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Havi Itö/.lő,
Megjelenik minden hó közepén. 

E l ő f i z e t é s i  n v n  :
Kél évre . . . .  1 frt.
Egész évre . . . . !í frt.

Jnniiis.
A lap szellemi «'s anyagi részé! illet.'.

küldemények igy rimezendnk : 
„Tanitóhitr;<t szerkesztőségének 

Budapest. I. Lovasut 4. s / . “
kéziratokat nem adunk vissza.

í̂ *climi<lt János,
szihalmi néptanitó.

Napjainkban az életrajzokkal rendesen nagyobb politikai, tár
sadalmi, irodalmi vagy más eféle események vannak összekapcsolva ; 
ma csak a szellemi tehetségek kiváló alakjait szokás magasztalni : 
az önzetlen egyszerű és tiszta jellem vajmi keveset van a sajtó 
által méltatva. Egy néptanitó önfeláldozó és a messze jövőbe ki
ható munkássága a nyilvánosság előtt alig emlittelik, nem hogy 
kitüntetésben vagy elismerésben részesülne.

Egy ilyen fáradhatlan munkássága által széles körben ismert 
veterán néptanítóval akarom jelen alkalommal tanító barátaimat 
megismertetni.

Scbmidt János szihalmi néptanitó, az a kit c b. lap hasábjain 
bemutatni szerencsém van.

„ Virágnak az illat,embernek a jellem adja
Scbmidt János az egri egyházmegyei rom. kath. néptanítók 

egyik kiváló alakja ; vallásos és hazafias érzelmű tevékeny nép
tanitó. Buzgóság és lelkiismeretesség hivatala betöltésében, önzetlen 
emberbaráti szeretet és igazi magyaros becsületesség képezik jelle
mének alapvonásait.

47 éve már, hogy a szerény néptanítói pályán működik. Sze
retik őt nemcsak tanítványai, — hanem mindenki, a ki csak ismeri. 
Megható azon szeretettel párosult tisztelet, mely őt miuden oldalról 
környezi. Jelszava „becsüljetek mindenkit, hogy megbecsültessetek 
— nála legfényesebben van igazolva. A ki csak egyszer is látta és 
beszélt vele, az biztosan kedvesen emlékszik vissza iochmidt bácsira. 
Széles ismeretei és tapasztalatai alapján mindig következetesen, a 
tárgyat kimerítően fejtegetve beszél. JL)e nemcsak szakismeret, hanem 
általános és társadalmi műveltség tekintetében is kiválik ó tár
sai közül.

Ha a n ép  között van, m in d ig  o k ta t. L eer eszk ed ik  a nép g o n 
dolat-köréhez és fe lfo g ó -k é p e ssé g é h e z  ; szó v a l ő k ö z sé g é n e k  valód i 
atyja, tanácsadója. 47 é v e s  ta n ito sk o d á sa  a latt S z id a lo m n a k  —  v 
vés kivétellel —  m in d en  50 é v e n  alul levő tag ja , lábain ál ü lt, ta 
nításait hallgatva. .. ..

Hogy az egyházmegyében kartársai mennyire szeretik, eleg
fényes bizonyítók azon remek kiállítású olajfestmény, mely íie* írni t
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János arezvonásait örökíti meg, és a melylyel kartársai 185í -ben 
megtisztelték. A képen e felírás olvasható „az egri egyházmegyei 
kántor-tanitók szeretett kartársaknak. 1857.“ Viszont ő is szereti 
sorsos társait. Ha valamelyik környékbeli kartársnak valami fontos 
ügye, vagy baja van, azt Schmidt bácsi magáévá teszi; széles kör* 
beu mozgó ismeretségénél lógva, fáradságot nem kiméivé, addig 
jön-megy, mig az ügy sikeres megoldást nem nyer. Mert hát 
Schmidt bácsit még a magasabb körökben is igen sokan ismerik : 
Günczy mint tanácsos, Sauiassa egri érsek, ép ugv ismeri és sze
reti, mint én. Hát ha még a szegény özvegy tanitónék és árvák 
érzelmeit le tudnám írni; háuy elhagyottnak karolta ő már föl és 
intézte el ügyeit : környékünkön ő valóságos gyámja a tanító öz 
vegyeknek és árváknak, kiket időnkint sorba látogat, hogy hely
zetük felől tudakozódjék. Községében is majdnem minden árvának 
gyámja.



alapjan tanította. Későbben pedig Stephani hangoztató módszerével 
megismerkedvén, a kerületi gyűléseken többször tartott erről gya- 
korlati előadást,

Pályája kezdetén még a tanításnál az úgynevezett mányiért 
(mamere) tartottak általában tanító tudománynak. De Sehmidt a 
jelesebb magyar és német neveléstant munkák tanulmányozása 
által már akkor is igen szép tanítás- ós módszertani ismeretekkel 
rendelkezett. Iskolája mintaiskola volt mindig. A segéd-tanítók 
örömmel siettek hozzá, hogy oldala mellett képezhessek magukat. 
Szihaltnon már akkor is rendesen jártak iskolába a gyermekek, 
mikor erről még törvény nem intézkedett. Kevés ember is vau 
bzihalmoD, pedig nem kis község — aki írni, olvasni és
számolni ne tudna. És ez mind a Sehmidt bácsi érdeme.

A germanizalás korszakában Sehmidt mindamellett hogy né
metül igen jól tudott beszélni, tagadta hogy németül tud, s igy a 
nemet nyelvet nem is tanította, mert mint jó hazafi, meg volt 
győződve, hogy : „nyelvében él a nemzet..“

Sehmidt az egyesületi életnek is nagy pártfogója. A mező- 
kövesd-harsányi esp. kér. tanítói egyesületének 1857 tol mindig 
alelnöke, s nem túlzók egy szemernyit sem, ha azt mondom, hogy 
vezére. Nincsen gyűlés, melyen Sehmidt vagy a nevelés és tanítás 
elméleti gyakorlati köréből, vagy a tanítók speciális érdekeit tár- 
gyazó értekezést föl ne olvasna, vagy szóba ne hozna. Egyesüle
tünket úgy az országos — miut az egyházmegyei központi gyűlé
seken ő szokta képviselni, és e tekintetben kartársai bizalmának 
mindig derekasan megfelelt.

Bokros érdemeinek szálai még más irányban is kiterjednek.
így például „az egri főegyházmegyei kántortanitói nyugdíj

intézet" létrejöttét, egyedül az ő fáradhatatlan munkásságának kö
szönhetjük. Néhai Rajner Károly püspök, egri nagyprépost, adta 
neki 1843-ban, még mint szomolyai káutor-tanitóuak az eszmét, 
akkor, a mikor azt kérdezte tőle a püspök, hogy miért nem há
zasodik meg.

— Oly szerény az állásom — mondá Sehmidt — hogy ott, 
hol jelenleg szolgálok, családom jövőjét nem tudnám biztosítani.

— Jó volna nektek egy penzió társulat — mondá erre a 
püspök.

Sehmidt csakugyan belátta, hogy a magányos élet nem sokat 
ér ; még az évben mogliázasodott. Sehmidt most már nem a magáé, 
hanem családjáé volt. Családjának jövője volt mindig szeme előtt. 
Mindenfelé az elhagyatottságnak legszoinorubb példáit latta az öz
vegyek és árvák között, és ilyenkor mindig öveire gondolt. A 
„penzió társulat" fölött gondolatokba merülve, mindig komoly volt. 
A püspök mondata folyton füleiben csengett. Miképen lehetne ezt 
keresztülvinni, volt minden gondolata. Már a 40 es években kar- 
társai közöl igen sokat megnyert, eszméjének, de mielőtt a meg
alakulásra a mozgalmat megindíthatta volna, hazafiságát a haza 
legszentebb ügye, a szabadság vedelnie más oldalról vette igen} be.

Az 1848/9-iki szabadság első napjának hajnala Schmidtet



Szihalmon találta. A szabadság védelmében, mint minden jó hazafi, 
<5 is tevékeny részt vett. Községének ifjaiból olyan gárdát képezett 
és állított össze, hogy képzett katonáknak is beillettek volna. A 
szabadságharcz lezajlása után meg is kapta érte a jutalm át: 
I8öl-ben, épen midőn övéivel ebédnél ült — elfogták, összes iro
mányait fölkutatták és lefoglalták ; őt pedig Pestre fölhurczolva 
haditörvényszék elé állították. A vizsgálati fogságot a magyar 
nemzet gyászos emlékű fogházában, az Újépületben töltötte. Bor
zasztó helyzete volt, mert akkoriban bizonyíték nem is kellett, 
elég volt a puszta gyanú, hogy valakit megrövidítsenek egy fejjel. 
Itc elég ideje volt Schmidtnek gondolkodni Rajner püspök monda
táról, mig végro egy magas jóltevő közbenjárása folytán félévi 
fogság után, megszabadult. Egy szép téli nap reggelén, épen mi
dőn családja a rórátéról hazaért, egész váratlanul otthon termett. 
Leirhatlan volt az öröm minden oldalról: a család a szeretett atyát, 
a község pedig vezérét üdvözölte.

Az absolut időben minden csoportosulás tiltva volt.
1854-ben Rudasy László egri főkántor és képzó’intézeti zene 

tanárt tanítványai és kartársai egy olajfestményü arczképpel tisz
telték meg. A leleplezési ünnepélyt látta Schmidt legalkalmasabb
nak arra, hogy az általa rég tervbe vett nyugdíjintézetet kartár
saival megbeszélje. A megjelent kartársak azonban ezt kivihetet 
lennek találták.

De Schmidt nem csüggedt el. Mint hajdan amjéni Péter, 
faluról-falura járt, tervét megismertetni kartársaival. 1856-ban egy 
felhívást bocsátott ki az egyházmegyei kántortanitói nyugdíjintézet 
létesítése ügyében, melyben csatlakozásra szólította föl kartársait. 
A kartársak jobbjai m int: Nagy János árokszállási, Simkovics 
Pál szentiváni, Batak János keresztespüspöki, Kóczián Ferencz 
gyöngyösi, id. Kóczián Alajos mezőkövesdi, Lemberkovics Alajos 
uégyesi kántor-tanitók stb. készséggel csatlakoztak hozzá, sőt id. 
Kóczián Alajos, mezőkövesdi főkántor az esetben, ha előlegesen 
pénzsegélyre volna szükség, saját tárczáját ajánlá föl. Most már a 
részvényes tagok száma fölött tájékozva volt Schmidt, csak az 
alapszabályok hiányoztak. Az alapszabályok tervezetét is hamarosan 
elkészítette.

Tervezetében ezen intézményt az egyházmegyei főpásztor 
védnöksége alá helyezve, egyházias szellemű intézménynek nyil
vánította, mert az absolut kormány védnökségét nem tartotta czél- 
szerünek. Határozott programmal ment Schmidt az akkori érsekhez 
Bartakovicshoz, kerve kartarsai neveben, hogy fogadná el ezen 
intézmény fővédnökségét. „Már magam is gondolkoztam ily intéz
ményről" — moudá az érsek — de nem hittem, hogy ti erre 
megérve volnátok.

„Jó, hogy az ügy alulról jön fel hozzám. Tegyetek ezután 
is a mit tehettek, majd mi is teszünk, a mit lehet". A jó lelkű 
érsek megígérte, hogy azon esetben, ha 10 0  részvényes tag aláírja 
magat a felhív ásnak, elfogadja a fővednökséget. A felhívásnak 
nem 100-, hanem 200 tag irta magát részvényesnek alá. A pénz-
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kezelést is az érsek vette kezébe. A klérus 10  ezer forintot adott 
de az alap óriási része (>3 ezer írt — a részvényesek alap- és 
tagsági dijaiból került ki. ^

így jött létre az „egri főegyházraegyei rom. katb. kántor- 
tanítók nyugdíjintézete" mely 30 év óta annyi elaggott tanítónak 
özvegy- és árvának eiiyhité meg nyomorát. Az önzetlen szeretetnek | 
fáradhatlan munkásságnak és kitartásnak legfényesebb példája tük
röződik vissza e nemes intézménynek minden mozzanatában.

Mint kántornak is példányszerü és eredménydus volt nmn 
kássága. Vallásos érzületét külsőleg is bebizonyította, a mennyiben 
egyházi teendőit mindig a legnagyobb áj tatossággal, a nép lelki 
épülésére végezte. A nép apraját nagyját a szabatos és szép egy
házi éneklesbe, melynek a vallásos érzületre oly nagy képzőhatása 
van, — teljesen begyakorolta.

A ki Szihalmon volt, az bizonyára látta már a maga nemé
ben páratlan szépségű kálváriát. Ez is Schmidt Jánost dicséri. Ház 
ról-házra járt, mig a hozzá szükséges költségeket meg nem szerezte. 
Ezrek és ezrek fillérei vetették meg a kálvária alapját. A község 
lakossága Schmidt — és a szent czél által ösztönöztetve a munka 
egy részét ingyen teljesítette, mégis 10 ezer forintba jött. Schmidt 
most ennek egyedüli független gondnoka.

A hol tenni kell és lehet, Schmidt mindenütt ott vsn. A 
miskolczi árvíz alkalmával szerencsétlenül járt családok részére 
tekintélyes mennyiségit könyöradományt gyűjtött össze. A népnevelés 
ügy érdekében, például a szegény gyermekek ruházatára, vagy 
taneszközök beszerzésére a sajátjából is igen sokat áldozott. Kü
lönben egész életén át mindig igyekező takarékos ember volt, de 
mindamellett igen barátságos magyar, vendégszerető házi gazda. 
Családjának jövőjét anyagilag igen szépen biztosította.

Nála szív és jellem ikertestvérek.
Daczára 67 éves korának és a 47 éven keresztül folytatott 

nehéz munkának, testben, lélekben ifjúnak mondható. Hivatalát 
még ma is pontosan tölti be. Jó humora és szellemi ereje még mai 
napig sem hagyta el. Egészsége és ruganyossága bámulatos.

íme itt vau derék kartársunknak rövid, hiányos vonásokkal 
vázolt élete, mely a magyar néptanítóknak méltán szolgálhat minta
kép gyanánt. Éljen még sokáig !!

J J Borsodi Tanító.

Néhány szó nyugdíj-törvényünk módosításához.
Most, midőn közel állunk nyugdíj-törvényünk módosításához, 

azt hiszem, érdekelni fogja e lap t. olvasóit jelen czikkem. 1  eit 
tájékozva kell lennünk a felől, hogy tulajdonképen mit is akarunk. 
Annyival inkább, — bogy annak idején minden egyesü et a- 
tározott utasítást adhasson a küldöttének és igy a miniszter altat 
kiküldött szakegyének módosítási javaslatának el- vagy el nem o
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^adásához, egyesületének nevében véleményt, illetve szavazás ese
tén lelkiismeretes meggyőződésből igent-, vagy nemet mondhasson.

Ha az állam hivatalnokainak jövőjét törvényen alapuló nyug- 
dij-intézmény által a kor igényeinek biztosítja, úgy mi 
néptanítók, már csak a jog és méltányosság tekintetéből sem ma
radhatunk hátrább a többinél. Nem akarunk a társadalomnak nyo
morultjai, páriái lenni ; sőt nélkülözhetlen tényezői vagyunk az ál
lamnak ; a kik kegyadományt nem kérünk : csak a magunkét kér
jük : a mi minket és utánunk mieinket, föláldozó szolgála
tunk után, az általunk közvetlen és közvetve történt befizetett 
összeg után, jogosan megillet. Vagy csak a szogéuy néptanító 
halna meg éhen és nyomorban, ha munkaképtelen lesz ! ? Csak a 
néptanító árvái lennének földönfutók, ha szülőik vagyontalanul 
elhalnak ! ? Oh nem ! erről már részben gondoskodott ugyan a 
törvényhozás akkor, mikor az 1875. évi XXXII-ik törvény czikket 
meghozta, — sőt már ezt megelőzőleg gondoskodtak maguk a 
néptanítók is némely egyházmegyében, mint például az egri- és 
kalocsai egyházmegyében, hol a főpásztorok támogatása mellett 
egyházmegyei illetve családi nyugdíj-intézetet létesítettek a saját 
kebelükből. De ezek épugy, mint az országos nyugdíj-intézet, csak 
épen az éhhaláltól mentették meg eddig is a szegény elnyomorodott 
tagokat és családokat.

Az egyházmegyei nyugdíj-intézeteknek nem lehet jövőjük, 
mert az országos nyugdíjintézetben minden tanítót felekezeti külömb- 
ség nélkül köteleznek belépni, s igy újabb tagokat nem igen nyer
nek ; a szerény 300 frtnyi tanítói fizetésből a tagsági dijakat helyre 
is nehezen tudjuk fizetni. Innen van aztán az, hogy némely egyház
megyében, mint például az egriben, hogy a tőke meg no támad- 
tassék, a kiutalványozandó évi nyugdíj-összegekből, daczára annak, 
hogy az érsek is évenkint bizonyos összeggel járul hozzá, már 
régóta levonások történnek. A kiadások pedig évről-évre emelked
nek 5 mert a régi tagok lassan kint elöregednek és nyugdíjra szo
rulnak : s igy a kik eddig föntartói voltak, most terhére válnak a 
uyugdij-intézetnek. Újabb tagok pedig aránylag nagyon kevesen 
kerülköznek.

Az állami hivatalnokok nyugdíjaztatásához képest mi népta
nítók igen aránytalanul vagyunk nyugdíjazva. Ha figyelembe vesz
tü k  nyugdíjalapunkat és az általunk közvetlen és közvetve történt 
befizetési összegeket és összehasonlítjuk a többi nyugdíj intézetekkel 
ezen aránytalanság azonnal szembe tűnik. Példáui az egri egyház- 
megyei nyugdíj-intézet, az országos nyugdíj intézetnél, vagyonához 
mérten, aránylag sokkal nagyobb előnyüket biztosit. — Hátha még 
egy kis számítást is teszünk az évi bevétel és kiadás között ! A 
miniszter ur kimutatása szerint az 5 milliót jóval meghaladó tőke 
évi összes jövedelme 600 ezer írt körül van ; az évi kiadás pedig 
100 ezer frtot sem halad meg. Ez már nem gazdálkodás ; ez a fukar
ságnál is több. A miniszter ur gazdálkodása szerint a kecskének is jól 
kell lakni, meg a káposztának is meg kell maradni.

A közoktatási költségvetés tárgyalásakor igen alaposan mondta



Barla József képviselő: „fölöttébb hiányosnak tartom a nyugdíj- 
törvényt, mely annyira helytelen, hogy a uéptanitóknak csak 65 k) 
százaléka kaphat nyugdijat, mig 3 5 .8  százalék ki van zárva a 
nyugdíj élvezhetéséből. A nyugdíjalapok kezelését két irányban 
tartom helytelennek : hogy fényes palotákra foglalták le az alapot 
az állam által, és igy nem jövedelmeznek semmit. A másik hiba 
az, hogy e nyugdíjalapok kezelő-c jövedelmének l/(.-át fölemészti s 
igy jelentékeny összeget von el tulajdonképeni ezéljától.“

A mi országos nyugdíj-intézményünk igen szép és nemes czélu 
intézmény ; de hogy czeljának valóban megfeleljen, igen sok javí
tani valót kíván; mert azzal, hogy a tőkét évröl-évre óriási 
összeggel gyarapitsuk, a nemes czélt pedig csak hangoztassuk : még 
nem lesz a szegény elnyomorodott néptanítókon, özvegyeik- és 
árváikon segítve. De bizzuuk a jövőben ; bizzunk a miniszter ur és 
a honatyák (képviselők) méltányos, igazságos és hazafias érzületé
ben ; a kik a magyar néptanítók önfeláldozó munkásságát méltá
nyolni, — jogos kívánságukat pedig átérteni tudják.

Nyugdíj-törvényünk legszükségesebb módosításai szerintem ezek



Özvegyeik segélyére pedig a jövőben ne 84-, hanem a férj 300 
frtnyi nyugdij-összegének 50°/0-a, vagyis 150 frt. legyen megálla- 
pitva. Árváik az alább 18, 19, 2 0 , és 2 1  §-oknál említett módo
zatok szerint segélyeztessenek. A kik ezután lesznek nyugdíjazva, 
nyugdijukat, vagy özvegyi segélyüket már 300 frt után nyerjék 
és tagsági dijaikat is ezen összeg után fizessék. A már nyugdija- 
zottak nyugdija vagy özvegyi segélye is — az említett arányban 
— volna fölebb emelendő. Sőt még arra is tekintettel kellene len
nie a törvénynek, hogy azon tanítók, kik a nyugdíj-törvény hatályba 
léptekor fiatal, 25—26 éves korban voltak, azok 300 írtnál na
gyobb nyugdijat is biztosíthassanak maguknak. Ismerek több ok
leveles tanítót, a ki 1875 előtt, már 5  — 6 évet szolgált, és nem 
volt több 25 évesnél; de mivel a nyugdíj életbelépte előtt már 
szolgált: csak 250 frt. nyugdíjra lett fölvéve.

De még mostohábban bánt a nyugdíjtörvény azokkal, a kik 
a nyugdíjtörvény hatályba léptekor már koros emberek voltak. 
Ezeket a törvény egészen kizárta s hosszú munkásságuk jutalmául 
kezükbe adta a koldusbotot. A többi tanítók működése idejének 
arányában kellett volna nekik is végkielégítést, esetleg nyugdijat 
vagy özvegyeiknek segélyt biztosítani. Például egy tanitó, a ki a 
nyugdíjtörvény létrejöttekor 56 éves volt, de ezentúl még képes 
volt tiz évet szolgálni, miért nem érdemelte meg, hogy szolgálati 
éveinek arányában nyugdíjra, esetleg özvegye segélyre legyen jogo
sítva; elnyomorodás esetén, 10  évnél kevesebb szolgálati idő után 
úgy is csak végkielégítésért folyamodhatott volna! ? Hány tanitó 
van, a ki jelenleg már 70 éves és mégis szolgál. Kérdem, nem 
volt-e a legnagyobb méltánytalanság, az ilyent kizárni a nyugdíj
törvényből ? Persze az 5 évi kedvezményt sajnálták tőlük ; attól 
féltek, hogy 5 évi szolgálat után már nyugdijképesek — az özve
gyek pedig segélyre jogosítottak lesznek.

Módosítás alkalmával a 12. §. második bekezdése helyett, 
olyan §-t kellene fölvenni a nyugdíj-törvénybe, a mely a bekez
déslen foglaltakon felül még határozottabban kimondja azt is;

1 ) hogy a tanitó n y u g d i j á t  a k k o r  n e  v e s z i t s e  
e 1, ha például más könnyebb állást nyer, a melynek még képes 
megfelelni, és amelylyel egy kis fizetés is jár, annyival inkább-, mint
hogy csekély nyugdija családjának föntartásához úgy sem elégséges.

Ha az állami hivatalnokoknak meg van engedve, miért ne 
lehetne ezt megengedni a néptanítóknak is ! Ismerek katonatisztet, 
aki 1500 írttal díjazott tekintélyes állást foglal el, és nyugdiját is 
élvezi. Ismerek állami hivatalnokokat, a kik nyugdijat húznak és 
mégis mint biztositó felügyelők vagy ügynökök szerepelnek. Isme
rek járásbirósági írnokot, aki 1 2  évi szolgálata után nyugdijaztatta 
magát, jelenleg pedig más hivatalban, mint rendes hivatalnok, 
működik, és nyugdiját is élvezi. Hát csak mi néptanitók lennénk a 
társadalomnak legkorlátozotabb egyénei! ? Ha valaki gyenge szer
vezeténél fogva a tanításra már képtelen, abból még nem követke
zik, hogy más, valamely könnyebb hivatal teendőit — amely a 
beszélő szervet nem veszi annyira igénybe — el ne végezhetne.



Tanitói nyugdiját pedig ezért megtagadta lelkiismeretlen dolog 
volna.

2. Aki a tanítói pályáról önkent távozik, szolgálati éveinek 
arányában kapjon végkielégítést.

A 11. §. kibővitendő: hogy a hivatalból történendő nyug- 
díjazásnál azon tanitói testület véleménye legyen a döntő, amely
nek kötelékéhez a nyugdíjazandó tanító tartozik.

Az özvegyek segélyezése ezentúl ne a 10 ik, hanem már az 
5-ik év után kezdődjék. (13. §.) és 40°/0-ról GO°/0-ra emeltessék, (lő. §.'

Az özvegyi segély-pénz évi összege a férj 30 évi szolgálata 
utón biztosított nyugdíj-összegnek ő év után 30°/0-át, 10 év után 
60°/0-át képezze, így 300 frt után 5 évre 00 frt-, 10 év után 
180 frt leend az özvegyi segély.

E pontnál szükségesnek tartom még megjegyezni: hogy az 
ember nem csak önmagáért, hanem másokért is, első sorban csa
ládjáért él. A szegény néptanító szájától megvont néhány forintot 
szivesen fizeti nyugdíjba, csakhogy családját biztosíthassa. Nagy 
méltánytalanság tehát, hogy a nyugdíj-törvény nem úgy intézkedik, 
mint az egri egyházmegyei nyugdij-intézet alapszabálya-, mely a 
férj részére biztosított szolgálati évei után e s e d é k e s  nyugdíj- 
összeget, a férj halála után az özvegynek is biztosítja. Az országos 
nyugdij-intézet 10 évre az özvegynek épen annyi segélyt biztosit, 
mint 30 évre. Hol van itt az arány ? A nyugdíj-törvénynek az 
özvegy részére a férj nyugdijának legalább 2 :-ad részét kellene 
igazság szerint biztosítania és ezen felül az árváknak még évi 
segélyt. Mondja ki a törvény határozottan : hogy a tanitó özvegye 
ne veszitse el segélyét, ha a közszolgálatban oly hivatalt visel, a 
melylyel némi kis jövedelem van összekötve, vagy más alapból 
csekély nyugdijat élvez. (1G. §. harmadik bekezdés! — Nagy mél
tánytalanság volna például az özvegyi segélyt valamely özvegytől 
megtagadni azért, mert egy 200 frtos postamesteri állast biztosított 
magának ; vagy más alapból némi kis nyugdijat élvez. Ez épen 
annyi volna, mintha a törvény azt mondaná: neked özvegy taní
tónő, minden képzettséged mellett is nyomorognod kell, mert arra 
vagy Ítélve. Az özvegyi segély magában kenyérre is alig elég; ez 
csak épen az éhhaláltól menti meg a szegény özvegyet.

A szülötten árvák már apjuk 5 évi szolgálata után is jogo- 
sitva legyenek biztos segélyre (18. §. 3-ik bekezdes). Apjuk 10 é\ i 
szolgálata után segélyük 50 írtról 80 frtra volna emelendő. 5 év 
után 4 0 1 0  év után 80 frt segélyt kapjanak. (18. 19. §.) Az eset
ben pedig, ha az anya akár özvegyi-, akár tanítónői segélypénzt húz, 
(20. 21. §.) az árvák kivétel nélkül fejenkiut ne 20—25, hanem 
legalább 50 írttal gyámolittassanak még akkor is, ha annyian van
nak, hogy gyámpénzük a 100 irtot, vagy az özvegy segélyét meg
haladja ; (22. § ) és gyámpénzüket ne csak 1G-, hanem 18 éves 
korig, esetleg á nők, ha hamarább férjhez mennek férjhez menete
lükig (25. §.) húzhassák.

Az is igen méltányos és jogos kérés, hogy a szülők vétségéért 
a gyermekek ne b ű n h ő d jen ek . Ha például az apa a tanitói pályáiol
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erkölcsi vétség vagy hanyagság miatt elmozdittatott, és nyugdíj
jogosultságát elvesztette, ha 10 évig szolgált és nyugdiját rendesen 
fizette, a gyermekek az esetben, ha mindkét szülő vagyontalanul 
hal el, a tanítói testület felterjesztésére némi segélyben részesülje
nek. (26. §.)

Ezek mind oly méltányos és jogos kívánalmak, a melyek 
bizonyításra sem szorulnak. Minden nemesen érezni- és gondolkozni 
tudó ember belátja, hogy a nemzet napszámosa, a tanító, midőn 
életét, egészségét a népuevelésügyért feláldozta : ennyi elismerést 
megérdemel. A nyugdij-alap jövedelme pedig azon kevéssel nagyobb 
kiadást, mely az ekként történt módosítás által létre jő, minden bi
zonynyal képes lesz fedezni anélkül, hogy az összes évi jövödelem 
fölemésztetnék.

Honatyák ! tekintsétek a szegény árvák, özvegyek és elag
gott néptanítók bánatos könyeit ; ezek mind hozzátok szólnak; 
tőletek jogot és méltányosságot kérnek. E könyeket csak a fele
baráti szeretet melege száríthatja fül. Értsétek meg az elhagyottak
nak eme sokatmondó természetes szavait és törüljétek le e könye
ket. A törvényhozás terén hassatok oda, hogy nyomasztó helyze
tükön mielőbb könnyítve legyen. Ezt a humanizmus, a jog és mél 
tányosság követeli tőletek ! Így aztán az alkotmányos kormányzat 
üdvös munkájában a magyar néptanítók támogatására, mindenkor 
bizton számíthattok.

Adja Isten, hogy a keserv-könyek helyett nem sokára öröm- 
és háia-künyek hulljanak az elhagyottak szemeiből!

Mező-Kövcsd.
Sohimmer József,

elemi- és ipariskolai tanító.

A tanító és a nép viszonya egymáshoz azelőtt és most.
Szomorú világot élhettek akkor a néptanítók, a mikor inég a 

paraszt saját kénye-kedve szerint elcsaphatta állásaikról, líizony ily 
helyzetben alázatos szolgája volt a néptanító a parasztnak, s köte
lességének tartá már távolról kalapot emelni előtte, érnert e köte
lesség elmulasztása esetében — paraszt szerint — nem tudott becsü
letet a mester), vagy pedig nagyobb ur akart lenni nálánál. Ily 
esetben már volt ellensége. Es ha csak egy falu száj hőse is ellensé
gévé vált, akkor már bátran szedhette össze a sátorfáját. De meg 
ha nem is volt a mesterük ellen kifogásuk hanem mert egysze
rűen tetszésükben állott őt elkergetni, — vagy inért már megunták 
és igy a régi mestert egy ujjal akarták kicserélni, kiadatott parancs 
a falunagyjai részéről a tanítónak, hogy ekkor és ekkor tisztuljon, 
mert különben kiteszik majd a szűrét. Nekem egy volt érdemes 
princzipálisom beszélt többször egy ily szomorú esetről és pedig 
arról, mely saját édes tanitóatyján végrehajtatott, a ki különben 
jóravaló, kötelességét lelkiismeretesen végző, alázatos s becsület
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ben raegőszült egyén volt. Elbeszélése következőképpen szokott 
hangzani:

„Atyám — Isten nyugasztalja! mint akkori időben minden 
falu rektora — úgy ő is köteles volt felhők eleibe is harangozni. 
Történt egyszer hogy éppen akkor nem volt odahaza, a mikor ily 
csúnya idő támadt.

így elmulasztotta tehát egyik legszentebb kötelességét t. i . : 
a harangozással elűzni a jégesőt, a mely épen a községe határát 
találta elverni. E vétkes mulasztás kemény ítéletet is hozott maga 
után: másnap korán reggel már az iskolánál termettek a legna
gyobb dühben lévő parasztok és igy kiabáltak : „Ki vele czakkom- 
pakkostul.“ Szegény anyám — ijedten — menekült c vad népek 
elől, atyánk, hogy legalább az életét megmentse, a padlásra mene
kült, mi gyermekek pedig anyámhoz simultunk és siránkozva kér
tük őt, hogy kergetné el már egyszer a csúnyákat, kik az udvaron 
levő körtefáról levert gyümölcscsel dobáltak,minket és ránk fiukra 
igy kiáltoztak : „Klumpert takarodjatok!“ Es igy szegény csalá
dunknak takarodnia kellett; szabad ég alá, — messze a falu hatá
rától !u Akár hányszor beszélte nékem e szivreható esetet, szemeiben 
mindannyiszor könnyek ültek.

Elbeszélésére, sajnálva szegény elődeinket, azon megjegyzést 
szoktam tenni, hogy bizony még e szomorú időkből ragadt a taní
tóra az a szolgaias meghunyászkodás, mely nekem úgy tűnik fel, mint
ha szoros kapcsolatban kellene lennie a kántortanitói, no ! meg a 
sekrestyési hivatallal. Ugy-e kedves pályatársán, mily keserű hely
zetük lehetett szegény elődeinknek V! És nem volt annyi ideig 
seuki, ki őket védszárnyai alá vette volna !

Ily felügyelet alatt állott régente a tanügy, igy szenvedtek 
elődeink.

De eljött az az idő is, a melyben, annyiban a mennyiben, 
mégis megtört az a borzasztó parasztjog felettünk. Azonban még 
mindig sok kívánni valónk van hátra.

A paraszt egyénekből formázott iskolaszék, mint a „kabátok 
ellenségei14 és ilyenek, mint a tanító és a tanügy közvetlen elöljárói, 
felügyelői könnyen megtámadhatják igazságtalanul a tanítót, még 
ma is. Mert — ezeknek — mint közvetlen tanitófelügyelőknek 
tehetségükben áll valami kicsiny, igénytelen oknál fogva, a mely 
akár csak „Mi vagyunk az urad, kenyéradódu-ból is szarmazhatik 
— vizsgálatot is indítani — minden nehézség nélkül, a^ szegény 
védtelen tanító ellen. Ha teszem, még a pap is támogatja őket, mily 
könnyű dolog a tanítót helyéből elmozdítani.

És hány derék tanitótársunk vesztette már el ártatlanul állá
sát. Pedig talán csak azért, mert nagyobb ur akart lenni, mint 
kenyéradói, mint „urai44 vagy talán mert velük, régi szokás szerint, 
korcsmában részegeskedni, mulattatójuk, boloudjuk lenni nem akait. 
Továbbá azért is elvesztheti állását a tanító, mert talán egyszer két
szer misére elfelejt harangozni vagy harangoztatni, vagy pet ig a 
templomot kiseperni, vagy saját felügyelete alatt kiseportetni, egy
szóval azért, mert talán szolga voltát az iskolaszék iránt megta
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gadja. Tehát hogy a tauitó a sok ily féle tekintetben igazságtalan 
megtámadásoktól teljesen védve legyen, az iskolaszéket vagyis az 
iskolaszéki intézményt reformálni kellene.

De nem csak éppen a fennt nevezett — elősorolt okoknál 
fogva, hanem azért is, mert — a mostani iskolaszéki tagok, sok fon
tos dolgokban saját eszeik szerint ítélni képesek nem lévén, köny- 
uyen rábírhatok mindenre, és ezáltal részint a világi, részint egy
házi feljebbvalók kezében fegyvert képeznek a tanító ellen, sokszor 
meg saját érdekeikért oly dolgokat visznek véghez, amelyek mind 
a tanitó anyagi ügyének, mind pedig tekintélyének ártanak.

A mostani iskolaszéki intézmény kétszeresen károsan hat a 
tanügyre is, 1-ször szenved az iskola szellemi élete, 2-szor az igazság
szolgáltatás mjnt legfontosabb része a nevelésnek, akadályoztatik. 
Ez utóbbi akadályoztatik leginkább azáltal, hogy a tanítónak — saját 
nyugalmáért, — sokszor elnézőnek kell lennie az iskolában.

Egy nevelőnek pedig nevelés és tanítás dolgában, elnézőnek 
sohasem szabad lennie. Nevelésben és tanításban gyermekeknél 
külömbségct tenni nem szabad.

Egy perczig sem szabad kételkednünk azon, hogy hátrányos e 
az ily nem szakértő iskolaszék a tanügyre nézve, hanem bátran ki 
kell mondanunk, hogy igenis sokféle tekintetben csak a hátramoz- 
ditója annak. Tapasztalás beszél belőlem, s ha majd a Tekintetes 
szerkesztő ur megengedeudi, bátor leszek elbeszélni az ily iskolaszék 
több ily okos intézményeit. Ilyen a mostani felügyeletünk. Tehát 
most csak annyi a külömbség a régi és mostani felügyeletünk dol
gában, hogy a mennyiben régente a község minden zagyvaléka jog
gal birt a tanügy elintézésében, annak hátramozditásában és a tanitó 
eljárása felett való itélethozásban, — most csak néhányan ezek közül. 
Ezek a régi népnek a képviselői — régi szellemben. Megjegyzendő 
még, hogy némely községekben, ha az iskolaszékhez uj tagok vá
lasztatnak, nem tekintenek arra, hogy ki volna erre érdemes, már 
t. i. mily értelmű, modorú, természetű ember, hanem arra, hogy 
melyik nagyobb szájú, nagyobb zavaró.

Ezeknél fogva nem csak kívánatos, hanem szükséges is, hogy 
e kedves „Tanitóbarátu mélyen tisztelt szerkesztőjének a következő 
az 1886. évről szóló „Naptárában1* közzétett véleménye betelje
sednék, t. i . : *)

„Minthogy 1886-ban nekünk is nagygyűlésünk leend (ha lett 
volna, azért ha máskor lesz) bízzuk meg képviselőinket, hogy az 
iskolaszéki hatóságról szóló 1876. XXVIII. törv. azon részének 
(13. §.) mely az iskolaszéki tagok által az iskolát hetenkint egyszer 
meglátogatni (és ott a tanitó eljárását ilyen idióták ítélete alá vetni) 
rendeli; továbbá az említett törvény azon részének, mely az iskola
székét a tanító és szülők között fenforgó panaszokban első fokú 
bírósággá hatalmazza, mint visszahatást szülő tanítói tekintély és

*) Nem ártana ha ezen indítvány ismét napvilágot látna. Jó, ha a jó in
dítvány minél többször ismételtctik. Meg aztán e b. lap t. olvasói nem is bír
ják talán valamennyien az 18S6.ik évi „Néptanítók naptárát14. Szedenik



önérzet romboló intézménynek megmásitását szorgalmazni kötelessé
gének ismerje.

„Nevezzen ki ezek helyett a tanítói testület évenkint vagy 
félévonkint minden 5—10 község számára két-két küldöttet, kik *a 
felekezeti iskolákat az illető lelkészszel együtt bizonyos időben meg
látogassák, s ott tekintetbe véve minden körülményt, a tanulók hala
dásáról, és a tanító működéséről a testületnek és ennek utján a 
tanfelügyelőségnek jelentést tegyenek. Ha pedig fegyelmi kérdésről 
van szó, ha+almaztassék fel az illető tanítótestület e Inöke, hogy a 
nála azonnal bejelentett fegyelmi kérdésnek iskolaszék által való 
tárgyalásán azon község közeléből megbízott két-három tauitó által 
képviseltesse az egyesületet.

így legalább szakértők is lehetnek az iskolaszéknek a tanitó- 
iigyében tartott tárgyalásán, kik megítélhetik, mennyiben cselekedett 
helyesen a tanitó, vagy mennyiben tért el az igazságtól.

Tehát nemcsak anyagi ügyeinknek javítása érdekében kell a 
cselekvés terére lépnünk, hanem az iskolaszéknek módosítása érde
kében is kell, hogy cselekvés terére lépjünk, uiég pedig buzgób 
bán. Fel tehát kedves kartársak ! ne legyünk tétlenek e két irány
ban (harmadikat is lehetne fejtegetni, de miután mindent egyszerre 
nem lehet, hagyjuk ezutánra) mert szent igazság az, hogy akik ma
guk ügyeikkel nem törődnek, azokon az Isten sem segíthet.

Nem mulaszthatom el a Somsich Sándor kartársunk által helye
sen választott idézetet ez alkalommal ismételni:

„Csak morzsát vigyünk bár s töltsünk hézagot :
Sok morzsa dombbá és domb hegygyé lészen.

Vigyük tehát e morzsát örömmel a dombhoz, hadd alakuljon 
ez már egyszer egy megtörhetlen hegygyé.

De ne dobjuk el talán akkor e morzsát, ha megvalósítás aka
dályaiba ütközünk!

Lakfalván.
Szedenik Fülöp

kath. kántor és néptanító.

Mit írnak a lapok.
i.

A rendes iskolalátogatás előmozdításáról.
Az angol vallásosságát és ősi hagyományait, anyanyelvét hí

ven megőrzi. Az angol elemi iskola vallásos és világ, egyszersmind 
Az egyik neveli a szivet, a másik az elmét. Miután az angol köznép 
gyermekeit jókor ráfogja a kenyérkcroso munkára, meg az iskolai 
kötelezett törvényszabta ido’ben is, tehat iskolák rendes látogató 
sáért Angolországban, különösen a poinep kozo gj
érdemjegyeket használják édesgető szerül; egy kis színes pap



II.

A tanítói tekintélyről.
#

Óriási nagy napjainkban a kvalifikált emberek száma, akik
nek nagyobb része, netn tekintélyért, hanem mindennapi fohá
szukban azért a darabka kenyérért esedezik ; ha tekintetbe vesz- 
szük továbbá, hogy ezen egyének között mennyi egyenes jellem, 
haza- és emberszeretettől lángoló s z í v , mennyi értelem és ész van 
elszórva: fájdalmasan feljajdul az érző lélek, midőn látja, hogy az 
isteni szikra a sárban tiportatik. Ez a könyörtelen végzet műve !

Ezt szándékosan azért említettem meg, hogy azok, akiknek 
az Isten megadta azt a mindennapi kenyeret, ha tekintélyt is akar-
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nak,*díszesnek ismert hivatalukra adni, azt első sorban — hiszem
— önmaguknak kell kivívni.

Körülbelül 24000-en vagyunk abban a nagy gárdában, kik 
a népnevelés óriási birodalmában munkálkodunk ; akik nem érint
jük a múltak hantjait, hanem a messze jövő szálaiba markolunk.

„Kezünkben vau a gyermeki lélek legtitkosabb, legeirejtettebb 
3 a laikusok által még csak nem is képzelt sanctuáriumának kulcsa".
— Egy alaktalan tömeg jut a „napszámosu kezébe, a mely tetszés 
szerint idomítható.

A művész éveken át dolgozik vésőjével, mig az alaktalan tö
megből pl. a szépség istennőjét ábrázolni kép’s, s ki tudná meg
számlálni azt a sok elhullott hasznavehetetlen forgácsot, aminek 
szükséges eltávolítása annyi fáradságba került ? 8 nem törté
ni k-e meg számtalanszor, hogy az a hasznavehetlen hulladék se
bet ejt a művész kezén, s a kicsordult piros vér megszinezi az al
kotást . . .

így van ez a tanitóval is. Vés, farag, nyeseget éveken át, s 
midőn keze alól kikerül a mű, az már nemcsak e rövid, nem rit
kán boldogtalan földi lét, hanem a jövő élet számára áll készen, 
mert az az Istennek képmását vette fel.

Az őrizetére, gondjaira bízott matériában ott áll a jövő re
ménye, — a haza munkás fia, s ki hinné, tán a jövő egének egyik leg- 
ragyogpbb csillaga ?

Es hányszor történik meg, hogy munkája közben kínzó sebet 
kap — lelkén, ha munkája taláu egyesek ideáival nem harmóniái.

Bátran elmondhatjuk Pestalozzival, hogy ez korszellemünk 
tehetetlenségének vonása, amely kész a csomót kette vágni, hogy 
sem annak okos és lassú megoldását bevárná; kész a sütetben a 
gyermeket a fürösziő vizzel együtt kiönteni, hogysem előbb világot 
gyújtana és megtekintené : mi van a teknőben.

A tanítók eszményi működésük és becsületes jóindulatuk 
aegise alatt megóvják az iskolát a minden eszményit kiölő mateii- 
álismus áramlatától és az emberek önczélu versenye, ádáz, ^zeiet- 
telen harczai daczára is megőrzik a szivekben a mindenség s m  
isteni gondviselés örök végczéljai iránti hitnek és lelkiisraeretne . 
(Módly szavai.)

Magasztos, fenséges az a feladat, ami a tanító kezébe 
van, mert ezen feladat megoldásához a szív, elme és akaiat 
sült lángja szükséges. -Olyan ember, aki lényének erkölcsi 
ságával, hitével, szeretetével, m e g g y ő ző d ésév e l és jellemeve im po
nálni tud. . ,

Menjetek csak be abba a szerény falusi iskolába es nézzetek
meg azt az óriási tömeget, amely egy tanító vezetese a a az 
betűivel kezdi magába szívni az édes haza és Isten nani  szere. ■ ' 
tekintsetek arra az idő előtt megőszült fejre, barázdált homlokr , 
lehetetlen, hogy szivetekben a nemes érzés húrja meg neiem, 
nem hiszem, hogy vád ne támadjon lelketekben, a n n e r . u 
lenéztétek, s be fogjátok látni, hogy a n e v e í e s  e s  tekmtely em ;
nem helótk ! -Z a la i  T a n ü g y '

letéve
<*ye-
nagy-
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Mely hatóságtól lehet a néptanítók helyzetének reform ját
reményleni.

E kérdést Nagy Lajos a „Győrvidéki Tan. E .“ nagyé.demü 
elnöke a május 26-ikáo tartott gyűlésen egy nagyobb beszédben 
fejtegeti és véleményét e szavakban foglalja össze:

Nézetem szerint e kérdést máskép, mint országos törveuylio- 
zás utján, megoldani nem lehet. De azért ne tessék hinni, hogy én 
e fontos ügyet az -állam karjaiba akarom terelni. Az all a ni, m. t. 
közgyűlés, napjainkban már annyiféle kötelmet vállalt magara, hogy 
azoknak sikeresen megfelelni, köztudomásúlag nem képes j eltekint
ve attól, hogy a felekezetek legkevésbé seiu hajlandók az iskola- 
ügy ez erős fogantyúját a mindenhatóságra törekvő állam kezebe 
szolgáltatni. Én csak a szükséges nyomatékot, szaukcziót várom a 
törvényhozó ha'alomtól; az elintézést, foganatosítást más hatóságnak 
szánnám.

Három tényező az, mely jelenleg az államon kiviil a nép
iskolaügyre befolyást gyakorol: a felekezet, a község és a megye. 
Melyik fogja a végzést foganatosítani ? A felekezet önmaga is világi 
hatalomra szorul végzései érvényesítésére, s a végrehajtás rideg kar
jával elveszthetné hivei ragaszkodását ; a község épen az, melytől 
a tanítók e tekintetben szabadulni kívánnak. Marad tehát a megye, 
alkotmányos jogaink ezen palládiuma, mely a végrehajtási funkcziót 
iskolaügyekben tényleg amúgy is teljesíti. A megye törvényhatósá
gát oly’ személyek képezik, kik nem az elvont állameszmét kéj* 
viselik, mint államhivatalnokaink ; hanem a közelfekvő viszonyokat 
és érdekeket tekintik, azonkívül a megye sohasem bizonyította ma
gát méltánytalannak a keblében lévő felekezetek iránt, miértis hát* 
ran merném bármely felekezetű tanitó anyagi ügyét az ő kezeibe 
letenni. Oda kell tehát hatni, hogy vállaljon a megye teljes felelős
séget a tanítók szerződési járulékainak behajtása iránt és szedesse be 
közegeivel, ne a tanitó kertére vagy panaszára, hanem hivatalból ; 
mert végre, ha a minimumot, mint mondám, feljebb emelik is, a 
dolog Achillessarka mindig csak az marad, hogy ami stipulálva van, 
az gyűlölködés, megaláztatás, hátralék és hiány nélkül pontosan ki- 
szolgáltassék.

Pályatársaimnak tudomásul.
Midőn e becses, lap f. é. február havi számában olvastam, 

hogy a rom. katli. tanítok es lelkészek törvény értelmében a ja
vadalmazásuk iejeben nekik haszonélvezetül átadott ingatlanoknak 
nem tényleges birtokosaiul tekintetnek, s hogy mint ilyenektől 
nem is kö% etelhető az adó, én is legoUan emberi kötelességemnek



eleget tévén, folyamodtam az illetékes adófelügyelőnkhez, hogy 
engem is a földadó alól fölmenteni kegyeskedjék. Mire nézve saj
nos — következő végzést kaptam. 3685. sz./8S7. Végzés. Jelen 
kérelemnek helyt nem adhattam, miután József kir.
felügyelő egyéni téves nézetével szemb*) a nagy méltóságú pénzügy
minisztérium folyó é. januárhó 3-án kelt 74379. számú magas 
rendeletével kimondotta, hogy a rom. kath. lelkészek és tanitók 
az általuk haszonélvezett birtoknak élethossziglan haszonélvezői, és 
igy tényleges birtokosokul tekintendők. Kaposvár, 1887. márezius 
5-én. Maris E. kir. adófelügyelő.

Fönebbi miniszteri rendelettel tehát ismét mi tanitók huztuk 
a rövidebbet.

Fehérváry Ferencz,
néptanító.

Az iskolaszékről.
Elvitázhatlan tény, hogy boldog emlékű Eötvösiink az isko

laszékek életbe léptetésével a mindnyájunk által óhajtott őzéit: a 
tanügy minél szélesebb körben való fölkarolását kjvánta elérni. 
— Hogy ezt elérni egyáltalában nem sikerült, bizonyítja a 17 évi 
praxis, s a panaszok, melyek az intézmény ellen mindinkább sű
rűbben hangzanak.

Igen sok községben az iskolaszéki tag urak még csak fo
galmával sem bírnak teendőjük s hivataluknak céljáról, azonban a 
tanító fölötti fönhatóság gyakorlásáról, minden lépten-nyomon való 
boszantásáról, akár valamenyinek diplomát lehetne kiállítani.

Megtörtént egy felvidéki községben, hogy midőn a tanfel
ügyelő az iskola gyarlósága és rossz karban léte fölött boszan- 
kodva, azt kérdé a bírótól hogy: Van e itt iskolaszék ?u . . . .  A 
biró uram megvakarja a fületövét s a rozzant iskolai lóczákra 
mutatva,igy felelt. Amint tetszik látni, nagyságos uram, volna itt 
vagy kettő, de bizony mindegyiknek a lábát kell reperálni.u — 
Íme a drága biró uram, ki közben legyen mondva, iskolaszéki tag 
volt, — még azt sem tudta, mi fán terem e hivatal. — Aki pedig 
tudatával bir annak, hogy ő mily fontos hivatalt visel, avval ugyan 
a tanító ne merjen „kukoriezázni,w mert e nagy férfiú megmutatja 
neki, hogy ő „ur,u a tanító pedig „szolgaa, tehát hallgasson, tűr
jön és szenvedjen, ha pedig nem, hát . . . .  „elmehet."

Hogy az iskolaszék a rendes iskoláztatást előmozdítana, arról 
szó sem lehet hiszen valamennyi iskolaszéki tag különös privilé
giumának tartja, gyermekét akkor fogni ki iskolából, a mikor epen 
akarja. — Kivált igy tavasz felé, midőn a szántás, vetés, krumpli 
és kukoricza ültetés, libakelés, s egyéb fontos műveletek kerülnek

*) Vadász ur tehát országos bakot lő tt! Szerk.



napirendre, lassan bánjék velők a tanító, mert különben jaj neki. 
— íme egy párbeszéd !

.Mihály gazda! — miért nem küldi Jóskát iskolába V Lássa 
kár azért a fiúért, nagyon sokat felejt, ha kimarad".

„Űm! Kántor uram, azt már ne tessék keresni, a’ má’ kit * 
nult, a’ má’ tud, hanem ezt tessen még tanítani, e’ nem mehetett a 
télen eskolába, mert nem volt gúnyája." — Kántor uram, csendes 
lemondással csóválta meg a fejét és tovább ment.

11a a tanító az iskolaépület ezélszerütlen voltára, hiányos fel
szerelésére figyelmezteti az iskolaszéket, akkor ismét hiába való 
dolgot cselekszik. — Ismerek községet, melyben az iskolaépület a 
lehető legnyomorultabb állapotban volt. A tanító többször sürgette 
az épület átalakítását, de mind hasztalan. Az iskolaszék vastag tu
datlanságán s rosszakaratán megtört a helybeli plébános jóakaratu 
figyelmeztetése is s a tanító igazságos kérelme. — S mi tö rtén t! ? — 
Kiütött az iskolások között a difteritisz, s miután a tanító — kántor 
is lévén, — el nem szigetelhette magát és családját a tanonezok és 
lakosoktól, alig pár hó alatt 4 kedves és egészséges gyermeke lett 
első sorban a vc.kes rosszakarat és gondatlanság áldozata. — Nem 
borzasztó példájá-e ez az iskolaszékek szűkmarkúságának s köny- 
nyelmüségének ? . . .

Ne véljük azonban, hogy ily épületes dolgokat csak a falusi 
iskolaszékekről lehet elmondani, oh nem ! — A városi intelligens 
egyénekből (csizmadia, kalapos, takács, varga stb.) összetákolt iskola
szék, — nagy tisztelet a kivételeknek — gorombaságáról, vétkes 
könnyelműség és hanyagságáról is száz és száz példát lehetne fel
hozni. — Ez okból a napi és tanügyi közlönyök mindinkább sűrűbben 
hangoztatják az iskolaszékek tarthatatlanságát; minden megdönt- 
hető, mit ember alkotott, így a törvény is módosítható, vagy ha 
ezélszerütlen, visszavonható, hatályon kívül helyezhető. Kívánatos 
volna tehát, ha az intéző körök, vozérférfiak, tennének már e téren 
is valamit.

Szakfelügyelet! Ez az, a mit óhajtunk !
Az esperesek mellé választassák minden kerületben két tudo

mányosan képzett s a tanügyhöz értő bizalmi férfiú (tanító) kik a 
helybeli lelkészszel együttesen intéznék az iskolák ügyét, a kerü
letben a rendes iskoláztatást ellenőriznék, a mulasztókat törvényes 
utón kötelességük teljesitéséré szoritnák, szóval a kerületben előfor
duló minden iskolaügyben intézkednének. — Nézetem szerint e 
szakszerű felügyelet jobban czélhoz vezetne, mint az iskolaszéki 
intézmény, melynek értelmetlen tagjai az úgy is sok oldalról zak
latott tanítót, számtalanszor elkedvetlenítik, vérig bosszantják, taní
tói tekintélyét sárba tiporják s a tanügy szekerét nem előre, hanem 
hátratolják. — Magyarország néptanítóinak !>0°/0-a az iskolaszéki 
tagok pokróez modorával (tisztelet a kivételeknek), basáskodásával 
s fent kifejtett irányú működésével már tökéletesen el van telve.

Ez az én nézetem s azt hiszem, minden tanító egyet ért velem
Nagy József,

___________  néptanító.



Bek ii leleteit.

Eötvös Károly Lajos: nKls Világ, legújabb Flór. könyve ‘
cz.aúi paed. költészeti kötetét, mely Gyula. László és Pahi 
fiO~70 eredeti rajzával van illusztrálva, a közokt. min., mint •, 
gyermekek kedély világához és értelmi fejlettségéhez alkalmazkodó 
magyar népköltési motívumokon alapuló, szivnemesitő élvezetes 
versek“ gyűjteményét a kisdedovodák és népiskolai könyvtárak szá
mára, úgy a tanulók közt kiosztani szokott jutalomkönyvül aján
lotta. A könyv meg is érdemli az ajánlást, mert valóban pedagó
giai ügyességgel van összeállítva, és czokból sokkal hasznosabb, 
mint az efajta más müvek, melyek csupáu nyerészkedési vágyból 
gyárilag vannak összecsapva. A rövid időn már II kiadást ért szép 
kiállítású könyv egy példánya 50 kr. -  Megrendelhető a szerző
nél (Nagy-Becskereken), vagy bármely könyvkereskedő utján.

31 i ú j s á g ?

Az idén sem lösz gyűlésünk, sem egyetemes, sem országos. 
A múlt évben „takarékosságiszempontból nem hivott összegyűlést 
a miniszter, az idén minden oktatásügyi tárgynál fontosabb a kor
teskedés. O Kegyelmessége szintén drukkol, hogy nem kap man
dátumot, mert Pozsonyt, Szegedet és Kassát azzal az ígérettel 
ültette lóra, hogy egyetemet kapnak. Hittek is neki keményen, de 
hát most már belátják, hogy az csak olyan tükörrel falra vetett 
napsugár, a miután hiába kapkodnak, hogy elfogják. Az egyetemes 
gyűlés tartását megakadályozta. A fővárosi tanítók egy lépést sem 
tesznek, a vidéki tanítóság szét van szórva. Nem is tudunk addig 
valamire menni, mig minden tanítótestület annyira nem egyesül, 
hogy kellő időben országos egygyé alakulhasson. Szükségünk van 
erre nagyon. Már 1835. aug. 6 -án tanácskoztak e fölött Temesváron 
a Torontál-, Temes- és Krassómegyei tanítók. Azután 1848. szept. 
_><>—24 napjain az első egyetemes magyar tanitógyüiés. 1858—5^-ben 
ismét felmerült a tanítók között ez az eszme, utol jára pedig 1872-ben. 
Azonban a magyar néptanítók sohasem tudtak teljesen egyetértőleg 
munkálkodni s igy a magyarhoni tanitóegyletek országos szövet
ségének eszméje mindig füstbe ment. Így tehát nincs más hátra. 
minthogy minden tanítóegyesület, vágj/ legalább is minél több tanítótestület 
folyamodást nyújtson az őszszel a képviselőház elé. Hogy a folyamod
ványoknak körülbelül milyen alakja és tartalma legyen, aug. i agy 
szeptemberi számunkban megmondjuk.
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Öngyilkos tanító. — Czegléden Komáromi László taoitó huszonkét éves 
életének pisztolylövéssel vetett véget. Bizony szomorú dolog az, midőn valaki 
pályája kezdetén, midőn még minden reménye ép, egész, és jövője van, -  
elveti magától azt az életet, a melyet megérdemelni még nem tudott.

Elitéit tanitó. A tanügyi lapok minden kommentár nélkül közölték azon 
hirt, hogy Favetics János völgyfalvi (Sopr. m.) tanítót a törvény három havi 
fogságra, 1 0  írt pénzbírságra és 395 frt 62 kr., egyéb költségekre ítélte, és 
pedig azért, mert egy tanítványát kemény testi büntetésben részesítő. Hát en
nek az a magyarázata, hogy Favetics ellenében a fiú rendkívüli engedetlen
séget tanúsított. Tankója ugyanis a szamárpadba akarta ültetni, de a fiú a 
többi tanulók ellőtt csak nevetett, és a parancsszóra nem is mozdult. Most kép
zeljük magunkat az ő helyzetébe és mondjuk meg magunknak, mit cseleked
tünk volna. Különben a fiú apja tekintetes gatyás iskolaszék, régen fajta a 
kigyóküvet a tanító ellen s bizonyos, hogy ő biztatta engedetlenségre a fiát 
is. Valóban nem tudunk hamarosan ítéletet mondani azon törvényszék felől, 
a mely e dologban csak magát a testi büntetést látta, de sem a tekintélyét 
féltő tanító helyzetét, sem a fiú apjának gyűlöletét nem vette enyhítő körül- 
mény gyanánt figyelembe.

Berzeviczy Albert a közoktatási államtitkár a lőcsei választókhoz inté
zett programmbeszédében a többek között ezeket mondá :

„Népoktatásunknak nemcsak extensive, de intensive is fejlődnie kell; 
nemcsak az iskolák számát, de a tanítás eredményét, az iskolák színvonalát 
is kell emelnünk.

Két ut vezet e czélhoz: a tanítóképzés tökéletesítése, s a népiskolák 
tökép a felekezetiek jobb karba helyezése, és különösen a tanítóknak tisztes
séges fizetéssel való ellátása.

A leánynevelés feladatává nem azt kell tennünk, hogy tudós nőink, ha
nt m hogy jó anyáink, jó háziasszonyaink, jó honleányaink legyenek.

Sok panasz van a túlterhelésről, pedig a túlterhelés csak ott támadhat, 
ahol vagy a tanítás rossz, vagy a házi tanulás és nevelés czélszerütlen, vagy 
a tanulóbau nincs elegendő tehetség.

A magyar nemzet jövője a kulturális téren elérendő eredményektől függw.
Az államtitkár urnák van alkalma ezek megvalósításán dolgozni. Az 

egész minisztériumban még ő ér legtöbbet, benne bizhatuuk legjobban. Beszé
deit és működését már régóta figyelemmel kisérjük. Most ugyau még legyez, 
geti ő is a kegyelmes minisztert, de ha ez kicseppenik a piros székből és Bér 
zeviczvnek nagyobb hatásköre lesz, valószínű, hogy többet fog tenni érettünk.

Vegyetek példát, kik lomha közönnyel nézitek a hazai tanítóság jobb 
részének küzdelmeit, ezen levélből.

Tekintetes Szerkesztő U r! — Ezen egy forinttal előfizetek a „Tanitó- 
barátu havi közlő júniustól deczemberig megjelenő számaira. Régen óhajtottam 
előfizetni ezen havi közlőre, azonban csekély fizetésünkből nem telik a szel
lemi táplálékra. Ezen egy forintot is inkább egy nyári szalmakalapra adhat
tam volna..........no de Isten nek i! Szegény ember szándékát boldog Isten
bírja! Majd csak kihúzom a nyarat téli kalapomban is. — Kiváló tisztelettel 
Balián, p. Nádujtalu (Hevesmegye) 1887. május 31 — Szabó József k. tanító

Íme ilyen lelkes emberek akadnak a néptanítók között. Szabó barátunk 
többre becsüli a fejét, mind kalapját, mert tudja hogy a szalma kalaptól



nem lesz okosabb az ember, és nem az a fő, a mi az embernek a feje tele
ién, hanem az a mi belől a fejében van. No az Isten éltesse sokáig ezen derék 
barátunkat! — S z e tk .

Halgassatok és bámuljatok magyar pedagógusok : a közokt. kormány 
hivatalos lapja a 38. számban ilyen pályázatot közöl:

Árvamegye közigazg. bizottsága határozata folytán a j a b l o n k a i ,  
l e n z s n y á k i  és b o r i  telepen levő államilag segélyzett községi iskolá
nál a megüresedett tanítói állomásokra pályázat hirdettetik. Évi lizetés 300-3u») 
írt a m a g a s  á l l a m  á l t a l  l e v o n a n d ó  2 0 % l e v o n á s a  m e l l e t t  
má s  j á r a n d ó s á g  n i n c s .  Magyar és tót nyelv ismerete kívántatik. A kel
lőleg felszerelt folyamodványok főtisztelendő l’ironcsak István úrhoz Trsztenán 
f. évi julius hó 3-ig iutézendők. Jabloukán 1837 május 1-én. Az iskolaszék.

Valóban megható ez az újabb intézkedés. Meritek-e még állítani, hogy 
a „magas állam" fértsd.- közokt. minisztérium) ignorálja a néptanítókat?! 
Avagy nem a mellett bizonyít -e ez is, hogy még a tanítók fizetésével is tö
rődik ? Lám észrevették, hogy a nevezett három helyen túlsók a tanító fizetése 
és a „magas állam" semmihez sem ért annyira, mint a sok jóból keveset csi
nálni. Húsz százalék levonás! Melyik néptanítónak nem dobog az örömtől a 
szive, hogy a „magas állammal" megoszthatja rengeteg fizetését. Kétszáz negy
ven forintja marad éppen s ez valószínűleg sok is egy tanítónak, a ki a pae- 
dagógiai tudományokon kívül még két nyelven is beszél. Adunk egy jó eszmét 
a „magas államnak" : vonjon le 99%-ot, hiszen azoknak a jámbor néptanítók - 
nak úgyis mindegy, akár 240, akár 3 forint mellett járnak koldulni.

A falusi néptanító, mint családapa. E czim alatt egy hosszú czikk jelent 
meg a „Zalai Tauügy" májusi számaiban Göntér G. Endre, ismert nevű barátunk 
tollából. E czikk magva az, hogy a tanító iparkodjék helyesen nevelni gyér 
mekeit, mert a tanítói tövises pályán csakis a családi örömök könnyithetik 
meg a tanító életét.

A „Kalauz" elkésve jelent meg, azért, mert a 2 -ik és 3 -ik számot egy 
tüzetben adta. Legközelebb október hóuapbau fogjuk látni.

T Á K S A L G O .
Feleletek-

a G-ik kérdésre.
Az ütüdévi pótlék megállapítását rendező 1880. évi deezember 

hó 15-ón 32,944 sz. a. kelt vallás- és közoktatási miniszteri sza
bályrendelet 1 pontja (§-a) igy szól:

1 §. Az állatni tanítói és taoitónőképezdei rendes- es seged- 
tanárok stb. s tb .; végül az állatni és á l l a m i l a g  s e g é l y e z e t t  
k ö z s é g i  e l e m i  felső nép- és polgári iskolai rendes tanítók és 
tanítónők ötödik évi pótlékban részesittetnek.

(Ezen szabályrendelet 5 krért kapható a rn. kir. egyetemi 
nyomdában.) Ptter.

7-ik kérdésre.
A tanító nem kényszeríthető a törvényesen kiszabott tanév 

befejezése előtt vizsgálat tartására, azonban, ha a tanulók a liba-
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>zat fontos műveletéhez látnának s e miatt kimaradnának, a tanitó 
adhat öt hónapos működésétől számot, ha ugyan tetszik neki.

S-ik kérdésre.
Az 1808. XXXVIII., és 1870. XXVIII. trv. ezikkek végre

hajtása tárgyábau 1875. szepr. 2-án a polgári, községi iskolaszékek 
számára kiadott utasítás 47. §. a) fejezetének ő-ik pontjában ez áll: 

„Az osztálytanító osztályabeli egyes tanulóknak elfogadható 
okok mellett s á szülők által igazolt esetekben f'd, legfeljebb egy 
napi szünidőt engedhet. (Több napi elmaradhatásra minden egyes 
tanulónak az iskolaszék elnöke adhat engedélyt)

Ez minden felekezeti és állami népiskolai tanitóra nézve 
iráuyadó, mert a törv. más helyeken is mondja.

—r —a.

Kérdés.
12. Kedves Pályatársán ! Legyenek szívesek kérem megmondaui, 

hogy a katholikus néptanítónak mint „sekrestyésnek" mi a köteles- 
sége ? Ezeket a kötelességeket szeretném sorban megnevezve tudni. 
Osztatnak-e e sekrestyési teendők két részre ? t. i. 1) melyeket 
maga a néptanító köteles végezni, 2) és mely dolgokra köteles csak 
gondot viselni.

Jelen kérdésemre véleményem szerint csak a katli. néptanítók 
tudnának talán leghelyesebb feleletet adni.

Lakfalván Szedenik
kcith. kántor és néptanító.

►Szerkeszti és kiadja : G é z é t .

Nyomatott, Gros* Gusztáv és Társánál Győrött, 1887.





POSTA.
A népnevelés és helyzetűnkről korunkig. A népnevelés fon

tosságát és históriáját minden olvasónk ismeri. Sajnáljuk, hogy 
Öű lapunk iránt való buzgalmában ilyen tárgyra pazarolta idejét. 
Jöhet onnan jobb is ! Rohács G. Egyik czikkét a naptárban fog
juk közölni. Somogyi J. Hogy lapunkra szivesen tizet elő, annak 
örvendünk. Ilyen lelkes ember mint Ön híveket is szerezhetne azon 
a vidéken. B. J. K. P . . . . i Schimmer J. által hozzánk inté
zett kérdésére válaszoljuk, hogy Öntől az 1887-ik évre elő
fizetést eddig nem kaptunk. Legutolsó küldeménye a múlt év jul. 
18-án érkezett hozzánk a mikor is az 1887. évi folyam Il-ik fe
lére fizetett elő. — Melcher Gy. Az igazítást megtettük. Lambrecht 
P. Munkálkodását szivesen vesszük. Takáts J. Zánka. A kért 
múlt évi számot postára tettük. Csodálkoznunk kell azon, hogy 
ennyi ideig távol tartotta magát tőlünk. — Óváry J. Mi a lapokat 
elküldöttük csakhogy Somogy-Szobra. Levele után jöttünk rá a 
tévedésre, hogy ön Hontmegyében lakik. Ezért jó előfizetés alkal
mával a megyét is jelezni. Horváth J. Magospart. Üdvözöljük Voj- 
ték barátunkkal együtt í Sirisaka A. Becses Ígéretének igen örven
dünk. Egy rövidke czikket a naptárba különösen szivesen ven
nénk. Mórocz A. Az „öreg urrala nem találkoztam azóta. Külön
ben nem Ígérhetek bizonyosat a dolog felől, mert zenei dolgokról 
nem szeret beszélni. Attól fél, hogy a mit mond „kiteszik az új
ságba^ Limbay E. A szives jókivánatokat köszönjük. Hogy a 
kis Sándorból nagy Sándor legyen, azon magunk is igyekezünk 
csakhogy ebbe egy igen nagy urnák is van beleszólása : az élet 
és a sors urának. Szupits i. Levél ment. Barabás Gy. Az ígért 
czikket előre is köszönjük. Már régeu nem volt szerencsénk ! — 
Jilg I. E. Magunk sem kívánhatunk jobbat — a kicsinek. Forró 
köszönet a jókivánatokért. Csutorás F. Szives értesítésedet a ta
nácskozási ülés után azonnal kérjük ! Joghallgatók Lapja. A lapot 
januártól kezdve küldjük-e vagy júniustól ? Oláh J. Köszönet a 
jókivánatokért. Néhány nap múlva levél megy. Szomjas L. Az 
akadémia mikor fizet elő ? Szeptembertől ? — Borbély S - D. 
Csak a minap értesültünk a nagy családi eseményről. Boldogsá
got és szerencsét kívánunk az uj párnak. Szedenik F. Szíveskedjék 
máskor a híreket kissé bővebben írni. A fizetésösszehasoniitást 
lapunk után a Zalai Tanügy és Paedag. Szemle közölte. „Dóm a 
Skolau. Lapunk czikkeit közlés végett sziveseu átengedjük. Bi. 
zony nem ártana tót ajkú kollegáinknak sem egy kissé mozogni. 
Róhn J. A múlt év julius havában hat forint és szeptemberben 
két frt. negyven kr. értékű könyvet küldöttünk az árvaház ja
vára. Ön nem nyugtázta sem a könyvet 9em az összeget. Egy 
hónapig még várunk, akkor aztán a napilapok hasábjain fogjuk 
az ügyet szellőztetni. Többi levélre jövö számunkban felelünk.
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Olvasóink szives figyelmébe.
Manapság mi Mán a kőzokt.minisztertől le az utolsó gatyás parasztig 

mindenki ur a n é p t a n í t ó  fölött,midőn a tanító fölötti hatalommal való
visszaélések napirenden v a n n a k , midőn az országban hol itt, hol amott 
hangzik fel,a nyomor legalsó lépcsőjére néptanítók segítséget hivó
kiáltása, -  manapság mindenesetre szükségünk van arra, hogy legyen 
ego lapunk mely érdekeinkért nyíltan és bátran küzdjön a nyilvánosság előtt-

Ez a lap másfél ér óta áll fönn immár. A tehetősebb néptanítók 
segítették, tartották fönn eddig. Köréje csoportosultak azok a tanítók a 
kiknek szellemét nem rerte békába a nyomorszülte közöny vagy a kormány 
egyes tanügyi hatóságaitól való felviem.

Ezideig folyton gyarapodott a Tanitóbarát pártolóinak szama. Tu
dós nagynevű emberek közelebbi jobaratokf ismerősök es rokonok, kiknek 
tisztelet példányt küldöttünk a feleslegesből, beküldőitek előfizetéseiket} mei t 
megértették a lap tartalmából, hogy egy ily orgánuma a néptanítók érde
keinek ez idöszerint fontos miszsziót teljesít.

Azonban e lelkes pártolás daczára isf meg mindig nagyobb számú 
pártolóra van sztik*égöok. Xem azért, hogy a lap fennállása biztosittassek 
mert ez már az első évben megtörtént, hanem azért, hogy a lap terjedel
mét nagyobbithassiik és erejét emelhessük•

Ez okból nemcsak arra ran szükségünk, hogy az ügy pártolói pon
tosan beküldjék előfizetéseiket9 hanem arra is, hogy minél több tanítót 
nyerjenek meg ügyünknek.

Mert nem elég az, hogy csak a szegény néptanítók harczoljanak 
érdekeikért, hanem a jobb állású néptanítók is kell, hogy becsületbeli köte
lességüknek tartsák a közös ügy emelésén munkálkodó lapot pártolni.

Csakis igy fejthetünk ki nagyobb erőt, igy szorgalmazhatjuk hely
zetünk javítását, igy mutathatunk kellő eredménynyel a közoktatási kormány 
rosszul palástolt mulasztásaira, igy tarthatjuk egyes egészszé a hazai 
tanítóságot, és igy lehet reményünk, hogy valamikor mi is tisztelt és becsült 
hivatalnokai leszünk a hazának, nempedig népszolgák.

Programmunk :
Rendezzük a néptanítók fizetését, hogy a társadalomban az őket megil

lető tisztességes helyet elfoglalhassák.
Állítsunk fel hivatal fokozatokat, hogy a tanítók érdemeik szerint emel

kedhessenek és tanfelügyelő se Uhessen más, mint okleveles néptanító. A  
mostani laikus felügyeletet szüntessék meg, mert ez akadályozza a néptani• 
tókat a népneveiéi munkájában.

Xyujtsunk alkalmat a néptanítóknak az önművelésre, mert öle a tudo
mány világosságának első fáklyahordozói.

Hassunk oda, hogy a tisztességes fizetéssel ellátott néptanítók tisztán 
hivataluknak élhessenek, s a népnevelést nemzeties és vallásos irányban 
vezethessék.

A ki velünk érez és velünk gondolkozik az osztozzék velünk az 
ügy iránt való lelkesedésben is, és segítse győzelemre vinni elveinknek 
zászlóját, melyet csupán a Tanitóbarát lobogtat és a melynek csakis diadalra 
lehet reménye. I Z i e g p l e r  G r é z a .


