
vánja, hogy az Eötvös-alap megteremtőjéről ne 
fe  ledkezzék meg a gyűlés. Péterfy  Sándor emlékét 
a gyűlés jegyzőkönyvileg  örökíti meg. — Szóltak 
még a tárgyhoz Fischer Ignác Verbóról s vasadi 
Balogh Lajos Gyúróról. Szavazásra bocsátván el-
nök a kérdést, Győrfy  indítványa elfogadtatott.  A 
tett javaslatok G y ö r g y Aladár indítványára az 
Eötvös-alap bizottságához tétetnek át. Steiner Ist-
ván, ki az alap ügyében oly sokat fáradozott,  — 
mozgósítva lett s több k' rtársa nevében üdvözlő 
táviratot küldött a gyűléshez, mely felolvastatván, 
éljenzéssel vétetett tudomásul. 

E tárgy elintézése után a törvény revisiója 
került tárgyalás alá, mely egyik legfontosabb  tár-
gya az egyetemes gyűlésnek. Péterfy  előadó él-
jenzés között lépett a szószékre s a gyűlés feszült 
figyelme  között mondta el annak szükségességes-
ségét, hogy a törvény egyes pontjainak módosí-
tása immár elkerülhetetlen. A süket-némák s va-
kok tanítására hivja fel  különösen a gyűlés figyel-
mét. A törvény revisiójára vonatkozólag óhajtaná, 
ha a közoktatási tanácsnak erre vonatkozó javas-
lata fogadtatnék  el. E javaslat a néptanitók kívá-
nalmainak a tanitó-egyletek által kifejezett  óha 
jóknak legjobban megfelel.  Zajos helyeslés között 
ecsetelte főleg  a zsidó tanitók nyomorát s ama 
szomorú helezetet, melyben ez elhagyott tanitók 
sinylenek. Óhajtaná, hogy ezek sorsán segitendő, 
még e gyűlésből egy tisztelgő küldöttség menesz-
tessék a miniszterhez. Kívánja, hogy a törvény ne 
tegyen különbséget a községi és felekezeti  isko-
lák között. A felekezeti  tanitók sok tekintetben'.ki 
vannak véve a törvény védelme alól. — Sok van 
köztük igaz, kik egész műveltségűket csak a ha-
rangkötél mellett szerezték. 

Indítványozza, hogy mondja ki a gyűlés, mi-
szerint a törvény revisióját égető szükségesnek 
tartja s kérvényt intéz a törvényhozó testülethez, 
hogy ez a népoktatásitörvényt a közoktatási ta-
nács munkálata s az egyes tanitó-egyletek által 
beküldött javaslatok alapján módosítsa. — Az elő-
adót beszéde végével a gyűlés lelkesülten megél-
jenezte. 

Az előadó után Bálint Mihály ceglédi tanitó 
szólal fel  s az egyes pontok birálgatásába bocsát-
kozik, hangsúlyozva különösen az iskolamulasztók 
szüleinek megbüntetésére vonatkozó hiányát a tör-
vény ezen szakaszának. Kimondatni kívánja tör-
vény által, hogy a képzőintézeti tanárok egyenlő 
fizetéssel  bírjanak a középtanodai tanárokéival, — 
óhajtja továbbá, hogy a tanitóképezdékbe csak a 
középtanoda 6 osztályát végzett növendékek vétes-
senek fel;  a tanitók tekintélye érdekében óhajtja 
ezt. A fizetésre  nézve szintén határozott javaslatot 
nyújt be. Egyébiránt az előadó nézetét egészben 
magáévá teszi. 

Mikula Antal, Modorból, szólal most fel  s a 
pozsonyvidéki tanitó-testület nevében indítványoz-
za, hogy a képezdei növendékek a hadkötelezett-
ség alól vétessenek ki, legalább azon időre, mig a 
tanfolyamot  elvégzik. Beszédét helyesléssel kisérte 
a gyűlés. 

Schwarz Mór hódmező-vásárlielyi tanitó, az 
általános népiskola felállítását  óhajtja, a népokta-
tás ügyét a felekezetek  kezéből egészen ki akarja 
ragadni. Éljenzés és taps kisérte e beszédet. 

Schön Bernát győri tanitó Péteríinek köszö-
netet kiván szavaztatni a zsidó tanitók érdekében 
tett meleg felszólalásáért. 

György Aladár indítványt nyújt be, melysze-
rint mondja ki az egyetemes gyűlés, hogy a ma-
gyarnyelv tanításának kötelezővé tételét külön 
kérvény által is szorgalmazni fogja  az országgyűlés 
előtt. 

Schmid Boldizsár pécs-bányatelepi tanitó az 
iránt szólal fel,  hogy a tanterv az osztatlan isko-
lák számára más legyen, mint a külön tanítóval 
bíró népiskolában. 

Goldberg J. Pápáról a nyugdij-törvényből ki-
zárt tanitók érdekében szólalt fel. 

V. Balogh Lajos kimondatni kéri, hogy a tör-
vény revisiója alkalmával mondja ki a törvényho-
zás, hogy a tanitókat tanügyi kérdésekben min-
denkor meghallgatja s őket a tanügyi közigazgatás-
ba beosztja. 

Rebevits Imre Pécsről a tanitók fegyelmi 
ügyében emel szót s indítványozza, hogy az egye-
temes gyűlés monüja ki, hogy az iskolaszéki és 
közigazgatási bizottsági tagság összeférhetlen. 

Győrfy  Iván és Tanos Imre a tárgyalás be-
fejezése  mellett emelnek szót. 

Hecht Mór a módosítandó pontok egybeálli 
tását a tanitó egyletek szövetségét létesítendő bi-
zottságra óhajtja átruháztatni. 

Az előadó Péterfy  Sándor szólt még s az el-
nök a beadott indítványokat szavazás alá bocsátja. 
Az egyetemes tanitó gyűlés az előadó által beter-
jesztett határozati javaslatot nagy többséggel elfo-
gadja. — Elfogadtatott  ezután György Aladár és 
Goldberg indítványa is, valamint Mikula Antalé 
is. Reberits Imre, valamint Balogh Lajos indítvá-
nyai elejtettek. 

Győrfy  Ivánnak azon indítványa, hogy a moz-
gósított hadköteles néptanitók családjai számára a 
tanitó-egyletek körében gyűjtés rendeztessék, za-
jos helyesléssel elfogadtatott. 

A népiskolai törvény revíziójának tárgyalása 
ezzel befejeztetett. 

Az ülés egyik tárgya lett vclna még a nép-
könyvtárak ügye, ez azonban minthogy a tagok 
oszladozni kezdtek, e gyűlésről elmaradt s a csü-
törtöki ülésen vétetett tárgyalás alá. 

Az ülést délután 2 órakor az elnök berekesz-
tette. 

* 

A kisdednevelök országos egyesülete 21-én d. 
után 5 órakor az országház 1. sz. termében szép 
számmal látogatott közgyűlést tartott. A gyűlést 
P. Szathmáry Károly elnök nyitotta meg, üdvö-
zölve az egybegyűlteket. Ezután az elnök felolvasta 
azon költeményt, melyet Brunswik Teréz emlékére 
irt. A közgyűlés a szerzőt megéljenezte s a költe-
ménynek a holnapi közgyűlésen leendő elszaval-
lással Dapsy Lászlót bizta meg. Az elnök után a 
„Nevelési szakközlöny" által az elnökség ellen fel-
hozott vádakra hivta fel  a közgyűlés figyelmét  s 
kijelenti, hogy ha a közgyűlés e vádaknak helyt 
ad, ő az elnökségről az ügy érdekében lemond. 

Az elnök kijelölése folytán  jegyzőknek Dapsy 
László és Völgyi Lajos választattak meg. A pénz-
tár megvizsgálására három tagu bizottság külde-
tett ki. Kubány Mihály olvasta fel  ezután titkári 
jelentését, melyet a közgyűlés helyeslőleg tudomá-
sul vett. Most a közgyűlés áttért azon általános 
kisdednevelő intézeti szabályok tárgyalására, me-
lyeket Fodor Lajos hódmezővásárhelyi kisdedövó 
terjesztett elő. E szabályzat vitára szolgáltatott al-
kalmat, melyhez különösen dr. Peregrinyi Elek, 
Dömötör Géza, Kozma Dénes s a nők közül is 
többen szóltak hozzá. Beható vita után némi mó-
dosítással a szabályzat elfogadtatott  s több pél-
dányban ki fog  nyomatni s a kisdedóvók között 
szétosztatni. Az alapszabályok módosítására került 
a sor. A tárgyalás folyamán  felmerült  a vidéki kö-
rök alakítása is. Erre nézve abban történt megál-
lapodás, hogy a vidéki kisdedóvók egyesüljenek 
valamely néptanító egylettel s képezzék ennek egy 
szakosztályát. Majdnem egy teljes órát vett igény-
be az alapszabályok módosítása. Élénk eszmecsere 
után a kivánt módosítások eszközlésével az alapsza-
bályok elfogadtattak.  Az egyesület másnap 22-én 
délelőtt 8 órakor az országház nagy termében is-
mét ülést tartott, melyen Komjáthy György elhunyt 
tagról olvasott fel  emlékbeszédet Fodor Lajos. Az 
ülésnek a késő est vetett véget. 

— o — 

Aug. 22-én a tanító-gyűlés szünetelt, csak az 
egyes szakosztályok tartottak előadásokat. 

— Aug. 23. — 
A 23-iki nap jelentőségteljes nap volt a nép-

tanítókra nézve. — A napirendre négy igen fontos 
tárgy volt kitűzve. A gyűlés époly látogatott volt 
mint az első napon. , 

Molnár Aladár délelőtt 9 órakor megnyitván 
a gyűlést, a jegyzőkönyv vezetésére Luttenberger 
Ágostont kéri fel. 

Melegen emlékezett meg elnök ezután Hor-
váth Mihályról, ki ugy is, mint hírneves történet-
író, ugy is, mint 1848-ban volt kultuszminiszter s 
utóbbi idődén a közoktatási tanács elnöke, méltán 
érdemli meg, hogy elhunyta alkalmával a magyar 
tanítóság róla megemlékezzék. A gyűlés általános 
helyeslése között ugy H. Mihálynak, mint Tavas-
sy Lajos, a közoktatásügy iránt rajongó lelkese-
déssel viseltetett, nemrég elhunyt tanférfiunak  em-
léke jegyzőkönyvileg  megörökittetetik. 

A mai gyűlés első tárgya a népkönyvtárak 
ügye volt. 

Az előadó Vass Mátyás (Szegedről) a nép-
könyvtárak szükségességét bizonyítgatva felemlíti, 
hogy a népiskolából kikerült gyermeknek felnőtt 
korában alig van alkalma és módja szerzett isme-
reteit érvényesíteni. A népkönytárak felállításánál 
nem szabad mellőznünk az iskolát. Indítványozza 
ezután, mondja ki az egyetemes gyűlés, hogy az 
ifjúsági  és népkönyvtárak a népiskolai nevelés ki-
egészítő részét képezik, továbbá hogy a népkönyv-
tárakból minden oly mű kizárandó, mely politikai 
avagy felekezeti,  vagy tisztán tudományos célból 
Íratott; a babona kiirtására népies nyelven Írandó 
munkára pályadíj tűzessék ki s végül kéressék fel 
a közoktatási minisztérium, hogy a népkönyvtárak 
terjesztése céljából az évi költségvetésbe bizonyos 
összeg vétessék fel.  Az előadót beszéde végével 
megéljenezték. 

Á napirend második s igen fontos  tárgya a 
tanitó-egyletek szövetsége volt. 

Györgyösy Rudolf  előadó (Aradról) a szövet-
ség célját fejtegetve  óhajtandónak tartja, hogy a 
szövetség az aradvidéki tanító-egylet által kidol-
dogozott s már ismert alapszabálytervezet alapján 
hozatnék létre. Mély figyelem  és érdeklődés közt 
szól a szövetség történetéről s indítványt nyújt be, 
melyben különösen a munkafelo«ztásra  fektet  súlyt. 
Beszédét zajos éljenzéssel kisérte a gyűlés. 

Somlyai József,  fővárosi  tanitó szólalt most 
fel  a budapesti tanitó-egylet nevében, mely első 
hozta volt létre 1872-ben a szövetséget. A tanitó-
egyletek szövetségének megalakítását különösen a 
nemzeti tanügy önállósítása, a helyes tanügy szer-
vezés s főleg  a tanügyi közvélemény megteremtése 
céljából látja szükségesnek. Hozzájárul az előadó 
indítványához. 

Péterfy  Sándor a szövetség eszméjét magáévá 
teszi s óhajtja, hogy az egyetemes gyűlés az ara-
diak által kidolgozott szabályzatot elvben fogadja 
el s a kivitelre nézve egy végrehajtó bizottságot 
küldjön ki. Melegen emlékszik meg ezúttal Rill 
Józsefről,  a volt szövetség elnökéről, kinek nevét 
említve, a gyűlés lelkes éljenzés és tapsviharban 
tört ki, mely csak akkor szűnt meg, midőn Rill 
helyéről felállt,  s magát a gyűlés előtt meghajtotta. 

Péterfynek  azon indítványa, hogy a most lé-

tesítendő szövetség teljesen ignorálja a volt szö-
vetséget nem fogadtatott  el. 

György Aladár nem óhajtja, hogy a gyűlés a 
részletekbe bocsátkozzék. 

A tanitó-egyletek szövetsége letárgyaltatván 
a sor az iskolai takarékpénztárnak kérdésre került. 

A tárgyalás, mely eddig valóban elismert 
nyugodtsággal, parlamentaris módon folyt  le, most 
kicsapott rendes medréből s szenvedélyessé fajult. 
Az elnöknek töbször ke'lett felszólalni  a zaj miatt. 

Mint előadó Lábos Imre szólalt fel  először is 
ez ügyben, gyenge hangja miatt csak indítványát 
olvashatta fel,  melyben az intézvényt melegen 
ajánlja felkarolásra. 

Többen szóltak a javaslat mellett, nevezete-
sen Hercog Emil, Rónay Ferenc, Warga István, 
Péterfy  Sándor s maga Weisz Bernát is, mig el-
lene csak Goldberg emelt szólt, bár erre sem volt 
szükség, mert másfél  órai zajos vita után az elő-
adó indítványa elvettetett s Péterfy  Sándor azon 
indítványa fogadtatott  el, hogy tanulmányozás vé-
gett az ügy tétessék át a már kiküldött végrehajtó 
bizottsághoz. 

Utolsó tárgya a mai gyűlésnek a vallás-okta-
tás kérdése volt. 

György Aladár, mint előadó, röviden indo-
kolva a következő indítványt terjeszti elő : A ma-
gyarországi tanitók harmadik egyetemes tanitógyü-
lése óhaját fejezi  ki, hogy a hittan mint a nevelés 
s okszerű lényeges kiegészítő része más tantárgyak-
kal összhangzatban s ugyanazon elvek szerint adas-
sék elő. Evégből szükségesnek tartja, hogy a pa-
pok, mint törvényes hitoktatók kivétel nélkül ré-
szesüljenek padagogiai képzésben s mint hitokta-
tók a tanítókkal ugyanazon iskolai rend és fegye-
lemnek legyenek alávetve ; szükségesnek tartja to-
vábbá, hogy miután az ethikának az egész neve-
lést át kell hatnia, az etliika tanítására, a tanitók 
a képzőintézetekben képesittessenek; erre vonat-
kozólag külön kézikönyvek  dolgoztassanak ki. 
Ezen okból, megbízza az egyet, gyűlés a szövet-
ség bizottságát, hogy ily irányban s ily elvek alap 
ján igyekezzék, ugy a kormány s egyházi hatósá-
goknál, mint társadalmi téren működni. 

Az indítványhoz hozzászóltak : Sándor A. Tol-
dy László, Karancsy Dániel, Győrfy  Iván s végül 
még az előadó, mire a beadott indítvány egyhan-
gúlag elfogadtatott. 

Tanárky Gedeon, államtitkár üdvözölte most 
az egyetemes gyűlést a kormány nevében, beszéde 
lelkesedést idézett elő, — s az elnök inditványára 
jegyzőkönyvileg  köszönetet szavaztak neki. 

A napirend ezzel ki lévén merítve, az egyes 
szakosztályok részéről történtek még bejelentések, 
melyeket a nagy gyűlés egyszerűen tudomásul vett. 

Molnár Aladár elnök inditványára a gyűlés 
köszönetet mondott végül a képviselőháznak ille-
tőleg a háznagynak a terem átengedéseért, továbbá 
a fővárosnak,  a gazdasági egyesületnek, s mind-
azoknak, kik értekezésök által emelték a gyűlés 
jelentőségét s ezzel a harmadik egyetemes tanitó-
gyülést befejezettnek  nyilvánította. 

Vass Mátyás inditványára a gyűlés Molnár 
Aladárnak jegyzőkönyvileg  köszönetet szavazott. 

Az egyetemes tanitógyülés ezzel d. u. 2 óra-
kor befejeztetett. 

L E G Ú J A B B . 
Bécs, aug. 25. S z a p á r y altábornagy jelenti 

Dobojból, hogy a 20 hadosztályt e hó 23-án ismét 
megtámadták a fölkelők  a Boszna jobbpartján. 

A küzdelem délelőtt n'/, órától este 8'j, óráij; 
tartott. A fölkelők  először a balszárnyat támadták 
meg, melyet a 78. tartalékezred képezett. A fölke-
lők ugy látszik, a Boszna hidját akarták hatalmuk-
ba keríteni, de a 70. ezrednek oda rendelt 2 szá-
zada szuronyszegezve visszaverte őket. Ekkor a 
fölkelők  azonnal visszavonultak Grabszkáig. 

A centrumunk ellen intézett támadás még 
csak most fejlődött  ki. Legélénkebb volt a 29. ez-
red küzdelme. A fölkelők  végre mindenütt vissza-
verettek. 

Pétervár, aug. 25. Az „Ag. Russe" az angol 
konzulok jelentése által indokolt angol jegyzékkel 
és a „Times" cikkével szemben — mely szerint az 
orosz hatóságok állitólag egyetértettek a bolgá-
roknak a muzulmánokon elkövetett kegyetlensé-
geikkel — kijelenti, hogy ez sértő gyanúsítás, a 
mely ellen tiltakozik Lobanoff  és Dondudoff-Kor-
zakoff  hercegek jelleme, a kiket tökéletes gentle-
manok gyanánt ismer a világ, nem különben az 
orosz katonaság jószívűsége is. Az „Ag. R." ebből 
azt következteti, hogy Stlisbury szándékozik meg-
kezdeni Oroszország ellen a harcot, hogy előké-
szítse Angliának túlkapásait, befolyását  és közbe-
lépését még Bulgáriában is, és hogy most gyakor-
latilag akadályozza meg azt, a mit a berlini kon-
gresszus megállapított. Az „Ag'. R" kijelenti, hogy 
az orosz kormány szembeáll a tulkapásokkal és 
meg fogja  óvni tudni a berlini szerződés [érteimé-
bon az okkupáció tartamára nyert jogait. 

B e l g r á d , aug. 25. Hitelt érdemlő tudósitá-
sok szerint 20 tábor nizam és 300 felkelő  ékelte be 
magát a főhadiszállás  és Szapári hadosztálya közé 
és az összeköttetést a két haderő közt fenyegeti, 
nemkülönben Jovanovics altábornagy összekötte-
tése Mostarral is fenyegetve  van. 


