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H avi közlő.

E l ő f i z e t é s i  a r a  :
Fél évre . . . .  1 f r t .  
Egész évre . . . .  2 f r t .  I
Egy oldal hirdetés . . 5 írt. |

Deczembei
A lap szellemi és anyagi részét illető 
közlemények e cim alatt küldendők 
„Tanítóharát szerkesztőségének 

Budapest, I. Lovasut 4. sz .“
Kézir ‘okát nem adunk vissza.

Az év utolján.
Midőn ez év elején sikra lépve, kibontottuk a zászlót, melyre 

a néptanítók érdekeiért való küzdelem volt írva, a reménytvesztett 
néptanítóság egy része fejet csóvált reá és azt mondta: „A köpö- 
nyegforgatásnak ezen századában nem hiszünk benned.u A másik 
rész lángra gyulva sietett csatlakozni hozzánk, igy kiáltva: „Rég 
óhajtott szót hallottunk, ne hagyjuk elbukni azt, a ki érettünk 
emelt fegyvert, támogassuk őtw. A negyven iskolaügyi lap közül 
38 ignorált bennÜDket, — kettő pedig a gúny és rágalom sarát csapta 
hozzánk anélkül, hogy talált volna, csupán kezeik maradtak szeny* 
nyesen.

És a Tanitóbarát e különböző hangulatok között megindult. 
Támogatta őt az a kis lelkes csoport, mely az első hangra táborba 
lépett és híven kisérte egészen az év végéig.

A munka folyt, a lelkesedés erőt adott hozzá, a remény vilá
gosságot.

Az ország hírlapjai és a tanügyi lapok csekély kivétellel hide
gen és részvétlenül nézték, hogy a hazai népnevelés előmozdítói, 
a szegény elhagyatott néptanítók nyomorban működnek és állapo
tuk mindig rosszabb és rosszabb lesz, a felekezeti érdekek miatt 
pedig nem egyesülhetnek, nem fejthetnek ki erőt helyzetük javí
tására, s ennek szomorú érzetében minden reményüket elvesztették.

Azonban az ország egyes vidékein panaszos hangok jajdub 
tak fel a tanítók ajkairól s bejárták a hazát.

A nagyméltósigu miniszter nem hallotta, vagy ha hallotta is, 
az felelte rá : „Most künn vagyok, tanulmányozom a külföldi egye
temeket, ipariskolákat, nem tudom, mi történik otthon.* Aztán haza* 
jött. A csikmegyei néptanítók benyújtották kérvényüket egy darab 
kenyérért, örök dicsőségére a mostani közoktatásügyi kormánynak. 
Mi lett az eredménye ? -— eddig még semmi.

A hazai néptanítóság ezen nyomorúságos helyzetében mi adtuk 
meg az első hangot, hogy feledve a felekezeti érdekeket, csoportom 
süljünk, csatlakozzon össze az ország huszonháromezer néptanítója 
s az ország házában a nemzet színe előtt mondja ki mit követel, 
a mit a korszellem régen igényel: a néptanítók anyagi helyzetének 
rendezését, jogainak szabályozását, a felügyelet szükséges reformá- 
czióját.
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A nemzet meg is fogja ezt adni, nem rajta múlt eddig, hanem 
azokon a nagy-, és kisméltóságos urakon, a kik huzzék a nagy 
fizetéseket, aztán egyebet nem is kivannak tenni.

Felhívásunk visszhangra talált az ország azon vidékem, a hova 
eljutott, és a tanítóegyesületek közül, a hol a mozgalom ismertetve 
lett, a csatlakozást egy sem utasította vissza.

Vadjuk meg, hogy az eredmény eddig is szép, a jövő reménye 
most már nem kétséges és a magyar népnevelésügy uj korszak 
előtt áll.

Büszkén tekinthetünk vissza az elmúlt évre, reménynyel a jö
vőbe. A múltban megtettünk mindent, a mit lehetett, a jövőben is 
támogatni fogjuk egymást.

Ismételjük, hogy összetartásban van az erő, erőben az emeh
kedés.,

Es mi tovább nem akarunk az anyagi Ínségben sülyedni, mert 
megszolgáltuk, megérdemeljük a jobb jövőt! Nem akarunk a társa
dalom nyomorultjai lenni, mert mi neveljük a népet, a nemzetet; 
mi vagyunk a művelődés emelői, a mi fáklyánk hinti a szellemi 
világosság első sugarait, mi neveljük az embert emberré és hazafivá! 
Meg kell adnotok a mi megillet bennünket!

Ziegler Géza.

A  „felsőháziak*4 helyzete.
Humanismus : ez hangzik ma Kárpátoktól Adriáig. S vajha 

érezhetnék áldását a kultúra harczosai, — a nemzet valódi nap* 
számosai — a tanítók is. Vajha i.e csak papíron látnok, s no"csak 
hallanék a hangzatos igéket, melyek tetterőnk mentül na* 
gyobb mérvű kifejtése czéljából mondattak a nemzet jelesei által. 
Vajha a Jókai nfelsőházw*a ne kénytelenittetnék s z o l g a b é r - e n  
tengődni, hanem, mint hivatalnok nyerné a megillető honoráriumot.

De mi panasza lehet a tanítóknak?! Nem kapják*e meg ille- 
tékeiket, nem tesz e eleget mindenki irántuk való kötelezettségé* 
nek, nem szeroz-e érvényt a hatóság jogos követeléseiknek ?

Ahogy vesszük: igen, és nem.
Eltekintve egyebektől most csak a felekezeti tanítók helyze

tét van szándékom vázolni.
íme itt van X. egyház Nem lehet panasz a papíron feltün* 

tetett dotációt illetőleg. Pénz értékben számítva mindent (értve a 
rendes folyó árt), legalább is G00 forint nettó, vagy valamivel több 
is. Még is alig tengődik a tanító. Kopott külsője, gyermekei mezí
telen lába stb. csupa nyomorúságról tesznek bizonyságot.

Mi ennek az oka ?
Kártyás, iszákos, stb. hangzik a gyalázatosok vádja. Igen, 

vád, mert a díjazásul nyújtott tárgyak silánysága, nem pedig ama 
szegény ember rendetlen életmódja okozza a nyomorúságot. Igen,
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mert b ú z a  vau Ígérve hiványilag, s o c s u v a l  fizet a gazduram 
És mind a mellett szóljon csak a tanító, lesz mit hallgatnia. Te
gyen jelentést az egyházi hatóságnál, t ü r e l e m r  o intik.

Köszönjük szépen, de ebből nem élünk meg ; az ilyen eljárás 
nem fog lelkesíteni s fokozott munkára serkenteni senkit.

Emitt egy másik gyülekezet tanítójának fa és szaima illet
ménye jár. Sok huza-vona után megkapja egyiket is, másikat is. 
Hanem ebben sincs köszönet, mert megvesz az arra hivatott egyén 
4 öl fát, s a tanító udvarán olyan 5 öllé kerekíti, hogy különbet 
kívánni sem lehet.

Értené kurátor úr 6 kigyelme, miként kell vakítani a világot, 
de hát másnak is van esze. Eleget is sajnálkozik és káromkodik 
a miatt, hogy a tanító szeme észre veszi az ölfa darabok között 
való mesterségesen alkotott hézagokat.

Beszállittatik a szalma járulék is, d e ...................... nézd ba=
rátom, — panaszkodik a j ó l  d í j a z o t t  tanító szomszéd kartár* 
sának, — 6 kocsi szalma van a hiványomban s kaptam ezt a p;ír 
talicskányi hétszer átázott izéket.

No de hát a békesség okáért t ű r n i  kell ezt is.
Amott a harmadik helyen Z. községben sem különbek a ke* 

gyes hivek.
Itt, mint bortermő vidéken a díjazás tekintélyesebb részét a 

k o l l e k t a  (a nép ejtése szerint koleda) bor képezi. Már a be- 
szolgáltatási mód som intelligens emberi, megillető. És a minőség ! 
No ez már kritikán alul való, mert a mikor a szellő tulajdonosuk 
átlag 14—16 frtot tesznek zsebre a termés Híjéért akkor a tanító 
szerencsének tarthatja, ha az ő csigerje 8—9 forintjával elkel.

Hanem azért „ne szólj szám, nem fáj fejoma.
Sok ezekhez hasonló dolgokról szólhatnék, de feleslegesnek 

tartom, mert ország szerte igy van ez, mint falun működő feleke
zeti kartársaim tapasztalásból is jól tudják.

Ki az, aki az ecsetelt, s hasonló eljárásban kézzelfoghatóiag 
nem látja a hivány csonkítást, vagy magyarul mondva a l e p l e 
z e t t  c s a l á s t ,  mely miatt ugyan (— reá § nem lévén —) a 
hatóság megfenyíteni senkit som fog soha, hanem azért még is 
marad a minek mondva volt: csalás. Erre pedig jogot nem ád 
még a protestáns autonómia sem.

Ily körülmények közt nincs*e okunk felkiáltani : hol itt a 
humanismus? s nincs*e jogunk követelni az orvoslást? Nem jogosáé 
kérnünk gabona és más terménybeli járulékaink pénzben, — eset- 
log a gabonának sulyinérték szerint leendő kiszolgáltatását ?

Lehet, hogy szavunk eredmény nélkül fog még hosszú időn 
át elhangzani, de nem szűnünk meg újból és újból kérni, mígnem 
meghallgatást találunk. Tesszük ezt : mert kcnyszoritve vagyunk 
reá, mert megtanított bennünket a múlt, hogy „néma gyerek szavát 
az anyja sem érti".

Pandúr Pál 
tanító.
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Egyesült erővel.
Minél jobb valakinek az anyagi helyzete, annál nagyobb a 

tekintélye. A zilált anyagi helyzet elkeseredetté teszi az embert és 
nem ritkán erkölcsi sűlyedést von maga után. Anyagi gondok és 
küzdelmek közepette lelkiismeretességről, hivatásszere tétről, önkép, 
zésről, társadalmi műveltségről szó sem lehet. Ezen kellékek pedig 
a mai korban minden tanitóban megkivántatnak. És jogosan : mert 
igazi tanító, csak művelt ember lehet. Ma már a tanító iskolázott 
képzett ember; kell tehát hogy a törvény is őt — a megkivántató 
kellékeknél fogva — a művelt emberek sorába helyezze, s mint 
ilyennek tisztességes anyagi existentiát is biztosítson.

Ha az állam hivatalnokainak, katonáinak fizetését, zsoldját a 
kor igényeinek megfclelőleg emeli, hivatalnokainak jövőjét törvényen 
alapuló nyugdíjintézmény által biztosítja, — mit a múlt évben a 
kor kívánalmainak megfelelőleg módosítottak — akkor mi néptani, 
tok is megérdemeljük, és jogosan kívánhatjuk, hogy a mi munkás
ságunk is megfelelő díjazásban és elismerésben részesüljön: mert a 
szegény nemzet-napszámosa és családja azzal még nem éri be, ha 
az állam folyton hangoztatja a néptanító állásának és működésének 
ontossagat; ha jutalmát csak az öntudatban biztosítja: hanem kell, 

hogy anyagi helyzetének emelése által működése értékének megfe; 
elő helyet biztosítson a társadalomban, hogy művelt emberhez illő 

körben mozoghasson. Nyújtson neki eszközt anyagilag az önműve- 
lesre biztosítsa alkalmas nyugdíj törvény által az ő, és övéinek 
jovojét. '  ’

Az állami hivatalnokok előléphetnek és mindannyiszor fizeté
sok is emelkedik ; — a tanítóknak legnagyobb része 300 frt. fize* 
t6se“ t(-ngodik. A miniszter úr pedig az előléptetést sem tartja czél- 
szerűnek mert — szerinte — az ügyes és szakképzett tanítót kár 

. áldásos működéséből elvonni és tanfelügyelőnek előléptetni. 
De en azt hiszem: ha a tanító csak az öntudatban és a szóban 
való e ismerésben találja jutalmát, anyagilag pedig nyomorog, nem 
, ^la , !lva a,* el kiismeretesen betölteni/ csak ideiglenes kényszerű
kenyér keresésnek fogja tekinteni s mihelyt alkalom és út nyílik más 
pályához, felmondja a népnevelésnek szolgálatát.

1 'í , í.'' a tanítót állásának megfelelő magaslatára, s
r l m!6fe,el0^ ^ gÍ holyzCtrC cmeli> biztosítva leend társadalmi helyzete és jovoje. Ha a törvény ezeket biztosítja, a száraz gmk 

szellemet a gyakorlati életben maguk a tanítók fogják megoldani, 
ők maguk lesznek a tényezők. A remény, hogy dőléphetnek, f61
kitartásra'^ } ugtj-t eknt  az önképzési hajlamot, szorgalomra és 
t i s z t i  n i  s  bT  ,m' L,assankint a köznép is megtanulja aztán 
S t  etvik é l í ?  / ““V  táfrsada,mi «^nek  egyik hatalmas 
iának t l S ó i í v  w 1?6' Nem fo«Ja Volgájának, hanem elöljáró,

kÍ iránt Csak tiszteIettel fog adózni, 
akorm ánv I V d iL r to*. tarsadalmilag művelt embernek mondja, ha
L m  ton ik  S E  °Zegeut 8zakemberekből választja, ha közegei 
nem fogjak lépten nyomon hangsúlyozni a szülők, a iép  előtt, mily
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nagyok ok, mily kicsik a tanitók : hanem szeretettel párosult jó
akarattal igyekeznek, a tanító érdemeit méltatva, tekintélyét emelni: 
az intelligens körök részéről is tisztelettel és elismeréssel fognak 
találkozni.

És ezáltal csak a népnevelésügy nyer. mert lelkiismeretes, 
hivatásbetöltő tanitók fogják azt vezetni. A tanitók legnagyobb 
része nem csak zsoldért fog szolgálni, nem egyedül kenyérkeresés
ből, hanem hivatásszeretetből fog ezen eszményileg szép, de valóján 
bán tövises pályára lépni.

Nem czélom ezúttal helyzetünk reformkérdéseit egyenkint tár
gyalni, mert azok e becses lap 9. számában röviden úgyis részle* 
tezve vannak. Csak egy sajnos körülményre akarok ráinu'atni, 
melyet egyesületi életünkben, több helyen tapasztaltam.

Ez az önképzés és érdekeink iránt való közöuy.
Már pedig anyagi helyzetünk és tekintélyünk javulása, csak 

szellemi és társadalmi műveltségünk alapján remélhető.
Ismerek több egyesületet, mely évenkint csak egy gyűlést 

tart, és ezen egy gyűlésről is hiányzik a tagoknak fele. Elmaradá
sukat ha ! kérdőre vonatnak azzal okolják, hogy a község nem ad 
előfogatot. A jelenlevő tagok pedig minden előleges megbeszélés 
nélkül — azt sem tudva, hogy mi is lesz tulajdonképen a tanács* 
kozmány tárgya — gyűlnek össze. Ismerek egyesületet melynek 
gyűlési tárgysorozata évről-évre ez : a multévi gyűlés jegyzőköny
vének felolvasása, az orsz. kától, segély alap tagsági dijainak heti* 
zetése, az egyházmegyei tanítói egyesület által kitűzött paedagogiai 
tételek b e a d á s a  és a képviseleti közgyűlésre a küldöttek meg
választása.

Uraim hol itt a szellemi élet; hol itt a szellemi erők tömörü* 
lése!? Már pedig érdekeinkért egyesült erővel kell küzdenünk. ha 
czélt akarunk érni.

Első és főkellék, hogy a mozgalom megindítható legyen a tö* 
mörülés, a szellemi erők központosítása ! Egyöntetű megállapodásra 
csak így juthatunk ; egyesek szava elhangzik a pusztában.

Munkára fel tehát! Ne legyünk önmagunk iránt közönyösek ; 
foglaljuk össze röviden jogos és méltányos kívánalmainkat. Erre az 
egyesületi gyűlések vannak hívatva, mert sikeresen csak testületek 
kérelmezhetnek valamit.

A czél egy és közös. Épen ezért kell, hogy a felekezeti és 
nem felekezeti testületek ez alkalommal egymással kezet szorítva 
egy irányban működjenek. Hisz ez mindnyájunk érdeke vallás
különbség nélkül!

A mely kerületben évenkint csak egy gyűlés van s a gyűlés 
programmjában e tárgy benn nem foglaltatnék, igen ajánlatos volna, 
ha egy tag a közgyűlést vagy 2 héttel megelőzőleg e tárgyról in
dítványait az elnöknél Írásban beadná. — Az egri egyházmegyében 
az alapszabályok értelmében ez az eljárás. — Gyűlés után a hatá
rozat jegyzőkönyvi kivonatban beküldendő az „egyházmegyei tanítói 
egyesület központi bizottságának4* hogy a körök határozataiból a
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képviseleti közgyűlés elé terjesztendő pontokat kijelölhesse, illetve a 
tárgysorozatba felvehesse. A képviseleti közgyűlés határozatát an
nak idején szintén felterjeszti az országos tanítói gyűléshez, mely 
az ország összes tanitóinak véleményeit és kívánalmait összegezve, 
felterjesztendi a kormányhoz.

A tantestületek határozataikat az orsz. tan. gyűlés elé köz
vetlen terjesztik.

Ha ily módon tömörülünk, lehet reményünk egy jobb iövő* 
hoz. Adja Isten! J

Schimmer József
Mezőkövesd. - és tanító’

Pedig annak a tanítónak nagyon igaza van.
Maga Treíort a közokt. ügyi rninister sem kívánja, hogy fa* 

lusi iskolákban mindazt előadják a tanítók, amit a tanterv előír. 
Kitűnik ez egy nyilatkozatából melyet a képviselőház 1883*ik évi 
docz. lG*án tartott ülésen Vidovich képviselő interpellációjára tett.

nyilatkozat igy hangzik : „Vidovich képviselő ur panaszkodott, 
hogy talusi iskolákban ugyanazon tantervet alkalmazzuk, mint a 
valósiakban. Igaz, talán helyén lett volna a maga idejében különb* 
séget tenni a városi és falusi iskolák között.

Ez különbség azért nem tétetett meg a , mert a de-
marcationdlis vonal megvonása nehéz. Egyébiránt az élet meghűlöm 

bozteti a falust iskola tantervét a városi iskolák tantervétől. En - 
e esen meg eszek elégedve, ha a falusi iskolások kellőleg tudnak írni
olvasás utján™*  n<5m* ismer képesek maguknak szerezni
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íme a miniszter belátja, hogy az egész tantervet képtelenség 
áttanítani a falusi iskolákban, de az iskolafelügyelők nem látják 
ezt be, hanem (sokan egyebet sem tudván a paedagógiából) köve* 
telik a vizsgálatokon, hogy mindabból eredményt mutasson a ta
nító, amiket a tanterv előír.

Persze a szegény paedagógus nem futhat a ministerhez, in* 
kább megadja magát s igyekszik minden előirt tárgyat úgy a 
hogy beletömni az iskolások fejébe, különben zaklatásoknak, meg* 
rovásnak teszi ki magát.

Élő példákkal tudom bebizonyítani, hogy egyes falusi helye* 
ken a tanítót megdorgálták azért mert a természettudományokból 
semmit sem tanított. Szegény paedagógus a másik esztendőben 
h e l y r e ü t ö t t e  h i b á j á t ,  ^amennyiben vizsgálatkor a tekin* 
tetes iskolaszék előtt a légszivattyú és gőzgép elméletét adták elő 
a tanulók.

Természetes, hogy írni olvasni és számolni nem tudtak olyan 
jól mint az előbbi esztendőben, de a parasztok meg voltak elégedve, 
mert a fiaik olyan dolgokat is tudtak, aminőkről még az öregap* 
juk sem álmodott.

Tehát a néptanító rá van szorítva a gépies a Sablonszerű 
tanitásra. Érezi, tudja mindegyik, hogy nem igy kellene ennek 
lenni, de azt is tudja hogy bajos változtatni a dolgon.

Pályatársak ! Buzgó barátaim !
Könnyitsétek meg és tegyétek eredményesebbé munkálkodás* 

tokát azáltal hogy soraimat használjátok fel az iskolásoknak job
ban megfelelő tanterv létesítésére. Szolgáljanak esetleges mentségül 
Trefort szavai. Én hiszem, hogy az iskolaszék és a föllebbvalók 
be fogják látni a község viszonyaihoz alkalmazott tanterv helyessé
gét, és nem erőltetnek rá benneteket a gépies, az előirt minta sze
rint való tanitásra.

Agdrdy Sándor.

A  népoktatás állapota 1885/6-ban.
(A vallás- s Jcözokt. miniszter XV. jelentéséből.)

Az 1885/6. tanévben iskolába járt a 2 millió 292,052 gyermek 
közül 1 millió 836,459, vagyis 1000 tanköteles közül 801.2, isko
lázás nélkül maradt 455,593 hat—tizenöt éves gyermek, 1000 kö
zül 198,5.

Ha a múltra tekintünk vissza, ez eredménynyel meg lehetünk 
elégedve, a 1869*ben 1000 tanköteles közül csak 504*2 részesült ok 
tatásban, 1884 ben 790*8, úgy hogy legközelebbi egy év alatt a 
tényleg iskolába járók tömege 35,728-czal gyarapodott. A haladás 
valóban számba vehető. Mig inkább az. ha a mindennapi iskoláso
kat elkülönítjük az ismétlő oktatásba járóktól. 6—12 éves volt
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ugyanis 1 millió, 662,703, kik közül iskolába járt 1 millió 428,039, 
vagyis 1 0 0 0  közül 8 5 8 *8 , mig a második csoportból 1 0 0 0  közül 
csak 646*9 részesült az ismétlő oktatásban. De bármily szembetűnő 
is a haladás, nyilvánvaló, hogy itt nem állapodhatunk meg. Maga 
a jelentés mondja, hogy a 13—15 évesek iskolázási viszonyai még 
nagyon kedvezőtlenek „e részben a népiskolai összes hatóságoknak 
még nagyon, de nagyon sok tenni valójuk vau.u A mindennapi 
iskolázás alól kivont 234,664 gyermek száma is tetemes csökken* 
tésre szorul. Még mindig nem távolodtunk el eléggé attól az omi
nózus félmilliótól, melyre az iskolába nem járók száma még nem 
rég rúgott, úgy hogy összevetve ezeket a rendetlen iskolalátogatás 
viszonyaival, népoktatásunk állapotát bár haladónak, de a hala
dásra nagyon is reá szorultnak kell tekintenünk.

A tankötelesek közt 1170122 fiú és 1121930 leány, A fiuk 
száma tehát 48192'Vel haladta meg a leányokét.

A vallási viszonyok, melyek nálunk fölötte fontos kultúrái 
viszonyokkal kapcsolatosak, külön figyelemre méltók.
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A népoktatás megítéléséi e felette fontos körülmény, hogy 
mennyi ideig járnak a gyermekek iskolába. A törvény szerint a 
szorgalmi idő falu helyen 8, városokban 10 hónap. Üe 1885-ben 
1000 népiskola közül 100 nem fejezte be a 8 hónapi szorgalmi időt. 
Továbbá 1000 iskolába járó közül az év vége előtt kimaradt 151 *2, 
mig tavai csak 141 maradt ki, tehát o fontos tekintetben határo
zott hanyatlás mutatkozott. Összesen 279,902 tanuló nem fejezte 
be a tanévet, kik közül egy igen tetemes rész egyenesen az isko* 
lába nem járók sorába iktatható.

A mulasztások összege kitesz 19 943,053 félnapot, még pedig 
úgy, hogy minden 1000 tanuló közül átlag G16*4 mulasztott átlag 
17—18 félnapot. A megelőző évhez képest a mulasztók és mulasz
tások száma emelkedett. A büntetett mulasztások száma 701,841, 
úgy hogy 350'920 frt 50 kr bírságpénznek kellett volna befolynia, 
tényleg pedig befolyt 40,340 frt 71 kr, valamivel több mint tavai, 
de tavai csak 419,635 büntetési eset volt. Igen sajnáljuk, hogy e 
fontos tekintetben is visszaesés tapasztalható. A jelentés dicsérettel 
említi Pest-Pi!is*Solt.Kiskunmegyét, hol 9348 frt hajtatott be ; itt 
a községi elöljárók minden hó végével el tartoznak számolni az 
e fajta bírságpénzeket ; továbbá Maros-Tordamegyét, hol a törv. 
bizottság közmunkát végeztet a fizetni nem tudókkal s ezzel a mi* 
niinumra csökkentette az indokolatlan mulasztási esetek számát. 
Valóságos példa arra, hogy a „helyhatóság buzgalma, törvénytisz* 
telete és ügyszeroteteu küiönböző viszonyok közt is tudja alkaU 
mazni a czélra vezető alkalmas eszközöket.

A mindennapi tankötelesok közül 1884—85-ben 202,027 fe* 
jezte be a mindennapi iskolába járás kötelezettségét. Ezek közül 
irni s olvasni tudott 95.50%i csak olvasni 4.50°/0. Az 1880-iki 
népszámlálás szerint hazánkban csak 45 százaléka a lakosságnak 
tud irni meg olvasni, (1000 közül 454*4 mit azonban a jelentés 
abból magyaráz, hogy a népszámlálásnál sokan eltagadják e tudá
sukat, mert ezt érdekükben állónak találják. A jelentés, nem tudni 
egészen pontosan, mi alapon, azt állítja, hogy „aránylagos számítás4* 
szerint 1885*ben az ország lakosságainak mintegy 68.43%*a tudott 
irni olvasni, ill. csak olvasni. Ezt az aránylagos számítást nem 
ismerjük; bizonyos is, hogy sokan eltagadják irni olvasni tudásu
kat, de azt is tudjuk, hogy sokan meg elfelejtik, a mit az iskolás 
bán tanultak, a mi népokt. tanításunk sok helyütt alacsony szinvo- 
nalásán épen nem csodálatos, Még a 68 százalékot is kicsinyeljtik 
s belőle is azt a meggyőződést merítjük, melyet maga a közokt. 
miniszter jelentésének minden lapja megerősít, hogy többet kellene 
tennünk a népoktatás ügyéért, mint teszünk, de nagyon tartunk 
tőle, hogy a népszámlálás egészben és nagyjában híven jellemzi a 
helyzetet s nekünk analfabétáinkkal valóban szégyenletes helyet 
kell elfoglalnunk a nyugat nemzetei közt.

Hazánkban nemcsak a községek száma mutat fel aránylag 
tetemes hullámzást, de folyton hullámzik az iskola tartó községek 
száma is ; főleg a határszéleken az iskolatartás nem bir állandó
ságra jutni. Mintegy 350 oly községünk van, hol majd fennáll is*
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kóla, majd meg ismét megszűnik. A lefolyt tanévben 300 községben 
nem volt iskola, 5*tel kevesebben, mint a megelőző évben, ámde 
ez az ötös szám úgy jött létre, bogy 61 község, hol előbb nem 
volt iskola, isko'át tartott 56 pedig, hol iskola volt, megszüntette. 
Csak ha az állam állítana e helyeken iskolát, lehetne véglegesen 
ez állapotokon javítani. Csakhogy ehhez egy s egy negyed millió 
fit átmeneti kiadás kellene, továbbá 200,000 frt évi állandó kiadás, 
a mire persze nem telik.

Az iskolák közt volt.



223

Szerb (horvát) . . . .  159 247 283 124— —256
Horvát (vend) . . . .  93 60 50 — 43 —10
Ruthén (bolgár). . . . 473 468 416 — 57 —52
Magyarral vegyes 2 nyelv 1451 2484 2797 1346— 313— 
Magyar nélk. más 2 nyelv 181 82 69 —112 —13

13798 16205 16305 +  2507 +  100
Hogy e tábla mily kedvező a magyar s a magyarral vegyes 

tannyelvű iskolákra, nem szorul tovább magyarázatra.
As iskolák közül 14785 saját házában volt elhelyezve, 1520 

bérházban. A 16,305 iskolában, 23,457 tanitó 23,443 tanhelyiség* 
ben oktatta a gyermekeket. 1 teremre jut átlag 70—71 tanköteles, 
60—61 iskolába járó.Azonban csak ^5—62°/ a termeknek van a 
törvénynek megfelelő állapotban s 60—65 /0 rendelkezik teljesen 
czélszerü s minden szükséges bútorzattal. Az iskolák fölszerelése 
is megfelelő. Valamennyi rendelkezik az irni-olvasni tanitáshoz 
szükséges falitáblákkal, 84*16°/0 a számolási, 97-76°/0 a geográfiái, 
51*78 a természettud. taneszközökkel. A 23,457 tanitó közül pedig 
17808*nak van az iskola saját házában lakása. Faiskolák, iskola* 
kertek, testgyakorló terek dolgábaa haladtunk ugyan, de az isko* 
Iák tetemes része e tekintetben még nagyon hátra van.

Állami jellegű népokt. tanintézet volt 611, ezek közöl 548 
elemi, 17 felső nép*, 7 felsőbb leány s 39 polgári iskola. Az elemi 
iskolák száma az utolsó év alatt igen tetemesen gyarapodott: 98-czal. 
Az elemi iskolákban 942 tanteremben, 849 rendes és 77 segédta* 
nitó vezetése alatt 49720 gyermek részesült oktatásban. Kerültek



224

nélkül alkalmazott 3242, azaz 13’82%. Nem volt oklevele 100 ta
nitó közül az áll. iskolákban 2-nok, a községiekben 6*nak, a mózes
v. 7*nok, az egyesületieknél 9*nek, a magánintézetekben ll*nek, a 
r k , ref. s ev.-nál 13—13 nak, a g. kelőiteknél 27-nek, a g. kath. 
29»nek, az unitáriusoknál 31*nek.

A tanítók közt volt 20,470 re desés 2987 segédtanító. 517 
volt lelkésztanitó. Férfitanitó volt 20,794, nőtanitó 2663. Aránylag 
legtöbb nőtanitót alkalmaztak a magán s társulati iskolákat nem 
számítva, az állami, községi s mózes v. hitfelek, iskolákban. Az 
állami iskolákban voit 1243 tanitó közt 345 nő, a községiekben 
3851 tanitó közt 845 nő, a mózes v. iskolákban 947 tanitó közt 
90 nő.

A tanítók közül a magyar nyelvet anyanyelvi képességgel 
bírta 19,720 tanitó (87 07%), a magyar nyelvet érthetően beszélte 
900 (3.84%), a magyar nyelvet csak értette, do nem beszélte 1635 
(6.97%), a magyar nyelvet nem bírta 1202 (5.11 °/0). A megelőző 
évhez képest némi haladás észlelhető, do a helyzetet a jelentés 
„korántsem megnyugtatónaku mondja. A miniszternek e tárgyra 
kibocsátott 1885. május 28 án kelt rendeletét annak idején közöltük. 
Legtöbb magyarul nem tudó tanitó van az evangélikusoknál, gör. 
kath. és gör. keleti iskolákban, legkevesebb a reformátusoknál
0.2%, állami iskolákban 0.7% s mózes vallásunknál 2.5%.

A népnevelési intézetekre az 1884/5 tanévben költöttek tizen
három milliót 419,968 frt, mely összegben a beszerzési s kezelési 
költségek nincsenek föltüntetev, s a mely összeg egyáltalán csak 
megközelítőleg jelzi a valódi kiadásokat.
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Kitűnik, hogy minden egyes rendes tanító átlagosan 152 írttal 
javadalmaztatok, minden segédtanító 304*4 írttal dologi kiadás 
minden állomás után 138*8 írt, tavali költség volt 12.917,473 frt, 
idei többlett 502,495 forint.

A tanítóképző intézetek állapotát ezúttal csak általánosságban 
ismertetjük. Összesen volt 70. Az intézetek közül volt, 24 áll. 24 
r. k., 4. g. k., 3 g. k., 4 ref., 10 ev. s 1 móz. v. Továbbá, foko
zat szerint: 67 elemi, 3 polgári. Végre a növendékek nemét to* 
kintve : 54 tanítókat 15 tanítónőket képző s 1 vegyes term. inté
zet. A növendékek száma 3673-ra rúgott, 2629 férfi s 1044 leány. 
Ev végén volt 3398 növendék, 2412 férfi, 986 leány, férfiak száma 
a megelőző évhez képest 229<czel, a leányoké 5 tel apadt. A 
3398 növendék közül 2420 (71*3°/o) 206.532 frtnyi segélyt illet 
ösztöndijt kapott tanulmányai folytatására. Tanár volt összesen 
656. 15*tel több mint tavai. Rendes tanár 308, segédtanár 70, ki* 
segítő 170, hitoktató 108. Az intézetek fentartására 871,552 frtnyi 
költséggel járt 103,117 írttal több mint a megelőző évben, moly 
többlet helyesbített számítás eredménye. Az év folyamában kiadatott 
984 elemi és 59 polgári isk. tanítóságra képesítő oklevél.

Levél a szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerk. Ur !

Miután a kezdet nehézségeit dicsőséggel leküzdötte már a „Tanitóbarát* 
a legirigyebb ellensége sem foghatja többé rá, hogy nem felel meg teljesen 
a nevének. És enuek mi tanítónk szivüukből örvendünk ! S én azért egész lé
lekkel — mindenek előtt — gratulálok Önnek !
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Öröm a szemnek is s igazán büszke lehet minden jó érzésű tanító, látva : 
mily lelkesült elszántsággal lobogtatja a zászlót e folyóirat, azt a zászlót, 
melyet kitűzőit s melyre minden elfogulatlan, őszinte barátja a tanügynek 
megelégedéssel tekint. Az előtt — Ítélve a hivatalos és a legtöbb nem hivatalos 
tanügyi lapok után — azt hihette a tájékozatlan szemlélő, hogy nagy Magyar- 
országban a tanítók helyzete — s ezzel kapcsolatban a tanügy — tán sem
miféle javítást nem igényel, — tán e tekintetben minden a legszebbon vi
rágzik............

S ime, alighogy kibontja a haladás lobogóját a „Tanitóbarát", egymást 
törve rohannak jobbjaink alája s bátor lélekkel és őszinte szavukkal ecsetelik 
a számtalan, czifrábbnál czifráLb bajokat, nyomorúságot, mely megkötözve 
tartja a népnevelés múzsájának alkotó kezeit.

És ha figyelemmel kiséri valaki e mozgalmat, meggyőződhetik; misze
rint — átaiáu véve — nincsen tova kezek közé téve hazánkban a nópnevelés 
ügye. Ahol annyi javítani való van mint nálunk s ahol magában a tanítóság
ban van meg mégis az érzék, szándék és akarat ahoz, hogy a bajokat fölis
merje s azoknak gyökeres orvoslására a gyógyszert megtalálja s arra egyene
sen rámutasson ott bűnbakokul többé a tanítókat megnevezni nem lehet ! Ott 
mások a bűnösök.

íme csak : milyen szépen fejti tel a „Tanttóbarát" (a Balogok, Németh, 
Pandúr, sőt még egy buzgó pap jeles tollával is) az égető bajok egész soro
zatát : a tanítóknak s z é g y e n l e t e s  a n y a g i  h e l y z e t e ,  — a t a 
n í t ó i  v á l a s z t á s o k  k ö r ü l i  b o t r á n y o s  s z a b á l y t a l a n s á 
gok ,  — a tekintélyt gátló körülmények, — egyeseknek (s testületeknek) a 
tanítók fölött gyakorolt basáskodása, btb., stb. Mind megannyi olyan bajok, 
melyeknek egyike is teljesen elég volna ahoz, hogy a népnevelés szekere örökre 
megfenekeljen — pocsolyájában.

S honnan várjuk a segítséget.
A’ bizony szt. igaz, hogy akkor akár ítélet napjáig sem haladunk egy 

kakas lépetnyit se, ba szép gyáván (!) összetesmük a kezeinket, várva 
a „hagyományos sült galambra" s türjük példás birka megadással sanyarú 
sorsunkat!

Előttünk a kibontott zászló, kartársak! seregeljünk alája mind egy lá
big! kövessük lelkesült bátorsággal az elül menőket: tárjuk fel híven s őszin
tén bajainkat a világ előtt! Szent meggyőződésem — b az lehet mindnyájunk* 
nak — miként „az egyesült erő" szent akarat csakhamar legyőzi az aka
dályokat és mi aztán nemsokára vidám és megelégült lélekkel moudandjuk el : 
most aztán a rendes utón megyünk, csak előre!

Talán bnzditólag fog hatni a megindult mozgalom közepette, ha egyes 
egyéneknek, a tanügy szolgálatában végig küzdött harczát e folyóirat hasáb
jai nyilvánosságára hozzuk ; miért is jelezem, hogy jövőre (ha az i. t. Szerk ur 
megengedi egy veterán kartársunknak küzdelmeivel, melyből ő győzelemmel 
került ki, a t. olvasókat meg fogom röviden ismertetni.

Addig is Isten velünk és szent ügyünkkel !
Maradok az i. t. Szerk. urnák őszinte híve

Náprádfán, 1836. okt. 14. G. Endre
--------------  néptanító.

*) Szívesen elvárjuk 1
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W arga Ferencz.
Olvasóink bizonyára szívesen veszik, ha a múlt hónapban 

elhunyt derék veterán tanügyi munkásról néhány életrajzi vo- 
nást közlünk.

Született 1823*ban jul. 29'én Vers Miden, Baranyamegyében. 
Szülői szegények voltak, nem tanitathatták, miért is privát órák jö
vedelméből tartotta fenn és képezte tovább magát.

Eleinte gyakornok volt Linczenburger szajki tanító mellett 
azután segédképen működött születési helyén, később pedig 
Egerághon.

Mint 19 éves ifjú ment Pécsre a képzőintézet egy évi tanítási 
folyamát hallgatni.

Mint okleveles segédtanító Lancsukon és Dárdán tanított, ké
sőbb pedig Bpesten 200 frt fizetéssel.

A szabadságharezban ő is részt vett, s ennek elmúltával Bony- 
hádra ment főtanitónak. Itt megnősült és buzgón tanította a népet 
6 évig. Ekkor Pécsre nevezte ki a cs. k. helytartóság, a hol meg* 
kezdé tanügyirodalmi működését.

Itt adta ki Szauter Antallal, a máig is nagybecsű „Népnevelők 
kalauza** czímü évkönyvet és itt indította meg a „Kalauz** czímü 
paed. heti közlőlapot.

Az általa szerkesztett „Tanügyi füzeteként bizonyára ismerik 
idősebb kartársaink.

Kissé felekezeti szinü, de azért igen érdekes kis lap volt. 1879' 
ben elkeseredve a sok ellene intézett támadás miatt, a melynek min
den lapszerkesztő ki van téve, lemondott róla s magányba vonult.

Zajos, hányt-vetett volt szegénynek az élete, használni akart 
mindenkinek, mégis sokan bántották, és sok lelki fájdalmat okoz
tak neki.

Legyen most nyugalma, örök békessége.
Pécsi tanító.

IR O D A L O M
Megjelent a „Néptanítók Naptárának" második kiadása, ugyanazon tarta

lommal, mint az első. A sajtó és egyesek elismerőleg nyilatkoztak naptárunk 
felől, de legszebb bizonyítvány az, hogy kénytelenek voltunk újra nyomatúi. 
Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk.

A szerelmes történetekből ismét szolgálhatunk t. olvasóinknak a ked
vezmény áron, habár ezúttal csupán 300 példány van rendelkezésünkre bocsátva.
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M I  U J S Á  G?
A Tanitóbarát jövő évi számai mindig a hónapok közepén jelennek meg. 

így tehát a januáriusi szám a jövő hónap 15. és 20 -ika között várható.
A „Pécsi Figyelőu nov. 6 iki számából vesszük át a köv. sorokat: „Mint 

szerető atya az ő távollevő kedves gyermekeit, — gyüjté maga köré Sehwe- 
rer Nándor esperes és kerületi tanfelügyelő okt, 28-án a szt.-lőrinczi esperes 
kerület tanítóit, hogy velők az őszi értekezletet megtartsa. — A gyűlésen 
Somsich Sándor ózdi tanító bemutatta a Budapesten Ziegler Géza tanító szer
kesztése alatt megjelenő „Tanitóbarát" cimü havi közlönyt, mely címének meg
felelőig a tanítók igaz barátja s miut ilyen azok érdekeiért nyilt sisakkal 
küzd, mondván; „Emeljük a tanítók társadalmi s anyagi helyzetét, s emelve 
lesz a tanügyön, mert mindaddig, mig a tanitóknak a megélhetés nehézségei
vel kell küzdeniük, nem kiizdhetuek teljes erejükkel a tanügyért." — A Ta
nitóbarát kezdeményezése folytán nyilt mozgalom indult meg a tanítók köré
ben, határozati javaslatot terjeszteni a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
utján az or3zágyiilé3 elé, nem jajgatva, rimánkodva többé, de most már köve
telve helyzetünk javítását, mely már már tarthatatlanná válik úgy a magunk, 
mint a tanügy kárára. A Tanitóbaiát aug. szept. és okt. havi számaiból felol
vastattak a megindult mozgalmat tárgyaló egyes czikkek, tanitóegyléti határo
zatok, mely után egyletünk is egyhangúlag s lelkesedéssel kijelenti, hogy so
rakozik a „Tauitóbarát" kibontott zászlója alá, magáévá teszi a meg
indult mozgalmat, azon óhaj kifejezésével, vajha minden tanitóegylet min
den tanító, barátjául fogadva a Tanitóbarátot, magáévá tenné .az ennek 
kezdeményezése folytán megindult, társadalmi s anyagi helyzetünk javításával 
tanügyi felvirágozását czélzó mozgalmat, annyival is inkább, mivel csak szoros 
összetartás mellett érhető el a czél, mit a Tanitóbarát eléje kitűzött, mely czélt 
elérni minden tanítónak érdekében áll !tf

Szép bekötési táblákat készített lapunkhoz Hirhager Károly könyvkötő 
(Bpcst., V. Árpád-utca 14.) Ára 50 kr. Ajánljak olvasóink figyelmébe.

Lapunk jelen számához zenemelléklet van csatolva.

TÁRSALGÓ.
Felelet.

Az uj iskolát és tanítói állást felállítani akaró község a régi 
tanítótól nem veheti el az eddig élvezett jövedelmet, ha ez valami 
okirattal biztosítva van, s pláne ha a felsőhatóság által arra utasit- 
tatott, a mire ön írja. Ez csak olyan para^zt-furfang, a melyet azon* 
bau a törvények igénybevételével meg lehet semmisíteni. Tessék a 
szolgabiróhoz fordulni, ha ez nyolcz nap alatt nem intézkedik, ott van 
az alispán.

Agárdy S.

Szerkeszti és kiadja : Z ie g le r  G é za ,♦

Nyomatott Gross Gusztáv és társánál Győrött 1886.





Lapunkat nem erőszakoljuk senkire. Ezen 
szám megtartása sem jár semmiféle kötelezett
séggel. Mindazonáltal szívesen veszsziik. ha azok. 
kik a lapot járatni nem óhajtják, ezen számot 
visszaküldik. A második számot csupán előfize
tőinknek fogjuk megküldeni.


