
I. év. 6. szám. 1886.

H n v i  l . ö z l ő ,
Megjelenik m indm  bú elején.

F i lö l iz t ' l é n i i  a r a  :
Fél évre . . . .  1 frt. 
E$ész évre . . . .  *2 frt.
Egy oldal hirdetés . 5 frt.

Junius.
A lap szellemi es anyagi resté illetfü 
közlem ények e cim alatt küldendők : 
,1 Aliitóharát **e rke*2ti*égének 

Itudipest, I. Lövetut 4 . sr .-
kéziratukat nem adunk vissza.

Alapítsunk az elaggott néptanítók számára országos
nyugalomházat!

Gondoskodtunk már a néptanítók özvegyeiről és ár
váiról, vannak segélyző egyesületeink is, de mindeddig 
nem jutott eszünkbe, hogy azon elaggott néptanítókat, kik 
gondviselő nélkül nyomorogják át hátralevő éveiket, vissza
tartsuk az elzülléstől.

Vannak néptanítók, kik nőtelenek maradtak ; vájjon 
minő gondviselés vár az ilyenekre, ha megőszülve, elaggva 
a népnevelés nehéz munkája alatt, hátralevő napjaikat nyu
galomban akarják eltölteni.

Vannak olyanok is, a kik mellől elhal a nő s elhal
nak a gyermekek. A szerető gondviselés, és az öregnapok 
nyugalma helyett, tovább kell küzdenie a megélhetés 
gondjaival.

Vájjon elég-e az ilyennek az a sovány nyugalomdij, 
a melyet az állam kegyesen engedélyez ? !

Terheket ugy e róttok reánk ? ! Kötelességeink telje
sítését ugy-e szigorúan megkívánjátok ?! De vájjon tel- 
jesititek-e ti kötelességteket, midőn fáradt kezünkből kihull 
a szerszám s az elaggott test nyugalom után kívánkozik. 
Persze: ki gondol akkor a szegény néptanítóra, midőn 
már nem veszik hasznát.

Az ilyen családtalan, gondviselő nélkül maradt öreg 
néptanítók számára óhajtom én a „Néptanítók nyugalom
házának- eszméjét megvalósítani.
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szonylagos politikai h e l y z e t é i  szembe állítsa a működése által 
elért eddigi eredményekkel, az elfogulatlan itélőnek iránta csakis 
elismerő szava lehet.*)

A tanítók maguk meg épen nem lehetnek hibásak. Ugyan 
melyik boldog kolléga volt valaha olyan „önzetlen", hogy a fize- 
tése javítását — visszautasította ? ! . . .

Mi, tanítók, annyiban vagyunk hibásak, hogy n e m  t a r 
t u n k  ö s s z e, sót inkább, három négyfelé gravitálva, határozot
tan külön külön (hogy ne mondjam : „ellenséges") táborba sorako
zunk. Hej, pedig „egy test-, egy lélekkel" mily sokra mehetnénk !

Hogyha a nemzet összes tanítósága testületileg lépne akczióba, 
ugyan ki meri tagadui, hogy ily „tekintély" előtt nem maradna 
szűkkeblű, közönyös, akár a törvényhozó testület, akár pedig a 
társadalom ?

Dekát ilyenről akár ne is beszéljünk . . . Vegyük a dolgot 
úgy, miként áll.

Ez időszerint a tanítók á l l a m i a k  és többféle f e 1 e k e* 
z e t i e k. Hogy köztük melyeknek van gondosabb ellátása, tudjuk. 
Ámbár azok sincsenek teljesen megelégedve. Értjük t. i. az állami 
tanítókat. Dehát ezekről mindenesetre lesz gondoskodva még jobban 
is; azért tehát ezúttal csak a felekezeti tanítókról szólunk.

Azt mondja a szentirás : „Zörgessetek és nyittatik nektek." 
Nincsen tehát igaza annak, aki azt hirdeti, hogy a tanitók csak 
önmaguknak ártanak azzal, ha folyton jajgatunk, ha folyton, csak 
kérnek , követelnek" ! Bizony : „Néma gyermeknek anyja sem érti 
szavát" ! Azért hát igenis hiz’kérni kell okkal-móddal, a sajtóban 
ép úgy mint élőszóval. Bizonyítani kell, hogy az atyai, a méltányos 
gondoskodást megérdemeljük s arra szükség is van !

Ha ezt teszik a tanítók, akkor ők nagyrészben lerótták kö
telességüket az iránt, hogy részük nem lesz a fentebb érintett 
„hibában".

De hát nemcsak a tanitók „hibásak", mint fentebb mondottuk.
Ha a társadalom vezetői s a kormány méltányosak tudtak 

lenni a „művészetek" iiáut, ne tagadják meg elismerésüket a tanitók 
működésétől se.

Elszomorító jelensége a n ai legújabb kornak az, hogy a 
legmagasabb állami s társadalmi tényezők is csak egyhangú szavak

*) *̂ ?t a „viszonylagos politikai helyzetet- a kormány maga alkotta 
magának. Szerk.
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kimondása által vélnek a bajokon segíteni, mintha „cselekedni* 
már felesleges is volna. Tódig sokszor a „tett* mily kevésbe kerülne !

Mily egyszerű s könnyű dolog volna pl. egy jó nagyot lendíteni a 
hazai oktatásügyön csak az által is, hogy az 1868. évi 38. t. ez. 
minden rendeleté v é g r e h a j t a s s á k .  Hány és hány tanítói 
állás van hazánkban, ahol a tan. fizetés n e m  h a 1 a d j a ni e g 
a törvényes minimumot! Hány meg hány van olyan, ahol csak a 
kántori fizetéssel együtt üti meg azt! S pedig sok helyen a kán
tori jövedék több, mint a tanítói járandóság.

Mily gyönyörű javulás lenne már csak ez is ; pedig hát talán 
uj törvény hozása sem lenne kivihetetlen ! . . .

így/ igy tegyünk t. kartársak : „zörgessünk* !
Mi nem „sztrájkolhatunk*, hát — kérjünk.*)
Sokat, nagyon sokat követelnek tőlünk, mindig többet: sokat 

és jól tanitsunk, magunk is tanuljunk folyvást, olvassunk könyve
ket, szaklapokat, divatos, tisztességes ruhában járjunk, saját gyer
mekeinket (mint nevelők) mintaszerűen neveljük, stb., stb. . .

Üres erszénynyel ezt megteni nem lehet !
Náprádfa. Göntér G. Endre.

Az iskolai zászlóaljak.
Ardényi Dezső a pozsonymegyei tanítók hegyentuli egyesit? 

létének legutóbbi ülésén felújította az iskolai zászlóalják eszméjét.
Indítványa igy hangzik.
1. Mondja ki a közgyűlés, hogy az iskolai zászlóaljakat
a) e l v i l e g  helyesnek,
b) g y a k o r l a t i l a g  valósithatónak tartja.
2. Ehhez képest a testileg megközelítőleg alkalmas tanító 

a tauitóképezdében megfelelő elméleti és gyakorlati oktatást nyer 
vén, őrmesteri r e n d e s  é v i  f i z e t é s ,  egyenruha illetmény és 
szolgálati oldalfegyver engedélyezése mellett, t i s z t  h e l y e t t e s i  
r a n g g a l  a magyar népfölkelési csapatállományba lép s tanítói 
működésének egész tartamán e z e n  c s a p a t t e s t u e k  tag 
ja marad.

*) De ne csak kérjünk, hanem követeljünk is. Ha nekünk vannak az 
állam iránt kötelességeink, az államnak is vsnnak mi irántunk kötelességei. 
Az állam megköveteli, hogy kötelességünket teljesítsük, mi is követelhetjük, 
hogy irántunk való kötelességét teljesítse. Mennyire el vagyunk hanyagolva!! 
Hol állunk a müveit államok néptanítóinak helyzetétől!? Hiszen boszankodni 
kell, ha rágondoi az ember. Szerk.



3. A tiszthelyettes tauitó
a. osztályait, esetleg az egyesitett osztályokat tankötelezettsé- 

gük tartamán,
b) az ismétlő osztályokat bezárólag a 16. eves életkorig,
C) végül az ismétlő iskolából kikerült 16 —  18 éves ifjakat 

hetenkéntre megszabott órákban egyénenként, úgy külön csopor
tokban és egységes csapattestekben elméletileg és gyakorlatilag egy
aránt fokozatos előkészítéssel be fogják vezetni a hadtudomány alap 
elveibe, és különösen tornászat, mentelés és játék fegyver kezelésbeni 
ügyessége által képessé fogják tenni növendékeiket arra, hogy

4. éltük 18-ik évét betöltve, a növendék fiatal ember
a) elméletileg kiképezve,
b) gyakorlatilag megedz ve, a népfolkelési keretek törzséből 

kiszemelt s tiszti szemlék által ellenőrzött népfölkelő veterán altisz
tek vezetése alatt hetenkéntre kijelölt órákban, s évi 8—8 napon 
külön gyakorlatokban, a valóságos fegyver kezelésére és különösen 
a ezéllövésben olykép képeztessék ki, hogy

5. 21 éves korában a r e n d e s  h a d s e r e g  állományába be- 
soroztatváu, a fiatal férti l 1.,—2 év alatt elsajátíthassa azon elmé* 
leti és gyakorlati készültséget, melynek elsajátítására ez időszerint 
3 év van szabva.

6. Háború esetén a tanitó-tiszthelyettes a n é p f o l k e l é s i  
c s a p a t o k b a  sorakozik, s ott szakaszparancsnoki esetleg maga
sabb megbízatásokat végez.

7. A szolgálatra testileg alkalmatlan tanító leányiskolákhoz 
osztatik be ; a kor miatt tényleges szolgálatra nehézkes tiszthelyet
tes tanító pedig helyhez kötött megbízatásokra fog fölhasználtatni.

8. Á t m e n e t i  i n t é z k e d é s .  Az iskolai zászlóaljak intéz
ménye egyelőre azon területeken szerveztessék, hol a nép^elem testi 
fejlődésének legjobb próbájakép a hadsereg kívánta évi ujoucz állo
mány a n e g y e d i k  k o r o s z t á l y  behivása nélkül kiállítható.

!>. Az igy kiszemelt avagy ezekkel összefüggő területeken 
működő tanítók átmenetkép szünidei tanfolyamokon fognak állami 
költségen tiszthelyettesekké képeztetni.

Az indítványt elfogadták a gyűlésen megjelenő tanitók, de kér
dés, hogy ezen újabb teher viseléséért való díjazást megadja e majd 
az állam, vagy a község ? S ha meg is adja, ád e méltányos hono
ráriumot? Ez esjtben mi is pártoljuk az eszmét, mert egy kis mel
lékjövedelem jól esnék minden tanítónak.
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Nem lesz országos gyűlésünk.
Trefort Ágoston vall. és közoktügyi min. a követ

kező rendeletet bocsátotta legutóbb a tanfel ügy élőkhöz :
(18095 sz.) Tekintve, hogy a f évben a törvényhozás által népoktatási 

czélokra megszavazott fedezet oly korlátolt, hogy a legszükségesebb s már 
rendszeresített évi kiadások igénybe veszik a rendelkezésemre álló pénzössze
get, elhatároztam, hogy ez évben takarékosság szempontjából :

1) Magyar-nyelvi póttanfolyam nem tartatik, de az ilyen póttanfolyamnak 
ideje törvény szerint le is já r t ;

2) Az orsz tan. gyűlést sem hívom össze. A megvitatás végett kiadott 
tételeket azonban a tanítóegyesületek terjeszszék fel hozzám, hogy azokat meg
ismerhessem s esetleg egyik másik pontra nézve intézkedhessem.

3) Az állami és közs. segélyzett iskolák tanítóinak és tanítónőinek a 
tanítói gyűlések alkalmával szabályszerint járt napidijak s útiköltségek sem 
adhatók ki ez évben. A már eddig megtartott tanítói gyűlések költségei f. évi 
april hó 30 ig beszámithatók.

Bpest, 1886. május 4. Trefort.
Bizony szomorú dolog, hogy azt a húsz millió defi

citet a népoktatásügyi kiadásokból is segitik helyreütni. 
A B. Hírlap szerint Trefort azért nem hívta össze az 
orsz. tanitógyülést, mert a kath. tanitók nem küldöttek 
képviselőket. Bizony fura dolog az, mikor a miniszterek 
visszafelé munkálkodnak!

Levelek a szerkesztőhöz.
i.

Hogy a „Tanitóbarát" folyó évi 5. számában t. Balogh József 
kartársuuk „A tanitó fizetések kérdéséhez" cziinü közleményének 
minden tétele a valóságon alapul, azt minden józanon gondolkodó 
s a helyzettel tisztában lévő falusi tanitó beláthatja ! En legalább 
egy nézeten vagyok vele. Azonban egy kis mondani valóm nekem 
is van a tárgyhoz : B. tisztelt kollegám a többek között ezeket írja : 
„Minden tanitóbirtoknak egy-egy minta gazdaságnak kellene lenni. 
Tökéletesen igaza van! A tanitó nemcsak ebben, de mindenben 
mintája legyen a községnek, — mert a példa vonz! . . .

Ámde hogyan és hol szerezze meg a tanitó a minta gazdái* 
kodáshoz elkeriilhetlenül szükséges képességet akkor, midőn a kép
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zőintézetben nem tanítják eléggé, onnan kikerülve, pedig csekély 
jövedelméből sem szakkönyveket, sem szaklapokat nem képes ma< 
gának beszerezni? Vagy tán saját tapasztalatán, esetleg kárán 
okulva tauitsa a népet ? . • • Szerény nézetem tehát ehez az volna, 
hogy midőn ama jó hazafiak a íoldmives iskolák felállításán fára
doznak, első sorban azt úgy vigyék ki, hogy a tanitóképezdei nö
vendékek, mint a népnek leendő vezérei s mintái, a tanító képez- 
dékben az okszerű gazdálkodási módszerben nemcsak elméleti, d e 
g y a k o r l a t i  o k t a t á s b a n  is r é s z e s ü l j e n e k .  Ez 
utóbbit azért hangsúlyozom, mert az elmélet gyakorlat nélkül 
n u l l a !  A nulla megadja ugyan az előtte álló számjegynek érté
két, de magában véve mit sem ér. És igaza van némileg azon 
apának, ki t. Balogh barátunk szerint fiáuak azt mondja: „Fiam ! 
nem tanulok én könyvből gazdálkodni !u

Tehát első sorban tanitóképezdéink legyenek mintagazdasági 
intézetek, s ha ez meg van, akkor az intézetekből kikerült népta- 
nitók egyszersmind gyakorlati mintagazdászok lévén, képesek lesz
nek okszerű gazdálkodásra vezetni a népet.

De mindaddig, mig ez nem történik s inig az intézetből kike
rült tanító annyit sem ért a gazdálkodáshoz, mint az egyszeri bika 
a barangozáshoz, addig nem képes magát a nép előtt mint minta-
gazdasz bemutatni; mert el nem hiszi az azt, inig in praxi be nem 
buonyitja.
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risicóra, s niint 1 éves és 11 hónapos, s pajta tetővel táplálkozó 
ökör-tinót a pápai vásáron eladtam 64 forinton.

Második borja iisző volt. Ezt szintén felneveltem tehénnek s 
ellett először is egy üszőt s másodszor is azt, melyeket szintén fel* 
neveltem, s midőn harmadszor borjadzóba járt, eladtam 125 írtéit.

Első fiát mely június végén, midőn leborjadzik, lesz még 
c-ak három 3 éves, ep^n most vezettette el a helybeli urodalom 
150 írtért; második fia pedig még megvan. — A törzsanya az 
említett két fián kivüi még bárom üsző borjúval ajándé
kozott meg, s ezek közül kettő már ismét tehén s első borjaikat 
10 10 forintért adtam el annak idején. Még ezeken kivü! egy
bika borja is volt s eladtam annak idején nem is egészen 14 na
pos korában 16 írtért.

Végre a törzs anyát is eladtam a múlt 1884. január utolján 
8 év és 2 hónapos korában, helyben 95 írtért, ugyancsak akkor 
midőn fiát 125 írtért

Most pedig még 2 drb. terhes fejős tehenem, 2 drb. két*két 
éves üszőm van és árultam — nem számítva a tej hasznot s hogy 
iga alá befogom — 470 irtot. Jelen szarvasmarha állományomat 
pedig, noha jelenleg nem adna érte annyit senki is — nem adnám 
400 frtért. És igy nekem ami még nem is egy éves üsző 7 év 
leforgása alatt 900 frt. tőkét hozott a mellék hasznon kívül, melyet 
hát nem bánom számítsunk az élelem s ezolgabér fedezésére !

Hát ha még jobban, tehát ok>zeriiebben lettek volna azok 
táplálva, mennyivel több hasznot hoztak volna akkor?

Nem kevésbé voltam szerencsés a sertés tenyésztésben. Midőn 
megnősültein, kaptam a többek között ajándékba egy kis válasz* 
tott malaczot. Meghagytuk magnak, mert sajnáltuk leölni. Ez igen 
nagy.a megnőtt s oly szapora fajú lett, hogy 15-szöri malaczozásra 
145 öt malaczozott. Legkevesebbet malaczozott legelőször, t. i. 6 
darabot; mert 4öbbnyire 9, 10, 11, 12 s legtöbbet midőn 1882. 
május 21-én 14 drbot malaczozott. Itt megjegyzem, hogy én min
dent a legpontosabban feljegyzők s ez sokszor igen jó szolgálatot 
tesz a gazdának és sokszor döntő befolyást gyakorol kétes esetekben 
s mindig a gazda hasznára. Minthogy rendesen csak 10 csecse 
szokott egy sertésnek lenni, többször mesterségesen neveltük íel a 
a fölösleges számban lévőket, persze nagy türelem és vesződséggel, 
de utóvégre alvó kutya nem fog nyulat, mégis aránylag kevés 
hullott el közülök.
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Ha már most, e malaczok darabját elválasztás után átlag 6
írtba, jelenleg ugyan nem, de néhány évvel 7 frtért is adtam el 
drbjátés volt az idő midőn ugyancsak abból a 14 drbból felnevelt 
s magnak meghagyott fiát 45 írtért, adtam el, a hizlaltakról nem 
is szólok : az anyát pedig 25 frtba számítjuk, összesen kitesz 750 
irtot. Hozzáadva a szarvasmarhából bevett jövedelmet, az összes 
bevétel lesz egy üsző és választott malacz után hét év alatt 1650 
frt. körül. Lám igy tanít a tapasztalás ! . . .

De mennyivel előbbre volnék én akkor, ha a képezdéből az ok
szerű gazdaság tudományával fejemben, léptem volna e küzdéssel 
teljes pályára ? . . .

Én ebből kifolyólag csak azt indítványoznám : állítana fel a 
magas kormány, okszerű, s tapasztalatokon, de nem tudományos 
elméleti következtetéseken alapuló póttanfolyamokat, hol — a mezei 
gazdaságból a födmivelés különös tekintettél a takarmánytermesz
tésre, az állattenyésztésből pedig a háziállatok nevelése, betegségeik
nek oka s kipuhatolási s orvoslási módja, egyszóval az állat gyó* 
gyászát s .végre a tejgazdaság adatnék elő. De mindezek nem ám 
csak elméletileg^ hanem gyakorlatilag, mert mint elől is emlitém 
mindenkor és níjndenben csakis a praxis a döntő, de nem mindég 
az elmélet! . . j Lám! a hon atyái sokszor meghozzák az elme 
létből levont törvényeket, s csak akkor veszik észre, hogy igen 
hiányosak, midőn már a gyakorlatra alkalmazták ! . . . Mert a 
tapasztalat sokszor az ellenkezőről győz meg bennünket!

A gyakorlatilag kiképzett tanitók aztán majd megtanítanák 
a népet az okszerű gazdálkodásra, de — mint már emlitém, — mig 
oly gazdászok kerülnek ki a képezdéből, mint csekély személyem, 
akkor ama népnek — melynek mintául kellene szolgálniok — vár
nia kell körülbelül 8—15 évig, mire t. i. megszerzi saját kísér
leteivel néha sajat kárán okulva a tanító a tapasztalatot arra nézve
hoSy annak saját példáját állítva szeme elé, tanácsokat oszto
gathasson.

Ez volna szerény megjegyzésem, a különben ékes és folyé
kony irályu helyes consequentiákon alapuló, mondom egyszóval je 
les czikkre. Szíveskedjek t. Szerkesztő Ur eme soroknak igen 
becses lapjában egy kis tért engedni, mert úgy hiszem t. Balogh 
t. társunk által felvetett kérdés nem valami közömbös dolog s el 
lehet készülve t. Szerkesztő Ur, hogy ez érdemben még többen is 
föl fognak szólalni.

Pápa-Kovácsi, 1886. május 7. Fódy János.
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A Magyar Paedagogiai-szemle f. é. III. füzetében Gável Ferenc 
tanító a közös bajainkról „K4ntortanitóa czim aiatt egy ezikket 
tett közzé. Elmélkedésére Rill több megjegyzést tett, pártolva a 
kántorságot, mely szerinte nincsen hátrányára a tanítás ügyének. A 
fennt megnézett tanító ur czikkéböl minden oly egyén ki a kán- 
tortanitói ezen összetett hivatalt praxisból nem ismeri, igen világos 
képet szerezhetett magáuak arról, hogy mily nagy hátrányára szol 
gál ezen kántor és tanítói hivatal egymásra nézve különösen pedig 
mily nagy hátránya van a kántorság, melylye) párhuzamosan a 
sekrestyési tisztség is jár a tanítóságra nézve.

Hogy tehát ez a két, illetőleg három hivatal egymással nem 
férhet meg, azt mindenkinek be kell látnia.A „Kántortanitótí czin.ii 
Írója részletekben adja elő, miszerint ha mint kántor és sekrestyés 
hivatalának pontosan eleget tenni akar, amit köteles is, mennyit 
mulaszt el a tanítói hivatalában és p< dig csak az által, mert a kán
tori teendők elvégzése rendesen azon időt rabolja el a tanítótól, 
mely törvényileg az iskolának van szentelve.

E kimutatásra Rill szerkesztő ur következőket helyesen de 
még sem jól mondja: „No no, nem igy van. Abból akimutatott 
mulasztásból egyetlen egy sem indokolt, mert a tanítót a tanítás 
ideje alatt háborgatni semmi szin alatt nem szabad.

Igaza van Rill urnák: nem eléggé indokolt Gávclnek a 
kimutatása, mert úgy sem szabad őt háborgatni. Hej de elég saj* 
nos, hogy ezt a kifejezést „nem szabadu, nem ismeri a lelkész.

Manapság még mindig nagyon alárendelt helyzete van a kán- 
tortanitónak papjával szemben.

A pap úgyszólván: parancsol neki.
S mit tegyen a szegény néptanító, a ki rá van a kenyérre 

szorulva ? — Nem vetheti bírálat alá, hogy a mit papja parancsol 
az iskolára nézve jó-e vagy sem ? !

Véleményem szerint az ellenszólás egy feljebb való előtt 
nem valami kedves. Minden békeszerető tanító jobban cselekszik, 
ha plébánosának mint igazgatójának engedelmeskedik, mint ha da 
ezoskodik s ha Rill ur szerint azt mondja : Engem most a tanítás 
ideje alatt nem szabad háborgatni. Ezáltal semmit sem nyerhet a 
a szegény kántortanitó, csak tüzet gyújt maga alá, melyben 
eléghet.

Tehát a tanító nem magyarázhatja meg az illető igazgatónak,

II.
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lelkésznek, mikor szabad s mikor nem szabad őtet háborgatni.
S az elég fájdalmas, mikor az igazság érzetét helyzeténél fogva nem 
nyilváníthatja a tanító. „Ne szólj szám, mert megfájdul a fejem ! — 
tartja a közmondás. Bizony szomorú dolog, hogy e téren még eny- 
nyire hátra vagyunk.

Egy szó mint száz, de az tagadhatlan igazság, hogy a kán* 
tortanitó czimü hivatal mindég fog okot adni az ily GáveUtéle pana
szokra és hogy a kántori hivatal mely a tanítóéval össze nem fér 
külömbözó okoknál fogva mindég csak hátrányra lesz a tanítás 
ügyének, a sekrestyésség pedig csak terhére s keserűségére a ta* 
nitonak.

Szédenik Fiil'óp
kántor és néptanító.

I R O D A L O M .

Most jelent meg Vasvármegye rövid földrajza harmadik ki* 
adásban. Irta Barabás György főtanitó Sárvárott. Ára 10 kr. Ezen 
kitünó'en szerkesztett könyvecske azonkívül hogy Vasvármegye min
den iskolájában használtaik, a legjobb mintául szolgál más megyék
földrajzának készítéséhez.

1
Olcsóságának magyarázatául szolgáljon az, hogy szerzője dij 

nélkül engedte át Jacoby Bálint sárvári könyvkiadónak, kitől 2 drb 
5 kr. és 1 drb 2 kros bélyeg előleges beküldése által mindenki 
megrendelheti.

Ugyanezen szerzőtől jelent meg egy h a z a i  f ö l d r a j z ,  
mely nagyobbrészt Erdélyben van elterjedve. Ezt meg onnan lehet 
megmagyarázni, hogy Barabás Gy. nem csinál reclamot a földraj
zának, tudja hogy „a jó bor cégér nélkül is elkél.u A hol egyszer 
megismerkednek földrajzával, ott azonnal alkalmazzák s talán ez az 
egyetlen tankönyv, a melyet más ki nem szőrit az iskolából. Ezen 
földrajzot először a gyulafehérvári iskolában alkalmazták, innen 
aztán a vidéken gyorsan elterjedt, úgy hogy ma már csekély kivé
tellel egész Erdélyben ismeretes, és a Dunántúli kerületben is mind
inkább használják. Bizony igen okosan tennék lapunk tisztelt olvasói, 
ha megismerkednének e jó magyaros nyelvezettel és a gyermek fel* 
fogásához irt földrajzzal, mely keménykötésben 30 krért meg* 
szerezhető Jacoby Bálint sárvári nyomdatulajdonosnál.
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Paedagófliai plutarch 5-ik füzetének tartalma: 1. B é l M á
t y á s  Dr. Márkitól. 2. Salzmann, Samu Józseftől. 3. Dr. Klama- 
rik J., Dr. Wagner L.*tól. 4. Chanipe Joakim Henrik, Lenhardt 
Károlyiéi. 5. Mednyánszky J., Rissányi J-tői. A következő 6. és 7. 
(Kettős füzet) junius hó 15-ike körül fog megjelenni, igen érdekes 
tartalommal, a többi között e füzet fogja hozni Locke jelien rajzát, 
Dr. Felméry Lajos, tudomány egyetemi tanár tollából, az „Iskolá- 
zás jelene Angolországban44 czimű s a tudós akadémia által nagy
jutalommal kitüntetett mű szerzőjétől.

Bordeaux Olivér r. k. áldozópap 11/2 ivre terjedő kath. tam 
ügyi lapot fog megindítani, a melynek „Igazság14 lesz a cime. Egy 
évre 3 forint lesz ára. Az előfizetések nevére Gyergyó^Ditróba kük 
dendők. Részletesebb programmot nem közöltek velünk. A lap ak
kor fog megindulni, ha előfizetők a kellő számban jelentkeztek.

Sirisaka Andor, pécsi tanító „a b a b o n á r ó l 4* cim alatt egy 
népies irányú munkát irt, mely június elején kerül ki sajtó alól. 
Ára 30 kr. Iskolai vizsgálatok alkalmából jutalomkön) vnek 
igen ajánljuk.

A „Szerelmes Történetek44 czimü novellagyüjtemény, melyet 
múlt számunkban hirdettünk, még föl)tón kapható. (Ára a Tanitó- 
barát olvasóinak béruientes megküldéssel együtt 35 kr.)

M I  Ú J S Á G ?

Uj előfizetőinket értesítjük, hogy lapunk eddigi számait meg
kaphatják, miért is legtanácsosabb az egész 1886 ik évre előfizetni.

Efly népiskola beszakadása Podvolocziszkában a népiskola 
tantermének padlása a múlt hónap 7-én beszakadt. Körülbelül 120 
tanuló volt benne, kik a padlás első recsegésére a földszintes ház 
ablakán és ajtaján ugráltak ki. A tanító lélekjelenlétének köszön 
hető, hogy valamennyi tanuló idején megmenekült. A katasztrófa 
onnan eredt, hogy a sok tanuló miatt két szoba között lebontottak 
egy kőfalat, arról pedig nem gondoskodott a bölcs iskolaszék, hogy 
támasztót kellett volna a padlás alá tenni.

FÓdy JánOS buzgó hívünk a „Pápai esperességhez tartozó ta
nítóegyesület44 tavaszi gyűlésén a Janitóbarátot az egyesület reszere 
megrendelni ajánlotta. Az indítványt éljenzéssel fogadták, s a tagok 
azon része, mely eddig gárdába nem lépett, kijelenté, hogy járatni 
fogja. Hasonló buzgóságot tanúsított lapunk iránt T a m á s  I m r e



esik tusnádi tanító, a ki egy nála levő összejövetelen a Tanitóbarátot 
ajáulotta. Öten azonnal megbízták, hogy a neki átadott előfizetési 
dijat hozzánk beküldje, a többiek pedig maguk rendelték meg a 
Tanitóbarátot. Ilyen apostolok kellenének nekünk, akkor a tanítók 
érdekeiért alapított lapunk mindig több és több erőt fejthetne ki. 
Az Isten éltesse 6k«*t!

Kitüntetések. Oraviczabányán Kellermann József polg isk. 
tanító, ki az ottani tüzoltó^egyletnek is parancsnoka, a tavaly dü* 
hüngött tűzvész elfojtása körül önfeláldozó bátorsággal működött, 
minek éli.-méréséül a király arany érdemkereszttel tüntette ki. 
Ráczkeviben Rajczi György rom. kát. fotanitó több, mint 50 éve 
működik a népnevelés terén. Érdemei elismeréséül a király a ko
ronás ezüst érdemkeresztet adományozta neki.

Egy néptanító szobrát leplezték le Bukarestben a múlt hó
nap 5-én. Az illetőt Lázár Györgynek hívták s nagydisznódi szü 
letésü magyar volt. Amint egy Kolozsvári lap Írja, ő volt a mos
tani román politikai mozgalmak megindítója.

Izgalmas tanító választás. Dunaszentpál község elhunyt tanítója 
helyett e hó 6 án uj tanítót akart választani, még pedig egyik 
része, vagyis a szavazati joggal nem biró proletár népség más, s a 
község értelmi s adófizető polgársága is más jelölt körül csoporto
sult. Fenyegotődztek, s különösen a plébánost ijesztgették életre- 
halálra, hogy igy meg úgy tesznek, ha nem az lesz a tanító, akit 
ők akarnak. A választás alkalmával aztán a szavazatok egyenlően 
megoszoltak s a plébánosnak, mint iskola-széki elnöknek kellett 
volna dönteni. Ez azonban jónak látta a kellemetlenségnek elejét 
venni, s felterjesztette az egész választási ügyet a prímáshoz.

Lapunk lisztéit olvasóit felkérjük, hogy előfizetéseiket a jövő 
félévre beküldeni szíveskedjenek. Továbbá, hogy lapunkat a kar^ 
társak körében ajánlják, mert niiuél többen csoportosulunk a Tani- 
tóbarat zászlója alá, annál többet tudunk tenni, annál könnyebben 
elérjük célunkat.

T  Á U  S A  L  G Ó.
Kérdések.

Ezen két kérdésemnek vagyok bátor becses lapjában lietyet kérni: 
11. Rossz néven vehető-e egy tanítónak, ki habár szegény, 

aüyagi helyzetet ismerve még sem sajnálja a nélkülözés mellett meg
takarított 50 60 írtját a szomszéd országokba való utazásra kiadni
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oly szándékból, hogy ismerje meg azok népeinek szokásait s hogy 
látogasson több iskolát tanulmányozás czéljából ?

12. Szabad e oly községi iskolákban, hol a nép kétféle nyel
ven beszél (horvátul és németül) az egyiket vagy a másikat elhagyni 
és ketté helyett csak egyet tanítási nyelvül tekiuteui, és ez esetben 
nem követelhetik-e jogosan az egyik vagy a má ik nyelvet beszéld 
szülők, hogy a gyermekeik (persze magyar nyelv kapcsán) csupán 
anyanyelvükön nyerjenek oktatást?

Lakfalván, 1886. évi april hó 28-án.
Szédeník Fiilop 

néptanító.

F e l e l e t e k .

8. sz. kérdésre.
Természetes, hogy kiutasíthatja, de a műveltség szabályai szerint 

mindenesetre tanácsos a háborgatót először udvariasan felkérni, aztán 
komolyan felszólítani, és ha ezek nem használtak, akkor már nem* 
csak hogy kiutasíthatja, de segíthet is neki mind a két kezével, 
mert művelt ember nem vár erre, műveletlen iránt pedig oly esz
közökhöz kell folyamodni, a milyenek célhoz vezetnek.

Belső munkatárs.
9. sz. kérdéshez.

Az iskolaszék bíráskodási jogára nézve a közokt. ügyi minis- 
terium 1875 sept. 2*án kelt utasításában a 67. §. alatt a követke
zők olvashatók :

Az iskolaszék bíráskodik :
1. A tanító vagy a tanítói testület által eléje terjesztett, er

kölcsileg javithatlan és tetemes kárt tevő növendékek ügyeiben. 
Ily esetekben igyekszik a fegyelmi szabályok közül azokat, melyeket 
helyén lát, fokozatosan alkalmazni. Oly esetekben, midőn valamely 
megromlott és javíthatatlan gyermekre nézve, a szülék közbejötté
vel annak javítására fordított minden kísérlete sikertelen marad, az 
ily tanulónak az iskolából kizáratását a vallás- és közoktatásügyi 
ministernél indítványozza.

2. A tanító személye felett csak annyiban gyakorol fegyelmet, 
amennyiben azt mulasztásaiért, kisebb mérvű hanyagságáért vagy kihá
gásáért szóval vagy írásban figyelmezteti, sőt meg is inti. Ha e figyel
meztetésnek vagy megintésnek kellő sikere nem lenne/ vagy egyszerre
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nigvobb mérvű kihágásnak, hivatali vétségnek jőne nyomára, azt 
a tanfelü.yelőnek félj Im i s :>hala a közigazgatási bizottságnál 
fegyelmi vizsgálat e rendeltetéséi kéri.

3. A közigazgatási bizottságnál hasonlóul köteles a tanító 
ellen fegyelmi vizsgálatot indítani, ha az, az államkormány által 
eltiltott tankönyveket vagy taneszközöket, avagy az eltiltott tan
könyveket pótló s azokhoz hasonló taralmú kéziratokat hasznai.

4. Eső fokú bíráskodást gjakorol a tanító és a tanulók szülei 
között fenforgó pana zokban.

Magától érthető, hogy azon tanitó, ki egyszersmind az isko* 
laszék tagja, oly fegyelmi ügyek tá gyalásánál, melyekben o érdek
lett lél (pl. az általa vagy ellene emelt panaszok alkalmával), sem 
tanácskozási, sem szavazati jo^át nem gyakorolhatja, sőt jelen sem lehet.

ítéleteit a lelek 8 nap alatt a közigazgatási bizottsághoz fel
lebbezhetik ; felebbezési szándékukat azonban az Ítéletről történt 
értesítéskor, vagv attól számított 24 óra alatt az iskolaszék elnö
kénél tartoznak bejelenteni.

A felebbezési jog ily módon gyakorolhatása a feleknek az 
Ítéletről történt trtesittetésök alkalmával tudtokra adandó. Z . G.

10. sz. kérdésre.
Hogy a tanitó mivel töltheti leghasznosabban a nyári időt az 

a helyi körülményektől függ. Ott a hol sok a szederfa. igen hasz
nos dolog a se.yemhernyótenyésztés ; erdős vidéken faágakból gyö
nyörű munkákat lehet készíteni, p. szép pipatartókat, könyvállvá
nyokat stb ezeket jó áron megveszik , a ki nem gazdálkodik és 
nyáron mégis hasznos munkálkodással akarja tölteni az időt, az a 
helyi körülmények és speciális tehetségeinek megfelelőleg, mindig 
fog magának ilyet találni. Kovrich K.

A lapban előforduló idegen szavak jelentése.
(A mar egyszer előfordult szavak nem magyaraztatnak meg).

Gravitál, lat. =  nehézkedik, erőt fejt ki.
Akezio, lat. =  cselek vény.
Veterán, lat. =  elaggott.
Disciplina, lat. =  fegyelem.
Praxis, lat. =  gyakorlat.
Consequentia, lat. =  következetesség.

Szerkes/.ti és k ia d ja : Géza..

Nyomatott Gross Gusztáv és társánál Győrött 1886.


