lajos könyvkereskedésében (II., Fő-utca 
3. szám). 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ; 

Kinevezte : Medgyessi Gizella oki. tanítónőt 
a szolnokszandai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Cseszkó Imre szuesányi róm. kath. felek. isk. 
tanítót és Binhák Netti oki. tanítónőt a szu-
esányi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ill. tanító-
nővé; Tallósy János oki. tanítót a dunabog-
dányi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Győri Nagy 
Imre oki. tanítót a nagyági áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Richter Vilmos, Tibenszky József ós 
Andersch Mariska oki. tanítókat, ill. tanítónőt 
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a dévényi új áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ill. 
tanítónővé ; Fakelmann Ádám oki. tanítót a 
mácsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Páll Dávid 
gazd. szaktanítót a székesfehérvári közs. gazd. 
ism.-isk.-hoz r. gazd. szaktanítóvá ideigl. minő-
ségben ; Benkőné, szül. Benedek, Róza közs. 
óvónőt a hosszúmezői áll. óvóhoz óvónővé ; 
Saly Kornélia oki. tanítónőt a mezősámsoni áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Beiehmann Sándor 
szucsányi izr. felek. isk. tanítót a ruttkai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Thamássy Erzsébet oki. 
tanítónőt a krasznaszentmiklósi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Kusmiák Mária állandó h. óvónőt 
az ungcsertészi áll. óvóhoz óvónővé; Katona 
Gábor oki. tanítót a kisteleki tanyai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Kiss Margit oki. tanítónőt 
a felsőszlécsi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Saskeóy József oki. tanítót a nagyági áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Árkosy Lenke oki. tanító-
nőt a vargyasi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Hutterer 
Jakab szilasi áll. el. isk. tanítót a bogdarigósi 
áll. el. isk.-hoz ; Medzihradssky János áll. el. 
isk. tanítót a titeli felsőrészi áll. el. isk.-hoz ; 
Newman Károly áll. el. isk. tanítót a piski-
telepi áll. el. isk.-hoz; Sardi Olga szavai áll. 
el. isk. tanítónőt a vajdakamarási áll. el. isk.-
hoz ; Schusster Jozefin szentleányfalvai és Sala-
monné Barta Józsa nagyhalmágyi áll. óvónő-
ket kölcsönösen; Loveczky Ernő csejthei áll. 
el. isk. tanítót a szákuli áll. el. isk.-boz; Han-
gódy István deszki és Czézár Károly mező-
sámsoni áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Nagy 
Sándor református-kovácsházi áll. el. isk. taníót 
a mező':ovácsházi áll. el. isk.-hoz ; I)eák János 
kisteleki áll. el. isk. tanítót a kiskúndorozsmai 
áll. el. isk.-hoz. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Sz. Si A népoktatási törvény értelmében az a 

leány, aki az elemi iskola VI. osztályát bevé-
gezte, nem járhat ismét a VI. osztályba. Tör-
vény szerint az ismétlő-iskolában van a helye. — 
„Békés." 1. Fegyelmi eljárás nélkül nem sza-
bályszerű. 2. Nézetünk szerint vissza kell helyez-
tetnie. — D. T. A helyesírási szabályokat, 
melyek annak idejében a mi lapunkban is meg-
jelentek, Lampel R. könyvkereskedésében (VI., 
Andrássy-út 21. sz.) rendelheti meg. — 
V. S. 'T.-Vásárhely. Mi erről az év elején 
cikket közöltünk. Ujabb döntvény szerint nem 
használhat testi büntetést. — »Sz." 1. Legjobb 
volna, ha máshová pályáznék. 2. A községi 
bírónak arra, hogy a gyermekek előtt önt fele-
lősségre vonja, még akkor sem volna joga, ha 
az igazság nem az ön részén állna. 3. Erre 
nincs szabályrendelet. 4. Jelentse a főszolgabíró 

úrnak, mint közegészségi ügybe ütközőt. 5. Ez 
az iskolafönntartó kötelessége. 6. Nem lehet. 
7. Ismételjük az 1. sz. a. mondottat. 8. Meg-
egyezés dolga. 9. Nem szabad. 10. Vallása ebben 
nem akadály. — B. G. Molvány. Az államo-
sítást a kir. tanfelügyelőségnél kell megindí-
tani ; ott kérdésére is válaszolni fognak. — 
G. I. Óbecse. Nem. Államszámviteli vizsgálatot 
csak érettségi bizonyítvány alapján lehet tenni. — 
E. K. Sz. 1. Lakpénzpótlékát — eltekintve 
attól, hogy bérel-e még külön lakást, vagy 
sem — a község köteles kiszolgáltatni és pedig 
annál is inkább, mert ez önnek javadalmi jegyző-
könyvben biztosított illetménye. 2. Nem lesz. 
3. Áz iskolai pénztárból fedezendő. 4. A 30 f-es 
nyugdíjintézeti járulékokkal szemben azon eset-
ben követendő eljárást, amidőn a tanító még 
nem tagja a nyugdíjintézetnek, már számta-
lanszor ismertettük. Ezúttal kivételesen újólag 
közöljük, hegy ily esetben a jelzett címen be-
szedett összeget az iskolafönntartó saját iskolája 
céljaira fordíthatja. 5. Tolnai Világ Lapja 
kiadóhivatala: VII., Dohány-utca 16. szám. — 
B. A. B.-Cserépfalu. Köteles. Különben is a 
díjlevél irányadó, nem a p. hirdetmény. — 
Eltiltottak. Az iskolaszéki elnök nem tilthatja 
meg, hogy önök tanítógyűlésre menjenek. — 
Sch. G. Szászszentjakab. A kérdezett köny-
vet az Egge7iberger-íéle könyvkereskedés (iV., 
Kecskeméti-utca 3.) útján rendelheti meg. — 
S. L. Nikla. Alkalmaztatása magánszerződés 
jellegével bírván, 6 heti fölmondásnak van 
helye. Mondjon föl s akkor, ha megfelelőbbet 
talál: elhagyhatja. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Orsz. Közoktatási Tanács. Az Orsz. 

Közoktatási Tanács megbízása lejárván, a 
Tanács másodelnökévé a király ismét Fehér 
Ipoly főapátot, alelnökévé pedig dr. Fináczy 
Ernő egyetemi tanárt nevezte ki. A Tanács 
tagjai f. évi október 1-től számított 5 évi idő-
szak tartamára a következők : Előadó tanácsosok : 
Alexander Bernát dr., Beöthy Zsolt dr., Bokor 
József dr., Hegedűs István dr., Jancsó Benedek 
dr., Kovács János dr., Magyar Gábor, Med-
veczky Frigyes dr., Pauer Imre dr., Riedl 
Frigyes dr., Sebestyén Gyula és Sretvizer Lajos. 
Tanácstagok: Antal Gábor dr., Baddcs Ferenc 
dr., Balogh Péter, Bartoniek Géza, Bánóczi 
József dr., Beke Manó dr., Benedek Elek, Boldis 
Ignác, Burány Gergely dr., Gapesius József, 
Cherven Flóris dr., Dóczi Imre, Dreisziger 
Ferene, Fröhlich Izidor dr., Gyomlay Gyula dr., 
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Ilosvay Lajos dr., Juha Adolf dr., Kiss Áron 
dr., Komlóssy Ferenc, Krammer József, Lád 
Károly, Lánczy Gyula dr., Marusák Pál, Nagy 
Ernő dr., Nagy László, Négyesi László dr., 
Novak Lajos, Orosz István, Ottó József dr., 
Pallos Albert, Passlavszky József, Pál István, 
Pásthy Károly, Popovics István, Bajner Ferenc, 
Bauscher Lajos, Bombauer Emil, Sághy Gyula 
dr., Schneller István dr., Schulek Frigyes, 
babarczi Schwarczer Ottó dr., Simonyi Zsig-
mond dr., Trájtler Károly, Ujváry Béla, Vécsey 
Tamás dr., Waldapfel János dr., Walter Gyula 
dr., Weszely Ödön dr., Zóltvány Irén. A tanács 
kebelében az említett időszak alatt tartandó 
tárgyalásokra a szabályzat 8. §-a alapján a 
következő tanügyi tisztviselőket rendelte ki : 
Barkóczy Sándor báró dr., Halász Ferenc és 
Morlin Emil dr. miniszteri tanácsosokat, Kacs-
kovics Mihály dr., Lippich Elek dr., Neményi 
Imre dr. miniszteri osztálytanácsosokat, Erődi 
Béla dr. főigazgatót, Mosdóssy Imre budapesti 
kir. tanfelügyelőt ; végül Sebestyén Gyula állami 
polgári iskolai tanítóképző-intézeti igazgatót a 
titkári teendők ellátása céljából a közoktatási 
tanácsban elfoglalt tisztsége alól, elismerő köszö-
netének kifejezése mellett, végleg fölmentette 
s egyidejűleg Bozóky Gyula dr. I. ker. állami 
főgimnáziumi tanárt e minőségben a tanácshoz, 
a titkári teendők ellátása végett, ideiglenes 
szolgálattételre berendelte. 

— A Pestniegyei Általános Tanítóegye-
sület f. hó 6-án tartotta meg közgyűlését 
Czegléden, a tagok nagy érdeklődése mellett. 
A közgyűlés előtt az összegyülekezett tanítók 
és tanítónők megkoszoríizták Kossuth Lajos 
szobrát. A szobor előtt a tanítók elénekelték 
a Himnuszt, majd Onody Gusztáv erzsébetfalvai 
igazgató, a tanítóegyesület alelnöke mondott 
lelkes beszédet, mire a Szózatot énekelték el. 
A közgyűlés, amelyen körülbelül öt-hatszáz 
tanító jelent meg, a gimnázium nagytermében 
folyt le. Benedek Sámuel egyesületi elnök meg-
nyitó-beszéde után dr. Petri Mór királyi tan-
felügyelő Apponyi Aloert gróf üdvözletét tol-
mácsolta, mire a jelenlevők lelkesen éljenezték 
Apponyit. Üdvözlő táviratot küldtek Kossuth 
Ferenc és Apponyi Albert gróf minisztereknek 
és Tóth János államtitkárnak. A napirend leg-
fontosabb pontja a tanítók fizetésrendezésének 
ügye volt. amelyről Nádas Sándor tököli tanító 
tartott előadást. Vázolta a tanítók szegényes 
helyzetét és reményének adott kifejezést, hogy 

a miniszter be fogja váltani ígéretét. A tanítók 
nem szövetkeznek a nemzetköziekkél, nem lár-
máznak, nem fenyegetőznék sztrájkkal, hanem 
kémek (Ügy van!) és azt hiszi, hogy kérésük-
nek eleget is fognak tenni. A fizetésrendezésre 
vonatkozólag határozati javaslatot terjeszt be. 
A fizetésrendezésnek előföltétele, hogy a tanító-
ságot eltöltött szolgálati évének arányában a 
XI. és X. fizetési osztály fokozataiba helyez-
zék el, továbbá, hogy a tanítók közhivatalno-
koknak,. az állami tanítók állami tisztviselők-
nek ismertessenek el. A tanító kinevezésével 
lépjen be a XI. rangosztály legalsó fokozatába 
1400 korona törzsfizetéssel és más tisztviselők 
előmeneteléhez hasonlóan négyévenként auto-
matice lépjen elő a következő osztályba, ille-
tőleg fokozatba. A fizetések tehát a következő-
kép alakulnának: 4 évig 1400 korona, 4 — 8 
évig 1600 korona, 8—12 évig 1800 korona, 
12—16 évig 2000 korona, 20 évtől 2400 ko-
rona törzsfizetés és a fizetésekkel természet-
szerűen járó lakáspénz. Végül kérik a tanítók, 
hogy az óvónők fizetése a tanítók fizetésével 
együtt rendeztessék. Elhatározták, hogy a 4000 
koronás szobaalapítványra a gyűjtést tovább 
erélyesen folytatják. A gyűlés folyamán program 
szerint Miklós Gergely érdekes kísérletet mu-
tatott be a tanszermúzeumból, tanítási eszkö-
zökkel a népiskolai természettani és vegytani 
tanításterv köréből. Délután 5 órakor dr. l'etri 
Mór kir. tanfelügyelő elnöklete alatt a járás-
körök elnökei és a kúnfélegyházai tanítóképző 
tanárok egyes jelenlevő képviselői értekezletet 
tartván, megállapodtak abban, hogy a kún-
félegyházai tanítóképző-intézeti tanárok a járás-
körök gyűlésein előadásokat tartanak az ú j 
tanításterv szellemében és megállapították a 
tételeket is, Csepreghy ig. javaslatai alapján. 

— Tanítók özvegyeinek alkalmazása. Az 
Eötvös-alap elnökségének értésére jutott, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a jövő 
iskolai év elején az állami tanító- és tanítónő-
képző intézeteknél havi 40 korona fizetéssel és 
teljes ellátással javadalmazott gazdasszonyokat 
szándékozik alkalmazni. Fölhívja ennélfogva 
az Eötvös-alap elnöksége úgy a tanító-özve-
gyeket, mint a t. kartársakat, hogy dec. 30-ig 
közöljék a titkári hivatallal (VHI., Szentkirályi-
utca 47. szám) meglettebb korú, de munka-
képes, lehetőleg gyermektélen tanító-özvegyek 
neveit. Az értesítésben szíveskedjenek föltün-
tetni az illetők nevét, vallását, életkorát, lakó-
helyét, továbbá, hogy milyen jellegű iskolánál 
és mennyi ideig szolgált az elhalt férj, vannak-e 
gyermekei és ha igen : mennyi és mily korúak ? —-
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Kérjük t. kortársainkat, figyelmeztessék erre a 
fölhívásra a tanítók özvegyeit. 

- A tanítók és a kivándorlás. Grézló 
János kir. segédtanfelügyelő, a kecskeméti 
királyi tanfelügyelői kirendeltség vezetője föl-
hívást intézett a tanítókhoz, melyben vázolja 
azokat a fontos föladatokat, amelyek a kiván-
dorlás korlátozása körül a tanítóságra hárulnak. 
A fölhívás szövege a következő : „A vármegyei 
politikai hatóság sajnálattal tapasztalja, hogy 
az utóbbi időben a vármegye területéről mind 
tömegesebben kérnek útlevelet Amerikába s a 
kivándorlás aggasztó mértékben emelkedik. 
Egyes községekből, mint például Dusnokból, 
Veresegyházából, Miskéből, Orszentmiklósból 
havonta negyvenen-ötvenen is kérnek Ameri-
kába szóló útlevelet. Sokkalta ismeretesebbek 
azok a károk, melyeket hazánk a kivándorlás-
ból folyólag etnikai, közgazdasági, legfőképp 
pedig nemzeti szempontból szenved, semhogy 
részletezésüket a t. Cím előtt ezúttal szüksé-
gesnek látnám, mégis hangsúlyoztatnom kell, 
hogy minden számottevő tényezőnek közre kell 
működnie, hogy eme visszás állapot, a népe-
sedési statisztikának a kivándorlás által meg-
billent egyensúlya mielőbb megszüntettessék, 
illetőleg helyreállíttassák. Fölkérem tehát t. 
Címet, utasítsa a hatósága alá tartozó tanító-
ságot, hogy egyrészt már az iskolában, a gyer-
mekek zsenge lelkébe oltsák be a hazaszeretetet, 
a magyar fajhoz való ragaszkodás érzetét, 
másrészt az iskolák falain kívül is, a néppel 
való érintkezésükben kövessenek él mindent, hogy 
a kivándorlás láza mérséklődjék, értessék meg 
a polgárokkal, hogy mindazok a hírek, melyek 
Amerikából a könnyű megélhetésről s jólétről 
regélnek, csak csalfa eszközei a kivándorlásra 
való csábításnak. Érjük el végre, hogy a való 
életé, a köztudaté legyen a költő tanítása: 
„A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely". 
Végül kérem, hogy e fölhívásomnak mielőbb 
érvényt szerezni szíveskedjék. Grézló János, kir. 
segédtanfelügyelő." 

— A Gyermeknaptárra, melyet az Orsz. 
Allatvédőegyesiílet adott ki, 2 fillért juttatva 
minden egyes eladott példány után az Eötvös-
alap javára, a közelgő karácsonyi ünnepek és 
évforduló alkalmából-ismét fölhívjuk t. kar-
társaink figyelmét s az Eötvös-alap elnök-
ségének nevében is arra kérjük őket: szíves-
kedjenek ezt a különben is kitűnően szerkesztett 
s díszesen kiállított naptárt, melynek ára csak 
10 fillér, a tanulóifjúság közt terjeszteni. 
A mult évben az Orsz. Állatvédőegyesület 
32.000 példányt adott el kitűnő Gyermek-

naptárából, melyből az Eötvös-alapnak 620 K-t 
juttatott ; most a mult évinek legalább három-
szorosát reméli elérhetni, ha az ügyet a magyar 
tanítóság magáévá teszi. Kérjük tehát t. kar-
társainkat : vegyék ezt a dolgot kezükbe s 
bírják rá az iskolafönntartókat, hogy a szegény 
tanulók számára rendeljék meg a Gyermek-
naptárt; a többi tanulóknak pedig ajánlják 
megvételre és a jelentkezések után rendeljék 
meg az Orsz. Állatvédőegyesület irodájában: 
IX., Emő-utca 11—13. sz., ahol levelező-lapon 
kifejezett kívánságra mutatványpéldányt minden 
tanító ingyen kaphat. — Egyúttal ismételten 
fölhívjuk t. kartársaink figyelmét a Magyar 
Tanítók Naptárára is, amely vidéki tanítók 
középiskolákon tanuló fiai számára jövedelmez 
s amelyből az Eötvös-alap ezidei közgyűlése 
szavazta meg az első ösztöndíjat. A Magyar 
Tanítók Naptára 80 fillérért az Athenaeum 
könyvkiadó hivatalában (VIII., Kerepesi-út 
54. sz.) rendelhető meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra : Kereèztes János áll. isk. ig.-tanító, 
Bögöz (50 K-s részesjegyére), 10 K ; Telegdy 
Ádám (Lampel R. könyvkereskedése útján) 
1 K 62 f ; Nádudvari Hitéiszövetkezet 5 K ; 
Marosán János (Patóháza) 1 K. Átutaltuk az 
alap pénztárába. 

— Halálozások. Thúróczy Gábor rk. tanító 
Diósjenőn elhunyt. Thúróczy 43 évig működött 
a tanítói pályán. Ebből 40 évig Diósjenőn. 
Szorgalmas, tevékeny és igen jószívű ember 
volt, akit mindenki szeretett. — Fadgyas Pál, 
a győri ág. hitv. ev. iskola nyugalmazott igaz-
gató-tanítója életének 69., nyugalmaztatásának 
2. évében meghalt. — Frick György róm. kath. 
kántortanító életének 66., tanítói működésének 
46. évében Mikén jobblétre szenderült. — 
Weinberger Mór nyug. áll. tanító hosszas szen-
vedés után életének 55-ik évében Vásáros-
naményban f. hó 3-án elhunyt. Az elhunyt 30 
évig működött a tanítói pályán. Áldás emlé-
kükre! 

T a r t a l o m : Az 5°/o-os iskolai pótadó. Dénes Ká-
roly. — Az Abaújtornamegyei Tanítóegyesület gróf 
Apponyi miniszternél. — A „keret". Ember János. — 
A népjólét előmozdítása. Károlyi Sándor. — A székes-
főváros közoktatási személyzetének nyugdíjszabály-
zata. — Tanítók Molnár Viktor államtitkárnál. — 
Külföldi szemle. — S z ü n ó r a : Ókori nevelés. Dr. 
Fináczy Ernő. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Taní-
tók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iükolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: . .V; -KLÁDÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEB., OSTBOM-UTCA 17. SZÍM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., 1SKOLA-TÉB S. 

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

Gróf Apponyi miniszter népokta-
tásügyi programja. 

Gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a képviselőház f. 
hó 13-iki ülésén a következő beszédet 
mondotta népoktatásügyi programjáról és 
a tanítói fizetésügyről: 

„Rendkívül fontos ügyek megoldása 
vált szükségessé a rámbízott tárcának 
a szó szorosabb értelmében vett köz-
oktatási oldalán. I t t mindenekelőtt kény-
szerítőleg lépett előtérbe a foglalkozás 
népiskolai ügyünkkel, még pedig külön-
böző irányokban. (Halljuk! Halljuk!) 
Mindazon t. képviselőtársaim, akik az 
oktatásügyi politikának problémáival elő-
szeretettel és behatóan foglalkoznak, 
ismerik azokat a számokat, amelyek 
épen a népoktatás terén még mindig 
létező hátramaradottságunkat illusztrál-
ják. Szó sincs róla, igen sok történt 
ezen a téren az alkotmányos éíában; 
de merem állítani, hogy még ijesztő 
azoknak a föladatoknak a sokasága, 
amelyek e tekintetben ránk várnak. 
(Igaz ! Úgy van !) Hiszen, t. képviselőház, 
az 1904 —1905. iskolai évben ebben az 
országban 6 —11 éves mindennapi isko-
lai kötelezettek közül 337.954, tehát 
majdnem 340.000 még egyáltalában nem 
jár t iskolába, nem részesült semmiféle 
oktatásban. Ne méltóztassanak azt hinni, 
hogy ez a szám csupán azokon a peri-

fériákon oszlik el, amelyeken a népnek 
szegénysége és egyébként is kulturális, 
már előbb létezett kultúrális hátrama-
radottsága ezt érthetővé, ha nem is 
menthetővé teszi. Ebben az ijesztő, meg-
döbbentő számban még megdöbbentőbb 
arányban részesülnek a gazdag, színma-
gyar Alföldnek városai, úgy, hogy egy 
hosszú listáját tudnám fölolvasni azok-
nak a nagy alföldi városoknak, amelyek-
nél 500-nál több tanköbeles gyermek 
nem látogat iskolát. 

T. Ház! Én megengedem, hogy az 
iskolába nem járók ezen számában egy 
bizonyos hányad esik arra az iskola-
kerülésre, amely nem az iskola hiányá-
ig >1, hanem egyszerűen az iskolalátoga-
tási kötelességnek laza fölfogásából és 
az e részben mutatkozó laza, elégtelen 
végrehajtásból folyik. (Úgy van!) 

De legnagyobb része ennek a nagy 
számnak mégis csak azokra esik, akik 
egyszerűen azért nem járnak iskolába, 
mert olyan • t o l a , amelyhez hozzáfér-
hetnének, amelyhez eljuthatnának, nin-
csen. (Igaz! Úgy van! a baloldalon.) Én, 
ha már az előbb reámutattam az alföldi 
nagyvárosok területén is e részben mu-
tatkozó hiányosságokra, akkor föl kell 
említenem, — nehogy ez azon városok-
nak kultúrális érzékére meg nem érde-
melt homályt vessen — hogy ezeknek 
az állapotoknak ott, a magyar Alföldön, 
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egyik legnagyobb okát az a nagy ne-
hézség képezi, amely a tanyarendszerben 
áll és amely mindenesetre mentség, de 
nem olyan tekintetben, hogy ilyen bajok 
létezzenek és hogy azoknak további 
fönnmaradását passzíve eltűrjük. (Igaz! 
Úgy van !) 

Le kell küzdenünk a nehézséget. És 
amióta ezt a tárcát kezelni és vezetni 
szerencsém van, már több ilyen várossal 
érintkezésbe léptünk és azt hiszem, igen 
sok helyen sikerülni is fog a tanyai 
iskoláknak nagy mérvben való fölállítása 
által ezeknek a nehézségeknek legna-
gyobb részét leküzdenünk. (Elénk he-
lyeslés.) 

Méltóztassanak csak meggondolni,minő 
perspektívával állunk itt szemben?! (Hall-
juk! Halljuk!) 

Ha azon gyermekeknek számát, akik 
iskolába nem járnak, mert iskolájuk 
nincs, csak 80-nal osztjuk, vagyis ha 
80 növendéket veszünk egy tanítóra, 
— ami bizony az oktatás sikeressége 
szempontjából (Fölkiáltások : Nagyon 
sok!) túlnagy proporció — a k k o r látni 
fogjuk, hogy kerek összegben négyezer 
tanítóval és négyezer tanteremmel többre 
van szükségünk, mint amennyi most van. 
(Helyeslés.) 

Ha ennek a négyezer tanítónak csak 
ezer korona kezdőfizetését veszem, 
— pedig nemcsak ezzel a számmal kell 
számolnunk, amint erről beszédem folya-
mán a t. Házat fölvilágosítani leszek 
bátor— már akkor is négymillió korona 
évi szükségletet képez ez a fejlődés terén. 
Egy tanterem fönntartásának dologi szük-
ségleteire pedig, a m e l y e k ^ tapasztalás 
szerint 215 koronát tesznek ki, minimo 
calculo vegyünk csak 200 koronát. Ez 
szintén 800.000 koronával szaporítja a 
kiadásokat. Ha azután még — amely 
problémának megoldása elől pedig előbb-
utóbb nem lehet kitérni — a népok-
tatásnak ingyenességét is számításba 
vesszük, (Élénk helyeslés.) akkor látjuk, 
hogy minimális számítások szerint, ez 

is legalább 3 millió koronába kerül. Ha 
idevesszük még az óvodarendszer kifej-
lesztését és az ismétlő-iskolák szaporí-
tása és kellő fölszerelése terén mutatkozó 
szükségleteket, akkor maguk előtt lát-
hatják t. képviselőtársaim azt a perspek-
tívát, hogy minő sokasága van azoknak 
a megoldandó föladatoknak, amelyek 
csak a népnevelés terén vannak előttünk, 
és hogy minő pénzügyi áldozatok kíván-
tatnak meg e tekintetben az állam és 
a polgárság részéről. 

Farkasházy Zsigmond : A tengerészetre 
többet adunk. (Halljuk! Halljak!) 

Gr. Apponyi Albert vallás- és közok-
tatásügyi miniszter: Bocsánatot kérek, 
t. képviselőtársaim, én az ilyen közbe-
szólásokra szívesen válaszolok. Sőt örü-
lök nekik, mert ez a kormány arra 
törekszik, hogy az állami föladatok meg-
oldásában és dotálásában a kellő ará-
nyosságot létesítse. (Élénk helyeslés.) 
És akármilyenek legyenek is a mi föl-
fogásaink arra nézve, hogy védszerveze-
tünk nemzeti irányban alakítandó át és 
reformálandó, — amely tekintetben 
nekem nem kell hitvallást tennem, mert 
mindenki isineri felfogásomat — (Igaz! 
Úgy van! Éljenzés.) hogy az országnak 
védelméről gondoskodnunk kell, ez épen 
olyan állami szükséglet, mint bármely 
más, és az a körülmény, hogy e gondos-
kodás és azok az intézmények, amelyek 
e gondoskodást képviselik, ma még nem 
jutot tak abba az alakba, amelyben nép-
szerűségre számíthatnak, nem ment fel 
minket az átmeneti idő alatt az alól a 
kötelezettség alól, hogy ezeknek az in-
tézményeknek összeroskadását megaka-
dályozzuk. (Igaz ! Ugy van !) Pedig állom 
és vállalom mindenkivel szemben — 
bár nincs most i t t annak helye, hogy 
erre kitérjek — annak bebizonyítását, 
hogy a védelmi költségek terén ez a 
kormány semmi egyebet nem tet t , mint 
azt, hogy azokat az összegeket állította 
be, amelyek szükségesek, hogy a fenn-
álló intézményekben a status quo fenn-
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tartassák, hogy azok az összeroskadástól 
megmentessenek. (Igaz ! Úgy van !) 

Ha közbeszólását oly értelemben veszi 
a t. képviselő úr, hogy az összes európai 
államokban, az egész művelt világon, 
rettentő aránytalanság áll fenn a kö-
zött, amit az államok védelmi célokra 
adnak, hogy 'védelmi célokra nem kel-
lene annyit költeni, — ha támadási szán-
dékot nem kellene, sajnos, föltételezni — 
hogy rettenetes, a civilizált emberiség-
hez nem méltó az az állapot, (Igaz ! 
Ugy van!) hogy annyi milliót és száz-
milliót vesznek el a produktív munkától, 
a kultúrális fejlődéstől, a humanitárius 
céloktól, hogy nagy hadseregeket t a r t - . 
hassanak fenn: akkor vele tökéletesen 
egyetértek. Hiszen magam is kiveszem 
szerény részemet abból a munkából, 
amely odairányul, hogy a civilizált 
nemzetek egyetértőleg iparkodjanak a 
csak az ő gyámoltalanságukat és egy-
mást meg nem érteni tudását jellemző 
állapotból menekülni. (Elénk helyeslés 
és taps.) De abba azután én sem mennék 
be és én sem javasolnám egyetlen állam-
nak és az én hazámnak sem, hogy mind-
addig, amíg ilyen egyetértő csökkentése 
a hadügyi költségeknek keresztül nem 
vitetik, egyoldalúan a védelmi tekintet-
ben gyengébb helyzetbe hozassák. (Igaz ! 
Ugy van!) Ennyit a közbeszólásra. 

Visszatérve a nagy perspektívára, 
amelynek végszámát nem mondom meg, 
tessék maguknak kiszámítani, mert sok-
sok millióról van szó, nekünk természe-
tesen végcélul kell kitűznünk magunk 
elé, hogy ezeket az állapotokat elsősor-
ban a népnevelés terén orvosoljuk. Es 
én tervszerüleg, öntudatosan törekszem 
e célra. Tervszerüleg, mint mondom, 
mert épen akkor, amikor a gyors elő-
lialadásra való eszközeink elégtelenek, 
kétszeresen szükséges, hogy a rendelke-
zésünkre álló eszközökből semmit se 
pazaroljunk ott, ahol felhasználása nem 
szükséges, hanem gondos háztartással, 
amennyire azt emberileg elérni lehet, 

minden krajcár ott adassék ki, ot t köl-
tessék el, ahol arra a legnagyobb szük-
ség van. (Elénk helyeslés.) 

Vigasztalásul elmondok egy más dol-
got. Arról beszéltem, hogy a népiskola 
legégetőbb szükségleteinek kielégítésére 
4000 tanítóval többre volna szükség, 
így áll a flo.og. Kezemben volt egy 
emlékirat, amelyet Wlassics Gyula akkori 
miniszterhez az illető osztály vezetője 
adott be néhány év előtt és amelyben 
hasonló kalkulus alapján kimutatta, hogy 
5000 tanítóra volna szükség az akkor 
kiszámított szükséglet kielégítésére. 

Néhány év alatt tehát — bár két 
esztendő az alkotmányos konfliktus 
folytán a fejlődés lehetőségéből ki-
esett — mégis annyira javultak a dol-
gok, hogy az a szükséglet, amely kevéssel 
ezelőtt 5000 tanító volt, ma már csak 
4000. Azt hiszem, ha mi csak abban a 
tempóban tudunk is haladni, amelyet 
az általam bemutatott költségvetések 
fölmutatnak, amely szerint úgy 1906-ban, 
mint 1 007-ben,« tehát egyik évről a 
másikra 500 tanítóval többet vettem 
föl, akkor 8 év alatt el fogunk érni 
ennek az égető sebnek az orvoslásához. 
(Élénk helyeslés.) Ha a közgazdasági 
politika segélyével, az állami pénzügyek 
megerősödésével rendes kiadásaink sza-
porítása lehetővé válik, — akkor termé-
szetesen — ebből a nagyobb pénzügyi 
tehetségből a nemzeti kultúra is ki fogja 
venni a maga részét, erőteljesen fogom 
képviselni e részben való igényeit, és 
eddigi tapasztalásaim szerint tudom, 
hogy a t. pénzügyminiszter úrnál e 
tekintetben a, legelőzé^enyebb, (Elénk 
éljenzés.) mint az ő mély államférfiúi 
belátásáról máskép föl sem tételezhe-
tem, a legrokonszenvesebb támogatásra 
találok. (Elénk éljenzés.) 

Említettem előbb, hogy milyen a 
szükséglet ezen a téren, Ennek a szük-
ségletnek a kielégítésére fölhívom és 
buzdítom, amennyire tőlem telik, mind-
azokat a tényezőket, amelyek mint 
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iskolafenntartók a mi törvényeinkben 
szerepelnek és ezt a jogukat hazafias, 
nemzeti irányban gyakorolják, ezt a 
hivatásukat hazafias és nemzeti irány-
ban teljesítik. 

Egyáltalán, t. képviselőház, a fölada-
tok azon beláthatatlan sokaságával 
szemben, amely kulturális téren ránk 
vár, én nem ismernék helytelenebb 
politikát, mint azt, amely visszautasí-
taná vagy megbénítaná bármely oly 
tényezőnek közreműködését, amely té-
nyező hajlandó — bebizonyította, hogy 
tud is — a nemzeti, az állami célokkal 
konformis irányban haladni. (Helyeslés.) 
Ha azoktól a nagy áldozatoktól elte-
kintenénk, ha azokat a nagy áldoza-
tokat nélkülöznünk kellene, melyeket 
a népnevelés terén önként hoznak a 
községek és a hitközségek, akkor 
olyan rettenetes összegek nehezednének 
az állami költségvetésre, amelyeknek 
pótlására, előállítására nemcsak most, 
hanem belátható időkben gondolni sem 
lehet. Az én prografnom tehát e 
tekintetben az: elfogadni, nemcsak, 
hanem támogatni is mindazon tényező-
ket, melyek a kultúrának terén és 
különösen a népnevelés terén a nem-
zeti és állami célokkal összhangzó irány-
ban munkát akarnak végezni : (Helyes-
lés) támogatni, amint azt később ki is 
fogom fejteni, ezen a téren mindazokat 
az egyházakat, hitfelekezeti hatóságokat 
és hitközségeket, amelyek teljes garan-
ciát, nyújtanak arra nézve, hogy az ő 
nevelésük, az ő oktatásuk a nemzeti 
célokkal, az állami szempontokkal pál-
huzamos irányban halad, azt megerősíti. 
(Élénk éljenzés és taps.) De öntudato-
san törekszem arra, hogy olyan iskola 
ebben az országban ne létezhessen, mely 
a nemzeti vagy hazafiúi felfogással szem-
ben még csak a semlegesség álláspont-
jára is helyezkedik. (Elénk éljenzés és 
taps.) 

A legsürgősebb feladat, mely a nép-
nevelés terén előttem állt, a tanítói 

fizetések rendezése. (Halljuk! Halljuk!) 
Én ezt az alkalmat fel akarom hasz-
nálni, hogy a t. képviselőházat már e 
tekintetben teljesen megérlelt, teljesen 
kész tervezetemmel megismertessem. 
(Halljuk ! Halljuk !) 

Az kétséget sem szenved, hogy a nép-
tanítók az eddigi fizetésrendezési áram-
latban, amely már több év óta foly 
ezen az országon végig, legkevesebb figye-
lemben részesültek. (Úgy van!) Az sem 
szenved kétséget, hogy e tekintetben 
az o panaszuk jogos, (Igaz ! Úgy van !) 
és hogy az az igényük, hogy az ő állá-
suknak megfelelően, párhuzamosan és 
harmóniában a hasonló állásban lévő, 
hasonló kvalifikációval bíró egyéb ténye-
zőivel a közéletnek figyelembe vétes-
senek, sorsuk javításában részesíttesse-
nek, jogos, teljesítendő nemcsak azért, mert 
jogos, hanem azért is, mert a tanítóra egy 
oly feladat nehezedik, melyet nem lehet 
csupán mechanikus munkánali sablonos le-

'darálása által elvégezni, (Igaz! Úgy van!) 
hanem melyhez a léleknek bizonyos egyen-
súlya, bizonyos megelégedés is kell, (Igaz! 
Ugy van!) és ezt nyújtani kötelesek vagyunk 
nekik. (Helyeslés.) Az is kétségen kívül 
áll, hogy ezen ki nem elégített jogos igé-
nyek kielégítésére irányuló mozgalmakba 
belevegyültek mesterséges, sötét célok alatt 
sugalt izgatásnak elemei, (Igaz! Úgy van!) 
melyek eredetükben nem a tanítói, fizetés 
rendezésére és a tanítók sorsának javítására 
gondolhattak, mert ha erre gondoltak volna 
és ha félig-meddig hozzáértő emberek 
lettek volna, nem lovalhatták volna be a 
tanítóságnak egy részét oly igények támasz-
tásával, a melyek teljesítheüenek és jogos alap-
pal sem bírnak. (Igaz! Úgy van!) 

Az én feladatom az volt: méltányos-
sággal, igazságérzettel, ügyszeretettel, de 
nemcsak ügyszeretettel, hanem ember-
szeretettel is, ezen nagyfontosságú hivatást 
teljesítő testület iránti igaz szeretettel szét-
választani ezekben az igényekben azt, 
ami jogos, ami alapos, ami tárgyi indok-
kal bír, attól, ami csak egy mesterséges 
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és céljaiban legalább is kétes jellegű 
akció eredménye (Helyeslés.) és kielégí-
teni a tárgyikig indokolt szükségletet. 

Abban a biztos reményben, liogjr lia 
nem is az első pillanatban, hanem némi 
megfontolás után az a testület, amely-
ről itt szó van, át fogja érezni, hogy 
mostoha elbánásról nem beszélhet, ha-
nem. hogy ez a kormány, mely a be-
adandó javaslatokat előterjeszteni és az 
a parlament, mely — amint remélem — 
ezeket elfogadni fogja, át van hatva a 
nemzeti kultúra fontosságától és attól 
is, hogy a nemzeti kultúrának szolgáit 
gondmentes, hivatásukhoz méltó hely-
zetbe -kell hozni, (Igaz! Úgy van!) egy-
szerűen bátor leszek elmondani, minő 
tanítói fizetésrendezést tervezek. (Hall-
juk ! Halljuk !) Először a számokat adom 
elő, azután ecsetelni fogom nagyjában 
és egészében azokat a feltételeket, ame-
lyekhez az a fizetésrendezés minden 
egyes esetben fűzendő lesz. 

Mert ha az a panasz hallatszott 
gyakran, hogy ez a kormány is valami-
vel késett a tanítók fizetésének rende-
zésével, mint az állami alkalmazottak 
fizetésének rendezésével, ennek egy igen 
egyszerű oka van, amely nem a kormány 
hidegségében rejlik ezen érdek iránt, 
hanem abban, hogy mikor azon vagyunk, 
hogy a nem állami tanítók sorsát is 
akkép javítsuk, hogy közelebb jussanak 
legalább az állami tanítók helyzetéhez 
állami segéllyel, akkor az nem egyszerű 
számtani vagy pénzügyi, hanem nagy 
politikai, nemzeti politikai probléma, 
(Igaz! Ugy van!) mert azon az úton 
— legalább ameddig én ezen a helyen 
ülök — nem fogjuk az államnak ügyeit 
ezen a téren tovább úgy vinni, hogy az 
állam a maga és a nemzet ellenségeit támo-
gassa. (Elénk helyeslés, éljenzés és taps.) 
Meg kellett állapítani tehát nemcsak a 
fizetésemelésnek mértékét, hanem meg 
kellett állapítani egy olyan politikát is, 
amely egyfelől nem zsibbasztja meg az 
öntevékenységet és szabadságot ott. ahol a 

szabadság és az öntevékenység a nem-
zetnek és az államnak javára van, másfelől 
— legalább is egyelőre — nem támogatja 
azt ottan, ahol nincs arra garancia, hogy 
a nemzeti és állami célokkal ellentétben 
áll. (Elénk' helyeslés.) 

Nekem számolnom kellett 5600 állami 
és körülbelül 22.000 nem állami tanító-
val. Az állami tanítóknak fizetésrende-
zése a következőkből áll: 

Az alapfizetés tekintetében három 
kategóriát óhajtok megállapítani. (Hall-
juk! Halljuk!) Az első és második lakbér-
osztályba tartozó községekben az alap-, vagyis 
a kezdőfizetés 1200 korona volna, a har-
madik lakbérosztályba tartozóknál 1100 és 
a többi községeklen 1000 korona. (Helyes-
lés.) Öt év múlva azonban az állami 
tanító, akinek 1000 korona az alapfize-
tése, már 1400 korona alapfizetést nyerne, 
tehát bejutna a XI. fizetési osztálynak meg-
felelő kategóriába; (Elénk helyeslés.) ter-
mészetesen, ennek megfelelőleg az 1100 
korona alapfizetéssel bírók, akik drágább he-
lyeken működnek, 1500, és az 1200 korona 
alapfizetéssel bírók 1G00 korona fizetést fog-
nak nyerni. Azután 200 koronás korpót-
lékkal eljutna a legegyszerűbb, a legigény-
telenebb helyen működő tanító a 2400 korona 
végső fizetésig, illetőleg ennek m"gfeldőleg a 
többi a 2500 és 2600 koronáig. (Elénk 
éljenzés és taps.) 

Azokat a t. képviselőtársaimat, akik 
amiatt aggódnak, hogy megbírja-e az 
állam pénzügyi helyzete, csak arra kérem, 
legyenek megnyugodva, jó kezekben van 
az ügynek ez a része. (Elénk derültség 
és taps.) 

Az a kezdőfizetés, amelyet az első öt 
éven át a tanító nyerne, amely kezdő-
fizetés mellett várnia kell, míg a XI. 
fizetési fokozattal egyenlő helyzetbe jut, 
nem méltánytalanság vele szemben, hanem 
ez megfelel egyszerűen annak a gyakornoki 
időnek, amelyet minden állami tisztviselőnek 
el kell töltenie, amíg ebbe a fizetési osztályba 
jut. (Elénk helyeslés.) Ennyit az állami 
tanítókra nézve. 
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Most pedig áttérek a nem állami taní-
tókra. (Halljuk! Halljuk!) Az én célom 
az volt, hogy — amint Széli Kálmán 
miniszterelnök az ő fizetésrendezési javas-
latának benyújtásakor mondotta — ha 
az állam nem is teheti azt, hogy a maga 
eszközeivel azokat, akik nem az ő alkal-
mazottai, teljesen ugyanabba a helyzetbe 
juttassa, mint az állami tanítókat, ne 
legyen közöttük nagy eltérés. 

A nem állami tanítókra, a községi és 
felekezeti tanítókra nézve — természe-
tesen a később közlendő kikötések és 
feltételek mellett (Helyeslés.) — a kezdő-
fizetést épúgy állapítom meg, mint az 
állami tanítókra nézve, ugyanazokban 
a kategóriákban. Az első és a második 
lakbérosztályban 1200, a harmadikban 1100 
és a többi községekben 1000 korona a kezdő-
fizetés, amely kezdő fizetésig, ha az iskolafenn-
tartó kimutatja, hogy nem tudja őket ellátni, 
az állam pótolja a hiányt. Ezután a két első 
kor pótlék 200—200 korona lesz, tehát öt 
esztendő múlva, hozzávéve az állami fizetés-
kiegészítést is, 1200, illetőleg 1300 és 1400 
korona fizetéshez jut az a felekezeti tanító. 
Épen úgy a második kor pótlék is 200 ko-
rona. Hat korpótlékot revén alapul, a har-
madik és negyedik kor pótlék 100—100 
korona, a két utolsó kor pótlék ismét 200— 
200 korona. Ügy, hogy az állami fizetés-
kiegészítéssel a wm állami tanító eléri a 
különböző kategóriák szerint, amint az első, 
második, illetőleg harmadik lakbérosztályba 
tartozik vagy egyéb községbe, a 2200, 2100, 
illetőleg 2000 korona fizetést. 

De ebbe a törvénybe, hogy az aequi-
paratióhoz még közelebb jussunk, egy 
fontos új intézkedést akarok fölvenni. 
(Halljuk! Halljuk!) Amíg t. i. eddig az 
állam csak a minimumig egészítette ki a 
fizetést és az iskolafönntartó hiába emelte 
föl a maga erejéből azt, mivel ezzel 
nem javított a tanító sorsán, amennyi-
ben elesett az állami fizetéskiegészítés-
től, addig ebbe a törvénybe most azt a 
princípiumot akarom bevenni, hogy az egy-
szer megállapított állami segély, ha az iskola-

fönntartó a maga erejéből föl is emeli a 
tanító fizetését, le nem szállítható mindaddig, 
amíg az illető el nem éri a hasonló foko-
zatban lévő állami tanítónak a fizetését. 
(Altalános helyeslés.) 

Én azt hiszem, hogy ez a rendezés, 
amely az állami költségvetést kerek 
összegben az eddigi hozzávetőleges, de 
komoly alapon nyugvó számítással körül-
belül 6 millió évi többlettel fogja megter-
helni, az adott viszonyok között meg-
felel annak, amit tehetünk, és rendkívül 
nagy javulást jelent a tanítók sorsán. 
(Igaz! Úgy van!) 

Három kategóriája van a fizetésjayí-
tást igénylőknek, akik különös tekintetbe 
jönnek : a vasutasok, a bírák és a tanít ók. 
A vasutasoknál a kereskedelemügyi mi-
niszter úr abban a szerencsés helyzetben, 
van, hogy saját tárcája keretében tud 
célszerű intézkedések által fedezetet 
találni a nagy igények kielégítésére. Az 
igazságügyin iniszter úr és én magam nem 
vagyunk abban a szerencsés helyzetben, 
nekünk az állam általános rezervoirjához 
kell appellálnunk, és ezért természetesen 
nemcsak a pénzügyminiszternek, annál 
amihez hozzájárul, de nekünk is arra 
nézve, amit követelünk, tekintettel kell 
lennünk arra, hogy az állam pénzügyeit 
megrongáló válságba hozni nem szabad. 
(Helyeslés.) De ez nem is szükséges, 
t. képviselőház. Mert vegyük egy fele-
kezeti tanító helyzetét, aki ma 800 koro-
náig részesül fizetéskiegészítésben. Az 
új rendezés folytán először mindjárt 200 
korona fölemelésben részesül a legkisebb 
helyen, mert 1000 koronáig egészíttetik 
ki az alapfizetés. Részesül továbbít az 
eddigi 100 koronás 5 korpótlék helyett 
négy ízben 200 korona és két ízben 
100 korona korpótlékban. 

De még egyet, t. képviselőház; gondos-
kodni fogunk arról is, — nem tudom, 
hogy a tanítói fizetésrendezési törvény-
ben vagy a tanítói nyugdíjtörvény 
revíziójánál-e — hogy alkalmas módon 
elimináljuk azt az igazságtalanságot, mely 
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abban rejlik, hogy amíg a felekezeti tanító 
fizetéskiegészítésénél az ö fizetésén kívül a 
kántori fizetés is alapul vétetik, addig a 
nyugdíjazásnál a kántori fizetéstől elesik. 
(Felkiáltások : Ez helyes !) Én azt hiszem, 
t. képviselőház, hogy ezzel a fizetés-
rendezéssel megtettük nemcsak azt, amit 
állami pénzügyeink megengednek, hanem 
azt is, amit a méltányosság tőlünk kíván. 
(Helyeslés.) Méltóztatik látni, hogy ebbe 
a skemába, amikor az állam pénzügyei 
megerősödnek, amikor abban a hely-
zetben leszünk, hogy az egyéb kö/.fog-
laltságokkal foglalkozók igényeit is kielé-
gíthessük, belefér még további haladás, 
de arra mindig tekintettel kell lennünk, 
hogy amidőn egy társadalmi réteg igé-
nyeit kielégítjük, akkor azon határok 
közt kell maradnunk, amelyeket más 
társadalmi [rétegek hasonlólag jogosult 
igényeinek párhuzamos kielégíthetése 
elénk szab. 

Már most, t képviselőház, ezzel a 
fizetésrendezéssel azonban, mint mondám, 
nemzeti irányú feltételeket kell szem 
előtt tartanunk. (Halljuk! Halljuk!) Azok 
a feltételek, amelyek az 1893-iki tör-
vényben, a fizetéskiegészítési törvényben 
foglaltattak, elegendőknek nem bizo-
nyultak. Ennek folytán abban a tör-
vényjavaslatban, amelyet ón a t. háznak, 
hiszem, hogy január hó folyamán fogok 
benyújthatni, (Helyeslés.) vagy legkésőbb 
február elején — ós pedig azért csak 
akkor, mert egész részletezett statisz-
tikai adatokkal óhajtom ezt a törvény-
javaslatot felszerelni, melyek ma még 
egész kiterjedésükben rendelkezésemre 
nem állanak — azt a kikötést óhajtom 
felvenni, hogy nem magyar tannyelvű 
iskolában működő tanító az állami fizetés-
kiegészítést csak akkor veheti igénybe, 
hogyha az az iskola a magyar nyelv 
köteles tanítása tekintetében elfogadja 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által megállapított tantervet, (Elénk 
helyeslés ós taps.) az általa e célra 
approbált tankönyveket, (Helyeslés.) és 

hogyha abban az iskolában a negyedik 
osztálytól kezdve a számtan, a földrajz, 
a történelem és a polgári jogok és köte-
lességek ismerete magyar nyelven ada-
tik elő. (Elénk helyeslés és taps a Ház 
minden oldalán.) 

Nagyon természetesen, átmeneti intéz-
kedésekben gondoskodni kell arról, hogy 
azok a tanítók, akikezeknek a feltételek-
nek nem felelnek meg, de akik aktuali-
ter, a létező törvény alapján jogos 
igényt szereztek állami támogatásra, az 
eddigi törvény alapján őket megillető, 
de nem az új törvényből keletkező 
támogatásban addig, míg működnek, 
részesüljenek. Belátom, hogy bizonyos 
átmeneti időt kell megállapítani arra 
nézve is, hogy az iskolafenntartók ezek-
nek a feltételeknek megfelelhessenek, 
nem abban az értelemben, mint hogyha 
előbb e feltételektől eltekintve is nyer-
hetnének az új alapon állami támoga-
tást, hanem csak abban az irányban, 
hogy az ú j törvényben megállapított 
minimumot nem kénytelenek rögtön 
biztosítani saját erejükből tanítóiknak, 
hanem csak bizonyos idő, 3— 1 év 
múlva, amely 3—4 évre a közoktatás-
ügyi kormányzatnak is szüksége van 
azért, hogy az új törvénynek netalán 
meg nem felelő iskolák pótlásáról gon-
doskodni kópés legyen. (Helyeslés.) 

T. képviselőház ! Ezek azok a nemzeti 
irányú kikötések, melyeket az új fizetés-
rendezési törvényjavaslattal kapcsolato-
san akarok behozni. Méltóztatnak ebből 
látni, hogy a kormány a rája bízott 
összes ügyekben harmonice és öntuda-
tosan jár el a nemzetiségi politika terén, 
abban a szellemben, amelyet néhány 
nap előtt gróf Andrássy Uyula t. bará-
tom hangoztatott a belügyminiszteri 
székből. (Helyeslés.) Mi nem magyar 
ajkú polgártársainknak eléjük jövünk 
anélkül, hogy őket anyanyelvük jogos 
használatában háborítanék, sőt úgy is, 
hogy az állami oktatás terén gondom 
van íii, hogy az az anyanyelv el ne 



8 NÉPI'ANÍTÓK LAPJA. 49. SZÁM. 

hanyagoltassék és ezáltal az állami is-
kola reszenzust elő ne idézzen. 

Eléjük jövünk, lehetővé akarjuk tenni, 
hogy, mint mondám, fokozatosan, anya-
nyelvük megtagadása nélkül egyszer-
smind a magyar államnyelvnek is bir-
tokába juthassanak. És az állam nyel-
vének ez a fokozatos tanítása és azok 
a tankönyvek, amelyeknek segítségével 
az történni fog, nemcsak a nyelv elsa-
játításában való előrehaladást jelenti, 
hanem jelenti egyszersmind a hazafias 
szellemnek, a magyarsághoz való tarto-
zás tudatának terjesztését, (Élénk helyes-
lés.) úgy, hogy aki jóhiszemüleg csak a 
maga faji, nyelvi egyéniségének fenn-
tartását védi s nem hegyezi ki ezt a 
magyar állampolgárság, a magyar állam-
hoz való tartozásnak tudata ellen, az 
kell, hogy örömmel üdvözölje azokat az 
eszközöket, amelyeket neki ezen a téren 
állami támogatással nyujtmik ; aki pedig 
a maga nemzetiségi iskolájából egy el-
szigetelt várát akarja alkotni egy vala-
minek, ami idegen a magyar állami 
eszmétől, a magyar nemzeti szellemtől, 
a magyar hazafiságtöl, az ne várja, hogy 
ezt a várat neki állami segítséggel 
tatarozzuk, (Élénk helyeslés és taps,) 
sőt legyen arra elkészülve, hogy ezt a 
várát le is fogjuk rombolni. (Hosszan-
tar tó élénk helyeslés, éljenzés és taps.) 

Ezenkívül egy pár igénytelen intéz-
kedést te t tem máris, melynek a mostani 
költségvetésben nyoma van és melytől 
én nagy hasznot várok s melyet tovább-
fejleszteni szándékozom a tanfelügyelet-
nek intenzív tételére. (Elénk helyeslés.) 
A tanfelügyelők, ezen intézmény mai 
szervezetében és személyzetével, mikor 
még a képezdéknek és polgári iskolák-
nak felügyelete is rájuk van bízva, 
mikor bürokratikus munkával is el 
vannak halmozva, teljesen képtelenek 
arra, hogy komoly és beható felügyeletet 
gyakoroljanak állami szempontokból az 
ő kerületükben rájukbízott iskolákban. 

Én egyelőre, miután ezzel az égető 

bajjal szemben nem tudok vámi addig, 
amíg organikus törvényhozás útján bírom 
azt orvosolni, költségvetésileg iparkodtam 
róla gondoskodni, amennyiben, mint mél-
tóztatnak a költségvetésből látni, 50 
díjazandó szakfelügyelőt vettem föl, —-
meg is van már a tervem arra nézve, 
hogy milyen megyékben alkalmazandók 
— akik a tanfelügyelőknek az iskola-
látogatások terén segítségére vannak. 
(Helyeslés.) 

Sajnos, az önkormányzati szellem, 
amelyről mi annyit beszélünk : akkor, 
amikor az önkormányzati kötelességek-
nek teljesítéséről van szó, ebben az 
országban vajmi hiányos. (Igaz! Ugy 
van!) Az a szép koncepció, amely köz-
oktatásügyi kormányzatunk korábbi stá-
diumaiban lebegett az akkori miniszterek 
előtt, hogy a társadalom sorából vett 
iskolalátogatók önként jöjjenek segítsé-
gére a hivatalos apparátusnak, ez a szép 
koncepció, amely ott, ahol az igazi ön-
kormányzati szellem él, bevált volna, 
nálunk, nagyon kevés tiszteletreméltó 
kivétellel, tulajdonképen abszolúte nem 
vált be. Kellett t ehá t fizetéses, azaz 
tiszteletdíjjal ellátott szakfelügyelőkről 
gondoskodnom, s ezeknek díjazására beál-
lítottam a költségvetésbe egy összeget, 
amely, mint mondom, 50 szakfelügyelő 
díjazásának felel meg. Erre a célra leg-
inkább ei're gondosan kiemelendő nép-
iskolai igazgatókat, esetleg polgári iskolai 
tanárokat vélek alkalmaztatni. (Helyes-
lés.) Természetesen, van egy összeg föl-
véve arra a célra is, hogy ezeknek a 
helyettesítéséről tudjak gondoskodni, az 
ő tulajdonképeni föladatuk körében. 

De, t. képviselőház, még egy dolgot. 
Iparkodom tőlem telhetőleg az önkor-
mányzati szellemet és az önkormányzati 
működést mégis csak Jbevinni valahogy 
iskoláinkba. Kétséget sem szenved, hogy 
az állami iskoláknak száma a dolgok 
ereje folytán, a helyzetnek ereje foly-
tán rohamosan emelkedik. Én minden 
olyan községben, ahol szükségét látom 
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az új iskolának, és ahol a községben 
és a község területén működő más 
iskolafenntartók, felekezeti iskolafenn-
tartóknak hazafias és nemzeti szellemé-
ről meg vagyok győződve, mikor a baj-
nak orvoslásához fogok, elsősorban 
megkínálom ezeket a tényezőket, hogy 
ők orvosolják a bajt, saját hatáskörük-
ben; fölajánlom e célra természetesen 
azt az állami támogatást, amelyet a 
törvény rendelkezésemre ad. fíitka eset 
kivételével az a válasz, hogy nem 
képesek reá. Miután pedig erről a nagy 
szükségletről gondoskodnunk kell, miután 
ennyi és ennyi gyereknek baromi módon 
való (Úgy van ! Helyeslés.) felnöveke-
dését tűrni nem lehet: világos, hogy az 
állami iskolák föladatai mindig szapo-
rodnak, az állami iskolák terjedése 
nemzeti szükségként áll elő. De én nem 
tar tom egyenlő fogalmaknak az állami 
és a miniszteri omnipotencia alatt álló 
iskolát. 

f 
En tehát az állami iskolák igazgatá-

sába is tőlem telhetőleg igyekszem bele-
vinni az önkormányzati közreműködést 
ott, ahol ennek az önkormányzati közre-
működésnek nemzeti irányban való meg-
nyilvánulásáról meg vagyok győződve. 
Ennek folytán szándékozom az állami 
iskolai gondnokságok szervezését, amely 
eddig csak elvileg van a törvényben ki-
mondva, amelynek szabályozása azonban 
miniszteri rendeletre és a gondnoksági 
tagok kinevezése a főispánra van bízva, 
törvényhozásilag rendezni és a helyi 
elemeknek bizonyos intézményes befo-
lyást adni, amely az elsősorban érde-
kelt szülőket is biztosítja ezeknek az 
iskoláknak szelleméről. (Elénk helyeslés.) 
Azonkívül iparkodom életre galvanizálni 
egy intézményt. A népiskolai hatóságok-
ról szóló 1876-iki törvényben le van 
fektetve, azonban egy-két eset kivéte-
lével nem lépett életbe : a törvény-
hatósági népoktatási bizottmányok intéz-
ménye. 

hatóságokhoz, amelyben fölszólítottam 
őket. hogy az 1876. törvényben meg-
állapított ezen intézményt léptessék 
életbe, legyenek segítségére a közokta-
tásügyi kormánynak abban, hogy álla-
pítsák meg, a törvényhatóság területén 
mely helyen van tárgyikig szükség új 
állami iskola fölállítására, szóval, ellen-
őrizzék önkormányzati hatáskörben a 
hivatalos apparátus működését a nép-
oktatás terén, szóval működjenek közre 
az állami föladatok teljesítésében. Mert 
én nem azért voltam ellenzéki ember 
30 esztendőn keresztül, hogy most, mi-
dőn belekerültem a miniszteri székbe, 
egyszerre a túlhajtott centralizációnak 
ós miniszteri önkénynek legyek barátja, 
(Hosszantartó lelkes helyeslés, éljenzés 
és taps a bal- és a szélsőbaloldalon.) 
hanem azért, hogy ne csak a helyi ügyek 
intézésébe, hanem az állami föladatok 
megoldásába is, amennyiben az én tár-
cám ügykörébe esnek, belevigyen) az 
önkormányzat életerős működését, amely 
a bizalmatlanságnak végét veti, amely 
minden ép és egészséges nemzeti erőnek 
harmonikus összeműködését biztosítja. 
(Elénk helyeslés a szélsőbaloldalon ) 

Mindezen intézmények sikeréről csak 
a legközelebbi költségvetés tárgyalása 
alkalmával — ha ugyan még én leszek 
szerencsés azt benyújtani — (Élénk 
felkiáltások a szélsőbaloldalon: Éljen 
Apponyi !) fogok a háznak beszámol-
hatni. Most csak a tényt, a kezdeményező 
lépést jelenthetem be. 

T. képviselőház! Szándékom a tan-
felügyelőségeket — ez is persze csak 
törvényhozási úton történhetik — tisz-
tán a népiskola felügyeletével megbízni. 
Ez a hatáskör már oly nagy önönmagá-
ban, és erre a célra annyi gyakorlatilag 
kvalifikált egyén volna felhasználható 
és tehetne kitűnő szolgálatot, akiknek 
szolgálatait most nem vehetjük igénybe, 
mert ugyancsak a tanfelügyelő van meg-
bízva a képezdék felügyeletével, ahol 
magasabb képesítésű tanárok működnek, 
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továbbá a polgári iskolákéval is, hogy 
azt hiszem, jó reformot viszek keresztül, 
ha a képezdék felügyeletét egészen 
külön szakfelügyelőkre óhajtom bízni. 
(Helyeslés a középen.) 

A képezdék reformjáról ez alkalommal 
részletesen nem akarok nyilatkozni ; csak 
egyet akarok konstatálni, és ez az, hogy 
aggasztó túltermelés van ezen a téren, 
különösen a tanítónők oly nagy számban 
neveltetnek, (Úgy van! Úgy van! a jobb-
és a baloldalon.) hogy nem vagyunk 
képesek azoknak egy kis hányadát sem 
elhelyezni, nemcsak az állam, hanem az 
összes iskolafönntartók. Há t én valami 
módon már erről a helyről is, de hiva-
talos úton is föl fogom hívni a képez-
déket ellátó összes hatóságokat erre a 
bajra és iparkodni fogok, hogy velük 
egyetértőleg ennek a túltermelésnek 
lehetőleg gátat vessünk. (Helyeslés.) 

Különben pedig, t. képviselőház, a 
képezdék tantervének reformjával fog-
lalkozom, különösen abban az irányban, 
hogy a tanár ismerje a gazdasági és 
szociális életnek nagy kérdéseit. (Elénk 
helyeslés a jobb- és baloldalon.) Szociál-
politikai tudást óhajtok belevinni a kép-
zőkbe, valamint kell, hogy szociálpolitikai 
tudás bevitessék mindazoknak képzésébe 
és nevelésébe, akik bármely állásban, 
legyen az lelkészi, legyen az tanítói 
vagy tisztviselői, hivatva vannak arra, 
hogy a népet vezessék és különösen az 
ifjúságot képezzék. (Eljezés és taps a 
jobb- és a baloldalon.) 

T. képviselőház! Meg kell még emlí-
tenem, — bocsánatot kérek, hogy oly 
hosszú ideje veszem igénybe becses 
figyelniük et — (Halljuk! Halljuk!) a nép-
oktatásnál maradva, azt, hogy az óvó-ügy, 
amely a népiskola alatt és felett van 
közvetlen, és az ismétlő-iskola az eddigi 
fejlődés szerint az iskolaügy mostoha-
gyermekének bizonyult. (Úgy van! Úgy 
van! a jobb- és baloldalon.) Az óvó-ügy-
nek kifejtése egy majdnem nélkülözhe-
tetlen előfeltétele annak, hogy a nép-

iskola, jelesen nemzeti irányban, a maga 
üdvös hatását gyakorolhassa. Egyelőre 
jelentékenyen nagyobb összeget vettem 
fel már- ebbe a költségvetésbe, részint 
állami óvodák felállítására, részint más 
községi, felekezeti óvodáknak segélyezé-
sére, és úgy hiszem, — még nem tanul-
mányoztam ugyan ezt a kérdést azzal 
az alapossággal, hogy ma már véglege-
sen nyilatkozhasssam, — de az a be-
nyomásom, hogy legközelebb kénytelen 
leszek az óvodákról szóló törvénynek 
reformjával is a ház elé lépni, (Elénk 
helyeslés a jobb- és baloldalon.) még 
pedig úgy az óvodáknak szervezése, mint 
különösen azoknak a pénzügyi segéd-
forrásoknak reformáiása • tekintetében 
amelyekből az óvodák táplálkoznak. 
(Helyeslés.) 

Nem kevesebb gondnak tárgyát képezi 
az ismétlő-iskola és különösen a gazdasági 
ismétlő-iskola, (Elénk helyeslés a jobb-- és 
a baloldalon.) amely intézmény igen 
szépen halad előre, még pedig egyrészt 
a közoktatásügyi, de másrészt a föld-
mívelésügyi kormány gondoskodása foly-
tán. Ezt az intézményt általánossá tenni, 
ezt az intézményt minden nagyobb 
községben meghonosítani, egyik legfőbb 
vágyam, és talán az országnak egyik 
legnagyobb szüksége. (Úgy van! Ugy 
van! a jobb- és a baloldalon.) Fődolog 
az, hogy egy gyakorlatias tanterv legyen 
megállapítva ezekre nézve. Az új tan-
terv a gazdasági iskolák számára most 
van előkészülőfélben, ott is célom az 
lesz, hogy nem csupán — hogy úgy 
mondjam — a technikai, gazdasági 
ismereteket adják elő valahogyan, ha-
nem, hogy egyszersmind az üzleti élet-
nek, hogy úgy mondjam, titkaiba be-
vezessék azt a növendéket, hogy később 
ne csak jól vihesse gazdaságát, hanem 
felfegyverezve legyen minden társadalmi 
és gazdasági visszaéléssel szemben, amely 
a kisgazdát fenyegeti. (Zajos helyeslés 
a jobb- és a baloldalon.) 

Most, t. Ház, bár érzem, hogy koránt-
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sem mondtam el mindent, amit e tárgya-
lói mondhatok és amit e tárgyról el-
mondanom kellene, de hiszen a vita 
folyamán várható felszólalások talán 
alkalmat és módot fognak nekem adni 
aria, hogy kiegészítsem azt, amit egyik-
? ásik képviselőtársam még hiánynak 
talál az ón előadásomban, elhagyom a 
népoktatást és már most igazán csak 
röviden áttérek a tárcám körébe tar-
tozó egyéb tárgyakra". 

« 

A miniszter beszédét 10 perces szünet 
követte, mely után :smét fölszólalt gróf 
Apponyi Albert miniszter s a követ-
kezőket mondotta: 

Bocsánatot kérek, hogy mikor az 
iméut majdnem két óra hosszat vet-
tem igénybe a ház becses figyelmét, 
akkor rögtön utána még egyszer fel-
szólalok. (Halljuk! Halljuk!) Előadásom-
ban egy hiány van. T. i. részletesen 
ismertettem ugyan a tanító fizetés-
rendezést, arra azonban elfelejtettem 
kiterjeszkedni, hogy ez a törvény és 
ez a rendezés mely időtájban lépne 
majd életbe. Ez pedig igen fontos dolog. 
(Halljuk! Halljuk!) A hosszú levélhez 
utóiratként tehát legyenek kegyesek 
elfogadni e tekintetben a következő 
kijelentésemet. (Halljuk ! Halljuk !) 

Amint mondottam; az előmunkálatok 
olyan stádiumban vannak, hogy azt 
mondhatnám róluk, hogy készen vannak; 
még csak adatokról van szó, úgy, hogy 
január havában, legfeljebb február hó 
elején a törvényjavaslatot be fogom 
nyújtani. (Helyeslés.) A terv az, hogy 
az új fizetések 1907. évi július 1-én lépnek 
életbe, úgy, hogy az 1907. év második felé-
hen már érvényesülhessenek s így azok, 
akik arra igényt tarthatnak, a magasabb 
fizetést megkapják. (Helyeslés.) I t t azonban 
nem állok meg; a törvényben felhatal-
mazást fogok kérni arra is, hogy az 
1907. év július 1-én üetbeléptetendő fizetés-
rendezések terhére már az 1907. év első 
felében is bizonyos kategóriáknak előlegeket 

adhassak, (Helyeslés.) úgy, hogy ott, ahol 
sürgős, rögtön beállhasson a segítség. Ez az 
utóirat beszédemhez. (Elénk helyeslés 
és taps a ház minden oldalán.) 

A tanítók továbbképzése. 
(Hozzászólás.) 

I. 
Alig múlik el egy esztendő anélkül, hogy 

ez a kérdés, ha nem is egyetemlegesen, de leg-
alább egyes szaklapok útján ne foglalkoztatná 
a tanügj i közvéleményt, mégis azt tapasztal-
juk, hogy ma sem találtunk olyan helyes meg-
oldási módot, mely ennek a kérdésnek dűlőre 
jutását jelentené. Nem pedig azért, mert egy-
részről a felszínre került vélemények nagyon 
is általános természetűek voltak, másrészről 
pedig azért, mert többnyire idegen mezőn 
kalandoztak, anélkül, hogy a tanítóegyesületek 
életében megnyilatkozó munkás tevékenység 
méltánylása mellett a kérdés lényegét erre a 
térre koncentrálták volna. 

A kultuszminisztérium ismert rendelete ezt 
a meggyőződésemet igazolja, midőn a tanítók 
továbbképzésének súlypontját a megyei tanító-
egyesületek gyűléseire kívánja helyezni. Ez a 
kérdés csakis itt oldható meg igazán, hol az 
a törekvő tanító példákat, élőképeket lát maga 
előtt olyan pályatársak személyében, akiknek 
lelkében élni, hatni látja a cselekvő és akaró 
szellem munkás tevékenységét. 

Készséggel ismerem el tehát, hogy az emlí-
tett miniszteri rendelet helyes útra terelte a 
tanítók továbbképzésének kérdését, sőt teljes 
meggyőződéssel állítom azt is, hogy minden 
olyan vélemény, mely a D. L. kartársam véle-
ményéhez hasonlóan más utakat keres: egy 
lépéssel sem viszi előre a tanítóságot a meg-
jelölt cél felé. Nem állítom azonban én sem, 
hogy az a bizonyos rendelet nagy haladást 
jelent. Az intenciója szép, de a kivitel nagy 
akadályokba ütközik. A tanítóegyesületek mű-
ködését az Országos Bizottság irányítja, az 
ott kitűzött időszerű kérdések felett kell első-
sorban a maga véleményét kifejezésre juttatni. 
Azután következnek az egyesüle't belső életére 
tartozó speciális kérdéseknek az elintézései, 
melyek — mint a tapasztalás igazolja — 
ismét tetemes időt vesznek igénybe, minden 
egyes gyűlés alkalmával. Ily körülmények 
között azzal mindenesetre számolnunk kell, 
hogy a képző tanárainak előadásához rendel-
keznek-e az egyesületek gyűlései a kellő idő-
vel, mert az csak úgy és abban az esetben 
bírhat valóban képző hatással, ha kerek egé-
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szet képez s nem lesz hézagos az idő rövid-
sége miatt. 

Az kétségtelen, hogy a tanítói nemzedék 
nevelőinek és a tanítóságnak az iskola falain 
kívül is tartó eme szövetsége nem volna káros 
hatással, de az is bizonyos, hogy ezt az eljá-
rást is bizonyos elszigeteltség jellemezné. Hát 
én a tanítóság érdekében azt szeretném, azt 
óhajtanám, ha ezek az előadások közkinccsé 
tétetnének, még pedig úgy, hogy azokat e 
hazának minden Tanítója oktathatná s abból 
ismereteit kiki egyéniségéhez tartozó jóakara-
tával gyarapíthatná. Ez pedig csak azáltal 
volna elérhető, lia a „Néptanítók Lapja" eset-
ről esetre közölné ezeket a felolvasásra szánt, 
értékes közleményeket. Nem is volna egyébre 
szükség, csak arra, hogy a lap nagyobb terje-
delemben jelenjék meg. A tanárok napidíja és 
utazási költsége ezt a kiadási többletet talán 
teljesen fedezné is. Meggyőződésem szerint ez 
az intézkedés jóval nagyobb szellemi hasznot 
biztosítana a törekvő és magát képezni akaró 
tanító számára, mint az a tervbe vett felolva-
sás, mely kevés idő múlva úgyis a feledésnek 
esnék áldozatul. 

Ami D. L. kartársamnak az utazgatásokról 
szóló megjegyzését illeti, ám szívesen elisme-
rem, hogy igaz is, hasznos is. De nem hagy-
hatom visszhang nélkül azt a kétes értékű 
kijelentését, hogy eme utazgatások költségei-
nek fedezésére az a 40 ezer korona volna 
fordítható, mely az állami tanítók gyűlési 
költségeinek részben való fedezésére van mes-O o 
állapítva. Itt, ennél a pontnál kénytelen vagyok 
konstatálni azt, hogy nevezett kartársam is 
letért az általa feltett kérdés legtermészetesebb 
útjáról, mert olyan célnak szegődött barát-
jául, mely valójában a mi egyesületi életünk 
szétzüllését eredményezné. Szóval, kartársam 
orvosszert keres, de túlságos buzgalmában 
gyorsan ölő mérget akar bekanalaztatni az 
önképzésre vágyó tanítósággal. Hát D. L. soha 
sem érezte még azt az erkölcsi erőt, melyet 
egyesületeinkben bírunk ? Avagy azt hiszi, hogy 
ha az állam megvonja ezt a segítséget a maga 
alkalmazottaitól, a törvényhatóságok nem fogják 
szintén követni? Azt a tanítót az önképzés 
utáni vágy viszi, hajtja gyűléseinkre, miért 
kívánja D. 1". kartársam tehát épen akkor 
elvenni tőlük azt a segítséget, mely úgyis 
csak kis részben fedezi a fölmerült költségeket ? 
Logikát én is tanultam, ma is konyítok hozzá 
valamit, épen azért nagyon különös színben 
tűnik föl előttem, hogy akkor, amidőn a tanítók 
továbbképzéséről beszél nevezett kartársam, 
egyúttal alapjában támadja meg azt az intéz-
ményt, amely ennek a továbbképzésnek leg-
természetesebb kielégítője, táplálója és éltetője. 

De eltekintve az egyesületeknek a tanítók 
továbbképzésének kérdésével ily szorosan ösze-
függő munkairányától, még az más tekintetben 
is üdvös, áldásos hatású a tanítóságra. A tanító-
egyesületek célja és föladata az önképzés után 
való törekvés legtermészetesebb kielégítésén 
kívül még abban az erős testületi szellemben 
is föltalálható, amely aztán a maga körében 
a humánizmust szolgálja, ápolja és erősíti. 
Néhány időszerű tanügyi kérdés fejtegetése, 
megvitatása elég fontos ugyan, de magában 
nem merítheti ki az egyesületek tevékenységét. 
Ha nem is fontosabbnak, de ezzel egyenértékű-
nek tartom az egyesületek kebelében szervezett 
ama intézményeket, melyek az emberszeretet 
szolgálatára vannak hivatva. A mi egyesületünk 
például nagy buzgalommal, odaadó tevékeny-
séggel szolgálja az „Eötvös-alap" és a „Tanítók 
Háza" ügyét, van segélyzőegyesülete, mely 
évenként 400—500 koronát oszt ki tanító-
özvegyek, tanító-gyermekek között, van tetemes 
összeggel rendelkező „intemátusi alap "-ja, sőt 
van egy tanügyi lapja is. Ezeket mind az a 
testületi szellem hozza létre, mely az egyesüle-
tek életében ju t kifejezésre. 

Talán azt mondhatná erre D. L. kartársam, 
bogy ő korántsem célozta a közvélemény elé 
dobott megjegyzésével az egyesületi élet meg-
bénítását ? Ezt elhiszem, jóhiszeműségében nem 
kételkedem. Azonban azt már teljes határozott-
sággal állíthatom, hogy a gyűlésre szánt segé-
lyek megvonása mégis csak ezt mozdítaná elő ; 
ez pedig sem a tanügyi kormánynak, sem az 
egyesületek által képviselt tanügyi közvéle-
ménynek nem lehet érdeke. Ne romboljuk le 
azért az egyik kezünkkel azt, amit a másikkal 
építeni akarunk. 

Egyébiránt pedig régi meggyőződésem az, 
hogy a tanítók továbbképzésének a kérdése az 
egyén természetével van szoros összefüggésben. 
Aki nem érezi ennek szükségét, azt nagyon 
bajos lesz fölrázni közönyösségéből, míg az, 
akinek lelke ügyszeretettel, nemes eszményiség-
gel van tele, még a legnagyobb elszigeteltsége 
mellett is meg fogja találni lelke vágyának, 
munkás tevékenységének leginkább megfelelő 
kielégítését. 

(Dóbsina.) Szombathy László. 

A gyermek joga. 
Korunknak általános követelése, hogy az 

egyéniség érvényre jusson. E kívánalom úgy a 
művészetekben s tudományokban, mint a köz-
napi élet terén is megnyilvánul. 

A tanítás művészetében is az legyen a 
jelszó: ju'tassulc érvényre a gyermek egyéni-
ségét ! 
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így kívánja azt az új Tanterv és Utasítás 
az elemi népiskolában is. 

De miképen jusson az egyéniség érvényre, 
ha a kis emberkéket már zsenge koruktól 
fogva mindig arra kényszerítjük, hogy mások, 
a nagyok, az erősebbek vagy idősebbek 
parancsai szerint gondolkodjanak, cselekedjenek. 

Hogyan fejlődhetnék az egyéniség ilyen rend-
szeres elnyomatás mellett? 

Eddigelé úgy a szülők, mint, a tanítók 
azon hiszemben voltak, hogy testi erejük s 
intellektuális hatalmuk följogosítja őket, hogy 
a reájuk bízott gyermekeknek ezt vagy azt 
parancsolhatják vagy esetleg megtilthatják, úgy 
gondolkodtak, hogy amit parancsolnak, mindig 
javára is szolgál a kis csemetének. 

Egyiküknek sem jutott eszébe, hogy a 
szabadság a szellemi tovafejlődésnek egy neme 
s hogy a gyermekeknek épen úgy, mint a 
felnőtteknek, legjobb mestere : a tapasztalat. 

Fegyelemre, önuralomra s belátásra csakis 
a tapasztalat, az élet taníthatja az embert. 

Helytelenül cselekszünk tehát, ha hatalmunk-
nál fogva a fejlődő gyermeklelket ebben vagy 
abban a szándékában mindig meggátoljuk, 
mert arra szoktatjuk, hogy magát mások 
ítéletére, tanácsára bízza, úgyszólván azt vakon 
kövesse. 

E helytelen nevelési rendszerre vezethető 
vissza majdnem mind ama számtalan hiba s  
igazságtalanság, mely az életben valaha történt. 
Pl. Midőn lelketlen demagógok szavait vakon 
követi a tapasztalatlan tömeg. 

A nevelési erőszakoskodás akadályozza a 
lelki tovafejlődést s mintegy bilincsekbe veri 
az egyént. 

A gyermek lelki fejlődését előmozdítjuk, ha 
hibáinak öntudatos belátására szoktatjuk. 

Nyugodt szavakkal osszuk tanácsainkat, 
melyek útirányul szolgálhatnak a fejlődő 
lényeknek, de szabad akaratukban ne akadá-
lyozzuk. 

Csakis az emberszeretet legyen azon hatalom, 
mellyel a gyermek énjére hatni akarjunk, mert 
a szeretet azon csíra, melyből a tisztelet, a 
tekintély fejlődik. Ha a gyermek fél tőlünk, 
ha a jót nem cselekszi a jóért, hanem a 
büntetéstől való félelem miatt, képmutatóvá 
válik, mert másképp cselekszik, mint ahogy 
óhajtana. 

Ha csak erőnk s hatalmunk által uralkodunk 
a gyermeken, akkor sohsem nevelünk belőle 
öntudatos embert. Főtörekvésünk azért oda 
irányuljon, hogy megértessük a gyermekekkel 
az ok s okozat törvényeit s következményeit. 

Mindnyájan a természeti törvényeknek 
vagyunk alávetve, s habár úgy látszik, mintha 
mások tanácsaiból tanulnánk, végeredményül 

mégis arra a meggyőződésre jutunk, hogy csakis 
saját tapasztalataink árán fejlődtünk tova. 

Azon gyermek, ki mindent hisz, amit a 
felnőttek neki bizonygatnak, ki soha sem kétel-
kedik szavainkban, többnyire együgyű, képze-
tekben szegény lény. 

Jól tudjuk, mily nagy a tanító nevelői 
befolyása a reábízott gyermekekre, azért 
kötelessége is, hogy e szellemi hatalmat a 
legalkalmasabb módon kiaknázza. 

Csakis ő hívatott arra, hogy felszínre hozza 
a gyermek lelkében szunnyadozó tehetségeket 
s hibákat. Azokat útmutatásai által fejlessze, 
ezeket pedig helyesen válogatott példabeszédei 
s tanácsai — de sohsem hatalmának érvényre 
juttatása — által megútáltassa a fogékony 
gyermeklélekkel. 

A tanító kezében nyugszik az emberiség 
jövője, mert ő nevel a hazának nemesen gondol-
kodó embereket, de csakis azon tanító, aki a 
gyermek lelkületét búvárkodásának igazi tár-
gyává teszi és ki, miként a római időkben 
a Grachusok anyja, mindenki által tisztelt 
példakép. 

Mert a példa, nem pedig az erőszak neveli 
a lelket. 

Ha a nagy természetet, teszem azt, hogy a 
növényeket figyelmesen s alaposan vizsgáljuk, 
arra a meggyőződésre jutunk, hogy még két 
teljesen egyforma levél sincs. E tényt az ember 
énjére alkalmazva, belátjuk, hogy a gyermekek 
lelkülete, képzel me, természete, szóval egész 
énje sem lehet egyforma, hanem mindegyiknek 
megvan a saját egyénisége, melyet a tanítás-
ban figyelmen kívül nem szabad hagynunk. 

Sőt minden embernek jogában áll követelni, 
hogy egyénisége lehetőleg respektáltassék. 

Képtelenség volna tehát tanítványainktól 
azt követelni, hogy a feldolgozott tananyagot 
egyazon értelemmel, tudással s felfogással 
reprodukálják. E követeléssel azt kívánnék, 
hogy a gyermek nem saját felfogása szerint 
beszéljen, hanem szajkó módra — talán még 
meg sem értve — adja vissza a hallottakat. 

A gyermeki lélek megnyilatkozását legjobban 
úgy figyelhetjük meg, ha hónaponként egyszer 
oly irály gyakorlatot adunk fel, melynek tár-
gyát ki-ki szabad akarata s kedve szerint 
választhatja. 

Ekkor majd észrevehetjük, vájjon milyen 
fogalma van a gyermeknek a választott tárgyról. 
Leírásából kiviláglik, tud-e helyesen gondol-
kodni, alaposan észlelni s minő benyomást 
gyakorolt lelkére megfigyelése. Sőt mi több, 
az ilyen szabadon választott irálygyakorlat 
még a gyermek hajlamát, esetleg művészi 
tehetségét is elárulja. 

A sablonos feladványok írásánál, melyeknél 
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minden „i" pont előre meg lesz magyarázva, 
a gyermek sajátos gondolkozása s egyénise'ge 
sohsem juthat kellően érvényre. 

A gyermek egyéniségét még a büntetésnél 
sem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert 
más megbírálás alá esik azon gyermek, aki 
vad csemeteként nő föl s más, ki o thon kellő 
testi s szellemi tápot nyer. 

Hogy azonban figyelmeztetésünk a gyermek 
lelkére hathatós benyomást gyakorolhasson, 
teljesen ismernünk kell a gyermek egyéniségét. 

Már pedig ez csak úgy lehetséges, ha azt 
tanulmányoztuk. 

A figyelmeztető, útbaigazító szavaknál még 
valamire kell ügyelnünk. Hogyha ugyanis a 
hanyag tanulónak mindig szemére vetjük 
tunya-ágát s mindig mint rossz gyermekkel 
bánunk el vele, akkor korántse higyjük, hogy 
az menten szorgalmas.gyermekké fog változni. 

Sőt tapasztalhatjuk, hogy feddésünk dacára 
még jobban elmerül a nembánomságba, mintha 
csak azt akarná ezzel jelezni : 

„Ha rossz vagyok, legyek hát rossz !" 
Azért próbáljuk csak a kis lustát ellen-

szerrel gyógyítgatni. Fessük tetszetős színekben 
lelki szemei előtt azon célt, melyet minden jó 
tanuló el tud, el fog érni, és így ő is elérhet, 
ha majd jól tanul. 

így bíztassuk: „Minden egészséges gyermek 
tud tanulni és jó lenni, ha akar. Te egész-
séges vagy, azért te is tudsz tanulni és jó 
lenni, ha akarsz. Ne nézz le a földre, mint 
a bűnös ember. Állj egyenesen, emeld fel a 
fejedet, nézz a szemembe és mondd : én ember 
vagyok, nem állat. En tudok tanulni és jó lenni, 
ha akarok. Én ezentúl jó és szorgalmas leszek, 
mert akarom. " 

Ilyen és hasonló, a gyermek önérzetére ható 
szók rendkívüli módon fejlesztik a benyomá-
sokra hajló kis lényben az önmaga iránti 
bizalmat. Azért nemcsak egyszer, hanem minden 
alkalommal hassunk a gyermek önérzetére. 
Tanításunkat megelőző imát is e szavakkal 
fejezzük be: 

„ Mi ma jól akarunk tanulni ! Mi azt igazán, 
teljes szívünkből, nemcsak szánkkal aka i juk! 
Uram, erősítsd akaratunkat!" 

E szavaknak csodás ereje mihamar meg-
látszik az egész gyermekseregen. Tanítványaink 
figyelmeztetésünk nélkül egyenesen ülve, ránk 
függesztett szemekkel fogják követni tanítá-
sunkat. Mindenki testi és lelki ereje szerint 
fog iparkodni. 

Mert a biztató szónak beható, mélyen 
gyökeredző hatása el nem maradhat, hiszen 
ezt még az állatok idomításánál is tapasztal-
hatjuk. 

Büntetéssel a gyermekeknél csakis szeretet-

lenséget, gyűlöletet nevelünk az iskola, a tanító 
s minden ellen, minek tanulás a neve. A folyton 
csak feddő, hibákat kutató tanító sohsem 
fejlesztheti a gyermekek lelkében az ember-
s felebaráti szeretetet, a békesség érzetét s az 
egymás hibái iránti türelmet. 

Büntetés helyett pélcl ibeszédekkél hassunk a 
gyermek fogékony lelkére. így tanított a 
tanítók tanítója — Krisztus is. 

Persze a megrögzött bűnöst vétke szerint 
sújtsa a büntetés, de csakis a megátalkodott 
lelkűt. De figyelmünket ki ne kerülje a vétkes 
egyénisége, hogy a büntetést kellő arányban 
szabjuk meg. Ha nevelési rendszerünknek főté-
nyezője az egyéniség figyelembe vétele, melynek 
alapja az emberszeretet, akkor a reánkbízott 
gyermekek, ha majd az életbe kilépnek, áldani 
fogják tanítójukat, mert bármily küzdelembe 
sodorja is majd őket az életharc, helyt állhat-
nak, mivel már kis koruk óta önálló gondol-
kozáshoz s cselekedethez szoktak. 

A:: önállóságban rejlik a boldogulás! 
(Nagybánya.) Alexy Kornél. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Jelen minőségében áthelyezte : Szent-
györgyi Béla újpesti áll. el. isk. tanítót a buda-
foki, Sipos András solymári áll. el. isk. tanítót 
pedig az újpesti áll. ei. isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezett : Kriszteán 
Ézsaiás netóti gör. kath. munkaképtelen tanító-
nak 600 K - t ; Joób (Csami) Gyula rimaszécsi 
róm. kath. munkaképtelen tanítónak 400 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott : Geber Julia lugosi 
izr. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 520 
K - t ; Dély János ipolypásztói ev. ref. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 660 K- t ; Gyürky 
Imre szécsénykovácsi közs. munkaképtelen taní-
tónak évi 640 K-t ; özv. Deltl Pálné, szül. 
Biernatek Tekla Auguszta hatvani áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 1300 K - t ; 
Majer N. János katymári róm. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 660 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Hühner Mihály lancsuki nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Bados Ágnesnek évi 
484 K- t ; néh. Schmidt Ferenc ponori áll. el. 
isk. tanító özv., szül. TJlrich Idának évi 660 
K-t, Ida, Ferenc, Piroska és Béla nevű kkorú 
árváinak egyenként 110 K-t, együtt 440 K-t, 
mindössze 1100 K-t; néh. Istvánfi József volt 
nagyváradi közs. el. isk. tanító özv., szül. Hartl 
Karolinának évi 740 K - t ; néh. Létray István 
nyug. hárskúti róm. kath. tanító özv., szül. 
Paulovics Annának évi 400 K-t, két kkorú 
árvájának pedig összesen 133 K 34 f - t ; néh. 

k 
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Comán Gergely fófeldi nyug. gör. kel. el. isk. 
tanító özv., szül Trifán Máriának évi 300 K-t ; 
néh. Gecse István volt tiszaszederkényi ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Kovács Piroskának 
évi 644 K 40 f - t ; néh. Hupka József tállyai 
nyug. tanító özv., szül. Schtreit Máriának évi 
594. K-t, három kkorú árvájának pedig össze-
sen 297 K- t ; néh. Kovács Elekné, szül. Nagy 
Irma volt magyarszováti áll. el. isk. tanítónő 
négy kkorú árvájának összesen évi 440 K- t ; 
néh. Simon Lajos nyug. oroszfai ev. ref. tanító 
özv.. SZJ1 Szász Katalinnak évi 300 K-t, egy 
kkorú árvájának pedig évi 50 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N A C S A D Ó J A . 
R. S. Bspatab. Tárgyalás alatt álló ügyekről 

fölvilágosítást nem adhatunk. Annak idején 
a pályázat, föltéve, hogy a tárgyalások kellő 
eredményre vezetnek, különben is ki lesz írva 
s ekkor módjában fog állani folyamodni át-
helyeztetéseért. — K. Y. Mogyoród. Konkrét 
esetekről nem lehet tudomásunk. Azt pedig, 
hogy egyes fölmerült eseteket miként fogja 
elbírálni a minisztérium, meg nem jósolhatjuk. — 
G. S. Tarkasaszó. Az iskolafönntartó beigazolt 
szegénysége esetében kaphatnak ingyen tanesz 
közöket; tankönyveket ellenben nem. Az előb-
biekért sürgősen folyamodjarak a tanfelügyelő-
ség útján. — F. F. Diószeg. Rendes hallgató-
nak évközben föl nem veszik. Ha magánvizsgát 
akar tenni, úgy szerezze meg az Egyetemi 
nyomda á'tal kiadott Tantervet és Szabályzatot, 
mert minden dologra kiterjeszkedő útbaigazí-
tást e helyen nem adhatunk. — P. I. Nagy-
darócz. Nem tudhatjuk, hogy a fönnforgó eset-
ben miként fog intézkedni a minisztérium ? A 
fölülvizsgálás a belügymin. hatáskörébe tartozik. 
— 0 . Bácska. Ha a helyi viszonyoknak tel-
jesen megfelelő lakpénzt adnak, az iskola-
fönntartó megteheti. De igyekezzék a döntő 
köröket meggyőzni afelől, hogy méltányosabb, 
ha az óvodának bérelnek alkalmas helyiséget, 
mint ha önt régi lakásától megfosztják. — 
Kr. K. Mágocs. Magyar Gazdaszövetség : 
IX., Üllői-út 21. szám. — J. D. K.-Almás. 
1. Egy ízben már közöltük, hogy állandó 
helyetteseket ez idő szerint nem alkalmaznak. 
2. Nem intéztetnek el ; kérvényét vagy köz-
vetlenül, vagy a tanfelügyelőség útján kérje 
vissza. — Gy. J. A.-Domború. 1. Ha az 
iskolaszék megbízatása lejárt, természetes, hogy 
az általa megejtett választás érvényessége ez 
okból megtámadható. 2. Az igazgatói meg-
bízatásra vonatkozó eljárást a 44.246/902. sz. 
alatt kiadott utasítás 63. §-a szabályozza. 
Tessék ezt elolvasni. 3. Fát nem köteles a 
község adni ; a lakás ügyének rendezését 

kérje a községtől s a hozott határozatot a 
fejleményekhez képest felebbezze meg a köz-
igazgatási bizottsághoz. 4. A gazdasági ismétlő-
iskola szervezése és az ifjúsági egyesület meg-
alakítása tekintetében kérjen útbaigazítást a 
tanfelügyelőségtől. Ez utóbbit nem segélyezik.— 
F. F . P e m é t e . E kérdésben már többször 
nyilatkoztunk. Tessék utána nézni. — K. J. 
Nagyhalom. A kivetett 5 %-os iskolai adót 
köteles megfizetni; a kisdedóvodai célokra 
kivethető 3 %-os pótadó fizetésének köielezett.-
sége alól ellenben, miután ez községi pótadó-
nak minősíttetett, a 27 683 895. szám alatt 
kiadott miniszteri rendelet értelmében a tanítók 
mentesek. — Községi iskolaszék. Az iskolaszék 
meghallgatásával a tanfelügyelőség állítja ki. — 
Nagyszombat. Forduljon az esztergomi tanító-
képző-intézet igazgatóságához. — G. L. A fel-
hozott esetben csak a minisztérium engedé-
lyezhet szabadságot ; azt azonban alig hisszük, 
hogy az eskü letétele után azonnal hosszabb 
időre terjedő szabadságidőt kapjon a tárca 
terhére. — Cz. I. ÓtVhértó. À tandíj az 
iskolai évre szól ; ha ön szeptemberben mái-
megválasztott tanító volt, önt illeti a szeptem-
beri részlet. — B. I. Nádas. Ha az iskola 
épületében tar t ják: nem kell. — Aliquis. 
Sürgősen folyamodjék a kir. tanfelügyelőség 
útján a beszámításért. — C. X. Gombás. 
1. Kinevezés útján juthatna állami iskolához 
Alkalomadtán pályázzék. 2. Kérheti a polgári 
iskolai tanítóképzőn való fölvételét; a pályázati 
hirdetmény május vagy június hó folyamán 
szokott lapunkban megjelenni ; abból mindent 
megtudhat. 3. Kérvénye a minisztériumban 
nem fordul elő. — K. M. Büdszentmiliály. 
Legyen megnyugodva : kérvénye a minisztérium-
ban van, de döntés még nincs. — K. M. 
A próbaév elteltével, ha 21-ik életévét betöl-
tötte, okleveles tanító volt és rendszeresített 
álláson foglalt helyet, azonnal kellett volna 
folyamodnia. Minek várt 1904-ig? A nyugdíj-
ügyi végrehajtási utasítás alapján a folyamodás 
évétől számítják a felvételt, azért aki állást 
nyer, iparkodjék az első év befejezéséig beter-
jeszteni folyamodványát a nyugdíjintézetbe való 
felvételért. Megpróbálhatná a folyamodást, ha 
igazolni tudná azt a körülményt, hogy önhibá-
ján kívül nem folyamodhatott hamarább. 2. A 
működési évnek teljes 12 hónapnak kell lenni, 
megszakítás nélkül. — B. M. Az angol gyer-
mekek, mint ánglikánusok, a községi ev. ref. 
vagy ág. hitv. vallású iskolába járhatnak s 
annak az egyháznak lelkészével kell az ügyet 
elintézni. — K. I. Hivatalát vesztett tanító 
sem maga, sem családja nem részesülhet a 
nyugdíjintézetből. Ennek logikai oka az, hogy 
aki hivatalát elvesztette, az megszűnt tagja 
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lenni a nyugdíjintézetnek. — H. S. F. Nyug-
díjazott korában nősült tanító özvegyének nincs 
joga segélypénzre. — W. B. Az adókivető-
bizottságnál kellene bejelenteni, hogy a katho-
likus iskola fenntartásához már fizetnek a 
hívők 5 «/o arányában. Ugyanez áll a község-
beli görög katholiku okra nézve is. — „lief, 
tanító." Bizony nagyon rosszul tette, hogy az 
egyszer eladott gabonát még egyszer eladta, és 
azt is nagyon rosszul tette, hogy a megvett 
gabonát azonnal nem szállíttatta, vagy pediglen 
ki nem kötötte, hogy az árkülönbözetért nem 
vállal felelősséget, ha idejében, rögtön el nem 
szállítja. Most már jó lesz még áldozat árán 
is rendbehozni a dolgot azzal a kereskedővel. 
A kir. járásbíróságnál kérhet tanácsot, hogy 
alkalmas e az ügy az ottani elintézésre. Az 
adóügyet a pénzügyi igazgatóságnál kellene 
rendbehozni. Sürgesse ottan, hogyha még el 
nem intézték. — D. R. A sorozó-bizottságnál 
adhatja be folyamodványát, de a sorozás nap-
jánál előbb is kérheti közigazgatási úton a 
szolgabírói hivatalban. Különben legjobb lesz, 
ha a községi jegyzőhöz fordul és ottan infor-
mációt kér erre nézve. — B. I. Pocsay. 
A 27 véka rozs értéke az 1893-ik évi jegyző-
könyv szerint, 10 évi becsárhoz képest, 70 K-ban 
volt megállapítva. Miután díjlevele terményről 
szól, a hitközségnek joga van azt a terményt 
valóságban kiadni, mert ő nem vállalt felelős-
séget, hogy minden időben meg lesz ugyanaz 
ár. De különben is, legföljebb akkor követel-
hetné, ha anélkül kántortanítói fizetésének 
megmaradó része a törvényes minimumot el 
nem érné. — Sz. B. S. Levelében kérdezet-
tekre mindkét esetben nemmel válaszolunk. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
— Gróf Apponyi Albert miniszter f. hó 

13-iki képviselőházi beszéde, melynek a nép-
oktatásügyre vonatkozó részét egész terjedel-
mében közöljük lapunk mai számának első 
helyén, mély benyomást tett a képviselőházra. 
A nagyszabású beszédnek a tanítói fizetés-
ügyre vonatkozó részét az egész Ház osztatlan 
tetszése kísérte, s az a melegség, amellyel gróf 
Apponyi miniszter a tanítók nemzeterősítő 
munkájáról elismerőleg megnyilatkozott, álta-
lános kellemes benyomást tett a képviselőház 
tagjaira, akik a miniszter beszédét gyakran 
kísérték tapssal és éljenzéssel. A közel kétórás 
beszéd végén általános volt az éljenzés és a 
taps. A napilapok hely esi ésssel írnak gróf 
Apponyi beszédéről. 

— Lapunk mai számát december 20-ika 
helyett december 14 én adtuk ki, hogy kar-
társaink mielőbb és egész terjedelmében meg-
ismerhessék a miniszter f. hó 13-iki képviselő-
házi beszédének a népoktatásra és a tanítói 
fizetésügyre vonatkozó részét. Lapunk követ-
kező s a most folyó évben utolsó — 52. — 
számát f. hó 22-én adjuk ki, hogy a karácso-
nyi ünnepekre minden kartársunk kezében 
lehessen. 

— A tanítói fizetésrendezés törvény-
javaslata már készen van, de, mint gróf 
Apponyi miniszter a képviselőház december 
13-iki ülésén bejelentette, csak január végén 
vagy február elején lesz beterjeszthető, mivel 
az orsz. statisztikai hivatal még nem készül-
hetett el az indokoláshoz szükséges adatok 
egybeállításával. A jelenlegi tényleges fizeté-
sekre vonatkozó ez adatok fogják teljesen 
megvilágítani azt a fizetésrendezést, melyet a 
miniszter a képviselők általános helyeslése közt 
f. hó 13-án a Ház elé terjesztett. 

— A modern rajzoktatás vezérfonala. 
Szűts Izsó nagyváradi rajztanár érdekes kötetet 
adott ki. Elemi iskolák, középiskolák alsó osz-
tályai és tanítóképzők használatára megírta az 
újszerű rajzoktatás vezérfonalát. Az ízléses, 
illusztrált kötet a következő részeket tartal-
mazza: a) „Előtanulmányok." b) „Ösztönszerű 
rajzolgatás." c) „Rajzolás szemlélet alapján, 
emlékezetből." Ez a kötet útbaigazítást ad a 
a tanítónak arra, hogy hogyan irányítsa a 
gyermeket 6 éves korától 14 ik életévéig ön-
tevékenységében, hogy az ösztönszerű rajzolgatás 
képző hatását az élvezetes, könnyű, játékszerű 
foglalkoztatás dacára is, el ne veszítse. Befeje-
zésül használati tárgyak és természetes elemek 
rajzaiból mintalapokat mutat be, leckeminták 
kíséretében. Ily alapvető foglalkozáson épül föl 
a későbbi rendszeres rajztanítás, mellyel a szintén 
sajtó alatt lévő II kötet foglalkozik a beszéd-
és értelemgyakorlatok, a kézügyesítő rajz-
gyakorlatok és a kézügyességi (kézi-) munkák 
keretében. A Sebő Imre kiadásában Nagyváradon 
megjelent I. kötet bolti ára 6 korona. A II. 
kötet legközelebb megjelenik. 

— Halálozás. Bodrogi Gyula, máramaros-
szigeti tanítóképző-intézeti nyug. rendes tanár, 
54 éves korában, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Áldás emlékére! 

Tartalom : Gróf Apponyi miniszter népoktatásügyi 
programja. — A tanítók továbbképzése. 1. Szombathy 
László. — A gyermek joga. Alexy Kornél. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Ertesítö-könyyecskék. 
Fölkérem az állami iskolai igazgató ós tanító urakat, hogy az állami nép-

iskolák számára a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
által itten kiadott 

Értesítö-könyvecskéket 
minél előbb megrendelni szíveskedjenek, mert ellenkező esetben, a megrendelések 
összetorlódása folytán, azok kiszolgáltatásában késedelem állhat be. 

Egy darab Értesítő-könyvecske net tó ára fejében 9 fillér küldendő be. 
A m. kir. tud.-egy etetni nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Orgovány nagyközség egyik pusztai vegyes isko-

lájához december 21-ig pályázatot hirdet, a követ-
kező feltételek mellett : I. Kötelesség : 1. A IV. osz-
tályú vegyes elemi és a III. osztályú ismétlőiskola 
vezetése. 2. Az ev. ref. vallásúaknak a törvényszabta 
órákban ének és vallás oktatása. II. Javadalom : 
860 korona, negyedévi előleges részletekben, a) 800 
[3J-öl szántóföld, melynek adóját a község fizeti. 
1) Törvényes ötödéves • korpótlék, c) Tisztességes 
lakás, a szükséges melléképületekkel. Állomás évköz-
ben el nem hagyható. Pályázni szándékozó, ev. ref. 
vallású, okleveles tanítók kérvényeiket a fenti határ-
időig annyival inkább nyújtsák be, mert 22-én a 
választás megejtetik és az állás azonnal elfoglalandó. 
Orgovány (Pest megye), u. p. Izsák, 1906 december 8. 
Molnár Gergely ev. ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1917—II—2) 
A hevescsányi róm. kath. hitközségnél 1907 

január 1-én lemondás folytán megüresedő kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
I. Természetben a) lakás, szükséges melléképületekkel 
és kerttel, b) 14 k. h. és 1362 [ -öl kántori és 
tanítói föld haszonélvezete, c) 4 öl tűzifa. II. Kész-
pénzben: a) párbér 1200 korona, b) földmunka- és 
aratásváltság 111 korona 80 fillér, alapítványi misék 
járuléka 140 korona, stóla 300—400 korona. Köte-
lesség : 1. a kántori teendőknek az egri Rituale és a 
helyi szokások szerinti végzése, 2. az 1907/908-ik 
tanévtől kezdve helyette működő okleveles segéd-
tanító fizetése és az iskolaépületben levő 1 szobás 
üres lakáson kívül élelmezése. Pályázók tartoznak 
kántortanítói oklevél, keresztlevél, működési és házas-
sági állapotukat tanúsító bizonyítvánnyal felszerelt 
kérvényeiket 1906 december 25-ig az iskolaszék 
címére beadni, s az 1906 december 27-én délelőtt 
9 órakor tartandó próbaéneklésen — mely után a 
vá-lasztás történik — személyesen megjelenni. A meg-
választott állomását a választásnak az egyházhatóság 
által történt jóváhagyása után foglalja el. 

(1922—II—2) 
A vazsecz i ág. hitv. ev. egyház kántortanítói 

állomására pályázatot hirdet. Tannyelv : tót és magyar. 
Jövedelem : készpénz 400 korona s terményekben stb. 
800 korona. Pályázni lehet december 22-ig bezárólag. 
Hecsko Gyula, ev. lelkész és iskolaszéki elnök. 

(1863-1 -1 ) 
Bodrogolaszlban (Zemplén m.) létesített kántori 

állásra december 20-ig a róm. kath. hitközséghez 
intézett folyamodványukkal pályázhatnak nyugalma-
zott, kántorságra még alkalmas kántortanítók. Java-
dalma : 2 szobás lakás, kis kerttel, 250 korona kész-
pénz s 50—60 korona stóla. (1890—II—1) 

A baj sal ág. ev. egyháznál egy rendes kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 800 
korona, az egyház pénztárából havi részletekben előre 
fizetve ; '/s telek föld élvezete, haszonbére ez idő szerint 
300 korona ; lakás házikerttel, offertórium és a stóla 
évi jövedelmének a fele. Pályázati határidő : decem-
ber 20. Tannyelv : magyar-tót. Fölszerelt kérvények 
alulírotthoz küldendők. Bajsa (Bács m.), 1906 decem-
ber 3. Kmety Mátyás, ev. lelkész. (1888—II—21 

1907. évi január hó 1-től kezdődő alkalmazásra 
egy okleveles, róm. kath. vallású tanítót keresek, aki 
engem az általam vezetett IV., V., VI. osztatlan 
vegyes osztályokban helyettesít. Fizetése : havi 80 
korona és egy bútorozatlan szobában lakás. Tannyelv : 
magyar, német, dalmát. A kántori teendőkben jártasok 
előnyben részesülnek. Ajánlkozások hozzám küldendők. 
Csávo ly (Bács m.), 1906 december 1. Michler Sebes-
tyén, kántortanító. (1883—II—2) 

A bengei rk. kántortanítói állásra f. hó 31-ig pá-
lyázhatni. Jövedelme : terményekben, lakásban, föld-
bérletben, fa- és készpénzjárulékokban 803 korona ; 
ebből a nyugdíjjogosultság 790 korona. A 803 koroná-
ból 496 korona készpénz. A jelen állásnál a horvát 
nyelv bírása szükséges, amiről próbaénekléssel tartozik 
a pályázó beszámolni. A folyamodványok a kerületi 
rk. espereshez, Laskafalura küldendők. Az állással 
járó kötelmek Lőcsön, a rk. plébánosnál tudhatók 
meg. Mindazok, akik valamely olyan vétség miatt 
lettek előbbi állásukból elbocsátva, amely őket a 
kántortanítói állásra egyházi szempontból mint alkal-
matlanokat jelöli meg, ezen állásra nem pályázhatnak. 
A választás napját a kerületi esperes tűzi ki. Erőss 
Károly, bengei vk. iskolasz^ki elnök. (1927—I—1) 

A n a g y m a r t o m aut. orth. izr. hitk. felekezeti 
iskolánál egy tanítói állás megüresedvén, mely évi 
1000 (egyezer) korona törzsfizetés, 250 korona lakbér 
és 10 korona kertilletménnyel van összekötve. Az ezen 
állást elnyerni óhajtók fölkéretnek kérvényeiket, bizo-
nyítványaik és oklevelük, nemkülönben családi álla-
potuk és eddigi működésüket föltüntető bizonyítványok 
másolataival fölszerelve, legkésőbb 1907. évi január 
hó 15-ig alulírott hitk. iskolnszéki elnökéhez beküldeni 
szíveskedjenek. A választási határnap kitűzését az 
iskolaszék magának fönntartja. A megválasztott tanító 
a reábízott osztályok rendes oktatásán kívül az ismét-
lők tanfolyamát is vezetni köteles. Megjegyeztetik, 
hogy oly tanító, ki a számosan jelentkező magán-
tanulókat a polgári iskola tantárgyaiban oktatni és 
nyilvánosan vizsgáztatni képes, előnyben részesül és 
ennek révén tetemes mellékkeresetre tehet szert, 
amennyiben ezen magánoktatás közvetlen elődjének 
is évenként körülbelül 1400 koronát jövedelmezett. 
Nagymarton, 1906. évi december hó 1-én. Klein 
Márkus, iskolaszéki elnök. (1901-1 -1 ) 
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Okleveles kántor s tanító kántori, tanítói állást 
keres, szerény föltételek mellett. Cím : „N. V.", 
Bakófa, Vasszentkereszt. (1928—II—1) 

Az agai magyar tannyelvű róm. kath. vegyes osz-
tatlan népiskolához kántortanító kerestetik. Javadal-
mazás : 400 korona készpénz ; 2480 liter búza, 28 
köbméter hasábfa, miből az iskola is fütendő ; 2 hold 
kaszáló ; stólajövedelem ; rendes lakás házikerttel. 
Folyamodványok december 25-ig róm. kath. plébániá-
hoz, Aga (Temes megye), küldendők. (1936—II—1) 

Az a l sóga l la l róm. kath. iskolaszék magyar-német 
tannyelvű iskola osztálytanítói állásra pályázatot hir-
det. Fizetés : 800 korona, egy bútorozott szoba, fűtés-
sel. Kötelesség : I—II. oszt. oktatni és ismétlő-iskolá-
ban fölváltva tanítani és kántoriakban szükség esetén 
segédkezni. Folyamodványok dec. 26-ig az iskolaszék-
hez küldendők Alsógallára (Komárom vm., u. p. Tata-
bánya). (1931-1—1) 

A c s a r n a h ó i ev. ref. egyháztanács az általa fönn-
tartott iskolánál üresedésben levő kántortanítői állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 1. Az egyház pénztárá-
ból évnegyedes utólagos részletekben fizetve 622 ko-
rona, illetve annak 3/< része 1907 szept. l-ig. 2. Az 
államtól kérvényezett s kilátásba helyezett segély 
800 koronáig. 3. Természetbeni 2 szobás lakás, tágas, 
gyümülcsöskert s melléképületekkel. 4. Fél telek 
utáni failletőség és legeltetési jog. 5. Stóla. Köteles-
sége : a vegyes, osztatlan elemi iskolát a tiszáninneni 
tanterv szerint vezetni, a kántori teendőket végezni 
önállóan. Jelen csonka év 1907 szept. l- ig próbaidő-
nek tekintetik. Előzetes személyes megjelenés előnyt 
biztosít. Okleveles tanítók pályázati kérvényüket 1906 
dec. 28-ig a ref. lelkészi hivatalhoz küldhetik be. 
Csarnahó (u. p. Sátoraljaújhely, Zemplén megye). 

( 1 9 3 5 - 1 - 1 ) 

HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 

TANÍTOK SZAYA 
címen JUHAY ANTAL szerkesztésében jelenik meg 
s újévkor a harmadik évfolyamába lép a legf'ügget-
lenebb tanügyi lap. Fizessen elő rá minden tanító 
egész évre 6, félévre 3 koronával a Tanítók Szava 
kiadóhivatalánál : Budapest, VII., Hungária-korút 233. 

(1908—III—2) 

B e t ü s z a r m a z t a t a s . L d r e . o t h (53Í—25-25) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3 , 4 , 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

f>is> S t e rnbe rg A. és T e s t i é r e 
ce. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 
B U S A F E S T , Kerepes i -út 36 ,T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) inaryen 
kapható. (1469—13—12) 

C s e r é l n é n k b á r h o v á S j ^ S ä ^ ! 
gyar nagyközségből (piacos hely). „Áll. tan. pár" 
poste restante, Nagyvárad. (1932—1—1) 

A KOR képes folyóirat első 
száma megjelent ! 

Változatos,gazdag tartalom,népszerű,tudományos irány-
ban, szórakoztató modorban. 25 rovat. Legkiválóbb 
íróink közreműködésé. Gondolkozásra, munkálkodásra 
serkentő pályázatok, értékes díjakkal. Fényes kiállí-
tás. Sok kép. Mümellékletek." Megjelenik havonként 
kétszer. Előfizetési ára : egész évre 16 korona, félévre 
8 korona, negyedévre 4 korona. Egyes szám ára 70 
fillér. Kapható a könyvkereskedésekben vagy akiadó-
hivatalban : Budapest, VI. ker., Eötvös-utca 42. szám. 

Tessék prospektust kérni. 
(1923—II—2) 

n A nagyon csinos és dallamos előjáték — II. rész — 
" * 120 fillér, bérmentve. Zámbó Károly, Szeged, C. 

(1783—V—5) 

Alkalmas és célszerű karácsonyi ajándék gyermek-
nek mint felnőttnek ! 

Nincs többé lyukas harisnya, 
ha a valódi amerikai automatikus tömő- (stoppoló-) 
gépet használja, melyet minden gyermek és felnőtt 
könnyen kezel. Egyedüli gyári raktár egész Magyar-

ország részére : 

Wieg Testvéreknél, 
női kézimunka-üzlet. 

Budapest, V. kerület, Deák Ferenc utca IC. szám. 
Egy gépnek az ára használati utasítással és franco 

beküldéssel 3-50 K. (1613-X-ü) 

F E I W E L L I P Ó T u t ó d a Ï Ï 2 Â & J ? 
•ek, toruakészü-
iÉkek és óvoda-

Derendezések 
gyára. 

Kiríniatru meg. 
kiildi újonnan 
kiadott árjegy-

zékét ingyen ta 
bérmentTe. 
(6-55-61) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

M i k é z i m u n k a . 

Hari snya 
• bevásárlása előtt hozassa meg 

nagy képes árjegyzékemet, 
melyet vidékre bérmentve és 

ingyen küldök : 

BÉRCZID. SÁNDOR, t S ^ S t f 
Alapí t ta to t t 1883. 

.VIKTORIA" 
Király-utca 4. sz. 

•Uörendö kézil i imzógép 
i r a 6 korona. 

D . M . C. E n c y k l o p e d i a 
610 oldalon, 880 ábrával a kézimunka-tanítást. 
Minden tanítónőnek nélkülözhetetlen. Díszes 
angolvászon kötésben 2*50 K (bolti ár 5-— K). 

Kizárólagos raktár csak nálam. 
(9—52—51) 
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Stampay ének- és imakönyve 
(XIII. bor. kiadás. 250» oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 60 fillér. 11 -ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(1510—XX—11) 

15 forintért: 
remek szabásban, elegáns kivitelben, 
tiszta gyapjúszövetből mérték szerint 
készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

KRATJSZ F . és TÁRSA 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Kerepesi-út 69. 
Vidékre mintákat mértékvételi 
utasítással bérmentve. 

(72—L—48) 

CIMBALMOK 
legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang 
tartását más gyártmán} 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótálással, részletllze- ] 
tésre is kaphatók. Har 
móniumok, európai s ame-
rikai rendszerű, saját kész 
legjobbak. Hegedűk, har-
monikák, fuvolák, citerák, 
kitűnő húrok stb. Tanítók-
nak és tanítónőknek 10°/o « 
engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra Ingyen 
l i i ld: MOGÏOKOSSÏ y ILLA, m. kir. szab. hang-
szergyáros, Budapest, Till . , Kerepesi-út 71. 

(73—L—49) 

Tejszövetkezeti berendezéseket 
kézi-, erő- és turbina-hajtásra, úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszáUítáí-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz leg-
előnyösebben szállít az Első magj. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

FlICIIS é s SCHLIClITEa, 
BUDAPEST, TI., Jász-utca 7. s*. 

VÁJKIVITEL! kötés mellett, 
minden mennyiségben a legmaga-

sabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek Ingyen 

és bérmentve. (384-20-19) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREQ ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (162—40—39) 

MEGJELENT és már kapható 
a magyar szellem, a magyar ipar legújabb 

nagy alkotása, az első és egyetlen 

Nagy Magyar Atlasz 
158 színes főtérkép, 257 melléktérkép és 
NÉVMUTATÓVAL, díszes félbőr-kötésbeu. 

Ára: 48 korona. 
Fizetési feltétel; havi részlet 2 korona. 
U n n t f l t a r o a l r • A z E l s ° M a&y a r Világatlaszt 
HiUlllKHdl ùd& . Erödi Béla, a Magyar Földrajzi 
Társaság v. elnöke; Berecz Antal, a Magyar Föld-
rajzi Társaság v. főtitkára; Lóczy Lajos, Cholnoky 
Jenő, egyetemi tanárok ; Pál (l'y Mór, osztálygeológus ; 
Homolka József, m. kir. térképész és számos kiváló 
szakerő közreműködésével és a Magyar Földrajzi Tár-
saság megbízásából és erkölcsi támogatása mellett 
dr. lirózik Károly, főreáliskolai tanár szerkesztette. 

A. mii beszerzését ajánlja a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter 51.123. számú, 1900 szeptember 11-iki 
leiratában valamennyi iparoktatási intézetnek, to-
vábbá 52.431/111. 1906 augusztus 19-iki leiratában a 
hazai összes közforgalmú vasútaknak és végre a 
m. kir. pósta- és távirdarendeletek 1900 okt. 27-iki 
58. számában a pósta- és táyirdaliivatalok és azok 
személyzetének. Érdeklődök kérjenek megrendelő-
lapot és kimerítő prospektust. (1611—X—9) 
KUNOSST, SZILÁGTl és TÁRSA, könyvkereskedés, 

a Nagy Magyar Atlasz föképviselete, 
Budapest, IT., Semmelweis-utca 14. (Újvilág-utca.) 

Budapest, VII., Rákóczi-út (Kerepesi-út) 10. 
Vászon-,siffon- és damasztárúk,valamint 
kész női fehérnemú'ek és paplanok óriási 
választékban, gyári áron szerezhetők be. 

Kívánatra i n g y e n ós b é r m e n t v e vászonárú-
mintagyűjteményt, valamint fehérnemű-árjegyzéket. 

Menyasszonyi kelengyék fölvétele céljá-
ból szívesen küldi a cég utazóját az 
ország bármely részébe. = 

Alapíttatott 1850. évben. 
(1758—X—6) 

Legolcsóbb angol férfiszabó-terem. 
KLEIN és TÁRSA, Budapest, TII., Rottenbiller-

utca 4/B. (Munkás-utca sarok.) 

B3F" 25 koronáért 
egy divatos férfiöltöny, felöltő vagy télikabát remek 
szabású, finom kidolgozással. A legjobb hozzávalóért 
kezeskedik cégünk. Vidéki megrendelések utánvét mel-
lett eszközöltetnek. Ha a ruha nem jó, a pénz vissza-
küldetik. Minták és mértékutasítás bérmentve. Ne 
tessék a céget hasonló üzletekkel összetéveszteni. 

(1470-13-12) 



20 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 1 . SZÁM. 

A hangszerek r * " D / ^ L f Y N T A n y h à z l o r " 
királynője az W H U V J i M X V . g 0 n á t v a g y 

HARMÓNIUMOT 
bárki megszerezhet magának, 
75 írttól följebb minden árban. 
Iskolák és dalárdák részére 
erős, nagy hangú, európai szer-
kezeta legajánlatosabb, magán-
használatra a fényesen bevált 
amerikai rendszerű, melyek a 
legfinomabb kivitelben, kelle-
mes, lágy, mindamellett erős 
hangúknál fogva az egész zene-
kedvelő világot meghódították. 
Mielőtt valaki harmónlumot 

vesz, ne mulassza el 

REMÉNYI MIHÁLY, 
a magyar királyi Zeneakadémia 
szállítójától árjegyzéket kémi. 
Bud.ipest, Király-ntca 58/N. 

Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű hangsze-
rek javítása kezesség mellett. Kitűnő húrok. Cimbalmok 
& évi kezesség mellett. Kivitel nagybar. és kicsinyben. 

(974—XX —19) 

ISKOLAHEGEDÜK ! Csakis tan í tóknak 
szállítja : 

WAGNER, a „hangszerkirály", 
BUDAPEST, VIII. ker., József-kőrút 3 7 - 3 & . sz. ( B r á z a y 
mellett), az alanti páratlanul olcsó, összeválogatott 

iskolahangszer-csoportot. 

15 darab összesen csak 5 frt 
ét p e d i g : ' iskolahegedű, jc hanggal. 
I hegedüvonó, tolókával. I hegedűtök, 
bőrvászonból. I hegedühangoló-sip, tok-
ban. 2 hegedűnyereg, szépen faragott. 
I hegedűgyantakülönlegesség. I hegedű-
hangtompító, ébenfából. 6 hegedűhúr, 
igen jó minőségű. I hasznos ajándék. 

Ugyanezen készlet még finomabb kivitelben 8 forint. 
A t. tanító urakat — a saját érdekükben — fölkérem, 

hogy szíveskedjenek egy próbarendelést tenni. 
Javí tások olcsón teljesíttetnek. 

(U27-IX-9) 

P O L G Á R S Á N D O R | 
orvosi mű- és kötszerésznél 

BUDAPEST, VII., Erzsébet-körűt 50. sz. 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
íérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötők, egyenestartók, orthopédiai fűzők és járó-
gépek, valamint műláb és mükéz saját műhelyé-
ben a legpontosabban készül. (1507—VI—6) 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. H 
— Fönti címre ügyelni tessék. — I 

Első magyar, villamos erőre berendezett 
= hangszer-gyár. = 
S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, 
hadsereg, művészek stb. stb. szállítója, 

Budapest, II.. Lánchíd-utca 5. 
Ajánlja saját- gyárában készült, el-
ismert legkiválóbb minőségű húros, 

vonós, fúvó- és ütő-hangszereit. 
Çnor iâ l i c t a • vonós, fúvó-hangsze-apeciansia. rek készítégében é? 

javításaiban. 
„Hangfokozó gerenda", mely által 
bármely hegedű, gordonka, melybe az 
illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedíik vétele és eladása. 

legnagyobb raktár és gyár. 
Saját találmányú (RÁRÓCZI) tárogató általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solóhangszerré álta-
lam konstruál tátott, iskolával együtt30frttól följebb. 
Orgona-harmóniumok 65 fiitól följebb minden 
árban kapható. Árjegyzék, minden egyes hang-
szerről kiilön, kívánatra bérmentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 koronától följebb. 
( 7 - 5 2 - 5 1 ) 

Kémiai, fizikai műszerek, 
természetrajzi eszközök 

és mindennemű tanszerek leg-
jutányosabban beszerezhetők : 

ERDÉLY ÉS SZABÓ cégnél, 
BUDAPEST, 

VII. ker., Károly-körút 3. szám, I. emelet. 
(Telefon 42—05) (Telefon 42—05) 

Saját üvegfúvómühely. 

Kedvező fizetési föltételek. Gyors szállítás. 
(1128—9—fi) 

HARMONIUMOK 

(1781-6—6) 

mindkét rendszer szerint 
a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Áijegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Tanerőknek külön százalékengedmény. 

Budapest, 1906. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXIX. évfolyam 52. szám. Budapest, 1906 n o v e m b e r 29. 

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

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lífrp megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosán kiirandó. 

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

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

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

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

A tanítói fizetések rendezése. 
(H.) Az az általános érdeklődés, amely 

a tanítói fizetések rendezése iránt a tár-
sadalom minden rétegében nyilvánul, 
arra indít, hogy Apponyi gróf kultusz-
miniszternek a képviselőház f. hó 13-iki 
ülésén a tanítói fizetések rendezéséről 
adott nagyérdekű felvilágosításait még 
a következőkkel egéa^ftsük ki. 

Ugy az állami, mint a községi ós 
liitfelekezeti elemi népiskolai tanítók 
kezdőfizetése teljesen egyenlő lesz. Ez 
az egyik sarkalatos elve Apponyi gróf 
fizetésrendezésónek. 

A másik fontos elv, hogy amennyi-
ben a további fokozatokban egyfelől az 
állami, másfelől a ós hitfele-
kezeti tanítók fizetésed között különbség 
áll elő, — amit indokol az a tény, hogy 
ez utóbbiakról az álIaTo nem mint iskola-
fenntartó ós az isk$|ával rendelkező, 
hanem csupán mint segélyt i yujtó tényező 
szerepel — ez a különbség kiegyenlíthető 
legyen. Ezért fog a fizetésrendezési tör-
vényben kimondatni, hog r a megálla-
pított állami fizetéskiegészítós vagy 
korpótlék-igóny le nem szállíttatik, ha 
az iskolafenntartó a maga részéről a 
tanító fizetését emeli azon határig, 
amelyen az ő egész illetménye (tizetés 
és állami kiegészítés együttvéve) a 
hasonló fokon álló állami tanítóét eléri. 

A harmadik alapelve a miniszter fize-

tésrendezésének, hogy aszerint, amint az 
egyes községek a polgári lakbérek szerint 
bizonyos csoportokba vannak beosztva, 
ezen csoportok szerint a tanítói alap-
fizetéseket is három fokozatba osztotta be. 

Az első fizetési fokozatba tartoznak 
azon tanítók, akik az első és második 
lakbérosztályba sorozott községekben ; 
a második fokozatba azok, akik a har-
madik lakbérosztályba, és végre a har-
madik fokozatba azon tanítók, akik a 
negyedik lakbérosztályba sorozott és 
lakbérosztályba egyáltalán nem sorozott 
községekben vannak alkalmazva. 

Az állami tanítók fizetésrendezése tehát 
a következőképen alakul: 

az I. foko- a 11. foko- a III. foko-
zatban zatban zatban 

Alapfizetés : 1200, 1100, 1000 K, 
5 év múlva 1 600. 1500, 1400 „ 

10 „ „ 1800, 1700, 1600 „ 
1 ^ » » 2000, 1900, 1800 „ 
20 „ „ 2200, 2100, 2000 „ 
25 „ „ 2400, 2300, 2200 „ 
30 „ „ 2600, 2500, 2400 „ 

Ezen fizetósrendezóssel megszűnik az 
állami tanítóknál a személyi és kor-
pótlék, ellenben a székesfővárosban és 
vidéké)), továbbá Fiúméban alkalmazott csalá-
dos tanítók működési pótléka (400 K) ez-
után is érintetlenül marad. A fizetésen 
kívül minden állami tanító vagy ter-
mészetbeni lakást, vagy lakpénzt nyer, 
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mely utóbbi a lakbérosztályba sorozott 
községekben az állami tisztviselők XL, 
illetőleg X. fizetési osztálya lakbérénele felel 
meg. 

Az állami iskolai igazgatói tiszteletdíjak 
az eddigi 100, 200 és 300 korona 
helyett a következőképen rendeztetnek : 
a 3—6 tanítóval bíró iskolánál 200 Iv, 
a 7—10 tanítóval bíró iskolánál 300 K 
és a 10-nél több tanítós iskolánál 400 K. 

Az új fizetési rendszer az állami 
tanítóknál az összes állami (és kincstári) 
iskolánál töltött szolgálati évek teljes 
beszámításával 1907. év július hó 1-én 
lép életbe. Tehát az az állami tanító, 
aki akkor betölti 30-ik állami iskolai 
szolgálati évét, egyszerre belép a 2600, 
illetőleg 2500, illetőleg 2400 korona 
fizetési fokozatba és a megfelelő lak-
pénz élvezetébe; aki p. o. öt évi ilyen 
beszámítható szolgálattal bir, az belép 
az 1600, 1500, illetőleg 1400 korona 
fizetési fokozatba és lakpénz élvezetébe. 
És így tovább. Az az állami tanító, 
aki most alapfizetés, személyi és kor-
pótlékkal együtt több fizetést élvez, 
mint amennyi őt az ú j fizetési fokozat 
szerint megilleti, mostani illetményeinek 
élvezetében mindaddig megmarad, amíg 
az új fizetési fokozat szerint magasabb 
illetménybe elő nem lép. 

Az az állami tanító, aki akár saját 
kérése folytán, akár szabályszerű fegyelmi 
eljárás következtében, vagy a közszol-
gálat érdekében valamely alacsonyabb 
fizetési csoportba tartozó község állami 
iskolájához helyeztetett át, megtartja 
ugyan az eddig élvezett fizetést, de új 
állomásán magasabb fizetési fokozatba 
csak akkor lép elő, amidőn előbbi fize-
tése az új állomás fizetési fokozatát 
eléri. 

Az állami tanítók részére már az 
1907. évi állami költségvetésben lénye-
ges fizetésjavítás van felvéve olyfönnán, 
hogy a most fennálló 800, 1000, 1200 
és 1400 K alapfizetósi fokozatok között 
fennálló nagy aránytalanság lényegesen 

enyhíttetik. Mindazon állami tanítók, 
akik ezen státusrendezés következtében 
a magasabb alapfizetésbe való előlépésre 
igényjogosultsággál bírnak, az 1907. évi 
állami költségvetés szentesítése után 
ebbe azonnal előlépnek. 

A nem állami tanítók (községiek és 
felekezetiek) fizetésrendezése Apponyi 
gróf kultuszminiszter megállapítása sze-
rint a következő: 

az [. foko- a l l . foko- a III. foko-
zatban zatban zatban 

Alapfizetés : 1200, 1100, 1000 K, 
5 év múlva 1400, 1300, 1200 „ 

10 „ „ 1600, 1 500, 1400 „ 
1 5 » „ 1700, 1600, 1500 „ 
20 „ „ 1800, 1700, 1600 „ 
2 5 „ „ 2000, 1900, 1800 „ 
30 „ » 2200, 2100, 2000 „ 

Ezen fizetési fokozatokra való igény-
jogosultság az 1893 : XXYI. t.-c. életbe-
léptétől, pontosan 1893. évi október hó 
1-től megszakítás nélkül töltött tanítói szol-
gálati évek beszámításával állapíttatik meg. 
Tehát az a községi, felekezeti tanító, 
aki az 1893 : XXVI. t.-c. alapján immár 
az első vagy épen a második korpótlék 
élvezetében van, az a tanító az új tör-
vény alapján a 2-ik és 3-ik, illetőleg a 
3-ikés 4-ik korpótléknál fog 100 korona 
helyett 200 koronát kapni, úgy, hogy 
minden tanító 1893 október hó 1-tël szá-
mítva, harminc évi szolgálat alatt, négy 
kétszázas és két egyszázas korpótlékban 
fog részesülni. 

Az 1893: XXVI. t.-c. 8. §-ának azon 
rendelkezését, amely szerint a tanítói 
fizetés megállapításakor a tanítói és 
kántori járandóságok együttesen tanítói 
fizetésnek veendők ; ezzel szemben a 
tanítói nyugdíjtörvénynek ama rendel-
kezését, hogy a nyugdíjjogosultság meg-
állapításánál csak a tanítói fizetés (és 
csak bizonyos esetekben a kántori illet-
ményeknek egy része) vétetik számí-
tásba, Apponyi gróf miniszter a két tör-
vénynek ezen ellentétes rendelkezését 
a tanítók javára vagy már most, a 
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tanítói fizetések rendezéséről szóló tör-
vényjavaslatban, vagy legkésőbb a tanítói 
nyugdíjtörvények revíziója alkalmával 
akként kívánja kiegyenlíteni, hogy a 
kántori illetmények nemcsak a tanítói fize-
tések kiegészítésénél, hanem a nyugdíjjogo-
sultság megállapításánál is csonkítatlanul, 
tehát teljes egészében beszámíttassanak. 

Végül közöljük az L, II. és III. lak-
bérosztályba sorozott községek jegyzékét. 

Az I-ső lakbér osztályba a következő községek 
tartoznak: Budapest, Fiume. 

A Il-ik lakbérosztályba a kővetkező közsé-
gek tartoznak: Arad, Beszterczebánya, 
Brassó, Debreezen, Eperjes, Győr, Kassa, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Miskolez, 
Nagyszeben, Nagyvárad, N vitra, Pécs, 
Pozsony, Sopron, Szabadka, Szeged, 
Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely," 
Temesvár, Trencsén, Újpest, Újvidék. 

A III. lakbérosztályba a következő köz-
ségek tartoznak: Alsókubin, Aranyosmarót, 
Bácsfeketehegy, Balassagyarmat, Balázs-
falva (város), Bártfa, Békéscsaba, Bereg-
szász, Besztercze, Csáktornya, Csíkszereda, 
Czegléd, Dés, Déva, Dicsőszentmárton, 
Dombovár, Eger, Érsekújvár, Erzsébet-
város, Esztergom, Fehértemplom, Fogaras, 
Galánta, Gödöllő, Gyöngyös, Gyula, Gyula-
fehérvár, Hatvan, Hódmezővásárhely, Igló, 
Ipolyság, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, 
Kapuvár, Kecskemét, Késmárk, Keszthely, 
Kisczell, Kiskúnfélegyháza, Kismarton, 
Kisvárda, Komárom, Léva, Liptószent-
miklós, Lőcse, Losoncz, Lúgos, Magyar-
óvár, Makó, Máramarossziget, Marczali, 
Mezőkövesd, Mohács, Mór, Munkács, 
Nagybánya, Nagybecskerek, Nagyenyed, 
Nagykanizsa, Nagykároly, Nagykikinda, 
Nagytapolcsány, Nyíregyháza, Obecse, 
Oraviczabánya, Orosháza, Orsova, Pan-
csova, Pápa, Ráczkeve, Rákospalota, 
Resiczabánya, Rimaszombat, Rózsahegy, 
Salgótarján, Sárvár, Sátoraljaújhely, Se-
gesvár, Selmecz- és Bélabánya, Sepsi-
szentgyörgy, Somorja, Soroksár, Szamos-
újvár, Szarvas, Szászrégen, Szászsebes, 
Szászváros, Szatmárnémeti, Székelyudvar-

hely, Szekszárd, Szentes, Szentgotthárd, 
Szenttamás, Szerencs, Szigetvár, Sza-
kolcza, Técső, Torda, Túróczszentmárton, 
Ungvár, Vácz, Vajdahunyad, Versecz, 
Veszprém, Zalaegerszeg, Zenta, Zilah, 
Zólyom, Zombor, Zsolna. 

Ezen beosztásnak további kiegészítése, 
az adott szükséghez és indokoltsághoz 
képest, a kormány elhatározásától függ. 

A gyermek lelke. 
A magyarországi gyermekpszichológiai vizs-

gálatok s kutatások igen szerencsés körülmé-
nyek között indulnak meg. Ezt a kiválóan 
kedvező körülményt abban látjuk, hogy nem 
esünk az egyoldalúság veszedelmes áramlatába, 
mely ilyeténképen az egész tudományágat igen 
értéktelennek, haszontalan fáradozás eredmé-
nyének mutatná be. A gyermekpszichológiával 
mostanában nevezetesen a tanítók foglalkoznak 
sokat. Sok, komoly érdeklődőnek igen alapos 
volt az aggodalma, hogy a tanítók kezében 
a pszichológiának ez érdekes fejezetéből peda-
gógiai gyermeklélektan lesz. A rossz példa 
Németországban volt (v. ö. Wilhelm Áment: 
Die Entwickelung vom Sprechen und Denken 
beim Kinde. Leipzig, 1899. 25 1.), de a sze-
rencsés körülmények és a vezetők előrelátása, 
igen helyesen, a tudományos útra terelték a 
magyarországi mozgalmat. A pedagógia (Pethes 
J. : Gyermekpszichológia. Budapest, 1900.), 
az orvostudomány és a kísérleti lélektan 
(Banschburg Pál: A gyermeki elme fejlődése 
és működése. Budapest, 1905.) és a nyelvészet 
(Balassa József és P. Thewrewk Emil idevágó 
értekezései) egyformán kiveszik részüket a 
gyermeki lélek vizsgálódásából. A sok részlet-
kérdésnek, a sok adatnak rendszeres földolgo-
zására azután bizonyára a „Magyar Gyermek-
tanulmányi Társaság" fogja megtenni a kezdő 
lépéseket. 

Ennek a nagy műnek a megalkotásához seré-
nyen hordja a köveket s bátran elmondhatjuk, 
az alapköveket, Ranschburg Pál dr., a buda-
pesti királyi gyógypedagógiai intézet pszicho-
lógiai laboratóriumának a vezetője. Az elmúlt 
nyáron a minisztérium megbízásából tanítók 
és tanítóképzőintézeti tanárok számára tartott 
három hétre terjedő tanfolyamot, melyeD 
tömören ismertette a gyermekpszichológia leg-
főbb föladatait. 

A hallgatók figyelmét különösen fölhívta 
azokra a mérésekre s kísérletekre, melyek 
könnyen végezhetők nagynépességű osztályok-
ban is s mely mérések és kísérletek eredményei 

48* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 51. SZÁM. 

mégis igen nagy hasznára lennének a gyermek-
lélektannak. Ilyenek, hogy csak egy-kettőt 
említsek, a test hosszának és súlyának a meg-
mérése, az iskolába lépő gyermekek súlyveszte-
ségének megállapítása, az emlékező-erő vizs-
gálata stb. 

A kísérleteket, melyeket mindig a délelőtti 
elméleti órák előztek meg, a körülbelül húsz 
tagból álló tanfolyam két csoportra osjtva 
végezte, hogy így legalább mindenki jól lát-
hassa s gyakorolhassa a kísérleteket. Mert 
Ranschburg jelszava: „jól, biztosan, sokat és 
gyorsan, ezek a szellemi munka próbakövei, 
legyen az bármily egyszerű vagy bármilyen 
komplikált". S Ranschburg jelszavát a gyakor-
latban is fényesen beváltotta. 

A rövid három hét alatt megismertette 
hallgatóit az idegrendszer bonctanával, fejlő-
désével, szólott az agyi központokról s általá-
ban az idegrendszerről, mint a lelki működések 
szervéről. E rész vázlatos, de mégsem hiányos 
ismertetése után áttértünk a tanfolyam elő-
adásainak tüzetes részére : a gyermek lelki 
működésének fejlődésére, élettanára és zava-
raira. Bevezetőül megismerkedtünk az érzékek-
kel és érzékszervekkel, majd vizsgálat tárgyává 
tettük a gyermeki beszédet s hibáit ; ezzel 
kapcsolatban figyelembe vettük a képzetek és 
a szókészlet fejlődését; ennek megfigyelését 
minden tanítónak ezúttal is igen lelkére köt jük. 
Időnk jelentékeny részét e képzettársítással 
való részletes s tüzetes megismerkedésünk 
foglalta el. 

A tanfolyam harmadik hetét a gyermeki 
elme hibáinak és rendellenességeinek a meg-
ismertetésére fordítottuk. Végtelenül tanulságos 
volt különösen a gyöngeelméjűek számoló-
képességéről tartott előadás, melyet mindjárt 
egy gyengetehetségü gyermek vizsgálata kö-
vetett. 

Hálátlan föladatot mívelnénk, ha Ranschburg 
sok, értékes megfigyelését e néhány sorban 
akarnók ismertetni. Ranschburg megérdemli, 
hogy műveivel, vizsgálódásainak eredményeivel 
tüzetesen foglalkozzunk. 

(Budapest.) Vértes József dr. 

tïnnep előtt. 
Szeretet, békesség szálljon kebletekbe — 
És vesszen ki onnan minden bűnnek magva ; 
Buzgó imádságtok úgy hatol egekbe — 
S nem, ha csak ünneplőt ölttök magatokra. 

Akit lenyűgözve tart a rút önérdek 
Vagy gőgösen megy él rongyos koldus mellett — 
Az, csupa látszatból, miért is hajt térdet ? 
Hamis áhítattál ™<> 

S vétkeit holnapig még csak meg sem bánja : 
Hogyan imádkozik az majd a szent estén ? 

Aki káromlással fizet jó Urának, 
Ég s föld királyának, ég, föld Istenének — 
Éi marad tovább is makacsul durvának, 
Mit mondhat Jézusról szelíd gyermekének? 

Akinek a lelkét százszor beszennyezte 
A förtelmes szitkok csúnya, piszkos árja, 
Méltatlan ajakkal „Dicsőséget" zengve — 
Karácsony ünnepét tiszta szívvel várja ? 

Aki az öklével fenyeget az égre, 
Esdő tekintetét reá nem emeli, 
Csak a mára gondol, sohasem a végre — 
Ünnepi szent érzés lelkét fölemeli ? . . . 
. . . Nem ! A bűnös földön nincs igaz ünneplés, 
Isten fölségéhez méltó, igaz ünnep. 
Ezideig minden csak hitvány színiélés, 
Méltó ünnepet csak az égiek ülnek. 

És így lesz, mindaddig nem lesz annak vége, 
Míg sok üdvös intés egyre csak hiában, 
Míg a föld gyermeke, világ minden népe 
Össze nem olvadnak szent harmóniában. 

Amíg győz a gazság, dúl, pusztít a vétek, 
Testvér fondorkodik, hogy vérének ártson : 
Égbe nem hatolhat dicsőítő ének, 
Nem lehet a földön igazi : karácsony ! . . . 

(Váczszentlászló.) Molnár József. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ; 

Kinevezte: Kiszely Mária oki. óvónőt a 
szapáryfalvi áll. óvóhoz óvónővé; Benedek 
Jolán oki. tanítónőt a barcza új falusi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Bemcsik János oki. tanítót 
a csacza-csadecskai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Takács Lajos és Csorba Ida oki. tanítót, illetve 
tanítónőt a vecsési áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
illetve tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Tóth Kál-
máa várjeszenői áll. el. isk. tanítót a vecsési 
áll. el. isk.-hoz; Boczkó Amália Erzsébet vecsési 
áll. el. isk. tanítónőt az újpesti áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette : Andrasescu Lukrécia 
temesszentmiklósi közs. isk. tanítónőt; Popo-
vityné szül. Bogdán Flóra gályái közs. isk. r. 
tanítónőt. 

Nyugdíjat utalványozott: Pálmy György 
németbeneseki róm. kath. el. isk., ez idő szerint 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévTe S korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél keveaebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénsek a 
kiadó hi Tataiba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEB., OSTBOM-UTCA 17. SZÍM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., ISKOLA-TÉB S. 

Kéziratokat n e m adunk vissza. 

Gróf Apponyi miniszter újabb 
beszéde. 

A képviselőház f. hó 18-iki ülésén, 
hogy az eddigi fölszólalásokra válaszol-
jon, gróf Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter beszédet mondott, 
melynek a népoktatásügyre vonatkozó ré-
szét az alábbiakban közöljük: 

„Kállay t. képviselőtársam beszédében 
behatóan foglalkozott népiskolai ügyünk-
kel és igen sötét, talán kissé túlsötét 
képét adta a fönnálló állapotoknak nem-
zeti szempontból, amennyiben ő kerek 
összegben 16.000 iskolánkból 6640-et 
jelölt meg olyannak, amely nem magyar 
tannyelvű. 

Bocsánatot kérek, t. képviselőtársam, 
annyiban áll ez a szám, amennyiben 
ennyi iskola van, amely nem kizárólag 
magyar tannyelvű. Tényleg a 16.000 
népiskolából 11.664 tisztán magyar tan-
nyelvű iskolánk van és 3248 nem tisz-
tán magyar tannyelvű iskolánk; de van 
körülbelül 1600 vegyes tannyelvű isko-
lánk, amelyben valamely nemzetiségi 
nyelv mellett a magyar tannyelv is mint 
oktatási nyelv érvényesül. T. barátom 
ehhez azt az óhajtást fűzte, hogy vajha 
mentül általánosabban és mentül na-
gyobb mértékben érvényesülne az állami 
oktatás, az állami iskoláknak a terjesz-
tése. Hát, t. képviselőház, hogy engem 
e tekintetben minő elvek irányítanak, 

azt a költségvetés indokolásában meg-
lehetős terjedelmesen kifejtettem. Én 
semmiféle monopóliumnak a szellemi, 
az erkölcsi téren nem vagyok barát ja 
és így az állami oktatási monopólium-
nak sem vagyok híve. (Helyeslés.) Én a 
tanítási szabadság elvének vagyok ba-
rátja és azt tartom, hogy Magyarorszá-
gon épen nemzeti szempontból volna 
veszélyes a szellemnek egész igazgatását 
a mindenkori központi kormány kezébe 
adni. (Igaz! Úgy van!) Ennek folytán 
igenis a tanszabadság alapján állok, de 
ama föltételek szigorú megóvása mellett, 
amelyek közt minden szabadságnak az 
állami életben mozogni kell, (Igaz! Úgy 
van!) hogy ugyanis használata az állami 
és nemzeti célokkal ellentétbe ne jusson. 
(Élénk helyeslés.) 

Eltérhetnek ebben a tekintetben a 
nézetek, lehetnek e háznak igen t. tag-
jai kisebb-nagyobb számmal, akik, hogy 
úgy mondjam, erősebben elvileg barátai 
az állami oktatásnak, mint én. Ha az 
ország jónak látja a vélemények e kü-
lönbözőségét a küzdőtérre vinni és eze-
ket az ellentéteket kiküzdeni, ráér arra 
tíz-tizenöt esztendő múlva; mert ma ez 
a kérdés egyáltalán nem praktikus, ma annak 
teoretikus téren való fölvetése és a 
kultúrális együttműködésnek megakasz-
tása az e tekintetben netán fönnálló 
nézetkülönbségek miatt semmi gyakor-
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lati értelemmel nem bír. (Igaz! Úgy 
van!) Megmondom miért. 

Ha tisztán állami eszközökből kellene 
fönntartanunk és fejlesztenünk a mi nép-
iskoláinkat addig a pontig, ahogy a 
vitát bevezető beszédemben mondtam, 
amihez hozzávetőleg n ég 4000 tanító 
és ugyanannyi tanterem kell, úgy, hogy 
34.000 tanítóval és ugyanannyi tan-
teremmel kellene számolnunk, akkor a 
népoktatási költségvetés körülbelül 60 
millió koronát venne igénybe. (Halljuk ! 
Halljuk!) 

Ma az állam költségvetésében a nép-
iskolai oktatás költsége — összevetve az 
állami iskolák költségeit és a nem 
államiaknak nyújtandó segélyeket — 
14 miUió koronát tesz ki, ehhez adjuk 
azt a 6 milliót, amely a tanítói fizetések 
kiegészítése révén hozzá jön, az 20 millió. 
Ha a szükséges kiegészítéséket az ismert 
4000 tanítóval és 4000 tanteremmel 
hozzávesszük, aminek költségei 7—8 
millió korona, ez tehát összesen körül-
belül 30 millió korona, úgy, hogy a 60 
milliós összegnek épen felével tudjuk 
elérni ezt az eredményt. Szóval, egy 
nem chimérikus, egy elérhető, egy meg-
valósítható tényezővel számolhatunk, 
amely reményt ad, hogy amint én 
mondtam, 8 év alatt, de ha pénzügyeink 
kedvezően alakulnak, rövidebb idő alatt, 
a népiskolának azt a kulturfokát, 
amelyre törekednünk kell, hogy ne 
lehessen ez országban gyermek, aki önhibáján 
kívül, jobban mondva szülei, gondozói, vagy 
az adminisztráció hibáján kívül iskolai oktatás-
ban nem részesül. (Elénk helyeslés.) 

Azt hiszem, ez mégis csak az első. 
Mindenesetre a mi oktatásunk ma is 
több pénzbe kerül, mint amennyi az 
állam költségvetésében van, de ezt a 
többletet viselik önként egyesek, köz-
ségek, hitfelekezetek tagjai abból a szem-
pontból, hogy ez áldozatok árán nekik 
olyan iskolájuk legyen, amely lelküle-
tüknek megfelel, amely az ő kezükben 
van, amelyben maguk választhatják meg 

a tanítót, amelyben maguk gyakorolnak 
befolyást a tanításnak irányára, a taní-
tásnak színére. Én nem is látom be, 
hogy milyen emberi jognál fogva lehes-
sen a szülőket és a szülőknek összes-
ségét, akik egy községben vannak, ettől 
az ő szabadságuktól megfosztani, (Úgy 
van !) mindig azon határok között, amely 
határoknak fennmaradását és fenntar-
tását az állam megkövetelheti. Mert 
valamint még a szülői hatalom is kor-
látot talál ott, ahol a szülő erkölcs-
telenségre vagy bűnre akarja csábítani 
gyermekét, úgy a szülői hatalom révén 
élvezett szabadság is határokat talál ott, 
ahol a nemzetellenes, ahol a hazafiaüm 
irány kezdődik, mert a hazafiatlanságra 
váló tmítást, buzdítást és oktatást én erkölcs-

/ r 

telenségnek tartom. (Elénk helyeslés és 
taps.) 

Miután több oldalról kérdés intézte-
tet t hozzám arra nézve, hogy tehát az 
állami iskolák felállítása terén minő rendszert 
követek, dacára annak, hogy költség-
vetésem indokolása erre bőven kiter-
jeszkedik, mégis talán néhány felvilá-
gosító szót legyen szabad e tekintetben 
elmondanom. (Halljuk! Halljuk!) 

Kiinduló pontom az, — és ezt a 
kiinduló pontot, gondolom, helyesh min-
denki, aki nem teóriákon nyargal, hanem 
a gyakorlati életnek követelményeit 
tart ja szem előtt — hogy nekünk a 
rendelkezésünkre álló eszközökkel men-
tül gyorsabban oda kell jutnunk, hogy 
népiskoláinknak fogyatkozásai, népiskoláink-
nak hiányai orvosoltassmak. Ez az egyik 
kiinduló pontom. Másik kiinduló pon-
tom az, hogy egyáltalában még az oktatás 
teljességének cüjából sem szabad megtűrnünk 
olyan iskolát, amely a maga oktatási és neve-
lési rendszerévél az állami és nemzeti fel-
fogásokkal szembe hdyezkedik. (Helyeslés.) 
Sőt tovább megyek : amennyire én tehe-
tem és amennyire kezem hozzáér, én 
olyan iskolát sem akarok ebben az 
országban meghagyni és megtűrni, amely 
a nemzeti érzés és hazafiság tekinteté -
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ben csak a semlegességnek ad teret. (Élénk 
helyeslés és taps.) 

Ezt a kettős célt, ezt a kettős szem-
pontot mindenkor követve, és számolva 
a relatíve csekély eszközökkel, amelye-
ket ma erre a célra fordíthatunk, ezek-
ből az eszközökből nekem semmit sem 
szabad pazarolnom olyan helyre, ahol 
arra nincs szükség, mert amit oda paza-
rolok, ahol arra nincs szükség, azt elvo-
nom egy olyan helytől, ahol arra szük-
ség van. (Úgy van!) 

Ebből folyólag az állami iskolák fel-
állításánál azt a rendszert követem, 
hogy két nagy hiányt, két nagy szük-
ségletet párhuzamosan óhajtok kielé-
gíteni. 

Mindenekelőtt a fajmagyarságnak szí-
vében, a nagy alföldi városokban és községek-
ben leginkább a tanyai rendszer folytán elő-
állott közoktatási nehézségeknek leküzdésére, 
a művelődésnek itt a fajmagyarság közt váló 
terjesztésére törekszem. (Helyeslés.) Ebből 
a szempontból az állami iskolák felállí-
tására fordítható költségeknek jó nagy 
része ezekre a területekre jut. (Élénk 
helyeslés.) 

Azután pedig szemügyre veszem az 
országnak azon részeit, — és itt leg-
inkább az ország északnyugati és délkeleti 
részei jönnek tekintetbe, — amelyekben 
a nemzeti érzés az iskolában leginkább 
fenyegetettnek mutatkozik. (Helyeslés.) 
I t t leginkább a nyelvhatárokat és a magyar 
kisebbségeknek oltalmát veszem tekintetbe. 
(Élénk helyeslés.) 

Ezeknek az elveknek alapján, amelye-
ket különben egyik elődöm, Wlassics 
Gyula is inaugurált már, ezen a nyomon 
tovább haladva, lassanként minden egyes 
megyéről, 37 megyéről már megvan a 
statisztikai hivatalnak jelentése alapján, 
elkészíttetem a tervet az ottani tan-
felügyelő, a törvényhatósági tisztviselők, 
az érdekelt hitfelekezetek, a tanügy 
iránt érdeklődő más férfiak és — amint 
remélem — az életre ébredő törvény-
hatósági népiskolai bizottmányoknak 

közbenjöttével, szóval mindezen illetékes 
tényező közbenjöttével, hogy hói és mily 
szempontból vem szükség az állami iskolákra, 
megállapíttatom még a szükséglet sür-
gős voltának fokozatát és sorrendjét és 
ha minden adat össze van halmozva, 
készítjük el — hogy úgy mondjam — 
egy évi kampany tervét a minisztérium-
ban. (Élénk helyeslés.) Nem mondom, 
hogy nem tévedhetünk egyes esetekben, 
de azt merem állítani, hogy — ameny-
nyire emberileg lehetséges — a magam 
részéről legalább mindent elkövettem, 
ami szükséges arra, bogy tévedések elő 
ne forduljanak és hogy rendszeresség-
ben történjék ez az akció, amely egy-
felől, amidőn a maga indokoltságát és 
szükségszerűségét mindenki előtt bemu-
tatja, semmiféle 'féltékenységet és semmi-
féle visszavonást elő nem idézhet, úgy 
másfelől az államnak e célra úgyis cse-
kély eszközeit csak ott alkalmazza, ahol 
erre tényleg szükség van és ott először, ahol 
erre tényleg a legsürgősebben van szükség. 
(Helyeslés.) 

Képviselőtársaimnak legnagyobb része, 
jóformán mindazok, akik felszólaltak, 
foglalkoztak a tanítói, fizetésrendezésnek 
azon tervezetével is, amelyet a képvi-
selőházban minapi beszédemben bemu-
tattam és én örömmel konstatálom, 
hogy ez a fizetésrendezés nemcsak itt, a 
házban, de a házon kívül is általában véve 
bizalommal és lidyesléssd fogadtatott. (Élénk 
helyeslés.) Azon t. képviselőtársaimat, 
akik hangoztatták, hogy ők ezzeJ a 
kérdést végleg megoldottnak nem lát-
ják még, hanem csak egy kezdő lépést 
látnak abban, azokat beszédemnek csak 
azon passzusára vagyok bátor utalni, 
amelyben ezt mondottam (olvassa): „Én 
azt hiszem, hogy ezzel a fizetésrende-
zéssel megtettök nemcsak azt, amit 
állami pénzügyeink megengednek, hanem 
azt is, amit a méltányosság tőlünk 
kíván és méltóztatnak látni, hogy ebbe 
a szkémába, amikor az állam pénz-
ügyei megerősödnek és amikor abban 

53* 
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a helyzetben leszünk, hogy egyéb köz-
foglaltságokkal foglalkozók igényeit is 
kielégítsük, belefér még a továbbhaladás 

De, ámbár én ezt fenntartom, hogy a 
továbbhaladás e szkémába belefér és 
hogy a mondottam feltételek mellett 
az eszközöltetni is fog, mégis kérném 
t. képviselőtársaimat, hogy annak, amit 
most e tekintetben teszünk, a lekicsiny-
lésétől tartózkodni méltóztassanak. (He-
lyeslés.) 

Mert ha összehasonlítjuk — ós erre 
nézve óhajtok néhány számadattal szol-
gálni a t. háznak (Halljuk! Halljuk!) — 
ezt a fizetésrendezést egyéb, kulturális 
és gazdasági tekintetben előbbre hala-
dott államok fizetésrendezésével, azt fog-
juk találni, hogy nem nagyon állunk hát-
rább a legelőre haladottabb kultúrállamoknál. 

Az első pillanatra föltűnő kedvezőnek 
látszik a tanítói fizetésrendezés Ausztria 
négy tartományában: Alsó-Ausztriában, 
Felső-Ausztriában, Stiriában és Karinthiá-
ban. Felső-Ausztriában az alapfizetés, 
amely az én javaslatomban 1000, 1100 
és 1200 koronával van fölvéve, 1200, 
1400 és 1600 koronával szerepel. De 
ebbe as alapfizetésbe a tanító nem jut ám 
be mindjárt, amidőn a preparandrát e'végezte, 
hanem előbb segédtanítói minőségben alkal-
maztatik és csak három-négy évig, néha 
azonban tovább is tartó segédtanítói működés 
után, amely alatt sokkal csekélyebb fizetést • 
élvez, jut azokba a kategóriákba, amelyek 
megfelelnek annak, amit öt évi szolgálat 
után az állami, de nagyrészt a felekezeti 
tanítóknak is nyújt az én fizetésrende-
zési javaslatom. 

Ha vesszük Csehországot, amely bizony 
Magyarországnál jóval gazdagabb ország, 
ott azt látjuk, hogy a tanítói alapfize-
téseknek rendezésénél öt kategória van: 
1000, 1100, 1200, 1400 és 1600 ko-
ronás alapfizetés. Igen ám, de az 1600 
koronás alapfizetésben a tanítóknak csak 2°/o-a, 
az 1400 koronás alapfizetésben 2'7°!o-a, az 
1200 koronásban nem egészen 5°/o-a, az 
1100 koronásban 7'6°/o-a és az 1000 ko-

ronás alapfizetésben 82'7°/»-a részesül. Ha 
pedig ehhez a korpótlékokat hozzávesszük, 
arra az eredményre jutunk, hogy még 
Felső-Ausztriában, Stiriában és Karin-
thiában is a pályáját végigfutott tanítónak 
végső fizetése nem kedvezőbb, sőt kedve-
zőtlenebb, mint az, amit én tervezek. Ameny-
nyiben pl. Stiriában a legkedvezőbb, az 
1600 koronás alapfizetéssel pályáját 
megkezdő tanító 6 korpótlék után, amely 
160 koronát tesz ki, 2560 koronáig jut, 

1 holott az én fizetésrendezésem szerint 
a legkedvezőbb fizetési kategóriából ki-
induló tanító 2600 koronát ér el. Az 
1200 korona alapfizetésből kiinduló tanító 
ott 2240, míg az 1000 koronás alap-
fizetésü tanító 1920 koronáig jut, míg 
az én fizetésrendezésem szerint nincs 
olyan tanító, sem állami, sem más, aki 
legalább a 2000 koronát el ne érné. 

Vegyük Poroszországot. Itt a váro-
sokban az alapfizetés oszcillál 900 és 
2700 márka között, csak a legritkább 
esetekben éri el a maximumot, átlag 
1236 márkát képvisel. A korpótlékok 
pedig összesen csak 1078 márkát kép-
viselnek úgy, hogy a végfizetés a pályáját 
befejezett tanítónál 2300 márkával záró-
dik le a városokban. Faluhelyen 870 és 
1400 márka között váltakozik az alap-
fizetés, az átlag azonban 1084 márka. 
És ha az átlagot ezen összeggel számí-
tom, akkor véghetetlen bőkezű vagyok 
ennek a fizetésrendszemek javára, hiszen 
a magasabb fizetési osztályokban, a 
magasabb fizetési kategóriákban, aránjdag 
kisebb száma van a tanítóknak, mint a 
legalacsonyabban. Tehát, ha 1084 márka 
alapfizetési átlagot veszünk, akkor a 
korpótlékkal együtt, amelyek mindössze 
482 márkára mennek, a tanító fölmegy 
1566 márka végső fizetésbe. 

Bajorországban 900 és 1000 márka 
között váltakozik az alapfizetés. Ehhez 
járul ötször 90 márka korpótlék, tehát 
1350 és 1450 márkáig jut el a tanító egész 
szolgálati ideje alatt. 

Württembergben 720 márka az alap-
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fizetés, öt év múlva 820 márka a tanító 
fizetése, újabb két óv után 920 márkába 
megy át, tíz óv után 1200 márkát kap; 
ehhez járul három évenként 100 márka 
korpótlék, összesen tehát 2000 márkával 
végzi pályáját. Bádenben 1100 korona az 
átlagos kezdőfizetés, amely a korpótlé-
kokkal együtt 2000 koronáig emelked-
hetik. 

Franciaországban a tanítók 25°h-a 
1000 frank alapfizetésben részesül, 25 °/o -a 
1200, 20°/o-a 1500, 10°ío-a 1800 és 
5°/o-a 2000 frankban. A helyi pótlék 
pedig a helységek lakosságának mérve 
szerint 50—400 frank közt oszcillál. 
Hozzáteszem, hogy majdnem mindezekben 
a tanítói fizetésekben különbséget Úsznék 
a férfi- és nőtanító közt, amit én méltá-
nyosnak nem tartanék s amit én fizetésren-
dezési tervezetembe föl nem vettem, mert ugyan-
azt a funkciót, ugyanazt a hivatást és 
legalább is épen olyan jól teljesíti a 
nőtanító, amelyet a férfitanító teljesít, 
méltányos tehát, hogy ugyanabban a 
fizetésben részesüljön. (Elénk helyeslés.) 

Ezeket az adatokat csupán azért kíván-
tam előadni, (Halljuk ! Halljuk !) nem 
mintha ezzel vissza akarnám vonni azt, 
amit mondtam a pénzügyi bizottságban, 
a közoktatásügyi bizottságban és ismé-
telten itt a házban, hogy közgazdaságunk 
fölvirágzásával, állami pénzügyeink meg-
erősödésével, midőn a magyar állam 
abban a helyzetben lesz, hogy alkalma-
zottait és nemcsak saját alkalmazottait, 
hanem azokat a társadalmi téren 
működő tényezőket is, amelyeket támo-
gat, párhuzamosan előbbre tudja vinni, 
hogy akkor ebben az előrehaladásban a 
tanítók is részesülni fognak, de azért 
hoztam fel mindezeket, hogy lássák mind-
azok, akiket érdekel, hogy azzal, amit ma 
csinálunk, körülbelül egy színvonalra emel-
kedünk a művelt nyugat államaival, (Elénk 
helyeslés.) amint hogy óhajtottam, hogy 
oda jussunk. És itt, t. képviselőtársaim, 
legyen szabad őszintén tiltakoznom az 
ellen, amit Juriga képviselő úr ma mon-

dott, hogy én a tanítók fizetésrendezé-
sóvel foglalkoztam azért, a kérdést 
előbbre vittem azért, mert lármáztak, 
hogy tehát csak lármázzanak tovább és 
akkor még többet fognak elérni. Bocsá-
natot kérek, cselekvésünk belső rugóit 
az Úristenen és saját lelkiismeretünkön 
kívül senki sem tudja ; de semmi alapja 
nincsen t. képviselőtársamnak arra, hogy 
ilyen vádat ellenem felhozzon, hogy azzal 
velem szemben éljen; aki engem ismer, 
tudja, liogy én ebbe a munkába nemcsák az 
eszemet hoztam bele, hanem a szívemet is. 
(Elénk éljenzés és taps.) 

És ha merültek fel a tanítók köré-
ben olyan jelenségek, amelyeket az ille-
tőkkel szemben, akik annak részesei vol-
tak, menteni lehet, de amelyekért azo-
kat, akik a tanítók egy részét ilyen irány-
zatokba bélevitték, elég súlyosan elítélni nem 
lehet, (Élénk helyeslés.) én csak azt mond-
hatom, hogy ezek a jelenségek nem voltak 
rám hatással, azaz: hogy ezek a jelenségek 
nem akadályoztak meg engem abban, hogy a 
tanítói fizetések rendezését legjobb Idkiismere-
tem szerint dűlőre juttassam. (Élénk helyes-
lés és taps.) 

A népiskolai oktatás terén a tanítói fizetés 
rendezése nem terv, hanem tény. Bészben 
az 1907-ik évben, egészben pedig az 1908-ik 
évi költségvetésben lesz megvalósítva. 

Az a törvényjavaslat, amely azt kísérni 
fogja s amely magában foglalja a népiskolai 
reform egy részletét, készen van és január-
ban, legkésőbb február elején fog benyujtatni". 

Nemzetiségi iskolák tanítóinak 
fizetésrendezése. 

Gróf Apponyi Albert az első köz-
oktatásügyi miniszterünk, aki a magyar 
nemzeties irányú népoktatás szükséges-
ségét nemcsak nyiltan hirdeti, hanem 
annak megvalósíthatására a szükséges 
kellékeket is megszerezni törekszik. Tár-
cája 1907. évi költségvetésének benyúj-
tásakor t a r to t t beszéde valóságos mes-
termű. Remeken határozta meg azon 
követelményeket, amelyeket a nemzetiségi 
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egyházaink által fönntartott elemi isko-
láktól a magyar nemzeti érdekek jogosan 
igényelhetnek. Mi, akik nemzetiségi vi-
dékeken működünk s akik elsősorban 
érezzük tehetetlenségünket a követelmé-
nyeknek meg nem felelő, a kívánt szín-
vonaltól mélyen alant álló s hazafiság 
tekintetében is kifogás alá eső idegen 
tannyelvű felekezeti iskolákkal szemben, 
tudjuk leginkább értékelni a miniszter 
költségvetési beszédében elmondottakat, 
s lázas türelmetlenséggel várjuk az oly-
annyira égetően szükséges törvény meg-
alkotását. 

Gróf Apponyi Albert hivatva van nagy 
tudásával, európai műveltségével és sze-
mélyes tapasztalatainak gazdag tárházá-
val népoktatási törvényünk leggyöngébb 
pontját, úgyszólván annak Achilles-sarkát, a 
magyar nemzeties irányzatot helyes ala-
pokra fektetni s azt kellően kidombo-
rítva érvényre juttatni. Nekünk is azon-
ban, akik közvetlenül ismerjük nemzeti-
ségi iskoláink viszonyait, a nagyszabású 
s nemzeti létünket erősen érintő mun-
kából ki kell venni részünket s köte-
lességünk dicső vezérünk figyelmét föl-
hívni azon kisebbszerűnek látszó jelen-
ségekre is, amelyek az ő magas látkörén 
talán kívül esnek, de amely jelenségek 
károsan folyhatnak be népoktatásunk 
fejlődésére. Az alább fölsorolandó jelen-
ségek az államsegélyezésre vonatkozván, a 
benyújtandó törvényjavaslat készítésénél 
föltétlenül figyelembe volnának veendők. A 
miniszter beszéde szerint ugyanis: a nem-
magyar tannyelvű iskolák tanítói részére 
államsegély csak az esetben fog adatni, 
ha az iskola IV. osztályától kezdve a 
számtan, földrajz, történelem és alkot-
mánytan magyar nyelven, a minisztérium 
által engedélyezett tankönyvek s a mi-
nisztérium által kiadott tanterv szerint 
fog taníttatni, a hazafias szellemhez 
pedig kétség sem fór. Az iskola beléletére 
vonatkozólag tökéletesen elegendőnek 
tartom a meghatározott követelményt; 
ámde az idevonatkozólag benyújtandó 

törvényjavaslatban gondoskodni kell oly 
biztosítékokról is, amelyek ezen köve-
telménynek való megfelelhetést lehetővé 
teszik, továbbá, hogy kerülő útakon az 
egyes felekezeti tanítók anyagi érdekeit 
ne sérthessék meg csak azért, hogy 
államsegélyt ne kelljen kérni s így 
ezen iskolák a magyar hazafias szellem-
től és a magyar nyelv gyakorlati értékű 
tanításától továbbra is légmentesen el-
zárassanak. Úgyszintén a magyar haza 
érdekeit biztosítanunk kell azon taní-
tókkal szemben is, akik az iskola falain 
belül vagy kívül hazaelleneseknek bizo-
nyulnak; mert nem elegendő az ilyen 
tanítókat az államsegélyből csak kizárni, 
hanem lehetetlenné is kell őket tenni, hogy 
rossz példájukkal ós kellően ellenőrizhetet-
len tanításukkal a gondjaikra bízott gyer-
mekek szívét-lelkét ne ronthassák meg. 

Könnyebb áttekinthetés végett foglal-
juk rövid pontozatokba a kívánnivalókat. 

1. Az olyan tanító, aki nincsen a 
képzettség kellő fokán s tökéletesen 
nem bírja a magyar nyelvet, a legjobb 
akarata mellett sem lehet képes a kö-
vetelményeknek megfelelni. A már ok-
leveles tanítónak meg kell ugyan adni 
az időhaladékot, hogy fogyatkozásait pó-
tolhassa, de egyúttal gondoskodnunk kell 
arról is, hogy az ilyen tanítók termelését 
a jövőben lehetetlenné tegyük. Az oláh nem-
zetiségi felekezeti iskolák tanítói között 
ugyanis gyakran találkozunk olyanokkal, 
akik falusi osztatlan iskolából, kevés 
általános és magyarnyelvi tudással 
vétettek föl, sőt vétetnek ma is föl a 
nemzetiségi felekezeti tanítóképző-inté-
zetekbe, s ott úgy-ahogy elvégezvén az 
évfolyamokat s megtanulván töredezve 
magyarul is, mint okleveles tanítók kerül-
tek illetve kerülnek ki az életbe, s cse-
kély készültségükkel s a magyar nyelv 
tökéletlen bírásával képtelenek hivatá-
suknak megfelelni. Ennél még nagyobb 
baj az, hogy gyakran találkozunk olyan 
tanítókkal is, akik a tanítóképző-inté-
zetbe egyáltalán nem jártak s 10—20 
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éven át mint ideiglenes tanítók egyik 
iskolától a másikig vándoroltak, míg 
sokszori próbálkozás után magánúton végre 
is oklevélhez jutottak, sőt jutnak ma 
is. Az ilyen tanítók között csak a leg-
ritkább esetben akad egy-egy olyan, aki 
igyekszik magát kiképezni, hogy tanítói 
hivatásának úgy az iskola falain belül, 
mint azon kívül is megfelelhessen. Ezen 
beteges állapotnak megszüntetéséről a 
benyújtandó törvényjavaslatnak kell majd 
gondoskodnia, kimondván, hogy: tanító-
képző-intézetbe kizárólag csak az vehető föl, 
illetve esak az tehet a 3 intézetben magán-
vizsgálatot, aki a középiskola IV. osztályát sike-
resen elvégezte s a magyar nyélvet jól bírja. 

Az ellenőrzés szempontjából, a tanító-
képző-intézetbe fölvett, illetve ott magán-
vizsgázó növendékek okmányai az ille-
tékes kir. tanfelügyelőnek bemutatandók, 
ki az illetőkről rendes törzskönyvet tar-
tozik vezetni. 

2. Felekezeti iskoláinknál lépten-nyo-
mon tapasztalhatjuk, hogy az okleveles 
tanító jelenlegi 600 korona fizetése és 
korpótléka papíron biztosítva van ugyan, 
de azt az illető tényleg nem élvezi, mert 
megválasztásakor írást vették tőle, hogy 
fizetésének egy részéről vagy a korpót-
lék-igényéről lemond az egyház javára. 
Teszik pedig ezt leginkább azért, hogy 
államsegélyt ne kelljen kérniök, tart-
ván így a nagyobb ellenőrzéstől. 

A benyújtandó törvényjavaslatban 
módot kell találni a törvény rendelke-
zéseit kijátszó ilynemű eljárás meggát-
lására ós megtorlására. 

3. A felekezeti tanítókat alkalmazásuk, 
beiktatásuk és megerősítésük alkalmá-
val fölöttes elöljáróik gyakran 20 — 100 
korona fizetésére kényszerítik. Ezen 
visszaélés megszüntetéséről is gondos-
kodni kell. 

4. Minthogy egyes felekezeti tanítók 
olyan intézmények szolgálatában is álla-
nak, amely intézmények rendeltetésükön 
kívül a magyar haza és a magyar nem-
zeti érdekek ellen is küzdenek, ennél-

fogva ki kell mondani, hogy államsegélyes 
tanító csak olyan mellékes foglalkozást vál-
lalhat el, amelynek elvállalhatásához az ille-
tékes kir. tanfelügyelő esetről esetre hozzá-
járult, de amely hozzájárvilás bármikor vissza-
vonható. Az engedély nélkül mellékes 
teendőket teljesítő tanító fegyelmi alá 
vonandó. 

5. Államsegély63 tanítók mindennemű 
fegyelmi ügyei az illetékes vármegyei köz-
igazgatási bizottság hatáskörébe tartozzanak, 
amelynek fegyelmi választmányában az 
illető hitfelekezet érdekeit az egyházi 
főhatóság által kiküldött két tag kép-
viselje. A fegyelmi eljárás megindítását 
kérheti az illetékes egyházi főhatóság 
és a kir. tanfelügyelőség. Csakis így 
függetleníthetjük nemzetiségi iskoláink 
államsegélyes tanítóit a nemzetiségi egy-
házaknak magyar nemzeti szempontból 
hátrányos befolyása alól, mert miként 
eddig tették, úgy bizonyára ezután is 
törekedni fognak a nemzetiségi egyházak 
vezetői a tanítók hazafias és magyar 
szellemű munkásságát a lehetőségig kor-
látozni. Ezen eshetőségnek még a lehe-
tőségét is föltétlenül ki kell zárnunk. 

6. Az államsegélyes tanító legyen 
hivatalból tagja az illető vármegye általános 
tanítóegyesületének, s annak gyűlésein meg-
jelenni s annak munkásságában részt 
venni tartozzék. Ennek törvényileg való 
kimondása azért szükséges, mert az egyes 
nemzetiségi egyházak főhatóságai, illetve 
alantas közegei jelenleg rossz szemmel 
nézik, ha tanítóik a magyar szellemű 
tanítóegyesület gyűlésein megjelennek, 
sőt az ilyeneket üldözik is. Szükséges 
továbbá azért is, mert csak így lehet 
kiterjedt hatása azon üdvös rendelke-
zésnek, hogy az ált. tanítóegyesület gyű-
lésein, a tanítók továbbképzése érdeké-
ben, a tanítóképzők tanárai majd szak-
ismereti előadásokat is tartsanak. Haza-
fias szellemet és egyöntetű eljárást 
az egyes vármegyék tanítóegyesülete a 
kívánt mértékben csakis így fejleszthet ki. 

7. Olytpi tanító, tekintet nélkül arra, 
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hogy államsegélyes-e vagy sem, amelyik 
hazafiatlan magatartást tanúsít s az reá-
bizonyul akár a fegyelmi vizsgálat során, 
akár a rendes bírói eljárás folyamán, a 
tanítói pályáról véglegesen letiltassék. Haza-
fiatlan magatartás miatt a nem állam-
segélyes tanító ellen is az illetékes 
vármegyei közigazgatási bizottság legyen 
jogosult a vizsgálatot elrendelni s fegyelmi 
választmánya legyen illetékes ítélkezni 
az illető tanító fölött, az egyházi kikül-
döttek részvételével. 

8. Allamsegélyes tanító készpénzfizetését 
közvetlenül a m. kir. adóhivataltól nyerje, 
havi előleges részletekben, az illetékes 
kir. tanfelügyelő által láttamozott nyug-
tájára. Az iskolafönntartó hitközség az 
általa adott készpénzfizetést meghatá-
rozott időben tartozzék az illetékes m. 
kir. adóhivatalba beszolgáltatni. A kifogás 
alá eső tanító nyugtájának láttamozása 
a miniszter rendelkezéséig megtagadható, 
erről azonban az illető kir. tanfelügyelő 
a miniszterhez nyomban jelentést t a r -
tozik tenni. 

Szerény véleményem szerint az elő-
adottak az ú j törvény készítésénél föl-
tétlenül figyelembe volnának veendők, 
mert az uj törvénynek minden eshető-
séggel számolnia kell s tartalmaznia kell 
mindazon biztosítékokat is, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a hivatása magas-
latán nem álló s hazafiság tekintetében 
megbízhatatlan tanító ezután bármily 
jellegű iskolánál is megmaradhasson. Más 
vidéken is megtörtént, illetve a jövőben 
is megtörténhetik az a hallatlan eset, 
amelynek magam is szemtanuja voltam, 
hogy a csendőrség izgatás miatt az egyes 
nemzetiségi iskolák tanítóit megkötözve 
volt kénytelen bekísérni, s dacára ennek, 
ezen tanítók továbbra is megmaradhat-
nak a tanítói pályán. Vájjon milyen 
érzést fognak az ilyen tanítók a zsenge 
gyermek szívébe beoltani? 

Kívánatosnak tartom, hogy a nemzeti-
ségi felekezeti iskolák kifogás alá eső 
viszonyainak föltárásával most minél 

többen foglalkoznának az arra hivatottak, 
hogy így kiváló vezérünk az apróbb moz-
zanatokkal is behatóbban megismerked-
vén, korszakos munkáját, a magyar 
hazafias népoktatást s a tanítók fizetés-
rendezését biztosító törvényt minél cél-
tudatosabban és kiterjeszkedőbben alkot-
hassa meg. Jótékony befolyással lenne 
bizonyára az is, ha a törvényjavaslat 
végleges lezárása előtt a nemzetiségi 
vidékek tanfelügyelői és más kiváló 
tanügyi férfiai tanácskozásra hívatnának 
össze, hogy közvetlen ismereteikkel és 
gazdag tapasztalataikkal a törvény-
javaslat minél tökéletesebb elkészíthe-
tésében ők is hasznos szolgálatot tehet-
nének. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

A tanítók továbbképzése. 
H . 

85.029/96. sz. a. kultuszminiszterünk kör-
rendeletet adott ki, mely szerint az állami 
tanító- és tanítónőképezdék tanárai a megyei, 
illetve a járási gyűléseken úgy a pedagógiá-
nak, mint egyéb tudományágaknak legújabb 
vívmányaival a tanítóságot időnként más-más 
ismeretágból megismertetnék. 

Hogy e körrendelet mennyire találkozott az 
össztanítóság helyeslésével, ezt fölöslegesnek is 
tartom megjegyezni. Két fontos célt szolgál 
egyszerre a terv: az egyik cél gyakorlati, a 
másik ideális. A gyakorlati cél azoknak az 
ismereteknek az elsajátíthatása, mely ismere-
teket elszigeteltségüknél, szegénységüknél fogva 
sok ezer en közülünk kénytelenek nélkülözni, 
az ideális cél pedig az a kapocs, mely kedves 
kontaktusba hozza majd a tanítóságot oly 
egyénekkel, akik a nemzet nevelőivé képezték. 
Mindkettő elsősorban a tanítónak és általa a 
tanügynek lesz könnyen előrelátható előnyére. 

A kivitel felett máris megindult az üdvös 
eszmecsere, ami élénken igazolja a tanítóság 
dicséretes törekvését a haladásra, mert ez az 
eszmecsere a körül forog, mely úton-módon 
juthatnánk minél többen és minél könnyebben 
az ismeretszerzésnek miniszterünk körrendeleté-
ben jelzett forrásához. 

Az egyik közlemény a mai megyei és járási 
gyűléseket nem tartja alkalmasaknak a kör-
rendeletben kifejezett cél elérésére : 1. mert 
az új ismeretágak oly bő anyagot szolgáltat-
nak, aminek kellő pertraktálására a gyűlésre 
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fordítható egy nap kevés; 2. mert az esetleg 
szükséges kísérleti eszközök hiányoznak s így 
az előadott tárgy nem mutatható be a maga 
teljességében ; 3. mert a felekezeti tanítók 
nem kötelezett tagjai a hivatalos megyei egye-
sületnek, ezért s mivel részvételi díjat nem 
kapnak, távoltartják magukat, így az előadás 
áldásában a tanítóknak épen a nagyobb része 
nem részesülne. 

Mindezek ellenében a kivitelnek alkalmasabb 
módját véli az egy, esetleg több megyébe 
tartozó tanerők tömeges nyári utazásában, 
mely legalább is két hétre terjedne valamelyik 
képezdei tanár vezetése mellett, aki az útba-
eső egyik városban tartaná meg az előadását, 
ugyanakkor és ugyanott a tanítók pedig köz-
gyüléseznének. Az útiköltség fedezésére szabad-
jegyet, a megállapodás helyén az iskolában 
elszállásolást, az államtól pedig az ellátásra 
némi segélyt kapna mindmegannyi tanító. 

Az utóbbi eszme ideálisnak ideális, hasznos-
nak is igen hasznos lenne, az tagadhatatlan, 
mert könnyű belátni azt az óriási különbséget, 
ami a könyvből szerzett és a közvetetlen 
szemléleten alapuló tapasztalat között van, 
— ám szerény véleményem szerint, mostani 
körülményeink között, kivihetetlen. 

Nem is említem azt az akadályt, hogy kar-
társaink nagy része, épen azok, akik kisebb 
községekben laknak s így inkább rászorulnak 
a szellemi táplálékra, gazdálkodással foglal-
kozik, amit különösen a nyári szünidőben 
2 3 hétre nem hagy el szívesen, talán nem is 
hagyhat. Mellőzöm a kántortanítókat, akik 
állásuk miatt gyakran még az egynapos 
gyűlésen sem jelenhetnek meg, pedig ezek is 
sokan vannak és pedig szintén oly kisebb 
községekben, ahol az önképzésre csekély alka-
lom nyílik. Felejtem azon kartársakat, akik a 
nyári szünidőt megrendült egészségük vissza-
állítására valamely gyógyhelyen kénytelenek 
tölteni. 

Mindezeknek az érdekeit a többi, itt föl 
nem sorolt tanítók szabad idejével úgy össze-
egyeztetni, hogy bizonyos időben 2—3 hétre 
mindannyian szabadok legyenek, bajos. 

De ha ez a lehetetlen lehetséges lenne is, 
kevés tanítót képzelek én (nem ismerek, csak 
képzelek!) aki 2^ -3 heti utazást évente kibírna. 
Mert kérem alázatta], az a szabadjegy segít 
valamit, de 2—3 héten át enni is kell, azután 
megszállni is kell valahol naponta, mellékes 
kiadás is merül föl ! Aki utazott, az legjob-
ban tudja, mennyire szokott csalódni előzetes 
költségvetésével, pláne ha tömegesen vannak 
együtt ! 

Nincs hát más hátra, mint a kör- és járási 

gyűlésen valósítani meg a kultuszminiszter 
úr tervét. 

Bő anyagot szolgáltatnak az új ismeretágak, 
s a gyűlés csak egy napig tart ? ! — Először 
is kérem, gondoljunk csak arra, hogy a mai 
gyűléseinknek legtöbb ideje mivel telik el. Az 
elnöki megnyitó, a vendégek üdvözlése, viszont-
válaszok, jegyzőkönyv felolvasása, egyszóval a 
formaságok emésztik föl a gyűlési idő tekin-
télyes részét. Kevesebb külsőség és máris 
sok időt takarítunk meg. Ha így is kevés az 
idő, kérjék meg az egyes egyesületek a kultusz-
kormányt, hogy legalább is a megyei gyűlé-
sekre két napot engedélyezzen. (Ugyanis, úgy 
tudom, létezik egy rendelet, mely a tanfel-
ügyelők figyelmét fölhívja arra, hogy a gyűlé-
sek lehetőleg csak egy nap tartsanak.) A 
megyei gyűlések ne minden három, hanem 
minden két évben tartassanak, és pedig, ha 
van a megyében állami képezde, okvetlenül 
ennek a falai között, hogy így az összejövetel 
a régi emlékek felújulásával is családiasabb, 
bizalmasabb legyen. 

Hogy a felekezeti tanítók el ne maradjanak 
az előadásokról, törvényben lenne kimondandó, 
hogy minden tanító, aki nyilvános iskolában 
működik, köteles tagja a megyei hivatalos 
egyesületnek. Ez azonban nem zárhatja ki 
azt, hogy speciális érdekeik előmozdítására 
külön egyesületet alakítsanak. Ezzel a tanító-
ságnak régi óhaja valósulna meg, ami nemzeti 
szempontból is fölötte nagy horderejű, mert 
a nemzetiségi tanítók megismervén magyar 
kartársaikat, bennük az intelligenciát, a min-
denkit s így őket is szerető magyar kartársat : 
okvetlenül megtörne a jég, mely most oktala-
nul szívükét fedi a magyar szó hallatára. 

Némely tárgy előadásánál kísérleti eszkö-
zökre van szükség és ezek nem hozhatók el 
a gyűlés színhelyére P ! — Ez valószínű, amin 
azonban esetleg a közelebb eső gyűlési helyen 
mégis könnyebb segíteni, mint azokon az elő-
adásokon, miket a közlemény igen tisztelt és 
valóban hivatásos, lélekből szóló írója a nyári 
utazás kapcsán ajánl. 

Mindez azonban nem zárja ki cikkíró úr 
eszméjét : a tisztán nyári tanulmányutat, amit 
pl. a Délvidéki, az Aradi stb. Tanítóegyesület 
rendezett s amelyről a résztvevők igaz, hogy 
szép pénz fos y tán, de tapasztalatgazdagon 
tértek haza. Ez igenis megérdemelné, hogy a 
magas kultuszkormány hathatós támogatásá-
val elősegítse, mert kellő intézkedés és cél-
irányos vezetés mellett a tanítóság tovább-
képzésének a körrendeletben jelzett eszközhöz 
hasonlóan hatékony, kiadó eredményét terem-
tené meg. 

(Kistelei.) Váczy István. 
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Az 59 /O-OS iskolai adó. 
(Hozzászólás.) 

Vasady Lajos, kir. tanfelügyelő úrnak az 
5%-os iskolai pótadóra vonatkozó javaslata 
nagyon is megszívlelendő. Napirendre térni e 
kérdés felett többé nem lehet, ez múlhatatlan 
megoldást igényel. 

Hogy mennyire tarthatatlan állapotok van-
nak egyes helyeken e tekintetben, íme beszél-
jenek a számok. 

Iskolánk költségvetésében átlag 469 koronakö-
rüli azon összeg, mely 5 %-os pótadó címen volne 
bevételezendő. Visszapillantva csak az utóbbi 4 
tanévre, a bevételek, cselekvő és szenvedő há t ra-
lékok rovatai a következő eredménnyel zárattak : 

az 1902—3. tanévi számadás rendjén mult 
évi hátralék 353'36 korona, folyó évi já ran-
dóság 467"78 korona, összesen 821*14 korona; 
lerovás 41*44 korona, hátralék 779*70 korona. 
Szenvedő hátralék, mely hitoktatói, kézimunka-
tanítónői, gazdasági ism.-iskolai szaktanítói stb. 
járandóság lett volna, 340'47 korona; 

az 1903—4. tanévben mult évi hátralék 
77970 korona, folyó évi járandóság 467*78 
korona, összesen 1247*48 korona, lerovás 650 '04 
korona, hátralék 597*74 korona, szenvedő-
hátralék 123 korona 22 fillér; 

az 1904—5. tanévben cselekvő hátralék 
666*46 korona, szenvedő 152*01 korona; 

az 1905—6. tanévben cselekvő hátralék 
899*20 korona, szenvedő hátralék 317*72 ko-
rona. — íme, így alakulnak az egyes tételek 
az utolsó 4 tanév alatt, s kérdem, hogy lehet 
ilyen körülmények között — hacsak valaki 
nem előlegez az iskola számára — az anyagi 
ügyeknek a kellő időben való rendezéséről 
beszélni ? Már pedig, hogy Vasady tanfelügyelő 
urat is a közvetlen tapasztalatok késztették 
fölszólalásra, az kétséget nem szenved. 

Hogy hol a hiba, hogy ily tetemes össze-
gekre szaporodnak a hátralékok, azt ne fü r -
késszük, hanem, mint Vasady tanfelügyelő úr 
jelzi, az illetékes tényezők igyekezzenek oda-
hatni, hogy a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úmak a pénzügyminiszter 
úrral egyetértőleg kiadott rendelete vessen vé-
get e tarthatatlan állapotoknak, s fizettessenek 
az 5°/o-os pótadók a polgári évek szerint az 
elöljáróságok által a kir. adóhivatalokba ; a 
költségvetésileg engedélyezett összegek pedig, 
ha egyéb járandóságokból, pl. ingatlanok ha-
szonbéréből stb. ki nem telnek, ugyancsak az 
adóhivataloktól utaltassanak ki, esetleg egy-
szerre és egy összegben, amit az iskola gond-
noka köteles legyen betéti könyvecske mellett 
takarékpénztárban elhelyezni s az esetről-esetre 
fölmerülő kiadásokat fedezni. 

Lehetséges, hogy a kiadandó rendelet némi 
kis munkatöbbletet okozna az adóhivataloknak, 
de míg egyrészről az 5 % - o s pótadónak az elöl-
járóságok általi rendszeres beszolgáltatása s az 
áll. iskoláknál föltétlenül megkívántató anyagi 
rendezettség csak így volna biztosítható, másrész-
ről meg lenne kímélve úgy a gondnokság, mint a 
tanfelügyelőség az ügykörébe amúgy sem igen 
illeszthető 5%-os iskolai pótadóbehajtatásoktól 
s az ezzel együttjáró kellemetlenkedésektől. 

(Tasnádszarvad.) Nciyy Károly. 

A kántori nyugdíjügy. 
Soltész István kartárs úrnak e becses lap 

49-ik számában megjelent közleményére legyen 
szabad az alábbiakat megjegyeznem. Kedves 
kartársam tévedésben van ; mi a tisztán kán-
tori működés után nem az állami 1, hanem az 
egyháztól kérjük a kántori nyugdíjügy meg-
oldását, mint kizárólag egyházi hivatalnokok. 
Ép azért tesszük ezt, hogy annál inkább kitűn-
jék az, mit t. cikkíró úr is igen helyesen meg-
jegyzett, miszerint a kántori jövedelem, mint 
kizárólag mellékes jövedelem, az a tanítóival 
össze nem zavarandó. 

Elég szomorú, hogy eddig a kántori jöve-
delem betudásával sok szegény falusi kartár-
samat meg csonkították tanítói jövedelmében. 
Mert hol van ott az igazság, hogy oly jöve-
delmet, melyért a tanítóén kívül külön szol-
gálatot kell teljesíteni, tanítóinak minősítik, de 
csak akkor, ha arról van szó, hogy meg van-e 
a tanítói fizetés ? Míg ha nyugdíjról van szó, ezt 
egyszerűen figyelmen kívül hagyják. (L. lapunk 
52. számának első cikkét. Szerit.) 

Ily végtelen igazságtalanságot lehetetlen, 
hogy a fizetésrendezési törvény megtűrjön. 

De jó lesz ezt itt egy példával megvilágí-
tani. Égy faluban két tanítóval bíró iskola van. 
Az osztálytanító fizetése 800 korona, a kántor-
tanítóé szintén 800 korona, de 280 korona tisz-
tán kántori jövedelem betudásával, igy tehát 
az a kántortanító mint tanító csak 520 korona 
fizetésben részesül, mer t a 280 koronáért a 
tanítási időn kívül külön szolgálatot teljesít. 
Nenv fizetéscsonkítás ez ? Sőt több, a leg-
nagyobb lelketlenség. 

Igen ; most van i t t az idő, hogy ezen 
végtelen igazságtalanságról az illetékes köröket 
meggyőzzük és mint egy test kérelmezzük, 
sőt követeljük, mert ehhez jogunk van, mivel 
jogtalanságot szenvedünk, hogy a kántori 
jövedelem mellékjövedelemnek tekintessék. És 
mint ilyent, a tanítói fizetésbe betudni ne 
legyen szabad, épúgy mint nem tudják be 
azt azon állami vagy községi tanítóknál, kik 
egyszersmind kántori teendőket is végeznek. 



48. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
! 5 

Miért szenvedjék ezen igazságtalanságot és 
jogtalanságot kizárólag a felekezeti tanítók. 

Tehát még egyszer írom, a kántori nyug-
díjügyhöz a törvényhozásnak semmi köze, lévén 
ez tisztán a felekezetek belügye. Ennek meg-
oldását, mint külön egyházi hivatalnokok is, 
az egyháztól kérelmezzük, mert ezt szerintem 
megérdemeljük, de egyszersmind a követelés 
méltányos is. A tanítói nyugdíjügy teljesen 
különálló dolog, mely a törvényhozás jog-
körébe tartozik. Ep azért jól értsük meg egy-
mást, mi kántortanítók a tanítói nyugdíjon 
kívül, mint egyházi hivatalnokok, az egyház 
részéről kántori nyugdíjban is akarunk részesülni. 

így, ha a tanítói fizetés és nyugdíjügy ren-
dezve lesz is, a kántori nyugdíjügy szükséges-
sége még azután is fenn fog állni. 

Egyebekben mind aláírom kedves kartár-
sam cikke tartalmát. 

(BussaJ Szolioly István. 

A tanítók fizetésrendezése. 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Nagy miniszterünknek a képviselőházban f. 
hó 13-án mondott, klasszikus remekmű-számba 
menő beszéde minden méltányosan gondolkodó 
kartársam szívéből a forró hála érzetét váltja 
ki. A kételkedők, türelmetlenek és félreveze-
tettek ama túlnyomó része, kik a higgadtan 
mérlegelő józan ész tanácsa után indulnak, 
bizonyára visszatérnek a helyes útra és ott-
hagyják az öblöstorkú és epével író bujtogatok 
táborát. Ha a sors különös szeszélye ez utób-
biakat helyezte volna arra a polcra, melynek 
szeretve tisztelt vezérünk olyan nagy fényt 
kölcsönöz, bizonyára felét sem adhatnák annak, 
amit most dörögve követelnek a tanítók, ille-
tőleg előfizetőik 'számára, mert az igéret és 
teljesithetés határai oly messze feküsznek egy-
mástól, mint Lengyelország és India. 

Még ellenzéki lapok is, melyek a nemzeti 
kormányt naponta hevesen támadják, meg-
hajtják lobogójukat nagy miniszterünk előtt 
és elismerik, hogy 39 év óta egy miniszter 
sem tett ennyit a tanítókért. A kétszáz koro-
nás pótlékok, az állami tanítók 1400 koronás 
alapfizetése 5 évi működés után, a 2600 koro-
nás maximum, a felekezeti tanítók minden 
eddigi mértéket sokszorosan fölülhaladó fizetés-
kiegészítése stb., olyan vívmányok, melyekre 
2—3 évvel ezelőtt a legvérmesebb és leghan-
gosabb tanító sem mert lelke mélyén gondolni, 
bárha ajka nagyobb követelést hangoztatott is. 

Azonban, mint minden emberi művön, a 
szóban forgó fizetésrendezési tervezeten is talál-
hatók kisebb szépséghibák, melyek kétségkívül 
nem az irántunk való jóindulat kis mértékéből 

vagy hiányából, hanem a pénzügyi helyzet 
mérlegeléséből származtak. Ha e szépséghibák 
a képviselőház elé jutó törvényjavaslatban is 
benne maradnak és törvényerőre emelkednek, 
igen sok, már régebben működő kartársamnak 
fognak sérelmet okozni. 

Ilyen szépséghibák: a 10 évnél régebben szol-
gáló tanítók harmadik és negyedik 100 koro-
nás korpótléka és a felekezeti tanítóknak az 
államiakénál való csekélyebb fizetése. 

Ha a középkorú és idősebb tanítók harmadik 
és negyedik korpótléka 100 korona marad, 
akkor ezek soha sem jutnak fel a miniszter 
úr által tervezett maximális fizetési fokozatba, 
mert ezek a miniszteri tervezet szerint a már 
élvezett két 100 koronás korpótlék után még 
két 100 koronás és két 200 koronás pótlékot 
kapnának. 

A közbeeső években is mindig kevesebb 
fizetést élveznének, mint amely a tervezet és a 
miniszter úr intencióinak megfelel. Ezekre 
nézve tehát a tervezetet olyképen kellene 
módosítani, hogy a tíz szolgálati évet betöltött 
tanítók, kik az első és második korpótlék 
fejében 100 —100 koronát kaptak, harmadik 
és negyedik korpótlékul kivételesen 200—200 
koronát húzzanak. A rendezés ilyen módja 
nem kerülne valami nagy anyagi áldozatba és 
igen sok sérelemnek elejét venné. 

A felekezeti tanítók fizetésének az álla-
miakéval való egyenlősítése már valamivel 
nagyobb áldozatot követelne. De köztudomású 
tény, hogy sok felekezeti iskola számos hely-
séget, sőt egész környéket teljesen megmagya-
rosított, midőn azon vidékeken az állami isko-
lának még híre-hamva sem volt, noha ez 
iskolák és tanítók mindig kedvezőtlenebb viszo-
nyok közt funkcionáltak, mint az államiak. 
A felekezeti tanítók terhesebb munkát is 
végeznek, mert ők vezetik tanítványaik vallás-
erkölcsi nevelését, míg az állami iskolákban a 
lelkészek támogatják e munkában a tanítót. 
Másrészt a felekezeti tanítók közül úgyis csak 
az fogja élvezni az állami fizetéskiegészítést, 
ki arra a magyar nyelv sikeres tanítása és 
növendékeinek hazafias nevelése által magát 
érdemessé teszi : méltányos tehát, hogy az ő 
fizetésük teljesen egyenlő legyen állami kar-
társaikéval.* 

A fizetésrendezési tervezet azonban e kis 
szépséghibák dacára mostani alakjában is 
kiállja az egyes művelt nyugoti államok taní-
tóinak fizetésrendszerével az összehasonlítást, 
sőt pl. a francia kartársak fizetési táblázatával 
szemben az összehasonlítás a mi javunkra dől el. 

* Erre nézve 1. lapunk f. évi 52. számának első 
cikkét. Sierli. 
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A francia tanító 7—8 évig működik mint 
segédtanító 1100 frank (960 korona) fizetéssel, 
míg Y. osztályú rendes tanítónak előlép, 
mikor fizetése 1200 frankra emelkedik. Mi-
nálunk az állami tanító a lakbérosztályok sze-
rint 1400, 1500, 1600 korona fizetést húz 
5 évi működés után. A francia tanító fize-
tése a IY. fizetési osztályban 1500, a III.-ban 
1800, a II-ban 2000, az I-ben 2200 frank, 
míg nálunk a fizetési maximum 2600 korona. 
A francia tanítók fizetését 3 évvel ezelőtt ren-
dezték, nincs kilátásuk tehát arra, hogy a 
fizetés a közel jövőben felemeltessék. 

Legyünk méltányosak, valljuk be, hogy a 
tervezet nagy haladást jelez a magyar nép-
oktatás történetében, és fejezzük ki érte hálán-
kat az oktatás és nevelés színvonalának emelésé-
vel és a népjóléti intézmények buzgó támoga-
tásával. 

(Semiez.) Várhelyi Izsó. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ; 

Köszönetét nyilvánította: Kolozsvár sz. 
kir. város közönségének, mely a Tanítók Hunyadi 
Háza előtti kert kiegészítése céljából a köztér-
ből kihasítandó 200 négyszögöl területet 90 
évi használatra átengedett ; jóbaházi Dőry 
Miklósné, szül. sziirnyegi Horváth Mária úrnőnek, 
aki a mihályii szegény iskolás gyermekeknek 
évenként 100 K-t ad és ezen összeget 30 éven 
át biztosította, továbbá a zárdaiskolában alkal-
mazott egyik irgalmas-nővér javadalmazásához 
már 5 év óta évi 100 K-val járul. 

Kinevezte: Nagy Margit oki. tanítónőt a 
korponai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Hartha 
Anna oki. tanítónőt a verespataki áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Száraz Sándorné Udvardy 
Mária oki. tanítónőt a nádudvari áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Návoy Adolf oki. tanítót a 
tasolyai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Treiss 
Györgyike állandó h. oki. tanítónőt a csősz-
teleki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Szigethy 
Ilona oki. tanítónőt a kaposvári áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Kuzmanov Obrád oki. tanítót a 
torontáljózseffalvi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Gzumpf Jolán oki. óvónőt a brassóapáczai áll. 
óvóhoz óvónővé; gróf Festetich Bennó fejér-
vármegyei kir. tanfelügyelőt a YI. fiz. oszt. 
3. fok.-ba ; Miklós Jenő oki. tanítót a medeséri 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Heinrich Auguszta 
oki. óvónőt a felsőstubnyai áll. óvóhoz óvó-
nővé; Dövényi Vilma oki. tanítónőt a pálfalvi 
áll. el. isk. hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Faur Tiva-
dar munári áll. el. isk. tanítót a sistaroveczi 
áll. el. isk.-hoz; Láng Lőrinc torontáljózseffalvi 

áll. el. isk. tanítót a katalinfalvai áll. el. isk.-
hoz ; Kerekes István barczaújfalusi áll. el. isk. 
tanítót a krizbai áll. el. isk.-hoz ; Vadász Irma 
pálfalvi áll. el. isk. tanítónőt a vecsési áll. el. 
isk.-hoz; Újlaki József tasolyai áll. el. isk. 
tanítót a bajánházai áll. el. isk.-hoz ; Dölle 
Mária deszki áll. el. isk. tanítónőt a kisoroszi, 
Czézár Károlyné mezősámsoni áll. el. isk. 
tanítónőt a deszki áll. el. isk.-hoz ; Száraz 
Sándor áll. el. isk. tanítót a nádudvari áll. el. 
isk.-hoz ; Czeglédyné Pap Jolán apáczai áll. 
óvónőt a magyar-szerbpádéi áll. óvóhoz ; Turzán 
György zsebelyi áll. el. isk. tanítót a csóka-
maczunkai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Bökös Árpád 
hódmezővásárhelyi munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónak évi 1480 K - t ; Molnár Kálmánná 
szül. Kozma Ilona rákosszentmihályi munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónőnek 620 K- t ; 
Markovich József rakaczaszendi munkaképtelen 
gör. kath. tanítónak évi 860 K - t ; Horváth 
István lazáni róm. kath. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 560 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Huszár János pórporpáci róm. kath. tanító 
özv., szül. Egyed Erzsébetnek évi 416 K-t, 
Jenő, Ferenc, Ernő, Anna és Ilona nevű kisk. 
árváinak egyenként 69 K 33 f-t, együtt 346 K 
65 f-t, mindössze 762 K 65 f - t ; néh. Gasparik 
István volt felsőszalatnai róm. kath. tanító özv., 
szül. Szokol Máriának évi 300 K-t, Adél, Géza, 
István, Rezső, Vilma és Emil nevű kisk. árvái-
nak egyenként 50 K-t, együtt 300 K-t, 
mindössze 600 K - t ; néh. Jártó Áron vágási 
róm. kath. tanító özv., szül. Kovács Reginá-
nak évi 320 K-t, Karolina és Magdolna 
nevű kisk. árváinak egyenként 53 K 33 f t , 
együtt 106 K 66 f - t , mindössze 426 K 66 f - t ; 
néh. Szabó Albert hajdúszoboszlói nyugalmazott 
ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. ErdŐdi Juliánná-
nak évi 570 K- t ; néh. Berbész János nyug. 
baraczai róm. kath. tanító özv., szül. Zaveczky 
Borbálának évi 351 K 50 f - t ; néh. Sztán 
György nyug. zsuppai közs. el. isk. tanító özv., 
szül. Bilderl Johannának évi 400 K - t ; néh. 
Steagu János bürkösi nyug. gör. kel. el. isk. 
tanító özv., szül. Armean ^ Zsuzsannának évi 
300 K-t ; néh. Simon Zsigmond kiszombori áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Heim Maivurm Anná-
nak évi 600 K - t ; néh. Für Pál csányteleki 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Sóstán Matildnak 
évi 600 K-t és Gyula nevű kisk. árvájának 
évi 100 K-t, mindössze 700 K - t ; néh. ifanel 
Géza volt basahidi közs. el. isk. tanító özv., 
szül. Linszter Annának évi 604 K-t, Antal, 
Ferenc és István nevű kisk. árváinak egyenként 
100 K 662A f-t, együtt 302 K-t, mindössze 
906 K-t. 
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Tóth János. 
Egyszerű név az új államtitkár neve; rajta 

kívül ki tudja még hány ezer emberé Magyar-
országon. 

Hanem aki ismeri Tóth Jánost, annak ez az 
egyszerű név ritka embert s még ennél is 
többet jelent. 

Kezdjük az em-
beren. Nem csupán 
azért, mert előbb 
ember az ember s 
csak azután lesz be-
lőle — ha lesz — 
államtitkár, hanem 
azért is, mert Tóth 
Jánosban mint ál-
lamtitkárban is az 
emberi tulajdonsá-
gok maradtak ural-
kodók a politikus, 
a gavallér s a szak-
ember tulajdonságai 
felett, illetőleg em-
beri tulajdonságait 
ez utóbbiak ked-
véért sohasem ta-
gadta meg ; ellen-
kezőleg : emezek ter-
mészetesen, harmo-
nikusan fejlődtek 
k amazokból, mint 
alapból. 

Tóth Jánosról, az 
emberről, írni rend-
kívül kellemes fela-
dat. Egyrészt, mert 
nem kell az olva-
sóval egészségtelen 
lelkek úgynevezett 
problémáinak az út-
vesztőjében bolyon-
gani ; más részt, 
mert akárhogy magasztalja is az ember, iga-
zat ad mindenki a magasztalónak. Az állam-
titkár ugyanis testileg-lelkileg alföldi magyar 
ember: kún. Túrkevén született 1864-ben, oda-
való régi nemesi családból. Nemcsak az 
alföldi „milieu" tette tehát magyarrá, hanem 
magyar a nemzetsége s ő maga ; a vére, teste-
lelke is. Barna arcbőre, kissé zömök termete, 

Tóth Jáno3 államtitkár. 

egészséges, erős esze, higgadtsága, emberséges, 
érző, sőt gyöngéd szíve, romlatlan etikai érzéke 
egyenesen az alföldi fajmagyarra vallanak. 
Arra a pompás, tiszta fajra, melytől hazánk 
minden másfajta lakosának — kisebb-nagyobb 
mértékben — még ezután kell eltanulnia és 
sajátítania lelket, észjárást, érzést, szokásokat, 
mindent, ha beteljesülését óhajtjuk legjobb-

jaink fényes álmá-
nak arról az eljö-
vendő nagy, boldog 

Magyarországról, 
amely szellemi és 
anyagi hatalomban 
hasonlítson a nya-
got leg virágzóbb 
országaihoz, de kü-
lönbözzék a világ 
valamennyi más or-
szágától abban, hogy 
legyen eredeti, kü-
lönleges, önálló, va-
gyis igazán magyar. 

Az ilyen ember-
nek, mint Tóth János, 
nagyon illik fiatal 
korában a katonás-
kodás. Nem a fényes 
uniformis vonzza, 
hanem kedvvel, bra-
vúrral végzi a kato-
naélet sokszor fá-
rasztó, komoly fel-
adatait is. Nyilván 
ez volt az oka, 
hogy az államtit-
kár, mikor önkén-
tesi évét kitöltötte 
s átvette túrkevei 
birtoka kezelését, 
levetette ugyan a 
nyalkahuszáregyen-
ruhát, de katonai 

dolgok iránt tovább is komolyan érdeklő-
dött. Így történt, hogy katonai szolgálata és 
tanulmányai Tóth Jánoson maradandó nyomot 
hagytak, s mikor 1892-ben, 28 éves korában 
szülőföldje népe, a mezőtúri kerület választói, 
országgyűlési képviselőjükké választották, a 
képviselőház, mely foglalkozás, közéleti mult, 
hajlam szerint alakítja meg bizottságait, Tóth 
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Jánost, a gazdaembert, nem a földmívelési, 
hanem a véderő-bizottságba választotta be. 
Véderő ügyekben a legutóbbi válságos időkig 
gyakran beszélt a Házban, többször mint a 
párt hivatalos szónoka, (J felsége pedig min-
den alkalommal katonai dolgokról beszélt vele, 
mikor megszólította. 

Tóth János képviselői szereplése egyébként is 
a legelőkelőbbek közé tartozott, bár zajos soha-
sem volt. Mint szolid bázisú tényező, ki Kossuth 
Ferencnek bizalmas híve, pártjának, a füg-
getlenségi pártnak pedig előbb gazdája volt, 
majd ügyvezető alelnöke lett, nem hangos szó-
val, hanem tettekkel, nagy munkabírása mel-
lett szakadatlan munkával szolgálta pártját s 
ezzel meggyőződése, s immár az egész nemzet 
nagy többségének meggyőződése szerint, magát 
az országot. Még legnagyobb munkáját : a 
kormánybuktató nagy obstrukció vezetését is 
csendben végezte. Mert a tulajdonképeni fővita-
rendező, ki a Tisza István ellen egyesült ellen-
zéki pártok obstrukcióját rendezte, aki az 
egyes képviselőknek kiosztotta a szerepet, hogy 
ki, mikor és meddig köteles beszélni, — ő 
volt. Pártbeli régi tekintélye, a benne össz-
pontosuló általános bizalom s az ő erélye kel-
lett ahhoz, hogy a pártfegyelem érvényesítésé-
vel egy-egy nagy beszédnek néha máról hol-
napra való elkészítésére s szakadatlan, lan-
kadatlan elmondására — sokszor reássoríthassa 
képviselőtársait. 

Az obstrukció sikere, vagyis Tisza István 
bukása után, mikor a függetlenségi párt 
többséggel jött be az 1905-iki országgyűlésre, 
Tóth János a képviselőháznak háznagya s a 
Fejérváry- kormánnyal szemben a nemzetet 
védő vezérbizottságnak egyik tagja lett. Mint 
vezérlő-bizottsági tagot, vagyis a legtekintélye-
sebb politikusok egyikét, 0 felsége 1905 tava-
szán őt is maga elé hívatta s kikérte vélemé-
nyét az akkori áldatlan politikai helyzetből 
való kibontakozás felől. Tekintélye a pártban 
s az egész Házban ezáltal még inkább növe-
kedett, illetőleg külső elismerésre is talált, és 
szinte természetes volt, hogy mikor a folyó 
év tavaszán a mai, koalíciós kormány n eg-
alakult: a függetlenségi párt ügyvezető alel-
nökét s az obstrukció mesterét valamely állam-
titkári állásra jelölték. Mikor pedig arra került 
a sor, hogy melyik államtitkárságra nevezzék 
ki : a függetlenségi párt fenkölt vezére, Appo-
nyi Albert gróf sietett őt maga mellé kérni. 
A haladéktalan kinevezése előtt álló, költség-
vetési akadályok megszűntével 0 felsége ez év 
augusztus végén ki is nevezte s az új állam-
titkár szeptember elején elfoglalta méltóságát. 

A minisztériumban rendkívüli érdeklődéssel 
várták az új államtitkárt, kinek jövetelét az a 

hír előzte meg, hogy kemény keze van. Ossze-
tévesztették-e az emberek az erélyesség fogal-
mát a nyerseségével, vagy egyesek perhorresz-
kálták, mások meg áhították a kemény kezet, 
nem tudhatni; elég az hozzá, hogy mindjárt 
az első idők kellemes csalódást vagy meg-
nyugvást hoztak kinek-kinek. Az államtitkár 
komoly s mégis megnyerő arca, általában szeren-
csésnek mondható megjelenése, az a biztonság, 
mely a parlamenti szónokra emlékeztetett s a 
férfias elegáncia, mellyel kevés, de nemes for-
májú és jelentésű szavakkal beköszöntő beszé-
dét elmondta, a hivatalos érintkezésben kez-
dettől fogva tapasztalt gavalléros előzékeny-
sége, szívélyes melegsége, férfias higgadtsága, 
a minisztérium sok komplikált ügyében való 
nagy elméleti jártassága, erős agya s az első 
naptól kezdve határozott, ellenmondást nem 
tűrő fellépése csakhamar megnyertek neki 
mindenkit s megszereztek mindent : hasonló 
előzékenységet, lelkiismeretes szolgálatkészséget, 
mindenek becsülését, sőt szeretetét, és ami 
mindezeknek foglalatja : a hivatalos életben 
nem csupán hasznos, hanem szükséges, feltétlen 
tekintélyt. 

Az államtitkár egyéniségének csaknem min-
den nála jó járatban megforduló emberre gya-
korolt e megvesztegető hatása szinte veszedelmes 
egyesekre. Egyes kérvényezők, kik az általános 
kihallgatások alkalmával szorongó lélekkel nyit-
nak be a „nagyúr" fogadószobájába, akinek 
elhatározásától sokszor megélhetésük függ, ren-
desen megnyugodva, megkönnyebbülve jönnek 
ki onnan, bár az államtitkár semmi, be nem 
váltható ígéretet nem tett nekik, csupán türel-
mesen végighallgatta s a maga humánus érzé-
sével, váratlanul nyilt modorban jóakaratáról 
biztosította őket. 

Apponyi gróf — kinek Tóth János teljes és 
föltétlen bizalmát élvezi — a tárcája körébe 
tartozó tömérdek sok ügy közül, a nem-katho-
likus ügyeken kívül — melyek mint ev. ref. 
egyházmegyei gondnokhoz jutottak az ú j állam-
titkárhoz, — a többi közt reábízta a legfonto-
sabbat : a népnevelést. Aki tudja, hogy a minisz-
tériumban évente tárgyalt, mintegy 120.000 
ügydarab csaknem Vi-része a népnevelés körébe 
vág, az elképzelheti, mily föladat várt a minisz-
tériumban a politikai államtitkárra. 

S a föladatnak emberül megfelel Tóth János. 
0 , aki nem kereste, hanem elfogadta az állam-
titkárságot, aki mint politikus, új méltósága 
nélkül is magasan állott már mindenki szemében, 
aki anyagilag és erkölcsileg teljesen független, 
Tóth János dolgozik jobban és többet, mint 
bárki más dolgoznék az ő helyében. Délelőtt, 
délután, hétköznap és ünnepen, reggeltől estig 
ír, olvas, feleket fogad, referádákat hallgat, 
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tárgyal, beszél. Okkal és joggal mondhatta tehát 
egy képviselő-barátjának, aki azt kérdezte tőle, 
mikor keresheti föl egy ügyben a minisztérium-
ban, hogy bármely nap reggel 8-tól este 8-ig. 

Az illető képviselő azt felelte erre, hogy : 
„Kellett ez neked?" Megfelelhetünk rá mi, hogy 
bizony kellett, nem ugyan Tóth Jánosnak, hanem 
az ügynek. Vagy talán Tóth Jánosnak is kellett ? 
Az is meglehet. Lehet, hogy férfias munkakedve, 
híres munkabírása önzetlenül, szinte ösztön-
szerűleg vitte olyan térre, ahol mindkettő kielé-
gülést nyerhet. Egy bizonyos: hogy Apponyi 
gróf odaadóbb munkást, az ő intencióit jobban 
átértő, munkát jobban bíró és végző, talen-
tumosabb munkatársat nem találhatott volna 
nála. 

A 8—8, illetőleg 12 órás munkaidőt az 
utolsó másfél hónapban alaposan megzavarta 
a tanítók fizetésrendezési ügye. Máskor is van-
nak dolgok, amelyek miatt meg kell szakítani 
a munkát, de ez az ügy jó ideig lehetetlenné 
tett minden mást, elvette az időt minden egyéb 
dologtól. A függetlenségi párt által ellenzék-
korában sürgetett, a mai kultuszkormány által 
tehát a megvalósításra első helyen kitűzött 
fizetésrendezés nagy előmunkálata : a statisztikai 
adatoknak az egész országból való beszerzése, 
régen folyt, de hat héttel ezelőtt, mikor élős-
ködő elemek a tanítók lelkébe kapaszkodtak s 
fölszították e nagy társadalmi osztály türel-
metlenségét, sürgőssé vált az. Az orsz. központi 
statisztikai hivatallal, majd a pénzügyminiszterrel 
s a pénzügyi bizottságban való tárgyalások 
heteken át nap nap után igénybe vették a mi-
niszter s az államtitkár minden idejét; s e lázas 
munka csak azért folyt, hogy Apponyi már az 
1907. évi költségvetési beszédében határozott 
nyilatkozatot tehessen az ő tanítóinak az 
ügyében. 

Hogy e nyilatkozatot megtehette s hogy az 
— néhány, az élősdieket magán még mindig 
tűrő ember kivételével — minden érdekeltnél 
megnyugvást okozott, abból, mint munkatárs, 
Tóth János is kivette a maga részét. 

(Budapest.) Kapitány Kálmán dr. 

A mi karácsonyunk. 
A mi karácsonyunk 
Nem ragyogó, fényes, 
A karácsonyfánk is 
Amolyan szegényes. 
Körülüljük szépen 
A terített asztalt 
S leszáll oda közénk, 
Ki eddig vígasztalt. 

Öreg édesszülénk 
Olvas a SzentkönyvMl, 
Minden egyes szava 
Olyan szépen gördül. 

Majd szent áhítattál 
Fölhangzik az ének : 
„Dicsőség, dicsőség 
Az ég Istenének!.. 

Hosszan elmerengünk 
A szent ének hangján, 
Krisztus Urunk áldott 
Születése napján. 
S mert a mi ünnepünk 
Egyszerű, szegényes: 
Hasonlít Betlehem 
Első ünnepéhez. 

(Nagykanizsa.) Nagy Lajos. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Lapunk mai száma, melyből a nagy 

tárgyhalmaz miatt ismét több közleményt kel-
let kihagynunk, utolsó ebben az esztendőben. 
Fölhasználjuk ennélfogva az alkalmat, hogy 
t. olvasóinknak: az egész magyar tanítóságnak 
úgy a karácsonyi ünnepek, valamint az évfor-
duló alkalmából szerencsekívánatainkat küldjük. 
Adja Isten, hogy a magyar tanító az új évben 
megelégedettebb lehessen, mint eddig s hogy 
anyagi gondoktól menten láthasson nemzetnevelő 
munkájához ! Reméljük, hogy t. kartársaink 
azt a bizalmat, mellyel lapunkat — a magyar 
tanítóság ez egyetemes közlönyét — eddig is 
megtisztelték, továbbra sem vonják meg tőlünk, 
kik szívesen állunk a jövőben is szolgálatukra. 
Lapunk közelebbi száma január 3-án jelenik 
meg. Mai számunkhoz mellékeljük XXXIX. 
évfolyamunk Tartalomjegyzékét. 

— Az országyülés képviselőháza f. hó 
13-tól egynapi megszakítással, f. hó 18-ig tár-
gyalta a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1907. évi költségvetését. A 18-iki ülésen gróf 
Apponyi miniszter válaszolt a képviselők eddigi 
észrevételeire ; beszédének a népoktatásra vonat-
kozó részét lapunk élén egész terjedelmében 
közöljük. A közoktatásügyi költségvetés tár-
gyalását csak január 10-én folytatják, mivel 
addig tart a Ház karácsonyi szünete. 

— I Szinl PéterTl Mint nyugalmazott áll. 
tanító, e hó 9-én halt meg Debreczenben Szini 
Péter, ki írói tehetségével és szép népies iro-
dalmi munkájával becsülést szerzett a tanítói 
névnek. 46 évet élt, korán dőlt sírba, kimond-
hatatlan nagy nyomorban hagyván nejét és 
hat kiskorú árváját, kik közül a legkisebb 
egészen vak. Emberbaráti és kartársi köteles-
séget teljesítek, amidőn Magyar Tanítók! hoz-
zátok fordulok s esdve kérlek : ne hagyjuk 
koldus-nyomorultan elpusztulni a mi tanítói 
vérünket. Szegény jó Szini Péter! Te már 
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boldog vagy, de mi lesz családodból? Hiszem 
és vallom, hogy 30.000 magyar néptanító 
megérti az én esdő szavamat, amint hogy meg-
értette azt a kaposvári, munkácsi, beregszászi, 
segesvári, erzsébet falvi, nagymihályi, újpesti, 
hatvani, kézdivásárhelyi, ungvári, szatmári, 
hódmezővásárhelyi áll. isk. tanítótestület, Szávay 
Gyula, a vidéki hírlapírók orsz. egyl. elnöke, 
a debreczeni újságírók és kiadók testülete, kik 
adományaikkal — kérésemre — lehetővé tet-
ték azt, hogy Szini Péter tisztességes elhanto-
lásáról gondoskodhattam s a család nagy nyo-
morát pár napra enyhíthettem. A legkisebb ado-
mányt is a legnagyobb hálával fogadom a nyomor-
ban élő család számára s azt úgy használom fel, 
ahogy a hat árva és özvegy érdeke követeli. Két-
szerád, ki gyorsan ád ! Debreczen, 1906 dec. 13. 
Kozma, László, orsz. tan. árvaházi igazgató. 

—Ünnepély Kolozsváron. A kolozsvári áll. 
milleniumi iskola nagy közönség jelenlétében, 
f. hó 16-án ünnepelte fennállásának 25-ik év-
fordulóját. I t t volt a város úri közönsége, 
képviseltették magukat az összes intézetek. 
Ferencz József unitárius püspök, gond. elnök 
gyönyörű beszédben fejtegette, hogy mikép 
lett az 1-tanítós iskola 10-tanítóssá. Az ősz és 
tudós lelkipásztor beszéde után Elek Gyula 
igazgató olvasta föl az intézet 25 évi törté-
netét, kit volt tanítványai és a nagyközönség 
folytonos taps és éljenviharral tüntettek ki. 
Megérdemelte, mert 25 év óta ő a lelke ez 
intézetnek, az ő nevéhez fűződik hatalmas fejlő-
dése ! Később Balázs József besztercei kör-
lelkész ez alkalomra írt „Örömünnepen" című 
költeményét Móricz Ida tanítónő szavalta el 
nagy hatással. Közbe-közbe az iskolai dalkör 
gyönyörködtette a hallgatóságot szebbnél-szebb 
darabokkal. Számosan üdvözölték a gondnok-
ságot és az iskolát a tanítótestülettel egyetem-
ben, ez pedig gr. Apponyi Albert közokt. 
miniszter, Tóth János államtitkár és Halász 
Ferenc min. tanácsos urakhoz küldött hódoló 
táviratot. Az ünnepélyt Kohányi Gyula s.-tan-
felügyelő magvas beszéde zárta be. Este az ifj. 
egyesület ünnepelte az iskolát, igazgatót és 
tanítótestületet; mint első egyesület, méltóan 
rótta le háláját az édesanyával szemben, mely ma 
is folyton gondoskodik szellemi táplálékukról. 

— Iparostanoncok fölvétele. Az iparosok 
állandóan sok tanoncot keresnek a budapesti 
ipari és kereskedelmi munkaközvetítő-intézetnél. 
De az intézet, a mesterség tanulására jelentkező 
fiúk csekély száma miatt, csak kis részét tudja 
eredménnyel elintézni az ilyen megbízásoknak. 
Célszerű lenne tehát, ha azok, akik iparost 
akarnak neveltetni a gyermekeikből, evégből az 
intézethez (József-körút 36. sz.) fordulnának. 
Az intézetnek módjában van egészen költség-
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mentesen elhelyezni minden jelentkezőt oly 
mesterekhez, kik négy év alatt kiképzik és föl-
szabadítják a fiút, ezalatt ellátják nemcsak 
élelemmel és lakással, de mindennemű ruhá-
zattal is s azonkívül viselik a fiú olautazási, 
továbbá a tanoncszerződési és a fölszabadítási 
költségeket is. 

— Rövid hírek. Hibaigizítás. Lapunk f. é. 
51. számában tévedésből került Grézló János 
kir. tanfelügyelő neve után a „segéd"-tanfel-
ügyelő szó. A kecskeméti tanfelügyelőségi ki-
rendeltség vezetője kir. tanfelügyelő lévén, a 
hibát ezennel helyreigazítjuk. — Orgonatár 
cím alatt 20 pásztorált szerzett és adott ki 
Lengyel Géza kartársunk. A sikerült és hasznos 
munka kapható a szerzőnél (Vízvár, Somogy 
várm.); ára 2 K. — Rákóczi-est. A „Sopron-
vármegyei Általános Tanítóegyesület" gazdag 
műsorral fényesen sikerült Rákóczi-estét ren-
dezett a soproni kaszinó nagytermében a Sop-
ronban létesítendő „Tanítófiak Otthona" javára. 

— Halálozások. Themleitner Károly rác-
almási nyugalmazott főtanító és községi jegyző, 
néh. Somlyay József apósa, életének 90-ik 
évében, hosszas szenvedés után jobblétre szen-
derült. — Id. Bún Bálint dobócai róm. kath. 
kántortanító, a putnok-rimaszécsi róm. kath. 
tanítói körnek köztiszteletben álló elnöke, éle-
tének 54-ik, tanítói buzgó működésének 36-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékökre ! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
és Tóth János államtitkár január közepéig nem 
fogadnak. — Az ügyosztályfónökök naponként déli 
12 órától kezdve fogadnak. (Minisztérium épülete : 
V., Hold-utca 16. szám.) — Az országos tanszer-
múzeum és pedagógiai könyvtár díjmentesen nyitva 
van minden csütörtökön és vasárnapon d. e. 9—1 
óráig, továbbá minden hétfőn, szerdán és szom-
baton d. u. 3—5 óráig. — Az Eötvös-alap hivatalos 
helyisége : VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. (Tanítók 
Háza.) A számtartó lakása : VI., Szondy-utca 56. sz. 
Az Eötvös-alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. — Az Eötvös-alap 
temetkezési osztályába jelentkezéseket a titkári hivatal 
fogad el ; fSlvilágosítások is ott nyerhetők. — Az 
Eötvös-alap céljaira jövedelmeznek : a Tanítók Háza 
irkái, írószerei, gyufája ; b. Eötvös József munkái ; a 
Gazdák Biztosító-Szövetkezeténél kötött életbiztosítások ; 
a Diák-ténta ; Bérezi D. Sándor női kézimunkái és 
összes árúcikkei ; a Magyar Tanítók Naptára. 

Tartalom : Gróf Apponyi miniszter újabb beszéde.— 
Nemzetiségi iskolák tanítóinak fizetésrendezése. Szabó 
Elemér. — A tanítók továbbképzése. H. Váczy István.— 
Az 5°/o-os iskolai adó. Nagy Károly. — A kántori 
nyugdíjügy. Szóköly István. — A tanítók fizetésrende-
zése. Várhelyi Izsó. — Hivatalos rész. — Szünóra : 
Tóth János. Kapitány Kálmán dr. — A mi kará-
csonyunk. (Vers.) Nagy Lajos. — Különfélék. 
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