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A magyar
tanítóképzés
ügyének
ujra gyásza
van. Sorba hunynak
el a nagyok,
a vezetők,
kik a kezdet nehézségeinek
harczát megvívták
emberül;
kik forrást fakasztott ak részünkre,
de magok' áldásos
vizéből
nem ihat tak. Itt hagynak
bennünket
az uj Simeonok lelkesülésuk hevétől
forró, érlelő nyár után a gyümöJcsérés
szakában fiatalon. Pihenni vágynak, örökké pihenni 1
Alig gyepesült
meg Hetyey
Gábornak,
a legjobbak
elejének sírja,
ujat kelle hantoini
dr. Bartsch
Samunak,
a bajai állami tanítóképzőintézet igazgatójának
...
Dr. Bartsch Samu 1845. szeptember
zo-én született Iglón köztiszteletben álló ágo ev. vallású polgári szülőktől. 'Atyja Bartsch Sámuel, lakatosmester, szorgalmas,
törekvő
kézműves volt, anyja
Leschinsky
Katalin
gyermekeit
szerető, gondos édes anya.
A két egészséges,
eleven eszű testvért,
Samut
és a korán elhunyt
Károlyt,
az iglói elemi iskolában
taníttatták.
Kedves
humorral
beszélt
mindig elemi iskolás koráról.
Elmondta,
lapba kiírta egyik
tanítójának
a reggeli
ima után elhangzott
vezényszavát
: «Adfer
mihi báculum,
spongiam
et cretam s , Ő az elsőre nem szolgált reá, mert szorgalma, jő
viselete által itt is, valamint
a szintén Iglón végzett négy gimnáziumi
osztályban
is tanítója
és tanárai
elismerését
vívta ki, Az algimnázium
negyedik oszt ályáről
szóló Gyrnnasial-Zeugniss
(r858/9) jegyzése:
talentvoll, leistet vorzügliches.
Tanárai
közül
ez időből
különösen
a nagy
hírű dr. Tavassy
Lajos, a ki 1848-ban Bern hadtestében
századosi rangmint számüzött
élt, és Pákh Károly
gal szolgált és azért szülövárosában
tettek reá -- saját nyilatkozatai
szerint .-:.. erősebb hatást.
A gimnázium négy felső osztályát az eperjesi kollégiumban
végezte,
megőrzött
bizonyítványai
szerint kitűnő eredménynyel
s ugyanott
tette
le 1863-ban az érettségi
vizsgát. Eperjesen
nyilatkozott
meg természetszeretete
először. Bejárta szorgalmasan
a város rétjeit, erdő it és szeretett
tanárának,
Hazslinszky
Frigyesnek
buzditására
és útmutatása
szerint
Magyar Tanítóképzö.
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gyüjtött,
rendezgetett.
Hazslinszky
jóakarata
élte utolsó idejéig kedves
emléke maradt.
4
,
Eperjesen
végezte el a theologiát
is. Minthogy
neki is, mint a'
hitjelölteknek
általában,
nem volt pénze tanulmányai
folytatásahoz.
az
eperjesi Plachy családnál
nevelősködött
két évig, Szabad idejében ekkor
is természettudománynyal
foglalkozott
és buzgósággal
dolgozott
a
kollégiumi
múzeumban.
A nevelősködése
alatt gyüjtött pénzzel, egyháza
.osztöndíjával
és áldozatkész
szülői segítségével
kedvelt
tanulmányainak
folytatása
czéljából külföldi egyetemekre
indult."
1868· ban a berlini Frigyes
Vilmos egyetemre
iratkozott
be és ott
az első semesterben
kizárólag
természettudományi
és mathematikai
előadásokat
hallgatott.
Pontosan
és nagy szorgalommal
jegyezte az előadott
tárgyakat
s jegyzeteit
otthon kidolgozta.
Sok időt töltött a múzeumokban és az egyetemi
könyvtárban;
czélja volt minél több
ismeretet
gyujteni.
'
Berlinből
Tübingába
ment, útba ejtvén a nérnet tengeri kikötőket,
átlátogatva
Angliába.
Ez útjában vezetett
naplójának
tanúsága
szerint
minden érdekli,
de Baedeker-szerű
'följegyzései
közt élénkebb
érdeklő.dés, lelkesülés
nyomát ott találhatni,
hol az imádott természet
szépségelnek hatását
örökíti meg, vagy a növénykertekben.
zool6giai
muzeumokban
tett látogatása it .írja le. Elragadtatással
ír az Északi tengerről,
és álomtalan
álmot aludtak», vagy
midőn «éjjelen át ébren álmodoztak
midőn a Leyden
melletti Katwijk
tengerpart jának homokjában
a kiöblített tengeri állatkák
ezreit szemlélhette.
'
Tübingában
folytatta
természettudományi
tanulmányait,
bizonyítványai szerint kitűnő eredménynyel,
ernyedetlen
szorgalommal.
Tübingai
emlékei közül felejthetetlenek
voltak rá nézve azon kirándulások,
melyeket a botanika
tanárának,
Mohl-nak
s különösen
az általa
annyiszor
emlegetett
dr. Leydig-nek,
a zoolőgia
tanárának
vezetése
mellett
végzett.
Tübingából
ujra hosszabb
útra, indult,
Schweiz-on
át Itáliába.
Gyönyörködött
a Schafthauseni
vizesésben.
Constanz
zoológiai gyüiteményében, a Rajna és a Bodeni tó faunajában.
A splügeni-hág6n
át Olaszországba,
vitt
az útja.
Athaj6kázott
a Lago
di Como-n,
a Lago
Maggiore-n,
meghágta
a Szt.-Gotthardot,
volt a Rhone-Gletscheren,
a
Rigikulrn-on
s mindenütt
a természet
csodás varázsa ad anyagot
naplója számára,
mint jó barát kísérte mindenütt
hosszú útjában.
«Immer
Mutterseelen
allein und 'doch wie wenig allein, wie ganz wohlgemuth»
, írja naplójaban
a Bodeni tó mellett jártában-keltében,
•
Kedvvel foglalkozott
Leydig vezetése mellett a vízben élő górcsövi
állatkákkal
és egy pompás
Harmack-kal
felfegyverkezve,
doktori érteke. zéséhez
is közülük
választotta
avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
r ota tor iá ka t. Ez értekezése
volt első
önálló munkája.
(D ie Rcider thier e und ihre bei Tübingen
beobachteten
Arten. - Ihaugural-Dissertation
von Samuel Bartsch aus Igl6 in Ungarn.
Stuttgart,
1870).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
1 Wéber

egyetemi

Pál kézsmárki
gimn.
tanul6társát61 és j6 barátját61,

tanár
több

úr szíves közlése. Tőle,
adat birtokába jutottam.

mint

a

boldogult
bb.

Tübingai
tanulmányai
befejeztével
a természettudomány
doktorává
'avattatván,
vágya hazájába
vezérelte
s itt a magyarhoni
ágo hitv. ev.
egyház egyetembizottmánya
sikerrel megállott
vizsgálat
után a gimn.
tanári czímmel tisztelte meg s egyúttal
a felgimnáziumban
a természettudományok
tanítási jogával
ruházta
föl 1870. jul. ző-án.
A Lőcsén
tartott kerületi gyűlés bizottmánya
által pedig
a nyiregyházi
ágo ev.
tanítóképzőhöz
választatott
meg igazgatópak.
Mádai superintendens
ki'nevezési
okmányábanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
elvá r ja , «hogy a nevelés·
és oktatástant,
ha 'tanártársai önként reá nem vállalkoznak,
szívesen kezelendis . Már Tübingában hallgatta
a «Gymnasial
Paedagogikv-ot
s most az ott tanultaknak
hasznát.
vehette.
Nyiregyházi
működésével
azonban
sohsem
volt
megelé§!'edve s csak átmeneti
állapotnak
tekintette.
«Daczára
annak írja dr. Bókay Jánosnak
hogy a jövő elébe a legszebb
reménynyel
tekintek,
azon reménynyel.
hogy
valaha
kizárólag
szaktanulmányaimnak fogok
élhetni,
a jelen körülmények
mégis
oda kényszerítettek.
hogy ... bárminő állást vállalj ak. Így kerültem ide igazgatónak
... Azonban egy év gyorsan
múliH..,
'
Tréfásan
szólt erről az egy évről, de felejthetetlenné
váltak
reá
nézve az ott töltött
napok
azért, mert ott találkozott
legelőször
dr.
Emericzy
Gézával, a szintén korán elhunyt
neves pedagógussal,
testilelki jó barátjával.
Emericzyről
szólva írja: «Napokon
keresztül
együtt
voltam a magas röptű, majd látnoki ábrándokban
elmerülő,
majd min'den iránt bizalmatlánkodó,
tapasztalt
és sokoldalú
ismeretekkel
biró
tudóssal. Ráértünk!
Neki nem volt állomása.
nekem
nem: volt foglal.
kozásom,
mert reggeli 5-8
óra között
tanítani
nem foglalkozás
egy
munkakedvelő
és munkabiró
25 éves férfinak: Pedig
napközben
nem
lehetett tanítani, minthogy
a csekély szám ú képezdei növendék az evang.
egyház elemi iskoláiban
volt kénytelen
segédkezni,
hogy megélhesen.s
(Neptanítók
Lapja).
~
Munkásságának
méltó teret. nyert,
midőn
187 r-ben a bajai áll.
tanítóképző-intézet
hez rendes '"tanárrá nevezte ki Trefort.
A természettudományok
terén szerzett szép ismereteit uj működési
körében
örömmel
használta.
Tárgyait
megszerettette
növendékei vel, tanításuk közben szer.zett tapasztalatait
összejegyezte
mások okulására. A tanítóképző
1871 /72-iki
értesítvényében
a programmértekezés
helyén találjuk
ily czímű dolgozatát:
«A természettudományok
tanítása
a tanítóképezdékben.s
Benne
a
természet
tárgyainak
bemutatását"
szemléltetését
hangoztatja:
cÁlljunk
működünk,
egymással
mi, .kik országszerte
mint ezen. tantárgy ak tanárai
és csereviszonyban,
akkor rövid idő alatt minden intézet
összeköttetésben
szép természetrajzi
gyüjteménynyel
fog birni."
A gyüjtéshez
maga
növendékei
segédkezése
mellett hozzá is fogott
s összeállította
az inherbariurnát,
praeparatumait.
tézet ritka szép, rendezett
A következő
évi értesítő ujra kedvencz
á:rgyának oktatásával
foglalkozó értekezését
közli, mert «ki mivel foglalkozik,
ki min szeretettel
és vonzalommal
csüng, legjobban
szeret arról beszélgetni,
azt szeretné
mások előtt is kedvesnek
feltüntetnizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
» (A
természetrajzban
van-é képző
elem és ha igen, hogyan
lehet
és kell
azt az oktatásnal
érvényre
emelni?)
~
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A következő
1873, évben a természettudományokból
realiskolai
oklevelet szerzett a budapesti tud. egyetemen.
A természettudományokkal
tudományosan
foglalkozni
is akadt
kedve és ideje. Visszatért tübingai
kedves állatkáihoz,
a rotatoriákhoz.
A Természettudományi
Társulat megbízásából
megfigyelte
Magyaroreredménye
avutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
«Roza tor ia H unga szágban élő rajait s ezen búvárlatainak
r ica », (A sodró áll atkák
és Magyarországon
megfigyelt fajaik. Budapest.
1877. Kiadta a Természettudományi
Társulat)
Munkájának
sikere. ujabb vizsgálódásokra
ösztönözte
s ez alkalommal a C msta cea -ka t
figyelte meg. A róluk szőló tanulmányból
azonban csak töredékek jelentek
meg a Herman Ottó szerkesztette
Természetrajzi Füzetekben. (Az Asta cus leptoda ctylus, Esch. táplálkozási, ernésztési és ivarszervei. 1878).
1878-ban érdemeiért
az intézet igazgatójává
nevezték ki. Őrült a
kitüntetés nek, de végtelenül
nehezen vált meg kedves természettudományi tárgyai tói és később
is a pedagógiai
irodalom terén' gyakran
visszavonta hozzá régi szeretete. A Néptanítók
Lapja évfolyamai
nagymennyíségű
czikkét tartalmazzák,
melyekhez
a 'természettudományok
köréböl választott thémákat s azokat népszerű módon, az ő mély elemző
erejével, vaskos stilusával tárgyalta.
Baja város társadalmi
életében, mint tanár és mint igazgató, minszerepet vitt. Szívesen kérték ki tanácsát, megkedvelték
ritka,
dig kiváló
férfias jelleméért
és mindig eredetit
termő
gondolkozásmódjáért.
Ez
időben 1874-ben «Baja» czímmel lapot is szerkesztett, melyben a város
és vidék tan ügyével több vezérczikkben
foglalkozott.
Szerkesztői hívatása azonban szókimondő
természete
miatt sok kellemetlenséget
szerzett
neki, bár azután is élte végéig tagja volt a Kaszino választmányának,
a város népnevelési bizottságának
és igazg-atósági
tagja a kereskedelrríi
és iparbanknak.
Igazgatója
volt egy időben
a kölcsön-segélyző-egyesületnek.
A tanítóképző
tanárok testületté
egyesülését
a tanító képzés ügyén ek érdekében fontos dolognak tartotta
mindig. Már 1874-ben irt róla
a Magyar Tanügy
hasábjain
és midőn 1889ben a dévai tanítóképzőintézet tanárikarának
lelkes kezdeményezése
nyomán
Hetyey
Gábor
szerkesztésében
megjelent a Magyar Tanítóképző,
a szerkesztő oldalánál ott találjuk bizalmas barátját,
dr. Bartsch Samut is. Azóta a lapban mint munkatárs,
az egyesületben
mint választmányi
tag, mindig
szószólója
volt a jogos érdekeknek.
A gyűléseken
felszőlalni
nem szeretett, de ha szükséges volt, éppen a legkényesebb
ügyeknek érdekében
szólalt fel.
.'
De nemcsak a: tanítóképző
tanárok
egyesületének
voltzyxwvutsrqpon
munkás
tagja, résztvett a tanítókörök
munkáiban is és ott is elismerést,
szerevívott ki.
tetet, tiszteletet
A vezetése alatt álló intézet korszerű fejlesztése s a később megkezdődött építési munkálatok
azonban szfvvel-Iélekkel
végzett egyesületi
munkásságát
is megszakították.
1894-ben Írt utoljára az egyesület
lapjába, midőn a ta nítóképző-intézett
ta ná r képzés ügyéhez szólt. Akkor még
nem gondolta, hogy utolsó czikkét írja. Munkásságát,
kedvét az épülö
tanári
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internatus foglalta
le, annak a ~t~nítóképzés
fejlődését
hirdető
nagy
palotának ügye, melyet legutolsó Ertesitőjében
írásban és képben
bemutatott,
melynek oly rövid, ideig örülhetett.
Sok terve volt még, hiszen ritka ember tudott annyi eredeti
gondolatot
megérlelni, mint Ő. A kérlelhetlen
sors nem engedte
meg,
hogy velük foglalkozzék
és megtestesíthesse
őket. Legszebb
férfikorában megszünt a nemesen érző szfv dobogni örökre.
Mintha már theologus korában
sejtette
volna életének
és munkásságának
korai végét:
egy beszéde textus-ának
következő
kedves
énekét
választotta:
«Mein höchstes
Gut ist nicht auf Erden,
dies
Alles ist für mich zu Kleín.s
Betegsége
régibb keletű volt. Szemeinek gyengülését
a sok írásnak, olvasásnak rovására
jegyezte s csal~ tavaly furdult budapesti orvosokhoz
tanácsért.
Azok családjának
megmondották,
hogy állapota
reménytelen,
neki pedig, hogy tartózkodjék
minden szellemi munká.,', Brigth-féle
vesebajt nagyon jól ismerte s tudta,
tól, Betegségét
hogy reménylenie
nem szabad. Midőn Hetyey halálának hírét meghallotta, igy szólt:
«Most már én következern's , De családját mindig felgyógyulása
reményével biztatta.
'.
.
Betegsége
daczára továbbra
is vezette kedves intézetének
ügyeitbajait, sőt a szüneti idő nyugalmát,
békéjét sem élvezte.
Az idei tanévben megnyitotta
a pompásan berendezett intézetet, jelen volt mindenütt, segített, tanácsolt, rendezett a kezdet nehéz óráiban;
de a tanítás látó-képességének
rohamos
pusztulása
és testi erejének
fogyása miatt nehezére esett. Orvosai ujabb unszolására végre szabadsá':
goltatását
kérte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
A karácsonyi ünnpek alatt együtt örült családjával.
Egészséges színű arczát, jó kedvét látva az idegen alig hitte, hogy belül
halálos kór pusztítja életfáját.
A szabadságoitatás
késett s ő még ereje végső megfeszítésével
végezte igazgatói teendőit és elkészítette
félévi számadásait.
A magáét is bevégezte. A szabadság egy napjának sem örülhetett.
Január q-én
délután
agyszélhűdés
érte, Hetven
éven édes anyja, ki
betegsége
kezdete
óta mellette
volt, szerető családja aggódva lesték
a nemes lélek kialvását. A 14-ére következő
héten még kedvelt tréfáival
igyekezett
családját
vigasztalni:
érdeklődött
a kormányválság
mozzanatai iránt, Január 18-ándélben
ujabb szélhűdés érte. Eszméletlen
feküdt ágyában esti 10 óráig, midőn az utolsó szélhűdéssei megkezdődött
a haláltusa. Hajnali 3 óráig viaskodott
erős teste a halállal s akkor elvégezte a természetbúvár
saját szavai szerint «az utolsó physiologicus
kisérletet, a halált> .
kövérségre
hajlandó ember
. Dr. Bartsch
Samu alacsony terrnetű,
volt. Erős vonású arcza fölött magasan fejlett homlok boltozódott;
szelid
kék szemeiből jóság sugárzott.
A ki először találkozott
vele, arczvonásaiból
nagy értelmi erőt,
de száraz, -hideg kLdélyt, olvasott
ki. Az értelmi kiválóságban
nem
is csalódott.
Bartsch
Samu a tiszta, rendezett
fogalmak
embere volt.
bőven tudta szaporítani
és gyors,an rendelNagy memoriája
számukat
kezésére adni. Tiszta logikája
s nagyterjedelmű,
rendezett .ismeretköre
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tanításának
sikerét
mindig
biztosították,
társadalmi
és egyesületi téren
pedig tiszteletet
szerzett számára.
Csalódott
azonban
a szemlelő
kedélyére
vonatkozólag
alkotott
ítéletében,
mert
többszöri
találkozásra
belátta,
hogy
az a sokrate si
arczú ember
az élezból
ki nem fogy soha, társaságban
vídám
hang
t'ererntője
és csupa szív, csupa szeretett,
barátság.

.
Szíve életének
legnemesebb
vonása
családja
iránt érzett rajongó
szeretete
volt. Szerető, gondos nejével,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
H engl
Herminnel,
r873-ban
kelt egybe.
Az isten négy
leánygyermekkel
áldotta
meg frigyüket.
Ezeknek
nevelése és jólétük
biztosítása
volt legnagyobb
és legkedvesebb
gondja. Ebben a derült. boldog családi körben áldozott a zene Múzsájáés ismerősök,
soknak is pihenő vasárnapokon.
Zeneértő
családtagok
szor nyolcaan- tízen, adták elő a kla sszikus zene legkiválóbb'
mestereinek
darabjait.
O maga gordonkán
játszott.
.
Családjának
és gyermekei
családjának
körébe
tért
szórakozni.
midőn a pusztító betegség
a munka örömét megvonta
tőle; ott játszott
eleven mozdulatainak.
kis unokájával,
sz ívből nevetve
De juttatott
szeretetéből
mindenkinek,
kit nagy emberismerő
tehetségének bírálata
után arra érdemesnek
tartott. Bárkivel ismerkedett
meg,
tiszteletet,
szeretetet
ébresztett
maga iránt,
nagyszámú
barátai
pedig
mindig dicsérték
vonzalmának
tisztaságát,
nemességét.
Tanári karában
az ő végtelen' nyugodt,
bölcs lelke, a tanártársai
iránt érzett őszinte barátsága
és : egyeneslelkűsége
a rokon
intézetekben is ismerős szép közszellemet
teremtette
meg, mely annyira fontos
az együttes,
egyöntetű
nevelési és tanítási eljárásnál.

Atyai
szeretettel
volt minden
növendéke
iránt s azok rajongtak
érte, mert igazságos
volt, akár feddett, akár dícsért. Ismerte őket, tehetlelki világuk legrejtettebb
tulajdonságait.
Szerette egyéségeik mértékét,
niségük különbözőségét
a vér, a család, az iskola, a társadalom
hatásá-n ak ismeretével
magyarázni
es féltette az elszíntelenedéstől.
Vezette,
védte őket és szeretetével,
higgadtságával
gyógyította
,hibáikat. Sokszor
állt egyik-másik
«rossz» pártjára a konferencziákon,
ha egy előtte ismerőszyxwvu
j vonásából javulást reménylett.
ó

De átfogott
szerető szíve mindent.
Szerette
a természetet
s nagy
örömmel foglalkozott
vele s éppen
a természettel
való foglalkozás
az,
mely legközelebbre
vezeti az embert Istenhez.
A mint leszállt a természetnek emberi szem elől elzárt világába
a rotatoriákhoz,
növénysejtekhez, csodálattal,
hittel emelkedett
fel Alkotójukhoz
; bár voltak, kik azt'
állították,
hogya
nagy Mestert
nem ismerte.
Derült
életbölcselete,
mely
egész életén
át annyira
jellemezte,
utolsó perczeiben
sem hagyta
el. A baj, bánat előtt meg nem hajlott:
Az édeset csak a keserűt ismerő érzi s homály
és napfény folyton váltogatják egymást. Betegségének
gyógyíthatlan
voltát ő, az anthropologia
tanítója, jól ismerte
s ha néha
erőt is vett rajta rövid pillanatok ra a
búskomorság,
futó felhő volt az, melyet családja iránt érzett nagy szeretetének
melege
és felcsillanó derült életelbölcselete
rögtön
azétűzött.
Még a második agyszélhűdés
után, halálához
oly közel egy tiszta

· ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
pillanatában
gondozó
neje kérdésére
gyenge,
susogó hangon felelte:
«Jobban vagyok.
Ha dicsekedni
akarnék,
azt mondanám:
pompásan [»
nyujtott
minden alkalommal.
Régebben
végzett
Mint tanító, kiválót
tanítványai,
kikrick ő magyarázta
a természet
jelenségeit,
épp olyan
örömmel
gondolnak
vissza a szabadban
jártukban-keltükben
hallott tanításaira, mint a hogy ő emlegette Hazslinszky,
Mohl és Leydig kirándulásait. A természet nagyszerűségét,
magasztosságát
magyarázta
egyszerű,
világos, minden kétséget eloszlató, meggyőző módon. A természetnek szemlélet alapján való tárgyalását
kívánta
és gyakorolta
s már korán nyujtotta a szemlélet
alapján tanulás
gyönyörűségét
tanítványainak,
mikor
máshol alig volt róla szó.
De nemcsak
tudásukat
gazdagította
így, hanem vágyat
keltett
bennük a kutatásra.
A szemléltetés
elvét nemcsak
mint az említett
tárgy tanára,
de
mint igazgató,
a neveléstani
tárgyaknál
is mindig a lehetőségig
szem
szemléltette
a lelki
előtt tartotta.
A mindennapi
életből
vett példákori
jelenségeket
lélektani óráin és akkor és felsőbb osztályokban
is rögtön
az iskola gyakorlatára
figyelmeztetett.
A tanítóképző
intézeti oktatás
túlságos
gyakorlatiasságának
azonban sohse volt barátja. Dániel Márton orsz. képviselő
jelentésének
ismertetésében
(Egyet.
közoktatásügyi
szemle. r889)
mondja:
«A tudományos alaposságot
ne engedjük elzátonyosodni
a gyakorlatiasság
czímén 1
A zátony begyepesedik,
becserjédzik
s útját állja a tudományos
igazságok csendes folyásának.»
Ezért az elvért kívánta, hogya
tankönyvek
megválasztásánál
is
szabad keze legyen a tanárnak.
«Ha valamely könyvre
rá van nyomva:
«tanítóképezdei
használatras
abból még nem következik,
hogya
könyv
.jobban meg is felel. mint valamely
középtanodai
kézikönyv.»
(Egyet.
Közokt. Szemle. r889). cA tanítóképző-intézetekben
használt tankönyvektől is megldvánjuk,
hogy azok szigorúan
tudományos
alappal birjanak.s (Magyar Tanüg y) ..
Ellenese
volt az olyan terveknek.
melyek
a tanítónövendékekből
«művész t, iparost, gazdát,
barornfi-, méh-, és selyemhernyó
tenyésztőt,
gyümölcsés fakertészt.
vinczellért,
konyhakertészt,
állattenyésztőt
akarnak nevelni.s
(Egyet.
Közokt.
Szernle.
r 889.) Meggyőződése
az volt,
hogy az élet az okos, komoly, hivatását
és nevelendő
népét szerető
tanítót minderre
rátanítja.
•
De hogy .alapos képzést nyujthasson.
megkívánta,
hogy erős alapra
építhessen. A .felvételnél,
a mennyire
csak lehetséges
volt,
megkívánta
a négy középiskolai
osztályt.
Előadási módja kissé egyhangú
volt, de megélénkült,
ha lelkesedés
hevítette.
Monoton
hangon beszélt, röviden, határozottan.
A mindennapi
életben is általánosan
ismeretes volt flegmatikus
természete,
kevés szavú- .
sága, az iskolában
meg éppen ellensége volt a. bőbeszédűségnek.
Minél
több vízben oldjuk a sót, annál gyengébbenérezzük ízét s minél kevesebb a víz, a só annál gyorsabban
jegeczedik. O kevés szavával gyönyöszólt
is,
rűen jegeczesítette
gondolatait.
Minden
előadásával,
bármiről
egyszerre
logikát is tanított
mondandóinak
szigorú rendje által.

A mily kitünően tudta gondolatait
megértet ni, olyan nehezére esett
a kérdezés.
Minden kérdésére
maga felelt meg: ujra magyarázott.
Elénk
előadásmódjának
hiányát
a tanulők
figyelmén
sohse lehetett észrevenni.
Lefoglalta
őket a tiszta, rögtön
érthető,
meggyőző,
alap os beszéd és, az, hogy
előadása
fúszeréűl
minduntalan
alkalmazott
adomát,
élczet. Attőrt
kötésű kézikönyveinek
tiszta lapjai telve vannak
ilyen élénkítő mondásokkal,
történetkékkel.
Az indulatos
ember
ökölszorításánál
említi a dandy-t, ki szintén ökölbe zárja kezeit, mert keztyűi
rongyosak.
Bámulatos kitartással gyakorolta
növendékeivel
szemban azon erényt,
melyet a mag}rar pedagógusok
atyamestere
első helyen követel a tanítótól a türelmességet.
Mint nevelőnek
mindig
szeme
előtt lebegett,
hogy
tanítványai
majdan a társadalom
tagjai lesznek
s hogy ott vezető kéz nélkül kell
mozogniok.
Önállóságra
nevelni
volt első nevelői
jelszava.
Ezért
nem volt nagy barátja
az internatusoknak
sem, melyekről
az volt a
véleménye,
hogy a társadalom
nevelő hatásának
mellőzésével
akarnak
a társadalomnak
fontos tényezőket
nevelni. De nem volt ellensége sem.
«Az internatus
kérdését. nem tartom
elvnek vagy czélnak,
mely mellett
lelkesülni
vagy melyet minden áron meg kell akadályozni,
hanem egyszerű nevelési eszköznek.
Az eszköz maga még nem biztosítja
aczélt.
Egy és ugyanazon
czél elérésére
gyakran
nagyon
sokféle eszközt lehet
használni.
Ahol tehát
internatus
felállítása
kívánatosnak,
czélszerűnek
mutatkozik,
ott állíttassék
fel, a hol felesleges,
maradjon
eb
A gyakorlati
élet körülményeire
mindíg előkészítette
növendékeit.
Nem ijesztgette őket az élettel, ellenkezőleg
biztatónak
színezte, de hozzá
tette mindig, hogy ki ott elismerést,
jogot akar. annak már az intézetben mint növendéknek
kötelességei
vannak.
Megismertette
velük, hogy a nemzet jövőjének
biztonsága
nagytökéletességétől
függ. Ez fejleszsze önérzetüket
és
részt az ő munkájuk
edzze meg lelkesedésüket
...
Alaposan
képzett,
önálló egyéniségű,
hazafias, vallas-erkölcsös
jellemű tanítókat
képezni:
ezen munkálkodott
ügyszeretettel,
tudással,
lelkesedéssel
és lelkiismeretesen,
míg vissza nem tért a természetnek
ölébe pihenni, az ősanyához,
kit annyira szeretett,
csodált és oly nagy
tudással vizsgált.
békével lvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
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Nyugodjék
Munká z·.
ihr e bú Tübingen beoba chteten Ar ten, IriauguralBartsch aus Igló in Ungarn.
Stuttgart.
1860
Rotota r ia H unga r ica . A sodró állatkák
és Magyatországban
megfigyelt fajaik. A Természettudományi
Társulat
kiadása.
1877. Ka r cscsőr íi ser egély. Sturnus vulgaris. Természetrajzi
füzetek. 1877. - C r usta cea .
Az astacus
leptodactylus,
Esch. táplálkozási,
ernésztési
és ivarszervei.
Természetrajzi
füzetek. 1878. Egy évben há r omszor vir á gzó és ter mo
a lma ja . Természettudományi
Közlöny.
1885. A Ma gya r
Ta nítóképző. ben megjelent czz'kkú: Erkölcsi
érzelmek,
lelkiismeret.
1887. Reális
D ie Ra der thúr e

Dissertation

von

und

Samuel
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nevelés. 1887.
Tanító
az iskolában
(Kehr-Környei).
1887. A
közoktatásügyi
költségvetés
1887-re. 1886. A látásról. 1886. A
németországi tanítóképző tanférfiak 8dik közgyűlése Karlsruheban.
1886.
- Az állami tanítóképzők
tanárainak közös tanácskozása.
1886. A
tanítóképzőbe
való felvételről. 189zyxwvutsrqponmlkjihgfe
I. A tanítóképző tanárképzésról.
1894. -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ma gya r
Ta nügy. A tanítóképesítő
vizsgálatokról.
1874. A
tanítóképző
tanárok egyesülése.
1874. - A tanítóképezdék
és a benlakás. 1872. - Egyetemes közokta tá sügyz ssemle. Dániel Márton orsz.
képviselő második jelentése
a tanítóképzésről
és a tanítókról.
(Ism.)
a tanítóképezdékben.
1890. - NéjJ ta nítók La pja . Az állattan .tanítása
187 I. A növénysejt
ismertetése.
187 I. A villany-delejes
távirda.
1871. .- Füvészeti kirándulás.
1872. - A hang. 1872, A mészvegyek alkalmazása
az ipar terén. 1873. A természetrajzi
oktatás
apyaga és módszere a népiskolában,
kapcsolatban
a mezei gazdaság,
1887.
házi-ipar és kézi-ügyesség
gyakorlásával.
1886: Az időjóslat.
- A mesterséges világításról.
1887. Az óra története.
1887. A
robbanó anyagok ismertetése.
1887. A gesztenyefák.
1887. A
kertészetről.
1887. Növényekben
és állatokban előforduló festőanyagok. A homokkötésről
és a homokon tenyésző
növényekról.
!887.
- Dr. Emericzy Géza emlékezete. 1888. A siivacsról.
1888. Asvanyokból készített festőanyagok.
1888. Heinicke Samu. 1888. Az
1887. évf. Scholem álnév alatt a Magyar
Tanítóképző
czikkeit ismertette. A természet tudományának
tanítása a tanítóképezdében.
(Értesítvény a bajai áll. tk. 1871/2 évéről.)
A természetrajzban
vari-e képzőelem és ha igen. hogyan
lehet és kell azt az oktatásnál
érvényre
emelni? (Ertesítvény
a bajai tk.. 1872/3. évéről). Tíz évre terjedő visszapillantás. (A bajai tk. XVIII. Ertes.
1889/90)
Hogyan
kezelendő
a
természetrajz az iskolában? Felolvasás az 1874/5. Zentán tartott tanítógyűlésen. A szépírás tanításának alapos módszere, Baja, 1875 (Kovacsicscsal). Szorzó számok a métermértékekhez,
Baja, 1875. Több népszerű
természettudományi
felolvasás és szarnos alkalmi iskolai beszéd. Kéziratban górcsövi vizsgálódásainak
eredményei.MLKJIHGFEDCBA
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tanítóképző.

1

A tanítóképző
feladata két kérdés körűl forog, a szervezet és
oktatás körűl. Az amerikai tanítóképzők
mindkét tekintetben
sok eltérést mutatnak. Ez eredetük és fejlődésük történetéből
könnyen megérthető. Az é-világban
a tanítóképzők
rendszerét a nevelői tapasztalatok
alapján nagy gonddal eszélték
ki és az állami hatóság életbe léptette;
sem a népnek, sem a tanítónak
nem volt az ügyhöz szava. Ily módon
be lehetett volna oltani egy eszményi rendszert az ország nevelésúgyi
szervezetébe. Mindazonáltal ezen országokban sem tudtak eszményi rendszert létesíteni. A mi tanítóképzőink
eredetileg nem úgy alakúltak, mint
1

Dr.

delphiában.

a nyilvános iskolák
felügyelőjétől
(superintendent)
Philavilágkiállítás nevelésűgyi internaczionális
kongresszusénak
naplójából.
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a népnevelés
nagy rendszerének
részei, de önként támadtak,
hogy egy
nyilvános
szükségletnek
megfeleljenek.
Nem az állam erőszakolta
azokat
a népre,
hanem egész :terjedelmükben
maga a nép szerezte.
Közülök
sokat jó hosszú időn át egyes
törekvő és lelkes tanítók,
mint pusztán
magánintézeteket
indítottak
meg, bebizonyítván
jogigényét
a létezésre
és állami segélyre.
Fokozatosan
közérzűlet
létesült
érdekükben
és így
lettek azok az állami törvényhozás
hozzájárúlásával
a különböző
államok
nyilvános
iskolai rendszerének
kiegészítő
részeivé.
Csakis néhány újabb
államban
létesűltek
kezdettől
fogva úgy, mint az államrendszer
lényeges
részei:
.
A létesűlésnek
ezen módja következtében
világos, hogy szervezetukben
és oktatási
folyamaikban
n3gy eltéréseknek
kell lenniök.
Legtöbbjüknek
mégis meg van az a sajátsága,
hogy nem szorosan
képzőés
iskolák, hanem
két tanfolyamuk
van, egy tudományszaki
(scholastic)
egy szaktanfolyam.
A tudományszaki
tanfolyam
e tudományok
külörfböző ágaib an ád oktatást,
mint egy akadémia
vagy szeminárium.
Csakis
szaktanfolyamukban
különböznek
lényegesen
ezektől a intézetektől.
A
tudományszaki
tanfolyam
ezen kinyomata
volt az amerikai tanítóképzők
fölötti gáncsoskodás
alapja. Az eszményi tanítóképző,
mondák
ők, oly
iskola, mely egyedűl
szakképzést
nyújt. Egy eszményi
tanítóképzőnek
és tudományszaki
oktatást
nyújtó
tanfolyammal
nem szabad művészeti
bírnia:
ezek ismerete
az: akadémiákban
vagy kollégiumokban
szerzendő
meg. A tanítóképzőben
való oktatásnak
kizárólag
szakszerűnek
kell
lenni; egyedűl a tanítás tudományát
és művészetét
kell felölelnie.
Ezen szempontból
tekintve,
a mi állami tanítóképzőink
nem eszményi iskolák:
közülök majdnem
mindegyik
ép úgy ád oktatást
azyxwvutsr
különböző
szakokban.
mint a tanítás
módszerében.
De
ez származásuk
szükséglete
volt. Úgy
létesűltek
azok, hogyanépnevelés
közvetlen
szükségletének
megfeleljenek.
Mert a mi nyilvános
iskoláinknak
szükségük volt tanítókra,
kik az év néhány hónapján
át havi husz-harmincz
dollárért
tanítsanak.
Az akadémián
vagy kollégiumban
nevelt ifjak nem
voltak
hajlandók
ily díjazásra
való kilátás
mellett
valamely
tanítóképzőbe
lépni, hogy egy vagy
két évet annak megtanúlására
fordítsanak, mint kell tanítani a nyilvános iskolában. Ezért oly ifjak (nők) nyerésére,
kik a tudományszakokban
ép oly készültséget
sajátítsanak
el,
mint ezen szakok tanítási módszerében,
az egyedűli út az volt, hogy a
tanítóképzők ben ezen szak ok is taníttassanak.
Egy ú~ynevezett
akadémiai
vagy tudományszaki
tanfolyam
tehát, a mi kezdetben
szervezett
tanítóképzőinkben
a szükségletnek
felelt meg.
.
Sőt
még- manapság.
a megnőtt
javadalmazás
mellett
sem támaszkodhatnának
az ország tanítóképzői
az akadémián vagy kollégiumban
képzett
tanulókra.
Sőt én tovább
megyek
és azt mondom,
hogy sem
az akadémia,
sem a kollégium
nem adja meg az elemi szakekban
azon
képzést,
melyre a nyilvános
iskola tanítójának
szüksége van, sőt illetékes feladataikon
kivűl is esnék, ha így tennének.
Azonkivűl ezen magasabb
intézetek
képesítettjel
valami
olyasféle után törekednek,
a mi
jobban
díjaztatik,
mint a népiskolában
való tanítás.
Bármi legyen is a
vélemény
azon eszményi tanítóképző
felől, mely egyedűl szakszerű okta-
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tást nyújt, mégis a végből,
hogya
tanítók a vidéki nyílvános iskolák
számára alkalmasakká
képeztessenek,
a tanítóképzők
rá vannak utalva,
hogyatudományágakban
akadémiai
oktatást
nyujtsanak.
Egyébként
jó volna, ha minden államban
lenne egy magasabb
intézet,
tudniillik
egy képző-egyetem,
vagy pedagógiai
kollégium,
a hol a kollégiumi
képesítettek
és más ifjak és fiatal nők, előhaladt
tudományszaki
képzettséggel,
magasabb
nevelési állásokra
volnának
képezhetők,
A mi '
kell
nyilvános iskoláink tanítói
nagy
részének azon .tanítóképzőkben
képeztetniők,
melyek, mint jelenieg,
ép úgy vannak a tudományszaki
tanfolyam mal szervezve,
mint a szakszerű vel. Hogy
ezen iskoláknak
azoknak a mi nyilállami felügyelet
alatt kell állaniok és ily módon
vános iskolai rendszerünk
kiegészítő
részévé
kell lenniök, olyannyira
világos, hogy az bizonyításra
nem szorúl.
Mindazonáltal
van mégis hely, hol az úgynevezett
eszményi tanítóképző
lehetséges és ez a mi terjedelmes
városaink,
melyekben
a
nyílvános nevelés egész munkája egy szervezet ellenőrzése alatt áll. Itt
a saját igazgatás alatt álló főiskola 2 növendékeit a tudományszaki
ágakban úgy készítheti elő, hogy midőn azok a tanítóképzőbe
belépnek; az
oktatás kizárólag szakszerű lehet. Ily rendszert készülök én Philadelphiában
meghonosítani,
Itt
már szamos
évtől
kezdve 'létezik egy intézet,
mely mint fő-tanítoképző
ismeretes
és melynek
főfeladata
a városok
számára
tanítónőket
képezni. Az úgy a tudományszaki,
mint a szakszerű tanfolyamot
magában Ioglalja. Ezen két szak most elkülönítés
alatt van és a munka
két elkülönített,
saját ellenőrzés
alatt álló intézetre bizatik, az egyik leányf6iskola,
a másik tanítóképző.
A főiskola
arra van hivatva, hogy három tanulmányi
tanfolyamot
öleljen fel, egy
általános tanfolyamot, egy klasszikait és egy ügyvitelit. Azon növendékek,
kik tanítónők
kivánnak lenni, három évig fognak az általános tanfolyamba járni s aztán átlépnek a tanítónőképzőbe
és két évi pedagógiai
tanfolyamuk
lesz. Ezen pedagogiai
tanfolyam
szorosan szakszerű fog
lenni. Ezen tanítónőképzővel.
egy megfigyelő
és egy gyakorlóiskola
lesz kapcsolatban,
hogy azokban a tanítás művészete taníttassék.
Az előző megjegyzések
a tanítóképző
ügyének
első részére, a
szervezetre,
vonatkoznak.
Ezekhez
a szakszerű
oktatás tanfolyamának
szempontjaból
kevés teendő. Az oktatásnak azon eszmén kell alapúlnia,
hogy a tanítás
tudomány és művészet. A tanítás tudománya
a tanuló
Először is a növendékben
már
.akaratának
szabatos
felfogásán alapúl.
bizonyos erők vannak,
melyeket
a tanítónak
meg kell értenie és a
nevelés munkájával
kifejlesztenie.
Ezen erők kifejlesztésének
munkáját
képzésnek nevezték és az egész a nevelé
s m ds z e r éne k főfejezete
alá foglalható. Másodszor a képzés (nevelés) ezen munkája a müvészet
. és a tudomány
ismeretének
közreműködése
által végezhető. Ezen ismeretnek a lélekre határozott
vonatkozása
van; annak szakai a nevelésben
viszonylagos
értékűek ; a legjobb · módszerek
azok, melyek a lélekre
való vonatkozásukban
alkalmazzák
mindazt, a mi a z okt a tás
m ó dés oktatásnak
ez en
sze r éne k főfejezete alá foglalható. A nevelésnek
ó

2

Ezen

nem a mi fői'sKolánk értendő.

Ford.
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munkája az iskolában nyujtandó és az iskola mindazzal ellátandő. szervezendő,
kormányzandó,
a mi sajátlag
az isk o 1azyxwvutsrqpo
i ber end e z é s
fejezete alá toglalható.
Eszközül
szolgál végre a nevelésnek,
ép úgy
minden egyébnek története
és a nevelés bölcsész ete, mely a nevelésnek
azon széles körű és általános elveit öleli fel, mi a nevelésben való gyarapodás és kifejlődés alapjáúl szolgál. Látható tehát, hogy a tanításnak
1. a nevelés
tudománya
öt megkülönböztethető
fejezet alá foglalható:
módszere,
2. az oktatás
módszere,
3. iskolai berendezés, 4. a nevelés
5, a nevelés bölcsészete.
története,
A nevelés módszerében
az ember egész természete
tanúlmányoz andó
és ezen erők' kifejlesztésére
a legjobb mődszerek
nyújtandók.
Fel kell annak a testi. érzelmi, aesthetikai, erkölcsi nevelést stb.-t ölelnie. A testi nevelés alapja a neveléstani physiologia ; az értelmi, aesthetikai és erkölcsi nevelésnek a neveléstani lélektan. Ezen lélektannak az
.önkutatö,
észlelő, kisérleti és physiológiai
lélektant kell felölelnie, illetőleg
minden tényt és elvet. mely az ember észbeli vagy szellemi természetének kifejlesztéséhez hozzájárúl.
Az 'oktatás
módszertanában
az ismeretek különböző ágainak tertehetségéhez
mészete, azok eredete és kifejlődése, a lélek különböző
való viszonyaik. nevelési értékük, a tantárgyak
tanításának
elvei
és
módszerei tárgyalandók.
Az iskolai berendezés tanában az iskolai épületek, iskolaszervezetek,
iskolai hivatal, kormányzat,
hatóság stb. kezelendők.
A nevelés történetének
és a nevelés bölcsészeténele
annyit kell felölelnie az illető tárgyból,
a mennyit a tanulóknak
fejlettsége és az iskolának foka megenged.
Ezen alakilág
megállapított
szakokhoz
járúl a
tanúló
részéről az önálló olvasás és kutatás, függetlenűl a tankönyvtől
vagy a tanteremben
való olvasástól.
el, észlelés és gyaA tanítás műv ész e te két úton sajátítandó
korlat útján. Ezért minden tanítóképzővel
két külön iskola kapcsolandó
egybe, egy ész 1elő
és t"gy gyak
ori ó is kol a. Az észlelő iskolában
tapasztalt tanítók tanítanak, a legügyesebbek
és oly művészi eljárással
bírok, a milyen csak megszerezhető.
Ezen iskolában minden különböző
módszer
alkalmazandó,
hogy az napjaink
fokon minden
elfogadott
legelőrehaladottabb
nevelési felfogását és gyakorlatát képviselje. A tanítóképző növendékek,
mihelyt
készek, minden nap bizonyos
időt ezen
iskolában töltsenek, hogy ezen tapasztalt tanítók működését megfigyeljék,
jegyzeteket
tévén arról és előkészűlvén
ugyanannak
rákövetkező
tárgyalására.
Ezen észlelő iskolához egy gyakorló - iskolának
kell járúlnia,
a
melyben való tényleges tanírásra
minden nap bizonyos szakában a tanítóképző növendék hívandó
fel. Ezen iskola tehát ügyes tanítokra bízandó,
kik a modern oktatás legjobb
módszereiben
otthonosak.
A növendék- I
tanítók
működésének
a rendes tanítók,
kiknek feladatuk őket megfigyelni é~ irányítani, állandó felügyelete alatt kell lenni. Ezen úton il
növendék-tanítók
megtanulhatják
a tanítás tudományának
a tanítóképzőben elsajátított elveit a gyakorlatba
átvinni: és Így szakuknak mind a
tudományban,
mind a művészetben mestereivé válnak. Az állami tanító-
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képzök
legtöbbjében
helyesebbnek
Játszik ezen két iskolát egy szervezetben. az úgynevezett
minta-iskolában,
egyesíteni;
terjedelmes városokban azonban el lehet azokat különíteni,
a minek, miként világos,
több különös
előnye van.
Fordította:vutsrqponmlkjih
Somogyi G éza .

A tanítéképzésről

szólöMLKJIHGFEDCBA
t ö r v é n y mödosítása.
M a g y a r á z a t.

György Aladár, igen tisztelt tagtársam, a tanítóképző-intézeti
tanárok egyesületének az 1893. évi október r ó-án tartott ülésén tette meg az
indítványt, hogy az egyesület
-Indítsa, meg a munkálatot a népoktatási
nézve, a mely a tanítóképzők szertörvények azon részének reviziójára
vezetét határozza meg>. 1 A választmány
elfogadta György Aladár
úr
indítványát s megbízta a módosítást illető nézetei nek elmondásával,
a
figyelmét
és
minek
ő meg is felelt. 2 Ismeretes, hogy az egyesület
munkásságát
a szőnyegre
került ügyek más irányba terelték
és a revizió ügyével legalább érdemjegesen
nem foglalkozott
mindaddig,
míg
arra részint a debreczeni gyűlés tanácskozásai,' részint Dezső Lajosnak
az országos tanítóképesítő
vizsgáló-bizottságokról
az egyesület választmánya elé terjesztett indítványa közvetlen okot nem szolgáltattak.
A
választmány az 1894. év deczember 27-én tartott ülésén 3 ezen indítvány
kapcsán elhatározta
a tanítóképzési
uj törvények előkészítési
munkálatának megindítását
s György Aladárt,
mint az első .indítványtevőt
s
előterjesztésével.
engem bízott meg ez irányban munkálatnak
Eme megtisztelő
megbízásnak
ime most megfelelek. Tisztelettel
kérem munkámnak. mint ebben az irányban első részletező kísérletnek,
hiányait elnézni. A .hiányok azonban nemcsak egyéni gyengeségből
eredtek, hanem szántszándékból
is, mert csak a fő intézkedéseket
jelöltem
meg, gondolván, hogy a részletezés és teljes kidolgozás későbbi feladat
leend.
Munkálatom
a György
Aladárétól
először is abban különbözik,
hogy részletesebb
annál.
Akkor,
a mikor a közoktatási
kormány
vezetői már több ízben kijelentették
a népoktatási
törvények módosításának sürgős voltát s az uj közoktatási miniszter, dr. Wlassics Gyula,
már meg is jelölt nehány ügyet, mint a tanítóképzésról
alkotandó uj
törvénynek
sarkpontjait
s kijelentette,
hogy már a javaslattervezeten
dolgoznak
a minisztériumban : nagyon .elkésnénk az események folyásától, ha hónapokig
éppen csak az általános
elveken vitatkoznánk.
Különben is az elveket a részletek szernléltetik s megvitatásuk
hiába
nélkül,
Ezeknél fogva szükségesnek
való a részletekbe
való tekintés
véltem tervezetemben
a törvénybe
foglalandó intézkedések
közül legalább a főbbeket, az elvi jelentőségűeket,
megjelölni, a mi nem is volt
1
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L. Magyar Tanít6képző 1893. évfolyam 596. lap.
L. a Mar;yar Tanít6képz5 1893. évfolyamának 541-545. lapjain.
L. Magyar Tanítóképző
1895. évfolyam 60. lap,

nehéz, mert alig .van ügye tanítőképzésünknek,
a melyet már meg ne
vitattunk
volna;
sőt némely ügyet illetőleg az eszmék annyira tisztázódtak,
hogy a .létrejöH
megállapodásokat
változatlanul
vehettem fel
tervezetembe,
György Aladár a választmány
elé terjesztett
tervezetében
a képesítésnek
ad előnyt a képzés
felett. Kívánja
a képesítő vizsgálat kellékeinek és módozatainak
szigorú és részletes megállapítását;
ellenben
a képzést illetőleg
szerinte
a törvény
csak a felvételről intézkedjék,
még az évfolyamok
számának
megállapítása
is felesleges, az oktatási
('
rendszerről csak annyit mondjon ki a törvény,
hogy az lehetőleg a szaktanulmányok
elsajátítására
szorítkozzék.
O is, valamint mások is, kik
ezen a véleményen vannak, azt adják okul, hogy a tudás a fő s nem
a tanulás;
hivatkoznak
azon analógiákra,
hogy az 1868-i népoktatási
törvény a polgáriskolai
tanítóknak
csak képesítéséről
szól , hasonlóképa középiskolai
tanároknak
pen az 1883 -i XXX. t.-CZ. meghatározza
képesítését,
de tanárképző-intézetet
nem említ.
Azt hiszem, haa
törvénybe
csak a képesítésre vonatkozó intézkedéseket
vennők fel, ellentétbe
jönnénk a fennálló viszonyokkal.
Önálló középiskolai
tanárképző
intézet még ma sincs, ellenben vannak más
iskoláink,
Sajnos, vannak tanítótanintézetektől
független
tanítóképző
képzőínk,
a melyek még nem szabadultak
meg azoktól a kötelékektől,
a melyek
őket más iskoláknak
csupán melléktanfolyamaivá
teszik. A
megalkotandó
törvénynek
a feladata
éppen az, hogy a tanítóképző
intézetek
önálló szervezetét
megerősítse
és tovább fejleszsze. De meg a
törvénymódosításnak
azt a czélját, hogy a tanítók
képzettségét
egyenlősítsük s egy szelleművé tegyük, csak félig érnők e~ az országos képesítő vizsgálatok
által, szükséges ahhoz a képzésnek egyöntetű
szervezete is. Azt
is meg
kell gondolnunk,
hogy
képzőinknek
14-I9
éves ifjakkal van és lesz dolguk, a kiket a tanítói pályára még nevelni,
oktatni, egyszóval képezni
kell. Rájuk nézve épp oly fontos a «tanulás>,_
mint a «tudás>. Ha majdan
főiskolai tanulmányokhoz
kötjük a tanítók képesítését,
akkor én is a György Aladár pártjára állok. Csak érjük meg 1
1. Tervezetemben
a részletes intézkedések
előtt előtt
közlöm
az
és képesítés
alapelveket.
Ezek közül az első, a mely a tanítóképzés
egy ség ess z er v e z é s é t hangsúlyozza,
annyira
általános
követelmény, hogy okait felsorolni felesleges.
II. A második pontban a tanító képzés mai rendszerének fentartását
javaslom, vagyis azt, hogya
tanítóképző
ne csak szakiskola,
hanem
is . legyen.
A tanítóképző-intézet
általános míveltséget
nyujto intézet
ezen kettős feladatát kén y tel e nek leszünk mindaddig
szem előtt
tartani, míg főiskolává nem tehetjük. A tanítóképző .utalva hisz még az
.esetben is foglalkozni
általános
képzéssel,
ha növendékeit
a hatodik
középiskolai
osztályból veszi fel.
Ill. «A kié az iskola, azé az ország». Ezt a híres mondást kiegészítem
azzal, hogya
kié a tanítóképző,
azé a népiskola.
A tanítóképzéshez
nemzeti érdekek fűződnek. A kérdés az, hogyatanítóképzést
államivá
kell-e tennünk, hogy nemzetivé tehessük. Badar~ág
volna azt állíta ni,
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bogy csakis állami iskola nevelhet
nemzeti szellemben.
A tények ellent
mondanak
az ilyen állításnak,
mert például
a kalocsai
katholikus,
a
-debreczeni
református
és a soproni
evangélikus
tanítóképző
intézetek
mit sem engednek hazafiság dolgában egyik állami intézetnek sem. Mégis
a felekezeti képzők magyar
nemzeti szelleme esetleges, mert attól függ,
hogyafentartó
felekezeti
hatóság
magyar
érzelmii-e vagy
nem. Az
olyan képzőknek,
mint például a nag y-s z ebe n i, nem volna szabad
fennállani.
Tagadhatatlan,
hogya
tanítóképző-intézetek
magyar
nemzeti
szelleme
csak akkor
lenne biz tos í t v a, ha mindenikének
gazdája
hogy
maga a magyar
állam volna. Magyarország
érdeke
azt kívánja,
a magyar
állam hova-tovább
mindinkább
kezébe vegye a tanítóképzést.
A dolog azonban
úgy áll, hogy
sok képzőre
nézve.
mint azon
háromnál,
a melyet említettem
és még sok más képzőjénél
az országnak, az államosítás
egyáltalán
nem sürgős. Ezek mai helyzetükben
is a nemzetet,
az állami érdekeket
szolgálják.
A másik igen fontos ok,
a mi a tanítóképzésnek
az egész vonalon való államosítása
ellen szól,
hogy sértené a történelmileg
szerzett jogokat. Az államnak, ha nemcsak
hatalmi, hanem erkölcsi fölényét is épen akarja fentartani,
indokolatlan
jogfosztást
elkövetnie
nem szabad. Ezért kényes az állam helyzete még
azokkal a képzőkkel
szemben is, a melyek
működése
nemzeti
szempontból
kifogás alá esik. Tekintve
az említett körülményeket,
továbbá
azt, hogy Magyarország
17.000 népiskolája
közül
14.000 a felekezetek
kezében van s figyelembe
véve a financziális
nehézségeket.
az államosítás keresztülvitele
ma még nem lehetséges
s nem is kívánatos. Máskép
áll a dolog a tanítóképesítő
vizsgálattal,
a mely lényegében
állami cselekvény
; ezt más hatóságra
vagy testületre
bízni nem volna más, mint
saját jogának
megtagadása.
Hasonlóképen
joga van az államnak szigorú
felügyelet
létesítésére,
a mi ugyan, ha nem is biztosítja a képzök nemzeti szellemben
való működését,
de megnehezíti
államellenes
irányzat
keletkezését.
I
.
Tervezetemben
a t á r sui a tok a t is olyanok gyanánt
jelltem
meg,
mint a melyeknek
joga van tanítóés tanítónőképző-intézeteköet
fentartani. Ezt azért tettem,
mert 1894. év óta létezik ilyen képzőintézet,
az
Országos Nőképző Egyesületé
Budapesten.
Azonban teljes mértékben
osztanárok egyesülete választmányának
a f. é. január 28-diki
tom a tanítóképzőülésén érvényesü It azon nézetét, hogy a társulatok
által fentartott
képzőintézetek
minden tekintetben
alá legyenek
vetve az állami rendeleteknek. Köz ség e k nek
tanítóképző-iskolatartási
jogát a törvénybe
felveendőnek nem tartom, egyrészt, mert ilyenek Magyarországon
nincsenek
és sohasem is voltak, másrészt,
mert a tanítóképzésről
való gondoskodás tulajdonképen
állami feladat lévén, ez iskola-tartás
jogát kiterjeszteni nem kívánatos.
'
A mi már most a rés zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
1 e tes
int é z ked é sek e t illeti, legalább
czélzataimnak
megvilágítása
végett
az idevágó javaslataimat
batorkodom
nehány megjegyzéssel
kísérni.
.
F eiügyetez. Hogy a tanítóképző
intézetek
a megyei tanfelügyelők
1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. hatásköre
alól kivonandók,
az nemcsak
a szakkörök
egyértelmű
véleménye, hanem a tanítóképző-intézeti
miniszteri biztos kinevezése
óta a
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közoktatási
korrnány
nézetének is vehető. Ennélfogva fölösleges is azon
rendszer általánosan ismeretes hibáival foglalkozni, a mely szerint a ta- .
nítóképzők
a megvei tanfelügyelők
hatáskörébe
tartoznak;
csupán azt
hozom fel ellene," hogy a mai felügyeleti rendszer fentartása
gátul szolgál0Cl: a tanítóképzés
egységes szervezésének.
A kérdés csak az lehet,
mit alkossunk a régi helyébe.
szervezését
illetőleg kétféle nézet
A tanítóképzők
felügyeletének
uralkodik. Az egyik nézet különálló sza k fel ügyel
e tet óhajt a tanítóképzők számára, a másik pedig a mai népiskolai felügyeletet a ker ü1e ti ren ds z e r alapján
oda kívánja fejleszteni. hogy az' a tanítóképzők
igényeinek megfeleljen. En az utóbbinak vagyok híve. Egyrészt a fokozatos
fejleszrés
elve követeli a létező viszonyok tovább építését, másrészt nem
tartanám okos dolognak a tanítóképzők
felügyeletét
a népiskolákétól
függetleníteni.
A tanítóképző-intézet
működése
a népiskolában
éri el
czélját. Ha valamely képzőból
kikerült tanítók beválnak a népiskolákban,
akkor a képző jó ; ellenkező esetben nem jó, bármily tökéletesnek lássék
is szervezete, működése
önmagában véve. A tanító munkája a tükre a
tanítóképző
előnyeinek és hátrányainak.
Ezért jogosult az a kívánság,
hogya
tanítóképző
tanárt népiskolák látogatására
kötelezzük. De ha ez
ki nem vihető, akkor legalább a kepzők felügyelőjétől kívánjuk
meg a
kerületébe tartozó népiskolák ismeretét.
i
Nézetem szerint az volna a helyes, ha az ország öt ker üle tzyxw
fel ügyel
ő ség r e osztatnék fel. A kerületi tan felügyelők
főteendője
volna a tanítóképző-intézetek
működésének
szigorú szemmel kísérése
és főigazgatásá;
de a kerületi
felügyelők
ellenőrizzék
a megyei tanfelügyelők munkaját
is. E czélból meglátogatnák
a tanfelügyelőségi
Nemcsak a tanítóirodakat s az ügykörükbe
eső egyes népiskolákat.
képző-intézetekről
szőló igazgatór,
hanem a népiskolákat
illető megyei.
tanfelügyelőségi
jelentések is a kerületi felügyelőhöz küldetnének
be, a
ki ezekről általános kimutatásokat
és javaslatokat
készítene a miniszterium számára. Csak így volna elérhető, hogy a tanítóképző-intézeti
felműködésének
eredügyelők tapasztalatokat
szereznének a tanítóképzők
ményéről

Kerületi fe1ügyelővé, természetesen, csak az lehetne, a kinek tanítótanári kvalifikácziója
és gyakorlata
van.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
J I. Ta nítóképző·ta ná r i képesítés. A törvénynek
ez a fejezete · úgy
volna megszerkesztendő,
mint az 1883. XXX. t.-czikknek a középiskolai
tanárképesítésről
szóló része:
a képzés. módjának
elhagyásával
meg
volnának határozandók
a képesítés
és feltételei. A tanítóképző-intézeti
tanárképzésnek
nincs oly kialakult rendszere, a melynek alapján az ügy
miniszteri
törvényesen
szervezhető volna. Az 1887 évi 28,903. számú
rendelet alapján létesült s a Paedagogiumhoz
kötött iöeiglenes tanítóképző
tanárképzés
re ndszerénél
fogva kétes
értékű,
az egyesületi
tárgyalásokon, a nevelési szaksajtóban
felmérült
és ajánlott
más eljárásokra
vonatkozó nézetek pedig nem nyertek oly határozott formát, hogy azok
törvényesen
lehetne
szerint a tanárképzést
úgy, mint a tanítóképzést.
rendezni. Különben
is a tanárképzés ügye Magyarországon
általában részben válság, részben rendezés előtt áll s a tanítóképző-intézeti
tanárképképző

,
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zés is a többi középfokú
iskolák tanárképzésének
egyetemes rendezésekor
oldható meg véglegesen.
tanárképesírésről
gondoskodni
kell az
Hogy a tanítóképző-intézeti
uj törvényben,
az ma már senki előtt sem kétséges. Nem is kell bizonyítani senki előtt, hogy a tanitóképzés
és képesítés
egy színvonalra
való emelésének, általános előhaladásának,
egységes rendezésének
alapés egyenlően
feltétele,
hogy minden
tanítóképző-intézetben
kellően
kvalifikált tanárok működjenek. Az uj közoktatási
miniszter, dr. Wlassics
a népoktatási
törvény egyik fóhiányaként
Gyula is, programbeszédében
jelölte meg, hogy nem gondoskodik
a tanítóképző
tanárok
képesítéséről. A törvényben
a képesítés módját
és feltételeit pontosan meg kell
jelölni. Tervezetembe
csak azon általános elveket vettem tel, a melyekben a tanári és tanítói körők véleménye megegyezik s a melyek a sokat
vitatott kérdésnek magvát alkotják. A képesítést úgy rendezni, hogy azt
az állam a maga kezéből kiejtse, avagy az előtanulmányokat
úgy állapítani meg, hogy a tanítóképző
tanári álláshoz való jutás az okleveles
néptanítóknak
lehetetleimé
válik: annyi volna, mint a képesírés
ügyének
lényegében való elrontása. Midőn azonban csak az alapot jelöltem meg,
a melyen az építésnek
történnie kell, avval korántsem
kívánom a részletek fontosságát
kicsinyelni. A részletek megállapításánal
a tanítóképző
tanárok r 894. évi márcziusi közgyűlésének
határozatait
óhajtom alapul
/
venni! 4 E szerint a vizsgálatra
bocsátás
feltételeit,
az előtanulmányokat szabadelvűen
kell meghatározni,
nem zárandók ki onnan a polgáriselméleti
tanulkolai tanítóképesít-éssel
biró, sőt a csupán elemi képzői
mányokat
felmutató jelöltek sem, de alapul mégis a négyévi egyetemi
elméleti tanulmányok
s legalább egy évi elemi iskolai gyakorlat szolgáljának. Ezen intézkedés által a tanítóképzőintézeti tanárképzés fejlődésének útját nyitva hagyjuk, egyuttal abba a mederbe is tereljük, amelyből
általános és szakiskolák tanárképzése
ügyéelőreláthatóan
a középfokú
nek végleges megoldasánál
sem fog kizökkeni.
Habár magától
értetődőnek
látszik, mégsem
hagyhatom
említés
nélkül, hogy minden tanítóképző
tanártól,
bármely
szakot műveljen,
egyenlő fokú képesítést kell kívánni,
A gyakorlóiskola
vezetője is szetárgyakból
a tanítóképző-tanári
rezze meg a filozófiai és pedagógiai
képesítést. A gyakorlóiskola
vezetésére
művelt és képzett pedag6gusokat kell alkalmazni. hogy az iskolát valódi pedagógiai
iskolává tegyék.
III.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ta nítóképző·intézeti ta ná r ok a lka lma zá sa .
Az r868. XXXVIII.
t.- ez. a tanítóképző-intézeti
tanárok
kinevezéséről,
alkalmazásáról,
fegyelmi ügyeiről
nem intézkedik,
minek
következése
lett az a sok
a mely főképen a felekezeti, de az álvisszaélés. önkényke dés, métely,
lami képzőkben is lábra kapott.
A felekezeti képzőkben áitalában ma
senl jobbak a viszonyok, mint voltak J 868 elött; az államiakban javultak valamelyest
1883 óta, a mikor
a középiskolai törvényeket
meghozfák és azoknak némely idevágó intézkedését
de csak önkényesen
és esetlegesen kezdték a képzőkbén is alkalmazni.
Egyébiránt
az J 883.

adott

• L. Magyar Tanítóképző,
határozatai javaslatok.)

Magyar Tanítóképzö.

1894

évf.

V.

füz. 282. lap. (Sebestyén

Gyula által elő-
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xxx. t.-cz. II. fejezetében foglalt intézkedések nem vehetők mintául a
tanítóképző-intézeti
uj törvények
készítésénél
egyrészt,
mert szabad
kezet engednek a felekezeteknek.
másrészt, mert nem adtak a tanári tesMindakettő hiba, mert ellenkezik a helyes.
;tületeknek semmi autonorniát.
.állarni
élet két alap-feltételével,
a renddel és a szabadsággal.
A tanítóképző-intézeti
törvények
megalkotásánál
irányadó legyen,
történjék
hogy
minden, bármily jellegű képzőben
egyenlő szabálylyal
.a tanárok
(tanítónők)
kinevezése,
alkalmazása,
teendőik
kiszabása,
fegyelmi büntetésök,
fizetésök és nyugalmazások.
A kinevezést (választást)
illetőleg
például
kimondandó
az, hogy csak képesített
egyén
nevezhető
ki, a kinevezést (választást) nyilvános
pályázat
előzze meg .
.Allapítsuk meg törvényesen,
hogy az ideiglenes alkalmazás három évnél tovább nem tarthat,
egy tanár (tanítónő)
heti r8 óránál többre
nem kötelezhető,
min den tanítóképzőben
a tanárok (tanító nők) fizetése ugyanazon 'alapon
(bizonyos
módosításokkal
az r 893. IV. t.vcz.
,szerint) rendezendő.
A fentartó
hatóságok,
természetesen
a törvényes
'Szabályok útmutatása
szerint, magok
eszközölhetik
a kinevezést (válaszde mind a két esetben a
tást) és az elbocsátatási
eljárás -megindításat,
végleges döntés, vagyis a megerősités a vallás- és közoktatási
mininisztert illeti meg, sőt bizonyos esetekben, mint a nemzetellenes
működés
gyanúja
esetén,
a miniszternek
a vizsgálat
meginditásához
kezdeményező jog adassék.
Az önkormányzat
elve úgy érvényesítendő,
hogya kinevezéseknél
hallgassák
meg az illető tanári testületek véleményét;
tehát
a tanári
testület hármas kijelölése alapján történjék a tanári kinevezés. A fegyelmi eljárásba is bele kell vinni a tanárok
önrendelkezési
jogát.
Az r883_
XXX. t.-czikknek a fegyelmi eljárásról szóló
rendelkezései
autokratikus
természetöknél
fogva nem kielégítők. Csak a vizsgálatba
van beleszólása a tanártársaknak,
a kiket a miniszter nevez ki, a kik tehát, habár
a testületből
valók, mégis az állam hatalmat
és nem a testületet
képviselik. A fegyelmi határozatot
első és utolsó fokúlag a miniszter hozza
meg. Az államhatóság
tehát vádló, vizsgáló,
bíró és végrehajtó
egy
személyben. E helyett az felelne meg az igazságszolgáltatás
mai felfogásának, ha a tanárok fegyelmi ügyeiben első fokúlag
füg get 1 e n
a melyben legalább két olyan tanár
fe gye 1mib
író s á g ítélkeznék,
foglalna helyet, a kiket a tanárok
kerületek
szerint három évenként
magok küldenének
oda. Ilyen intézkedések
kifejlesztenék
a tanárokban
a ma hiányzó testületi önérzetet.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
IV. Iga zga tá s. Valamint a tanítóképző intézetek egyéb ügyei, úgy
igazgatásuk
is, tekintet
nélkül az intézet jellegére, országszerte
ugyanazon szabályok szerint rendezendő,
Honnan
vegyük
ehhez a mintát?
Az r868. XXXVIII. t.vczikkből
bizonyosan nem. E törvény az u. n. «igazg atőtanács
s-ra bízza a tanítóképző-intézetek
összes «szellemi és anyagi
az igazügyeinek vezetését» s az igazgatót és tanári testületet csupán
gatótanács
végrehajtójának
tekinti. Ez az igazgatótanács
25 éven át
a tanári testületet,
a hol lehetett, teljesen elnyomta, önérzetét
eltiporta,
másküiönben
pedig a rábizott
ügynek intézésében
tehetetlennek
bizonyult. Ezt a szerencsétlen
intézményt, amely
magát
immár végkép

lejárta, az uj törvénybe
átvinni annyi volna, mint szembeszállni a haladással, figyelmen kívül hagyni
a megváltozott
viszonyokat
és súlyos
csapást mérni tanítóképzésünkre.
Az 1883· diki középiskolai törvénynek idevágó intézkedéseit
szintén
nem állítom
fel példányképül,
habár ezek tagadhatatlanúl
jobbak
a
tanítóképzők
igazgatásáról
szóló törvénynél.
Az 1883. XXX. t.-cz. 31.
és anyagi
ügyének
§-a az igazgatót teszi az iskola minden szellemi
vezetőjévé.
A különbség
tehát az, hogy míg a népoktatási
törvény
kívül
álló igazgutó ' tanács. addig a középiskolai
az iskolai testületen
az igazgatónak.
tehát a tanári testületen belül álló egyénnek· feltétlen
és a tanári testületet.
Ezen intézrendelkezése alá bocsátja az intézetet
kedés haladást mutat, de mégsem az, a minek lennie kellene. Elismeri,
hogy az igazgató «a tanári testület elnöke», tehát annak tagja is, de
másrészt megteszi azt mintegy az államhatalom
képviselőjének a tanári
testülettel
szemben. Ez helytelen, mert az államkormány
képviseletére
a tanári testülettel
szemben az ellenőrző közeg. a kerületi felügyelő és
nem az igazgató hivatott. Az igazgató
legyen a tanári testület
első
tagja (elnöke) és semmi más. Kívánom
tehát azt, hogy az intézet legalább szellemi ügyeinek vezetése az igazgatóról az egész tanári. testületre
menjen áto Ismertessék
el törvényesen,
hogy az intézet
első előljárója
a tanári
testület
az - igazgatóval
élén; az intézet benső pedagógiai
ügyeinek elintézésére a tanári testület (az igazgató elnöklete alatt) hivamagához a tanári testülettott. A miniszter az igazgató közvetítésével
hez intézze azon rendeleteit,
a melyekben véleményadást
kér. Ha némi
autonomiával
látjuk el az intézeteket,
a nagyobb hatáskör s a nagyobb
felelősség tudata sarkaini fogja a tanáritestület
tagjainak
érdeklődését
intézetök iránt;. édes gyermeküknek
fogják tekinteni, a melyről
hívenr
gondoskodni szülői kötelességök.
1
A mi az igazgatÓi állás elnyerését illeti, üdvösnek
azt vélném,
hogy minden tanítóképzőben
a közbizalom
helyezné
a testület
egyik
tagját
az igazgatói
székbe. De mivel a mai viszonyok között ennek
kivitel ére gondolni nem merek, a törvényben
kimondandó,
hogy az ál- \
la mi intézetek igazgatóit
a király nevezi ki az illető tanári karból;
a
felekezeti képzöknél
fentartandó
a náluk szokásos eljárás az esetben is, 1
ha talán a testület maga választja igazgatóját.
Az igazgatói kinevezés
vagy választás ténye a vallas- és közoktatási
miniszternek bejelentendő.vutsrqponm
V. Ta nítókéjJ esítés. Kell, hogya
törvénymódosítás
sarkpontja
a
tanítói oklevél külső és belső értékének emelése legyen.
A népiskolai .
tanítás sikeres ebb é válása, a néptanítóság
míveltségének,
társadalmi és
anyagi helyzetének javulása függ ezen ügy helyes megoldásától
Aczélt
két eszközzel érhetjük el,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
U. m.
1. a tanítőképesítés
államivá tétele, illetőleg országos képesítő vizsgáló-bizottságok
által;
2. a tanítói
képesítő-vizsgálatnak
a középiskolai
érettségi
vizsgálattal egyenlő értékűvé tétele által.
L A tanítói
hivatalt ma már a polgári közpályák közé
sorolják;
a tanító, szolgáljon bármily jellegű. bármily testület
által felállított
és
fentartott iskolában, polgári közérdekeket
szolgál; működésétől az állam6*

polgárok,
sőt a jövő nemzedék testi és erkölcsi jóléte, boldogulása
függ;
egy-egy tanító hivataloskodása
folyamán a polgárok
ezreit készíti elő
az életre, látja el hasznos tudni valókkal, vagy tölti el oly eszmékkel.
melyek mind az egyénre. mind a nemzetre károsak. Az állam korántsem veheti közönyösen,
hogy a fogékony ifjú nemzedék
első oktatása
kiknek a kezébe kerül. Ha az állam a tanítás szabadsága élvénél fogva meg is
adja az egyházakriak,
társulatoknak,községeknek
a jogot
tanítóképző
iskolák felállítására, másrészt a polgárok jövendő jóléte érdekében tartsa
feladatának
a képesítést kezébe venni. Ha az állam ezt nem tenn é,zyxwvutsr
a'
legmegbocsáthatatlanabb
könnyelműséget
s egyúttal a legérthetetlenebb
következetlenséget
követné el. Vagy nem következetlenség
volna-e az,
hogy míg az orvosi, bírói, ügyvédi. közigazgatási,
közjegyzői s a közforgalmi pályákra az állam adja a képesítést, addig a tanítóira,
amely
pedig szintén közpálya, átengedné
a jogot bárkinek,
a ki tanítói előkészítő
iskolát
tart fenn. Ez által vagy nem ismerné
el az állam
a tanítói pályát közpályának,
hanem
csak olyannak,
a mely csupán
egyes társulatok,
felekezetek érdekeit szolgálja, vagy kicsinyelné e közpálya fontosságát.
mert nem a felnőttek. hanem csak a jövendő nemzedék boldogsága
érdekében
munkálkodik.
Midőn a tanítóképesítés
államosításat
s országos
vizsgálóbizottságok létesítését javaslom, korántsem
kívánok olyat, amely
alaptörvényeinkkel ellenkezik. Az I790/9I-diki
XXVI t.vcz. 5. §· a csak a felekezeti
iskolák állításáról,
a tanítók
választásáról
és számuk megállapításáról
szől, denem a felekezetek képesítési
jogárólis; sőt,a mint ismeretes, az 1848.
::{OC.t.· cz. az egyházak által fentartott
iskolák tanítóinak
fizetését köz-:
álladalmi költségből kívánja fedeztetni, miből szigorúan következik, hogy
e törvény a tanítói hivatalt nem puszta egyházi
~'Ülgálatnak,
hanem
első sorban köz állami hivatalnak
tekinti.
Az I868.
XXXVII.
t.-cz.
mint sok dologban, a tanítóképesítést
illetőleg is határozatlan
állásponton
egyházi szolgálatnak, a mennyiben
van. Nem tekinti a tanítói működést
minden tanítói oklevelet, bárki szolgáltatta
is azt ki, országosan érvényesnekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vesz. Szakított tehát azzal a régi eljárással, hogy minden egyházi hatóság
csak a maga felekezete számára érvényes okleveleket állíthatott
ki. De
éppen abban van az ellenmondás, hogy az egyházak hogyan adhatnak ki ormár
szágos értékű okleveleket. A polgáriskolai -tanítóképesitő-vizsgálatnál
valamivel jobban érvényesíti az I868-diki népoktatási
törvény az állam
fenhatóságát,
a mennyiben
megkívánja,
hogyapolgáriskolai
tanítói
pályára készülők ca kor mán y
1 tal arr a ren del t hátóság
előtt»
tegyenek
szigorlatot. Az I883. XXx. t.-czikk, a mely a középiskolai
oktatást
az 1790/9I-diki
törvények
alapján rendezte, az első hazánkban,
képesítését
az állami
kormány
által
a mely a tanítással
foglalkozók
kinevezett országos
vizsgálóbizottság okkal végezteti. Miért ne terjeszképesírésére
alkalmazott
eljárást a néptenék ki a középiskolai tanítók
iskolaiakra is ? Hiszen a közép- és népiskola között csak fokozati különbség van, mindkettő munkájának
természete és czélja lényegében ugyanaz.
Szakemberek
s azok előtt, a kik ismerik tanító képzésünk országos
viszonyait, felesleges bizonyítgatnom,
.hogy az országos vizsgáló bizottságok létesítése
a legbiztosabb
ellenőrzője
lenne a képzők működéséá

nek s a- leghatalmasabb
rugója
tanítóképzésünk
általános
fejlődésének.
Megszünnék
a képzésben ma \ még található
nagy egyenetlenség,
mert a
különböző
képzők vagy kénytelenek
lennének
oktatásukat
az általános
színvonalra
emelni,
vagy
megszünnének.
V égre nagybecsű
volna a tanítóképesítés
államosításának,
illetve országos
vizsgáló bizottságok
létesítésének
a politikai eredménye,
a mennyiben
ez által azon államellenes
üzelmeket,
a melyeket
egyes képzők a képzés és képesítés
szabadságának
tág köpenyege
alatt kifejtenek,
ha talán nem is irtariók ki az
utolsó gyökérszálig,
de letemesen
megszorítanók.
A magyar
nyelvnek
egyes képzőkben
teljesen
elhanyagolt
ügyét is dűlőre vinnők, mert, a
mint az természetes,
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ma gya r á lla mi képesítő
vizsgálatok
.nyelve csak
ma gya r lehet. '
Habár
a képesírés
államivá tételének
híve vagyok.
mindamellett
az elv keresztülvitelénél,
éppen azért, mert azt koczkáztatni
nem akarom:
tekintetbe
kivanom venni a létező viszonyokat
s a felekezeteknek
történelmi alapon szerzett jogait, Ez az oka annak, hogy éppen úgy, mint
Dezső Lajos, meg kívánom
osztani a képesítő
vizsgálatot
ére t t ség i
viz s g á 1atr a, a mely a negyedik
évfolyam
végén.' volna leteendő
s
magában
foglalná az általános míveltségi tárgyakat
s kép esi t ősz
a kután foganatosíttatnék
a
viz s g 1 atr a, a mely egy évi gyakorlat
tanítói
szaktárgyakbóí.
Az előbbi
vizsgálat
úgy,
mint a jog- vagy
államtudományi
államvizsgálat
a jogi ,gyakorlatra,
a tanítói
gyakorlat
megszerzésére
kvalifikálni,
a szakvizsgálat
pedig, mint az ügyvédi
vagy bírói vizsga e pályákra, a tanítói hivatalra
képesítené.
Az érettségi
vizsgálatot
állami felügyelet
mellett
mag o k a kép ző k ejt en é k
m,e g. de a tanítói szakvizsgálat
csakis a kormány
által kinevezett
országos képesíró vizsgálóbizottságok
előtt legyen letehető.
2. A tanítói
oklevél értékének
emelése a népnevelés
érdeke. Minél
jobb a tanító,
annál jobb az iskola s minél több általános
és "szakműveltséggel
rendelkezik,
annál képesebb
lesz magasztos
nevelői s oktatói
feladatának
megfelelni.
A szűk gondolatkörű
és iskolázatlan
fejű tanító
a maga tökéletlenségének
bélyegét
tanítványaira
is rányomja,
ellenben
a művelt és világos észjárású a gyermekben
az egész életre kiható értelmességet
tud kifejleszteni.
Ezért
a tanítoképzésre
vonatkozó
törvéa legfőbb gond fordítandó
a tanítói oklevél bel s ő érnyek ujitásánál
tékének emelésére.
Kell azonban,
hogy a belső és külső érték arányos
legyen.
A tanítói
oklevél
megadásahoz
fűzött kívánatnak
szaporítása
szükségképen
magával
vonja a külső érték emelkedését.
Ez egyrészt
az
igazságnak
követelménye,
másrészt
a tanítók hivatali és társadalmi
tekintélye emelkedésének
érdeke. A tekintély
nagyobbodása
magával hozza
az erkölcsi
és anyagi
elismerés
nagy mértékét,
minek esetén tehetségesebb és műveltebb
itjak fogják a tanítói pályát felkeresni.
A tanítói
oklevél külső
és belső értékének
emelkedése
kölcsönősen
hat egymásra.
Ebben
az irányban
haladásnak
csak azt a törvényes
intézkedést
fogom tekinteni,
a mely a tanítói oklevelet
mind belső tartalomra,
mind
külső értékre
nézve a középiskolai
érettségi
bizonyítványnyal
egyenlő
sz ínvonalra fogja emelni. Azon négy évfolyamú képzőkben,
a melyeknek
képzett
tanártestülete
van, ma is nyernek
az
rendes . és akadémiailág
á
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ifjak közel oly magas fokú s főleg oly sokoldalú
iskolázottságot,
mint
a középiskolák
négy
felső osztályában;
az uj tanterv
életbeléptetese
még emelni fogja a tanítóképzés
színvonalát.
Ha a tanítóképesíró
vizsés értéket
fogjuk tulajdonítani,
a mit a polgári
gálatnak
azon tartalmat
vagy reáliskola,
a gimnázium
hatodik
osztályú
vizsgájának,
úgy a rendezéskor
a saínvonalat
nem emeljük, hanem leszállít juk. Az uj törvényben pedig visszaesést
megengedni
nem szabad.
Ha a tanítóképesítő
vizsgálatot
tartalmilag
egyenlősítjük
a középiskolai
érettségivel.
ezt az oklevél
külső értékében
is kifejezésre
kell
juttatni.
Ez részben már megtörtént
az 1889. VI t.vczikk
alapján
kiadott honvédelmi
miniszteri
rendeletben,
a mely az okleveles
tanítóknak
megadja az önkénytesi jogot. A tanítói oklevéllel bíróknak azon hivatalokra
bocsátást
megengedni,
a melyeket
az 1883. kvalifikaczionális
törvény
az érettségi
bizonyítványhoz
köt, éppen a tanítói pálya érdekében
nem
volna tanácsos.
Szükséges
azonban;
hogy az egyetem
kapui megnyíljanak a tanítók
előtt és pedig necsak a bölcsészeti
fakultásba,
hanem a
latin - nyelvi pótló vizsgálat letevésétől függőleg a jogi és orvosi karba is
beirarkozhassanak.
Ha elismerjük a tanítói érettségi
bizonyítvány
egyenlő
értékét
a középiskolaival,
úgy vonjuk is le ez álláspontból
a következményeket.
A bölcsészeti fakultásnak
egyes szakmáira
való bocsátás
csak
félrendszabály
volna s az egyenlő értéknek elismerését
névlegesse
tenné.vutsrqp
VI. A jelvétel. A képzők egy színvonalra,
való jutását
a tanítóképesírésen
kívül főleg a felvétel- körüli eljárás egyöntetűsége
biztosítja
azért a mai viszonyoktói
eltérőleg
a meghozandó
törvénynek
az ország
összes bármily jellegű
képzőire
nézve egyenlő
feltételeket
és eljárást
kell meghonosítani
a felvétel körűl. A másik követendő
alapelv,
hogy
a képzés színvonalának
emelése czéljából szigorítsuk a felvételt.
A mint tervezetem
mutatja, én a tanítóképzés
mai rendszerét, ennélfogva a felvétel módosítását
illetőleg
sem vagyok
híve a gyökeres változtatásnak.
A népoktatás
mai viszonyai
között
fentartandónak
vélem
tanÍtóképzőink
azon terrnészet ét, a mely szerint azok általános
míveltezt azért,
séget kifejlesztő
és szakképzettséget
nyujto iskolák. Kívánorn
mert mert ma még kivihetőnek
nem - tartom,
hogy képzőink
pusztán
szakiskólak
legyenek.
Hogy
képzőink
va la mikor
az egyetemek
vagy
más főiskolák
mellé csatolt
tanítói
szakszemináriumokká
alakuljanak
át, óhajtom
s ha ideje eljön, okvetetlen
megvalósítandónak
tartom;
de az eszmét
oly módon
keresztülvinni,
a mint azt György
Aladár
és mások ajánlják, hogy a felvételt
a 16. életévhez
so a közép-,
polgári
és felsőbb
leány iskolák
elvégzéséhez
kössük,
nem
javaslom.
A tanítóképzésnek
ilyen
módon
létesíthető
szervezete
nem volna
jól beilleszthető
közoktatásunk
mai rendszerébe.
A középiskola
hat
osztálya
csak csonka
általános
míveltséget
nyújt ; a polgáriskolák
és felsőbb leányiskolák
hat osztályában
szerezhető
általános
míveltség
kerek egész ugyan. de főleg a humanus képzést illetőleg a tanítóképzőknek nem volna kielégítŐ. Akadályúl
szolgál
az is, hogy
az előképző
iskolák
egy része, a polgári
leányiskola,
négy évfolyamú,
a polgári
fiúiskola 5. és 6- osztálya
pedig,
a hol meg van is, néptelen.
Helyes
volna-e
életre
nem képes
iskolai
tanfolyamok
elvégzés éhez kötní a

tanítóképzőkbe
való felvételt? Helyes volna-e
továbbá
a tanítóképzőket úgy szervezni, hogy függelék ei legyenek a polgári- és középiskolák
felsőbb osztályainak
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csonka általános míveltséget
és szakképzettséget
nyujtsanak?
A György Aladár tervezete csak úgy volna keresztülvihető,
ha a mai képzők 1. és 2. évfolyamai a középfokú iskolák 5. és 6. osztályaival párhuzamos
proszemináriummá
vagvis preparandiává
alakíttatnának
ilyen módon való megosztása
sok adrniniszáto Azonban a képzöknek
trativ nehézséggel
s a képzésnek kárával járna.
A midőn azonban a felvételnek a György
Aladár
által javasolt
módozatát
ellenzem s a felvételt csupán a négy középvagy polgáriskolai osztály elvégzésétöl
vélem függővé
teendőnek,
nem illet het a
a maradiság vádja. Az 1868. XXXVIII. t. ez. 86. §-a a felvételhez nem
kívánja meg a most említett iskolák négy osztályának
elvégzését,MLKJIHGFED
hanem azt mondja, hogy a belépni óhajtóknak csupán az anyanyelv, számvetés és földrajz
ismeretéből
és a történelemből
kell annyi ismerettel,
rendelkezniök,
a mennyit a középiskola
négy alsó osztályában
tanítanak. A törvény még ezt a követelményt
is csak az állami képzökkel
szemben teszi kötelezővé
A haladás az legyen, hogya
törvény
a felvétel feltétele gyanánt az ország miJ zden képzőjére nézve a négy középvagy polgáriskolai
osztály teljes elvégzését kívánja
meg. Haladás. volna
ez annyiban,
hogya
képzőkbe
csak iskolázott elemek juthatnának
be,
s végre
képfölöslegessé válnék a felvételi vizsgálatok ma i rendszere
zőink közoktatásunk
szervezetében
határozott
helyet kapnának.
A felvételi vizsgálatok eddig a törvény értelmében négy tantárgyra,
az anyanyelvre,
számtanra,
földrajzra és történelemre
terjedtek
ki. A
vizsgálat e nagy terjedelme
fölöslegessé valik, haa
képzőkbe
való felvételt határozott
iskolai tanulmányoktói
teszszük
függővé A felvételi
vizsgálatot mindamellett
fentartandónak
tartom, de egészen más czéllal
mint eddig. Ne az iskolai tanulmányok
hiányának pótlására
szolgáljon
az, hanem .arra, hogy kipuhatoljuk a tanítói pályára való alkalmatosságot
főleg abban az irányban, nincs-e a felveendő tanulónak
oly hibája, a
mely alkalmatlanná
tenné e hivatal betöltésére, nincs-e nyelvi, szervezeti
s értelmi hibája, van e zenei hallóképessége,
tied-e ma gya r ul.
Az utóbbi
képességre nemzeti érdekekből főleg a nemzetiségi
vídékeken
különös
gond fordítandó. Ezért kívánom
tervezetemben,
hogy legalább
az ily
képzőkben miniszteri biztos jelenlétében
tartsák
meg a felvételi vizsgálatot.
A népoktatási
törvény a felvételt a 15. (leányoknálI4.)
életév betöltéséhez köti, a mi, azt hiszem. nem annyira a felső népiskolák miatt,
hanem főleg azért történt,
hogy a tanítói oklevélhez a 19, illetőleg
a 18 éven alul Ile lehessen jutni. Habár kívánatos volna, hogy az itjak minél
érettebb, erkölcsileg megállapodottabb
korban lépjenek a tanítói hivatalba,
mindazáltal, tekintve a tanítói pályának más állásokhoz mért hátrányait,
főlegkedvezőtlen
anyagi helyzetet, az oklevélhez jutást a betöltött 19 éven
túl lJ em kívánom kiterjeszteni, Ez az oka, hogy a felvételi életkort 14-re
szab tam, másrészt következetlenség
volna a felvételt egyfelől a négy
középiskolaí
osztály elvégzésétől,
másfelől a 14. életévnél magasabb kor
betöltésétől
tenni függővé.
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VII. Seer ueeet. A tanítóképzők
évfolyamainak
száma törvényesen
négyben
állapítandó
meg; ezt a kívánságot
az előző fejezetekben elmondottak
utánrészletesen
magyaráznom
felesleges. A négy elemi és
középiskolai
osztály után következő ezen négy évfolyam alatt mindazon
ismeret és készség elsajátítható,
a mit a mai viszonyok között, sőt még
hosszú ideig, az elemi iskolai tanítótói legalább a pályája kezdetén meg
lehet
és kell kívánni. György Aladár többször idézett javaslatában
az
évfolyamok
számát a czélból,
hogya
fejlődés útját szabadon hagyjuk,
törvényesen megállapítani nem tartja szükségesnek. Erre a különben elméletileg helyes álláspontra csak az esetben tudnék helyezkedni, ha az ország
összes képzői az állam kezében volnának. Jelenleg, a mikor a képzöknek annyi sok gazdájok
van s közöttök
olyanok,
a kik képzőjökhöz ragaszkodnak,
de azt fejleszteni nem tudják vagy nem akarják:
ez
az ideálizmus megbosszulná
magát. Különben
is a képzés mai rendszere
a maga négy évfolyamával
és ötödik gyakorlati
évével fejlődésének tetőpontjára
hág s ujabb esetleges reformja csak a Gy. A. által hangoztatott
s magam
által is óhajtott
gyökeres változtatás
lehet, amely
tulajdonképen
a mai képzők eltörlésével jár.
A képzők szervezetének
alapelvéül tekintendő
a függet!e7ZSég és az
egység. Mint minden intézmény,
úgy a képzők szabad működésének
és
fejlődésének
alapfeltétele
az önállóság.
Szünjél{ meg a képzőintézet.
a
mint az ma is sok helyen van, más iskolák, kőzépiskolák,
theológiák
függeléke lenni; legyenek mindenütt önálló tanfolyamai, tanári testülete,
igazgatása,
felügyelete. A tanítóképző-intézet
azonban egy másik általánosabb szempontból,
a tanítási rendszert illetőleg is rászorul a függetIenítésre,
A tanítóképző-intézetet
eddig nem tekintették
egyébnek,
mint
magasabb
fokú elemi iskolának;
tantárgyai,
módszere ez évei megegyezők voltak. Pedig nagy a külömbség
a népiskola és a tanítóképző-intézet
cz élja, fokozata között.
Míg a népiskola
a műveltség
elemeit
nyujtó,
általánosan
képző iskola, addig a képzőintézet
magasabb fok ú
tudományos
és szakiskola;
ezért más is a tanítási és nevelési rendszere,
mint a népiskolának.
Az oly mondások. mint: ca tanítóképző-intézeti
oktatás legyen a népiskolai tanítás mintaképe,»
eszmezavarból
eredszervezésénél
és működésénél
irányadókul
tek, a melyeket tanÍtóképzőink
többé nem tekinthetünk.
A határozott
czélra törekvő s a kitűzött
czél szerint egységesen
és részaranyosan
elrendczett
oktatás
biztos irányú és egységesen
szervezett gondolatkört
létesít. Kijelölt elvi alanon álló és részeiben összefüggő oktatást csak egységes
szervezetű iskola nyujthat. Képzőinkben
szilárd jellemek fejlesztésére törekedni,
különös ok van határozott irányú,
a mit a gondolatkörnek
csak az említett
módon való kiképzése által
lehet elérni; ennélfogva
képzőinknek
egységes, meg nem osztott szervezete első sorban elvi követelmény;
dc szükség es ez a képzök
felügyelete, igazgatása, a tanári karok szervezete érdekében is. Nem vagyok barátja
az olynemű megosztásnak, a milyen Németországban
van (proseminarium
vagy praeparandia
és seminarium), vagy a milyet nálunk is megkÍsérlett
Trefort r879-ben, a mikor a budapesti 1. ker. állami tanítóképző-intézet

három évfolyama elé előkészítő osztályt létesített.e
Ezen egyetlen, efemer életű kisérlettől eltekintve, állami képzőink s a felekezetiek- nagyobb
része fejlődésük folyamán mai napig megtartotta
egységes szervezetét s
kívánatos, hogy ezt az uj törvény is meghagyja.
Ne engedjünk oly törekvéseknek,
a melyek
képzőinket
előkészítő tanfolyammal
akarják ellátni, vagy esetleg oly módon megosztani, hogy az intézetek egy álta ,
lánosan képző iskolábólés
egy szakintézetből álljanak. Ezáltal közelebb
5. és 6.
vihetnők
ugyan a képző 1. és 2. évfolyamát a középiskolák
osztályahoz.
de megfosztanók
képzőinket a mai rendszer azon előnyétől, hogy az egész oktatást, még az általánosat
is, a tanítóképzés czéljának megfelelőeu rendezhetjük
be. Azt azonban, hogyaképzőintézeti
oktatásban az egységes szervezeten belől az általános és szakképzés egymástól lehetőleg elválasztassék, helyesnek és szükségesnek tartom.
A tanítóképző-intézeteknek
a mainál egyöntetűbb
működése, a
tanítói képzettség
színvonalának
egyenlősítése
érdekében,
végül azon
gyakorlati
okból, hogy egyik képzőből a másikba
való átlépés megkönnyíttessék, szükséges, hogy az ország minden képzőjében a tantárgy ak,
évfolyamokra való beosztásuk, terjedelmük
ugyanaz legyen.
Ebben
az
irányban
nem elég annyit tenni, hogya
törvényben
megjelöljük
a
tanító- és tanítónőképzőkben
tanítaridő
tárgyakat,
hanem meg kell adni
a vallás- és közoktatási miniszternek azt a jogot, hogy az ország minden
képzőjére
érvényes
tantervet
adhasson
ki. A szabadság
érdekében,
valamint a méltán kárhoztatott
uniformitás elkerülése végett szükséges,
hogy minden képző tanári testülete maga állapíthassa meg a módszert,
a tankönyveket,
a tantárgyaknak
a szaktanárok
közötti felosztását;
meg
kell adni továbbá annak lehetőségét,
hogy valamely
intézet sajátságos
lakosságának
anyanyelve) szerint
körülményei (jelleg, vidék. a környék
a tantervben megjelölt tantárgyak terjedelmén, heti óraszámon változtatást
a valláseszközöljenek. E változtatást a fentartó hat c' ság előterjesztésére
és közoktatási miniszter engedi meg. Ilyen speczialitasok
azonban
nem
.érinthetik a tanítóképzőknek
országosan egységes szervezetét.
Az 1879. XVIII. t.-cz. végrehajtásának
főakadálya,
hogy nagy
számmal vannak olyan tanítóink, a kik nem tudnak magyarul.
Hogy
is tanítson valaki olyat, a mit maga sem tud 1 A bajnak kútforrása
tulajdonképen
az, hogy egyes felekezeti képzőkben
a tanítás nyelve
nem magyar s a magyar nyelvet csak tantárgyként
tanítják;
ezért a
bajon gyökeresen csak úgy segíthetünk,
ha ezen képzök tanítási nyelvét
is magyarrá teszszük. Az ennek pótlására toganatosított
intézkedések'
csak félrendszabályok, a melyek, mint a mult évben tartott póttanfolyamok
is bizonyítják, sikerre nem vezetnek;
azzal pedig, hogy a magyarúl
nem tudó tanítók ellen fegyelmi eljárást indítanak s el is bocsátják,
a
kisebb bűnöst, sőt az ártatlant büntetik. A tanítási nyelvnek magyarrá
tétel éhez fontos nemzeti érdekek is fűződnek. A nyelvnek az érzületre
fogva várhat ni fogjuk, hogy azon képzök
is, a
való átalakító harásanál
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melyekből
most idegen nemzetek
apostolai
kerülnek ki, magyar nemzeti
szempontból
megbízhatóbb
elemeket
fognak szolgáltatni.
Minden képzőben,
ha meg akar felelni feladatának,
a gyakorlati
oktatásnak
egyensúlyban
kell állania
az elméletivel.
Mai képzőink
a
magok osztatlan
gyakorlóiskolájokkal,
a mely a tanítási
gyakorlatra
sem elég sok, sem elég jó alkalmat
nem szolgáltat,
ép úgy félszegintézetek, mint voltak annak ide jén a normáliskolák.
a melyekben
a tanítói
gyakorlat
mellett az elméleti oktatásnak
alárendelt
szerep
jutott.
Az
úgy
szerveuj törvényben
a két rendszert
egyesíteni
kell s a képzök
zendők, hogy tanítónövendékeink
az elméleti
ismeretek
mellett
kellő
iskolai gyakorlatot
is sajátíthassanak
el. A tanítóképző
tanárok
egyesületének
1890 évi közgyűlése,
tekintettel
arra, hogy népiskoláink
80°/ o-a
osztatlan,
az egyosztatú
gyakorlóiskola
mellett nyilatkozott;
de tudván
azt, hogy az ilyen gyakorJóiskolával
a tanítás
gyakorlása
terén
nem
kívánta
berenlehet kielégítő
eredményt
felmutatni,
több tanteremmel
dezni a gyakorlóiskolát,
hogy
szükség
szerint
majd osztottá,
majd
osztatlanná
legyen alakítható.
Ezen határozat
azon követelményt
foglalja
magában,
hogy a tanítóképző-intézetek
kétféle, u. m. osztott és osztatlan gyakorlóiskolával
látandók
el; s ha az egyesület
a határozatában
csak a félúton
maradt,
az nyilván
azért történt,
mert nem remélte,
hogy képzőink
a financziális
helyzet miatt már akkor ellátassanak
kétféle gyakorlőiskolaval.
Mikor uj törvény
alkotásáról,
vagyis
arról van
szó, hogy képzőink
ujabb, évtizedekre
menő' fejlődésének
alapját
rakjuk le, akkor bűn volna ily fontos elvi dolgokban
financziális
tekintetek által vezéreltetnünk
Ezerekre
és nem milliókra
menő
költségekről
lévén, szó, legyen az ország
minden
képzőjének
két hatosztályú
gyakorlóiskolája,
e'li!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
y tel jes e nos
z tot t és egy
osz tat 1 a n. Ez
esetben a tanítónövendékek
mieden irányban .elegendő és jó gyakorlatra
tehetnek
szert.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az osztott iskola alkalmas
lesz a módszernek
egyszerű
viszonyok
között
való szemléletére.
gyakorlatára,
az osztatlan
pedig
\ ugyanezt
a maga komplikáltabb
viszonyai között
nyujtja;
továbbá
ez
esetben ugyanazon
időben nem egy, mint eddig, hanem hét tanítónövendék szerezhet
gyakorlatot.
A kétféle
gyakorlóiskola
fentartása
sokba
nem kerülne. mert különösen
az osztott iskolát rendszeresen
azon jelöltek látnák el, a kik a képesítő
érettségi
vizsgálaton
túlestek,
mi által
1 elérnők
azt is, hogy a jelöltek
nagy része, a mint az Németország
több
képzőjében
történik,
a gyakorlati
évet az intézet
gyakorlóiskolájában
Itöltheti el. - Mint már fennebb kifejtettem, a gyakorlóiskola
vezetől jének,
miként
Francziaországban,
rendes
tanári
képesítése
és fizetése
;legyen.
1
A nevelés elvei ugyan nem kívánják,
de az a sajnos
körülmény,
.hogy tanító- és tanítónőképzőink
a növendékeket
a teljesen vagyontalan osztályból
toborozzák,
okvetetlen
szükségessé
teszik a képzöknek
internátusokkal
való ellátását.
A bennés künlakások
állításáről,
berendezéséről
és vezetéséről
szóló javaslataim
nem különböznek
azoktól
a határozatoktól,
a melyeke.t
a tanítóképző-intézeti
tanárok
országos
egyesülete
az 1894. ev márcziusában
e tárgyban
hozott. Az ügy frissebb
emlékezetben
van, mintsem e javaslatoknak
magyarázatával
nyujtanom

I
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kellene dolgozatomat.
Mindazáltal nem állhatom meg, hogy egy tételt, mint
az idevágó
javaslatok
sarkpontját,
külön meg ne említsek
s ez az,
hogy az internátus ok közvetlen
vezetése az igazgató
kezéből
kiveendő
s az igazgató
ellenőrzése
mellett
egy arra érdemes
külön
egyénre
(rendes tanárra, tanÍtónőre)
bízandó.
Képtelenség,
hogy az igazgató sokoldalú
elfoglaltsága
mellett a benn- és künlakások
szellemi
és anyagi
ügyeit is egyik vagy másik teendőjének
elhanyagolása
nélkül
intézze.
Az az eljárás pedig, hogyaköztartást
az igazgató
neje vagy
más
és künlakásban
családtagja
kezeli,
gyanúsításra
adott
okot. A bennaz ifjúság nevelése,
az anyagi ügyek ellátása
egy egész ember
összes
tevékenységét
követeli meg. A javasolt
intézkedés
eredményei
lesznek;
az ifjúság
nevelésének
intenzivebbé
válása, az egész
intézet
igazgatásában nagyobb rendnek és nyugalomnak
meghonosulásasaz
igazgatóknak
a kellemetlen
gyanúsÍtásoktói
való megmenekülése,
a mi pedig az intézetek működése
érdekében
kívánatos.
.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
VIlI. Ta nítóképző-intézetek á llítá sa . A mint munkálatom
elején
említém, a magyar
népoktatást
nemzetivé
a tanítóképző-intezetek
által
lehet tenni. Ha a magyar állam az ország minden tanítóképzőjében
meg,
tudja
honosítani
a nemzeti
szellemet,
akkor
biztosította
az összes
népiskolák
nemzeti
irányt'! működését.
Az állam csak
akkor
érhet
el a tanítók hazafias nevelése körül biztos és teljes sikert, ha közvetlen
maga gondoskodik
arról. Míg a népiskolák
államosítása
még. sokáig,
vagy talán sohasem
lesz keresztülvihető,
addig
tagadhatatlan
a
tanító állami képzéséről
már most is komolyan
lehet szó. Mindamellett
a tanítóés tanítónőképző-intézeteknek
a felekezetektől
való átvétele
le nem i~yőzhető pénzügyi
akadályokba
ütközik,
másfelől.
éppen
politikai szempontból
nem tanácsos.
A jelen körülmények
között
nem lehet mást tenni, mint hogy az állam fentartja magának az elsőbbségi joés tanítónöképző-intézetek
állítására
és fentartására
nézve,
got a tanítóés társulatoknak
erre vonatkozó
jogát megmásrészt a felekezeteknek
hagyva, korlátozza.
A korlátozás
először is abból álljon, hogy uj tanítóés tanítónóképző-intézetek
állítása miniszteri engedélytől
tétessék
függővé.
A törvényben
megjelölendők
azon szempontok
is, a melyek szerint a közoktatási kormány
valamely
tanítóvagy tanítónőképzó-intézet
engedélyezésénél
eljárni
köteles.
Ilyenek
volnának:
a) a folyamodó
felekezeti
hatóság vagy társulat képes-e oly biztosítékokat
felmutatni,
a melyek
a jelen törvény
összes rendelkezéseinek
keresztülvitelét
lehetővé
teszik?
b) Oly helyre tervezik-e
a képzőt,
a mely a törvénynek
a tanítóképzők elhelyezésére
vonatkozó
határozmányainak
megfelel?
c) Nemzeti
szempontból
kívánatos-e
azon képző nek felállítása?
Valamint
a felekezeti
és társulati
képzők állítása, úgy azok megszüntetése
is törvényesen
szebályozandó.
A törvény
állapitsa meg, hogy
a vallásés közoktatásügyi
miniszter kötelessége
valamely
képző
megszüntetését
elrendelni, a) ha a törvénybe foglalt követelmények
bármelyikének
nem tesz eleget;
b) ha a képző
elhelyezése
nem felel meg a képzők elhelyezéséről
szóló törvény
rendelkezésének;
ez esetben a miniszter a képző áthelyezését
is e1rendelheti;
c) ha a vallas- és közoktatásiDCBA

miniszter valamely képző fentartását magyar nemzeti
szempontból
szükségtelennek
tartja;
d) ha a vallásés közoktatási
miniszter
a képző
tanárai vagy növendékei
között államellenes
üzelmeket tapasztal.
Talán egész Európában
nincs állam, a melyben oly rendszer nélkül és helytelenül
volnának a képzőintézetek
elhelyezve, mint Magyarországban.
Vannak ezer kétezer lakosú kis helységek, a melyekben tanítóképző-intézet
áll fenn, addig nagy városok híjjával vannak ily intézetnek;
fölös számmal
vannak az állami
a főbaj pedig, hogy egyes vidékeken
és különböző
felekezetü
képzők,
néhol pedig, mint az Alföld, vagy a
Dunánrúl egyes vidékein, mcssze földön nem találni ilyet. Habár minden
képző országos jellegű legyen s az egész ország számára képezzen tanítókat. mindamellett
a tapasztalás
azt mutatja, hogy minden képzőnek
megvan
a. maga környéke,
a melyből növendékcink
nagy 'része kikerül s a hol a kilépett okleveles' tanítók alkalmazást
nyernek;
ha tehát
egy helyen feleslegesen sok képző tömorül össze, ugyakikerült
tanítók messze vidéken,
kevéssé ismert viszonyok
között keresnek állást.
A tanítóképző
intézetek egyenletes
és helyes elosztásaról
a törvényben
kell gondoskodni,
mert nem csupán az állami, hanem a más jellegű
képzők elheiyezése is általános revizió alá veendő az országos
érdekek
kielégítése
szempontjából.
A mi az elhelyezés
reviziójánál
követendő
részletea
elveket
illeti, csatlakozern
a Mohar József tag társam által a
debreczeni
gyűlésen
előadott javaslatokhoz
s az ezekhez fűzött részletes magyarázathoz.
.)(0
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Hazám javának szem előtt tartása indított a javaslatok
és részletes fejtegetések
megírására
és a választmányban
való előadására.
Habár
munkálatomat
megfontolva
s meggyőződéssel
írtam,
mégsem
vindikálom magamnak
a feltétlen igazságot
s azt, hogy dolgozatom
teljesen megüti a kellő mértéket.
Hiányosságát
magam is érzem. Reménya
lem azonban, hogy a megindulandó
nagyobb szabású eszmecserében
hiányosság ok pótoltatni
s mindnyájunknak
nézetei, az enyémek is, tisztulni és kiegészülni fognak. Kijelentem
előre, hogy, mint egyesületi tag,
törekedni
fogok nézeteimet az egyesületi
életünk által adott fórumok
előtt parlamentáris
módon érvényesíteni, de, mint a Magyar Tanítóképző ez
idei szerkesztője, szigorú kötelességemnek
fogom tartani bármely nézetnek,
még az enyémmel homlokegyenest
ellenkezőnek
is, közlönyünk
hasábjain helyt adni.
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v a s 1 a tok.
Alapelvek.
I. A tanítóképzésre
vonatkozó törvények
módosÍtásának
alapelve
legyen, hogy hazánkban a tanítóképzés
és sépesítés
egységes szervezetet
kapjon.
az 1868. XXXVIII. t.-czikkben kifejezett rendII. A tanítóképzésnek
:szere fentartandó,
de tovább
ejlesztendő.
Ill. A tanítóképzés
állami ügy. Ennélfogva
a tanítók képesítése
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és a tanítóképzők
felügyelete az állam joga és teendője, de a képzés
jogában
a törvényben
meghatározott
korlátok
között
és feltételek
mellett részesítheti a felekezeti hatóságokat
és társulatokat .
. VI. A törvényben a következő ügyekre nézve történjék intézkedés :.
a) felügyelet ;.
b) tanítóképző-intézeti
tanárképesítés;
c) tanítóképző-intézeti
tanárok alkalmuzása;
d) tanítóképző-intézetek
igazgatása;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
e) tanítóképesÍtés;· zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
f) felvétel;
g) tanítóképző-intézetek
szervezete;
h) tanitóképző-intézetek
állítása és fentartása .
.Részletezés.
1. F elügyelet.

A hazai összes tanítóés tanítónőképző-intézetek
a
alapján egységes állami felügyelet alá vonandók.
2. A törvényben
gondoskodni kell arról, hogy a kerületi és
tanfelügyelők működése között különösen a pedagógiai természetű
ben kapcsolat legyen.
3. A kerületi felügyelőnek
a hatáskörébe
eső ügyekben
jellegű tanítóképző-intézetben
közvetlen intézkedési joga van.
1.

kerületi

rendszer

• If.

Ta nítóképző-z"ntézeti

ta ná r ok

megyei
ügyekbármily

képesítése.

A tanítóképző-intézeti
tanárok (és gyakorlóiskolai
tanítók) ké· ·
országos vizsgáló bizottság előtt történik.
2. A törvényben
meghatározandók
azok az elméleti és gyakorlati
előtanulmányok,
a melyek a képesítő-vizsgálatra.
bocsátáshoz szükségesek.
A feltételek úgy állapítandók
meg, hogy az elemi iskolákra képesített
tanítóknak a tanítóképző tanári vizsgálatra bocsátása lehető legyen.
1.

pesítése

fff.
I.

vényileg
gővé.

Ta nítóképző-z"ntézett" ta ná r ok

A törvényben
meghatározott

a lka lma zá sa .

a rendes tanári állásra való alkalmazás a törtanítóképző
tanári kvalifikacziótól tétessék füg-

2. A
tanítóképző
tanári állások nyilvános
pályázat útján töltendők be.
3. Az ujonnan kinevezettek
vagy megválasztottak
eleinte ideiglenes minőségben
szolg álnak, de kimondandó,
hogy ez ideiglenesség
bi-:
zonyos időnél (pl. 3 évnél) tovább nem tarthat.
4. Szabályozandó
a nem állami tanítóképző-intézeti
tanárok kinevezése. Alapelve
legyen, hogya
kinevezés (megválasztás) joga a fenilleti, de a megerősítése
az államot.
tartó hatóságót
5. A tanítóképző
tanárok fegyelmi ügyeiben elsőfokúlag egy önálló fegyelmi bíróság ítélkezik A törvényben
gondoskodni
kell, hogy
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az államhatalomnak
a nem állami tanárok fegyelmi ügyeibe kellő befolyása
legyen .
tanárainak
.6. Az összes állami és nem állami tanítóképző-intézetek
rendezendő.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
fizetése és nyugdíja egyöntetűen

lV. Iga zga tá s.
1. A
tanítóés tanítónőképző-intézetek
elsőfokú és közvetlen
végrehajtó
hatósága
a tanári testület az igazgatóval
egyetemben;
másodfokú hatósága a kerületi felügyelő és harmadik a vallás- és közokvatasi miniszterium. A nem állami képzők másodfokúlag az illető fentartó
testület hatósága alá is tartoznak,
de pontosan
megállapítandó,
hogy
mely ügyekben van joga a fentartó testületnek
intézkedni.
2. Az igazgató
tanácsi intézmény eltörlendő,
3. Az igazgató csak a működő tanítóképző
tanárok
közül nevezigazgahető ki, illetve választható
meg. A nem állami jellegű képzök
tójának megválasztását
a közoktatási
kormányerősiti
meg .

. V. Ta nítókéjJ esítés.

1. Az elemi iskolai tanítóképesitő-vizsgalatnak
államvizsgálati
jellege van.
2. Az elemi néptanítói
vizsgálat
két részból
áll, u. m., a 1 ap.
1 a t b l,
vagy ére t t ség i és képesítő sza k viz s g ázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
3. Az alapvizsgálat
a négy évfolyam elvégzése után teendő le az
Ezen vizsgálat letevé se mindáltalános
mívelt ség re tartozó tárgyakból.
azon jogokra képesít, a melyekre a középiskolai érettségi bizonyítvány,
tehát az egy évi önkénytességre
s az egyetem bölcsészeti
fakultásába,
sőt bizonyos föltételek mellett a többi fakultásokba
és a műegyetemre
való beiratkozásra.
•
4. A néptanítói
szakvizsgálat
tárgyai az elméleti és gyakorlati
pedagógia
tárgyai. E vizsgálatra jelentkezhetnek
azok,. kik az alapvizsgálat letevésén kívül legalább egy évi tanítói gyakorlatot
tudnak
felbirók, ha az
mutatni, továbbá a középiskolai érettségi bizonyítványnyal
egy évi elemi iskolai gyakorlatot
megszerzik és a tanítóképző-intézet
külön tárgyaiból
(ének, zene, rajz) pótvizsgálatot
állottak ki.
5. A tanítóképző-intézetek
úgy rendezendők
be, hogy a jelöltek
a gyakorlati
évet azokban is eltölthessék.
6. Az alapvizsgálatot
megejtő bizottság áll az illető intézet tanári
testületéből ; e bizottság elnöke a miniszteri kiküldött.
7 .. A szakvizsgálat
országos
vizsgálóbizottság
előtt teendő
le,
a melynek elnöke a kerületi felügyelő s tagjait a vallás- és közoktatási
miniszter nevezi ki.
8. Mind az alap- mind a szakvizsgálat nyelve csak magyar leh~t .
ő

.VI F elvétel.
1. A hazai bármily .jellegű
felvehető az, a ki 14-dik életévét

tanító-

betöltötte

és

tanítőnőképzó-intézetekbe
s a középiskola,
illetve

a
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polgári iskola 4 alsó évfolyamának.
vagy a felsőbb népiskola
kielégítő
-eredménynyel való elvégzését bizonyítja; továbbá, ha egészséges testű, ép
érzékű
és némi zenei hallása van s végre magyarul tud.
2. Minden folyamodó
kivétel nélkűl felvételi vizsgáiatnak
vetendő
alá a magyar nyelvből és irodalomból és a zenei hallóképességből.
Csak
az vehető fel, a ki magyarul tud.
3. A felvételi vizsgálaton jelen van a tanári testület és egy miniszteri megbízott.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII. Seer ueset.
A hazai tanító- és tanítónóképző-intézetek
4 évfolyamúak.
Ez évminden más iskolától önállóan és függetlenül szervezendők.
2. A vallás- és közoktatási
miniszteriurn a tanító- és tanítónőképző-intézetek számára tan tervet ad ki. Egyes képzők fentartó testületei, hatóságai a
képző saját körülményei
által indokolt _ eltérésekkel,
de a miniszteri
tanterv alapján külön tantervet
is adhatnak ki, a melyet azonban kőtelesek megerősítés végett benyujtani a vallás- és közoktatási miniszteriumnak.
3. Minden hazai tanítóképző
tanítási nyelve magyar.
4- Minden tanító- és tanítónóképzőintézet
két elemi gyakorlóis·
kolával, egy teljesen osztott és egy osztatlan hat osztalyúval látandó el.
A gyakorlóiskolák
vezetőjének
tanítóképző
rendes tanari képesítése,
állása és fizetése van.
5. A tanító növendékek
ellátása végett minden tanító- és tanítónóképző-intézet
köztartásos
benlakó intézettel
látandó el, de a benlakás
nem kötelező. A benlakás lehetőleg elkülönítendő
az iskolai helyiségektől és az igazgató ellenőrzése mellett külön vezetés alatt áll. A tanítónőképző-intézeti
internátus vezetője mindig nő. A künlakó növendékek
ellátását is az interna tus vezetője intézi.
I.

folyamok

VilI.

Ta nítókéjJ ző-intézetek

á llítá sa .

I. Tanító- és tanítónőképző-intézetek
állítása, illetve fentartása az állam
joga és kötelessége,
de a közoktatási
kormánya
felekezeti és községi
hatóságoknak, társulatoknak is adhat jogot bizonyos korlátok közt ily intézetek felállítására,
illetve fentartásárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
és tanítónőképzőintézet
felállítása2. Az állarn köteles annyi tanítóról és fentartásáról
gondoskodni,
a mennyi a közszükségnek
megfelel.
3. A tanítóés tanítónóképző-intézetek
általában oly városokban
állítandók,
illetve tartandók
fel, a melyek a vidék közművelődési középpontjai, bennük az előképző
iskolák megvannak
s a különböző
felekezetek képviselve vannak s lakosságuknak
nagyobb
része magyar. Ez
intézkedés a már fennálló képzőkre
is vonatkozik.
miniszter a . képzök
építésére
és fel4. A vallás- és közoktatási
szerelésére vonatkozólag
mintaterveket,
illetve szabályzatot
dolgoztat
ki, a melyek a magyarországi
képzők építésénél és berendezésénél
általában szem előtt tartandok.
5. A vallas- és közoktatási
miniszter azon hatóságtól
vagy társulattól, a melynek valamely képzője a törvény bármelyik követelményének
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nem felel meg s a hiányok
megszüntetéséről
az adott határidő alatt
nem történik gondoskodás, - az illető képzőre vonatkoz6lag adott fen tartási
engedélyt megvonja s az intézet bezárását elrendeli.
6. Hasonlóképen
elrendeli a vallás- és közoktatási
miniszter az
oly tanító- vagy tanítónőképző intézet bezárását, a melyben államellenes
üzelmeket va gy szellemet tapasztal.
Budapest,
1895- január 27.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Na g)' La selo.
egyesületi

A

k ö z o k ta tá s

.

á lla p o tá r ó l

s z ó ló

h u s z o n h a r m a d ik

tag.MLKJIHG

minísz-

t e r i j e l e n t é s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az előttünk fekvő jelentés két kötetben és egy ezekhez mellékelt
füzetben ismerteti hazai közoktatásunk
állapotát.
Az első kötet a közoktatási
tanácsról,
a kisdedóvásról
és a népiskolai kőzoktatásról
szől
120 lapon; a második kötet a közép-és
főiskolákat, a szakiskolákat,
az
emberbaráti- és közmívelődési intézeteket ismerteti 330 lapon; a melléklet pedig a tanítói nyugdíj- és gyámalap
1893. évi állapotát tárja feL
Lehetetlen
meg nem tenni a két kötet közötti
összehasonlítást l
Az összehasonlítás
szomorú eredménye az, hogy a középoktatás mellett
a nemzet zömét érdeklő népoktatás
nemcsak,
hogy az őt megilletőhelyet nem tudta mind ez ideig elfoglalni, hanem oly elmaradott állapotban van, a mely ez ügy. munkásait kétségbe ejtheti és az ország vezérlőpolitikusainak
és intéző köreinek figyelmét valahára
magára
vonhatja.
Nem vádolom Csáky grófot, a ki kétségtetelenűl
nemes intencziókat
táplált ügyünk iránt, munkaerejét
azonban az ismert körülményeknél
fogva más téren kellett érvényesítenie
; nem vádolhatom
Eötvös bárót,
a ki miniszterségének
rövid ideje alatt a népoktatás
és annak emberei
szárnos jelét adta: a népoktatás elmaradottságának
iránti jóindulatának
valódi oka a közvéleményben
van, a mely intenzívebb
tevékenységet
ez irányban parlamenttől
és kormánytól
meg sem kívánt. Lehet,
hogy optirnista vagyok, a mikor 'azt hiszem, hogya
'már-már alakulni
kezdő közvélemény
állarn-és kcrmányférfiainkat
is sarkaini fogja a közel
jövőben a népoktatás
felkarolására,
de biztatá jelnek tekintem
erre
nézve a miniszteri jelentésnek
azon szinte szokatlanul őszinte hangkíméletleriül
feltárja. A
ját, a melylyel az e téren uralkodó
bajokat
betegség ilyetén megállapítása
után az orvosság nem késhetik
sokáig,
ha mégis késik, akkor, önmagunk ellen, a nemzet ellen vétkezünk.
A jelentést őszinte hangja mellett még különösen az jellemzi, hogy
Csáky Albin működésének adózik elismeréssel, kiemelvén mindenütt, hogy
a felsorolt tények az ő érdemei. Ebből nagyon természetesen
következik, hogy az esetleges hiányok (az ő kormányzásának
idejéről lévén
sz6) ugyancsak
az ő rovására írand6k.
Bennünket, képző-intézeti tanárokat, főkép a jelentésnek első kötete
érdekel,
azért ismertetésemben
erre fogok szorítkozni, a második kötet
és a melléklet tartalmáról'
csak futólag emlékezvén
meg. Nagyobb
szabású törvényhozási
intézkedéssei,
vagy elvi jelentőségű átalakulással
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ezen időszakban,
a melyről a jelentés
szól, nem találkozunk;
a kormányzó, illetőleg végrehajtó
hatalom tevékenysége
a törvények
végreinteniv fejlesztésére irányu It. Az intézhajtására,
tehát a k özoktatás
kedések alapján mégis a jelentésben foglalt időszakot a tes t i nevel
é s
fel kar o l ása idő sza k á nak
lehetne neveznünk.
A jelentés els ő k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
t e t éne k ismertetésénél
a miniszter úr dispoziczióját teljesen
meg fogom tartani, vagyis szólani fogok a közoktatási tanácsról,
a kisdedóvásról,
a népiskolai közoktatásról,
a tanítóképzésről
és a tanfelügyeletről.MLKJIHGFEDCBA
ö

Az

országos

k ö z o k ta tá si

ta n á c s.

Eötvös
nem szerette
a közoktatási
tanácsöt
; jelentésében
is
hidegen
és röviden emlékezik meg róla. Feisoroiván
működését,
azt
tanintézetét
nemcsak
mondja:
«Szemmel kísérte az ország mindennemű
írásbeli jelentések,
hanem a helyszínén
szerzett közvetlen tapasztalatok
alapján. Ez talán egyike a tanács legközvetlenebbül
ható tevékenységének, mert az iskolai életnek személyesen tapasztalt hiányai nagyrészt
azonnal orvosolhatöks , Egyik fontos munkája volt a tanácsnak az ele mi
tan í t ó kép z k tan ter v éne kelkészítése.
«Ezen kívül szám os
szabályzatot,
javaslatot
és jelentést
dolgozott
ki s kiterjedt
munkásságot fejtett ki a taneszközök
megvizsgálása
és a tankönyvek
megbírálása körül s , Ezen tanévben (1893/94). a tanács 1 teljes, IQ-IQ szakosztályi,
8 bizóttsági
és 21 elnökségi ülést tartott.
éltérők
A közoktatási
tanács működéséről
a vélemények
nagyon
lehetnek, abban azonban bizonyára egyetértünk,
hogy reá a közoktatásnak
és kormánynak egyaránt szüksége van. Eötvös báró azért nem tett jó szolsem a hazai közoktatásnak,
a mikor azt felgálatot sem -utódjának,
volt, ujra nem alkothatta
oszlatta
akkor,
a mikor, mint előrelatható
meg. Uj tanügyi korrnányunknak
a tanács megalkotása
lesz egyik
legsürgősebb
teendője. Ezen ujjászervezésnél
azonban nem szabad
szem elől téveszteni a vid é k érdekeit, a melyekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
a zt kívánják,
hogy
abban a jelesebb vidéki elméleti és gyakorlati
pedegógusoknak
is j u ss on hel y.
ő

A

k is d e d ó v á s .

A jelentés a kisdedővás
ügyének
1893/94. évi állapotát
ismerteti,
Az ezen ügyre vonatkozó
intézkedések
természetesen
túlnyomóan
előkészítő természetűek,
azonban
remélni engedik,
hogy a kisdedóvási
törvény gyorsabb menetben fog végrehajtatni,
mint a hogy az a népoktatási törvénynyel
történt.
Egyik főintézkedése
volt a miniszter úrnak az óvodaköteles
kísdedek összeiratása.
Ezen összeirás szerint volt 1.071 ,760 óvodaköteles
(a népszámlálás
adatai szerint 1.281,485), a kik közül 319,373 nem
részesült állandó felügyeletben. A kik hazai viszonyainkat
Ismerik,azok
előtt világos,
hogy
ez utóbbi
adat nem felel meg a valóságnak,
igen sok község téves adatok bevallása alapján igyekszik a kisdedóvó
szabadulni. Ezen tényt a jelentés is konstafelállításával járó terhektél
Magyar Tanitóképző.
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tálja és egyúttal
kilátásba: helyezi, hogy a jövő összeírásoknál
az illető
közegek lelkiismeretesebb
munkára
fognak szoríttatni .
A különféle óvóintézetekbe
ezen tanévben
r 29,634 kisded járt,
vagyis az óvodaköteleseknek
40.59%-a,
az összes 3 -6
éves gyermekeknek pedig 120/o-a. Ezen szám, a törvény
rövid fennállását
tekintve,
elég kedvezőnek
mondható,
attól lehet azonban joggal tartanunk,
hogy
az óvodába
járóknak
egy tekintélyes
része azon gyermekekből
kerül ki,
a kik állandóan
kellő házi felügyeletben
részesülnek,
az arányt
tehát
.ezek teszik kedvezővé.
Kisdedóvö
intézet ezen tanévben
összesen
1,757 állott fenn; ezek
1<özül 876 kisdedóvoda.
ro7 állandó menedékház
és 774 nyári menenékház volt, közülök
182-t az állarn
tartott
fenn. Kisdedóvó
volt
-951, köztük 820 okleveles;
állandó menedékházvezető
voltzyxwvutsrqponmlkji
roz , nyári
menedékházvezető
822, kisegítő dajka 865. Az intézetek
túlnyomó
részének
(83.61 %
arányban)
magyar
volt a tanítás nyelve, a magyar
nyelvet teljesen
mellőzte, tehát a törvény. követelményének
meg 'nem
felelt
(3.58%
arányban)
63 intézet;
a rendes
óvók közül vagy nem
tudott,
vagy csak keveset
tudott magyarul
24 egyén. A miniszter
úr a törvény
alapján
könnyen
segíthet
azon, hogy ezek az óvók és
óvodák
ne sokáig
szerepeIjenek
jelentésében.
A kisdedóvó
intézetek
fentartása
ezen tanévben
653,613 frtba került, a - mely költséghez
az
állampénztár
16% arányában
járult. Jellemző,
hogy egy-egy
óvói állomás fentartása
516 frtba, vagyis á ti ag
t öbb é ker ült,
mint egy
tanítói állomás fentartása.
.
.vutsrqponmlkjihgfed
Kisdedóvóka t
képző intézet az 1893/94.
tanévben
12 állott fenn;
közülök 3-at az állam, 5~öt a róm. kath. egyház,
l-et az ágo ev. egytartott fenn, 1 pedig (S.-Szt.-György)
álla
ház (Brassó),
z -t egyesület
mil ag segélyezett
községi volt. Ezek közül az egyik állami (a pozsonyi) a tanítónőképzőve!
van szoros
kapcsolatban
oly formán, hogy
évente felváltva veszik fel a növendékeket
az egyik, illetőleg
a másik
intézetbe.
Ezt a kapcsolatot
sem az egyik, sem a másik intézetre nézve
nagyon
sokféle
oknál fogva nem tarthat juk szerencsésnek;
a
. midőn erre a körülményre
a magas tanügyi kormány
figyelmét
felhívjuk, teszszük
azt azon reményben,
hogy ez intézetek
teljes szétválasztását
nem fogja sokáig
halogatni.
A 12 intézetet
626 növendék
látogatta,
tehát számuk a mult évihez képest 127-tel (25%
arányban)
és tannövekedett.
A jelentés
szerint a kisdedóvó-képzők
a tanerőt
helyiségek
számát, valamint
a felszerelést illetőleg csaknem kifogástalan
állapotot
értek el. Működött
bennük
III
tan erő, köztük 41 rendes
tanár, 37 rendes tanítónő
és segédtanár
és 33 hitoktató;
tehát egy-egy
tanfolyarnra
átlag 3 tanárnál
és 1 hitoktatónál
több jutott. Az intézmény
104.508 frtba került, ehhez az állampénztár
55,412 frttal járult.
Míg a mult évben 16o, addig ezen évben 379 okleveJet adtak ki,
kivétel nélkül nőknek.
A kisdedóvókat
képző intézetek
mellett
16 állandó
menedékházi
és 38 nyári menedékház
vezetővezetőket
képző 6 hónapos
tanfolyam
ket képző 1-2
hónapos tanfolyam
működött;
ezen tanfolyamokat
312
egyén látogatta.
Nem érdektelen
a miniszter urnak
következő
ren-
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delkezése : az állandé-és nyári menedékházak
vezetésére
szükséges
dajkák képző tanfolyamai
- a hozzáférhetés
szempontjából
- 'mindenkor
oly vidéken szervezendők, a hol azt apá ly a v á las z t ó k leg k ön y_
nyebben
látogathatják.
Vajjon
a magas
minisztérium
nem
látja-e még elérkezettnek azt az időt, a midőn ezen elv a tan í t ó k é pz őke
l hel yez é sén é l is érvényesítendő?!

3.MLKJIHGFEDCBA
A n é p is k o la i k ö z o k ta tá s :

Ezen ügy fejlesztése
érdekében
tett
intézkedések
főkép három
irányban
haladtak:
egyrészt a tényleg iskolázók
érdekei mozdíttattak
elő, másrészt az iskolázás megkönnyítése,
harmadszor a tanítóság anyagi
helyzetének javítása czéloztatott.
Ilyen miniszteri intézkedés volt az,
a melylyel az iparostanonczok
oktatása, a kereskedői
tanulők
ismétlő
iskolai és szakoktatása
a kor követelményeivel
össze lőn egyeztetve;
a
mely a nagyobb városokban itjúsági játszótereket
létesített,
a tornaversenyeket létrehozta;
a mely az ünnepek alkalmával adatni szokott tömeges házi feladatokat
és terjedelmes
ismétlő leczkéket eltiltotta;
amely
a tanköteleseknek
a korcs mai mulatozásban
való résztvételének
megakadályozását
czélozta ; a mely <iskolai perszelyeket s és cifjúsági egyelakosságú vidékeken
(a Tisza,
sületeket> .létesített;
a mely a szétszórt
mentén) a téli -és nyári tanfolyamokat
szervezte, a népiskolákban
használtatni szokott irkák milyenségét
meghatározta;
a mely a nyugdíj-és
fizetési törvények
végrehajtását
illetőleg intézkedett.
Az itt felsorolt intézkedések
- bár közülök nem egy máig is csak
papíron van meg, miután végrehajtásukról
senki sem gondoskodott
a népoktatás
előbbreviteléhez
mindenesetre
nagyban hozzájárultak.
az
ügy érdekében mégis a miniszter úr figyelmét kettőre kell felhívnunk.
Az egyik az, hogy az iskoláztatás megkönnyítése
és előmozditása tekintetében az utóbbi években alig történt valami: tehát rendKívül sok.e téren
a tenni való, a másik az, hogy a tanítói fizetések rendezésének ügye a
törvény
daczára oly vontatva
halad előre, hogy attól lehet tartani:
e
törvény is, mint oly sok más, i rot t mal asz t mar a d. E törvény
vég-rehajtása a miniszter úr teljes erélyét fogja kívánni, mert itt a felekezetek akadékoskodását
kell legyőznie.
Meg kell még jegyeznem,
hogyajelentésnek
ezen és 'következő
részei az 1892/93. tanévi állapotokra
vonatkoznak.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
a j A ta nkó"teles és tényleg úkolá ba já r ó gyer mekekr ől. A tanköte2 millió 9- 12 éves, a többi
lesek összes száma 2.769,014 volt. közülök
12-15
éves. Tényleg iskolába járt ezeknek 806z0 /o-a, a mi a mult
évi jelentéshez képest százalékosan rosszabbodást jelent, tényleg azonban
mégis némi javulást,
miután
a tanköteleseket
ez évben az eddiginél
szigorúbban
és pontosabban
irták össze. A mindennapi
iskolásoknak
85'3 1O/o-a, az ismétlősöknek
ellenben
csak 68-4IO/o· a részesűlt iskolai
oktatásban;
ezen adat ismételten igazolja, hogy ismétlő iskolai oktatásunk nem képes kellőképen
megerősödni.
A fiúgyermekek
iskoláztatása ez évben is kedvezőbb
volt a leánygyermekekénél.
Szorgalmas iskoláztatás
dolgában
ez évben is első helyen az evangélikusok-DCBA
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(88' 57°/o-kal), utolsó helyen pedig a gorog katholikusok
(62'39%-kal)
állanak; anyanyelv szerint pedig első helyen a németek (92· 88%-kal).
második helyen a magyarok (84'61%-kal) és utolsó helyen (60· 06%.kal)
a románok.
A jelentés
ezúttal is kénytelen
konstatálni,
hogy az
iskolai mulasztások
ellenőrzése, illetőleg azok csökkentése
tekintetében
részéről.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
vajmi kevés történt az illetékes hatóságok
b) Az Ú kolá kr Ó I.
A népoktatási
intézetek
száma
16,942 volt,zyxwvutsrqp
I számuk az előző évhez képest tehát csak 25- tel szaporodott. A tanítói
állás be nem töltése
miatt 136 iskolában
az oktatás szüneteit. Jelleg
szerint volt (5'II%
arányban)
865 állami, (11'52010 arányban),
1,952
községi,
201 magánés társulati népoktatási
intézet, a többit a hitfelekezetek
tartották
fenn. Fokozat
szerint volt (98'38%
arányban)
16,667 elemi népiskola,
56 felső népiskola,
197 polgári iskola és 22
felsőbb leányiskola.
Vegyes tanulókkal
biró iskola volt 86.660/°,
fiúiskola 7'10%'
leányiskola
8'13%
arányban,
Magyarul tanítottak
9,589
(56'60%
arányban)
iskolában;
nem magyarul
4,458 iskolában (tehát
számuk apadt), magyarral
vegyest
más nyelven 2,895 iskolában, Az
utóbbi két csoport
közül
a magyar
nyelvet
sikerrel oktatta
4,88r,
siker nélkül, vagy épen nem tanította
(33'62% arányban) 2.472 iskola.
Ezen utóbbi adatok szomorúan illusztrálják, hogy az r879. évi XVIII.
t, .czikk végrehajtása
még mindig csak kezdetleges
stádiumban
van.
e) A ta nítókr ól. - Minden oktatásnak egyik leglényegesebb
tényezője
a tanító, - mondja a jelentés, a miért a miniszter úr elkövet mindent,
hogy ezek anyagi érdekei minden törvényes eszközzel kielégíttessenek
:
a tanítói foglalkozás erőb ontó volta kétszeresen érvényesül,
ha mellé
súlyos anyagi gondok járulnak. Szép szavak tagadhatatlanul,
csakhogyatanítóság
már évtizedek
óta helyzetét
javító
t ény eke t és
nem
szavakat
vár! A 25.752 tanító
közül
nem képesített
volt
(11'57%
arányban) 2,98r, magyarul egyáltalában
nem tudott (5% arányban)'
1,279 tanító.
Csakugyan
szomorú jelenség
(mint a jelentés
is
és ily nagy számban foglalkoznak hazánkmondja), hogy ilyen egyének
ban' a tanköteles
gyermekek
oktatásával.
- Állami tanító volt 1,862,
tehát egy iskolára esik 2.16. községi
volt 4.429, tehát egy iskolára 2.16
esik, magán és társulati 335. a többi felekezeti, a hol egy-egy iskolára
átlag ll/2 tanító esik. - A községi és állami iskolák tanítóinak kedvező
arányát egyrészt a magasabb fokú népoktatási
intézeteknek
és a nagy
városokban
való áthelyezésnek
kell betudni.
A tanítóknak
r r.68o/0· a
segédtanítói
állást töltött be és 14.53%-a nőtanító volt.
I
A jelentés kíméletlen
őszinteséggel tárja fel azt a megdöbbentő
tanítóhiányt,
a mely nemcsak
az ügy fejlődését
gátolja,
hanem azt
veszedel.e~mel
is fenyegeti. Ha min~e,n ~~ növendékre
1. ~anitószükség\~etet számítunk,
akkor ma S,I3l ta nito hza nyzzk / Ezen hiánynyal
szempen a tanítói létszám csupán 247 uj tanítóval növekedett, pedig ugyanfkkor a tényleg szervezett, de be nem töltött tanítói állomások száma ,
növekedett
17-tel. Itt gyors segítségre
van szükség! Egyik segítség
~enne minden bizonynyal a felekezeti tanítók fizetésére vonatkozó törvény
végrehajtása
oly alapon, hogyaminimalis
fizegyor
s é s er é 1 yes
tés 400 frtra volna teendő, egy másik segítség pedig a tan Í t ó kép z é s ,
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fejzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 esz t é s e. A helyzet gyökeres
javulását
azonban
csakis egy a
törvénykönyv
modern kor követelményeinek
megfelelő népoktatásügyi
megalkotásaról
lehet várnunk.
d) A népz'skolá k .fenta r tá sa . 16,694.477 frtba került, ezen összeghez az állam 1.883.742 frttal, a községek 4 millió frttal járultak.
Egyes hitfelekezetek
(görög keleti, görög kath. unitárius)
70-700f0-kal
viselnek kisebb arányú terhet azon arányok hoz mérve, a milyent az ország
népessége közt elfoglalnak.
Egy- egy rendes
tanítói
állomás átlagosan
485 frtnyí, .-:... egy-egy segédtanítói
pedig 298 Irtnyi javadalommal
volt
ellátva.
- Ezen átlagos fizetés en jóval aluli díjazást adnak taníróiknak
a görög keletiek (átlag 295 frtot), az unitáriusok (254 frtot) és a görög
katholikusok
(251 frtot). Itt megjegyezzük,
hogya tanítói fizetés átlagát
a polgáriskolák
tanszemélyzete
emeli. Tanulságos
lett volna ezt az átlagot csupán az' elemi iskolai alkalmazottakra
megállapítani
Egy-egy
népiskolai gyermek oktatása átlag 7.48 frtba került.
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A tanít6képzőkről
szóló rész nagyon szerény helyet
foglal el a
jelentésben;
összesen IQ lapra terjed. Ügyünk minden körülmények
között nagyobb figyelmet érdemel a miniszter úrtól, de kétszeres figyelmet
vártunk volna most, mikor a nagy tanítóhiány
a maga meztelenségében áll előttünk, a mikor az ügy fejlesztésén kormánynak
és szakköröknek karöltve kellene munkálkodniok.
Sok kérdésre nem tér ki a
jelentés, a melyekre
pedig akár azok fontosságát,
akár megoldásuk
sürgősségét
tekintsük
is, ki kellett
volna térnie. Nincs benne szó a
tanítóképzők
oktatási nyelvéről, a növendékek neveléséről, a tankönyvek
hiányáról, a képzők igazgatásáról,
igazgatótanácsról,
a tanárok
képzéséről, stb. stb., holott tudva van, hogy ezek a kérdések nemcsak egye-"
sületünket,
hanem a tanügyi köröket általában foglalkoztatták
az utóbbi
években. Mi a miniszteri jelentéseket
nem tekinthetjük
adatok
száraz
gyüjteményének,
hanem
programmot
nyujtó.
fejlődési
irányt
jelölő
műnek. Ezeket pedig sajnosan kell a jelentésnek a tanítóképzésre
vonatkozó részéből nélkülöznünk.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
A ta nítóképzőkr ől á lta lá ba n. Oly szervezeti átalakulás,
a mely a
tanítóképzés
elméleti, vagy gyakorlati
oldalát mélyebben
érintené, ezen
időszak alatt nem volt; mégis megemlítendő,
hogy az erdélyrészi ev.
egyház
az úgynevezett
«paedagogisch-theologische
serninariumokat»
(szám szerint 4-et) be fogja szüntetni
san
agy sze ben it modern
tanítóképzővé
fogja fejleszteni (már meg is történt). Ugyancsak
örvendetes átalakulás előtt állanak
egyes :kath.
egyházmegyék
(győri, esztergomi,
szatmári)
tanítóképzői
(ez az átalakulás
ma már szinte megtörtént.) Egy pillanatra itt meg kell állapodnunk 1 Akkor, a mikor 8000· nél
több tanító hiányát jelenti be a miniszter úr, egyúttal a képzők számának jelentékeny
csökkenést kell kilátásba helyeznie,
de nem találjuk sehol annak a nyomát, hogy az ebből eredendő tanítónövendékcsökkenést
hogyan
fogja a miniszter úr megakadályozni
és egyáltalában mily úton -módon szándékozik a tanítóhiányt
fedezni? Mi csak ör-
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a
vendünk
az ügy érdekében
annak, ha azokat a felekezeti képzőket.
melyek különben is csak tengődnek, beszüntetik, de ezeknek helyét nem
szabad
betöltetlenül
hagyni.
Ha csak a 68. évi törvény hajtatnék
is
végre,
a miniszter
úr még mindig állíthatna
3 tanítóképzőt
; ezeknek
felállítását
már csak a tanítóhiány
szempontjából
is tanugyi
kormányunk
egyik sürgős teendőjének
tartjuk.
azonban más úton is lehet, sőt kell egyidejűleg
A tanítóhiányou
segíteni. Itt csak röviden két módját
említem meg a segítségnek.
Az
egyik mód az, hogy az állami' képzők
czélszerűbb
elhelyezésévei
az
azokba fektetett tőkét jobban ki lehetne aknázunk, a másik mód az, hogy
a felekezeti
képzőket
anyagi segélyezéssei
tejleszszük.
Az állami képzők czélszerűbb elhelyezését
a képzőintézeti
tanárság
évek óta sürgeti
eredménytelenül
felvette azt programmjába
Csáky gróf is. de nem
korrnányunk
e
volt ideje azt megvalósítani : hiszszü k, hogy uj tanügyi
kérdés megoldása elől nem fog tovább kitérni. A felekezeti képzők ellen
a-mégis.
a miniszteri jelentések
évek, sőt évtizedek óta panaszkodnak
alig mutatnak
tel azok némi haladást.
Ennek okát a jelentések
is az
anyagi körülményekben
találják, miért ne nyujthatna
hát. nekik az államhatalom természetesen
megfelelő befolyás
nyerése ellenében segélyt, a mikor a felekezeti középiskolák ilyet már régibbidő óta húznak?

I

A felekezeti tanítóképzők
ellen ismét a régi panaszok
merülnek
fel: hogy csak kicsiny töredékük
rendelkezik (a törvény daczára) önállógyakorló iskolával, hogy egyesek nem birnak önálló szervezettel, hogy
Z o m bor ban
(ugyancsak
a törvény
világos rendelkezése
ellenére)
férfi és nőnövendékek
vegyesen
oktattatnak.
A magam részéről itt személyes tapasztalatok
alapján hozzátehetem,
hogy ez utóbbi állapot a kar á n seb esi görög keleti képzőnél is feltalálható.
Rossz
szinben tünteti fel a felekezeti képzők ellenőrzését
általában (vagy csak
a krassószörénymegyeit
?), ha erről a miniszteriumnak
csakugyan
nincs
tudomása.
A bajok elsorolása után a jelentés azt mondja:
ca kez(r 1) mutatkozó nagy tanítóhiány
kényszeríté
a közoktatásügyi
detbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
korrnányt
arra, hogy az elsorolt és másnemű bajokkal szemben elnézést
gyakoroljon:
e z a z o n ban
mos t már
min d i nk
b bel
ves z t i
1 é t jog á t. ~ Remények
között várjuk a miniszteriumnak
ezen kijelentés
alapján teendő intézkedéseit,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
b) J elleg és fokoza t szerint
a képzök állapota
a mult tanévihez
képest változatlan maradt. A 70 képző közül (egygyel kevesebb, mint a
mult évben) 25 állami, 24 róm. kath., 4 görög kath., 4 görög
keleti,
3 ev. ref., 9 ágo ev. és egy izraelita jellegű volt. 7 állami és 10 róm.
1 (illetőleg
2) görög keleti vegyeseu tanítókath. képző tanítónőképzéssel,
és a tanítónőképzéssel.
a többi tanítóképzéssel
foglalkozott. Fokozat szerint
volt I állami polgári
tanítóképző.
I
áll. polg. tanítónőképző,
I
áll.
nevelőnőképző
és 2 róm. kath. polg. tanítónőképző;
a többi
képzőelemi fokozatú.
á

A legtöbb képzőben (49-ben) a négy évig tartó oktatási idő honosult meg, a többi 21 azonban még mindig (törvényes alapon) 3 éves
tanfolyamot
tart fenn; ez utóbbiakhoz
tartoznak
kivétel nélkül a görög

1°3 zyxwvuts
keletiek
(osztály)

és gorog katholikusok.
állott fenn.

A 70 képzőben

összesen

259 tanfolyam

e) A ta nítónövendékekr ől.
A képzőlebe felvettek
4,857 növendéket,
kilépett 328 s így az iskolaévet
142 tanulóval
több fejezte be. mint a
mult évben. A felvett növendékek
száma kevesebb, mint a mult évieké,
ez a körülmény
a tanuló ifjúságnak
(helyesebben:
szülőknek)
a tanítói
pályatol való idegenkedését
mutatja.
A fiúnövendékeknek
nagyobb
százaléka lépett ki, mint a nőnövendékeknek.
Erre vonatkozólag
a jelentés a következőket
mondja :cA
kilépók
egy része a tanuláshoz
szük- I
séges anyagi erő kimerülése
folytán
távozik,
más része agyakorló
tanítói pályára lép áto Rendesen a silányabb javadalmazású
seg édtanítói
állomásokon
vergődnek
képzőink
e félig készült növendékei,
míg évek
multával
azután mindenféle
indokokkal
támogatott
kérvényeikben
ostromolják
a közoktatásügyi
miniszteriumot
vizsgálati
engedélyek
megadásáért.
Ez okozta
legfőképen,
hogy
az 1892. évben megszigorítö
szabályrendelettel
iparkodott
hivatali elődöm gátat vetni az efféle törekvéseknek>. - A tanulónövendékek
közül 2,876 részesült köztartásban,
vagy
ösztöndíjban.
A jététemények
összege 246,596 frtra rúgott
és így átlag
minden egyes ilyen növendék
85 frt segélylyel
tanult. Bár a segélyek
elég nagy fokot értek már el, még-is főkép a szegényebb
vidékenzyxwvutsrqpo
működő tanítóképző
tanárok
tapasztalják,
hogy
a növendékek
elégtelen
számának
a segélyek
elégtelensége
az egyik oka.
d) A ta n6Ír okr ól a jelentés
a következőket
mondja : A 70 intézet
259 tanfolyama
elméleti és gyakorlati
oktatásának
ellátásával
722 tanár
tanító és szakoktató
foglalkozott.
Habár
az intézetek
száma fogyott is
egygyel,
a tanári létszám mégis szaporodott
ro-zel. Rendes tanári minőségben
szolgált
395 egyén, segédtanáriban
82 egyén,
óradíjas tanár,
volt 124. bitoktató
121.
A 722 alkalmazott
közül:
1. A 25 állami intézetben
műkődött
182 rendes, 31 segéd, 36 óradíjas és 95 hitoktató
taoár;
tehát mindenik intézetre átlag 13-14
tanár
jutott.
2 A 24 róm. kath.
képzőben
működött
123 rendes, 24 segéd,
46 óradíj as és. 16 hitoktató.
Intézeteriként
átlag 8-9
tanár.
3 A 4 görög kath. képzőre esett 12 rendes, 7 segéd, 9 6radíjas
és 3 hitoktató;
átlag tehát 7-8
tanár.
4· A 4 görög keletiben
szolgált
18 rendes,
ro segéd,
5 óradíjas
egyben-egyben
8-9
tanár.
és 2 hittanár;
5. A 3 ev. ref. képzőben
12 rendes,
7 segéd, 7 óradíjas és 2 hittanár, tehát egyben átlag 9 tanár volt alkalmazva.
5. A 9 ágo ev. képzőben
szolgált
44 rendes, 7 segéd, 19 óradíjas
és 3 hittanár,
tehát intésetenként
átlag 8 tanár..
7 -Az izraelita tanítóképzőben
volt 4 rendes,
1 segéd,
és 2 óra['
díjas tanár.
A legrendezettebb
viszonyok
között
működtek
tehát
a jelentés
szerint az állami jellegű
intézetek.
Erre a kimutatásra
azonban
van
egy· két megjegyzésünk.
A kimutatott
átlag a tényleges
állapotot jóval
meghaladja,
mert a megállapításnál
a magasabb
fokozatú
polgári
kép-
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1 82
ren des
zőket az elemiekkel
egy kalap alá vették.
A jelentészyxwvutsrqponmlkj
tan á r ról
és csak 3 1 S e g é d tan á r ról tesz említést
Megengedem,
hogyajelentésnek
nincs szépítő tendencziája,
mégis meg kell említenem, hogyatanítónők,
a zenetanárok,
rajztanárok
és gyak. iskolai tanítok
is a rendes tanárok
közé vannak soroz va, holott a fizetési
fokozatokra
való tekintetből
ez semmi esetre sem indokolt.
Ez a statisztika
nem
nyujtja
világos képét az állami tanárok
helyzetének;
ezen tanároknak
t öbb
min t 500/0-a nem a rendes' tanári fizetési fokozatokba
van beosztva, hanem az ennél jóval csekélyebb
fizetésű X. és XI. rangosztályba
!
A tanítóképző
tanárokkal
való ilyetén elbánást
közvetlenül
ugyan
ők,
végeredményében
mégis csak a tanítóképzés
ügye fogja megsínyleni.
képzök
viszonyai
nincsenek
e tekintetben
világosan
felA felekezeti
tárva;
tudnunk
kellene, hogyalétszámból
hány a képesített
tanár
és
hány a kezdő káplán, hány a hosszabb
ideig alkalmazott
és hány
az
olyan, a ki állását kényelmetlen
átmeneti
helyzetnek
tekinti, természetesen az ügynek
nagy kárára. Legfőbb
ideje annak, hogy a tanítóképző
és képesítését
valahára
végleges en szabályozzák;
a
tanárok
képzését
most fennálló tanfolyamot
a minisztérium
sem a képzésnél.
sem a képesítésnél, sem az állások . betöltésénél
kulömben
sem részesíti
a kellő
figyelemben.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e) ükola helyiségek dolgában
a felekezeti képzök
nagyon
hiányosvak, Az állami képzök
legnagyobbrésze
ma már saját külön épületében
san.
«Legközelebb
a kolozsvári
állami tanítónőképző
költözködik
be
saját
házába
s ugyan
ott
a fér fi-t a n í t ó kép z ő é P í t é s ére
ker ű 1 mos t már
a sor».
A 70 intézet ezen évben 777 tanítóhelyiséggel
rendelkezett.
t
Igen érdekes
világot
vet a felekezeti
képzők
zeneoktatására
a
jelentésnek
következő
része:
«A míg az állami tanítóképzőkben
kiváló
gond fordíttatik
az általános
zenei érzék és gyakorlati
ügyesség
mellett
az egyházi lithurgikus
részek fejlesztésére
is, és evégből valamennyi
inés egyéb
szükséges
hangtézet
el van látva orgonával,
zongorával
szerekkel,
addig
a .hitfelekezetek
által fentartott
tanítóképzőkben
az
oktatási
disciplin a, a szakképzés
ezen ága eLvétve részesűlt
észrevehető
gondozásban
s az 1892/93.
tan évrő 1 csupán a kalocsai tanírőképezde
jelenti, hogy mellékesen a kántorképzéssel
is tog lalkozik». - cA hitfeleke\
zeti tanítóképzőkben
alig akadtunk
zenetermekre
az 1892/93.
tanév
folyamában
s valószínű., hogy a legtöbb helyen a legszükségesebb
hang! szerek
is hiányzanak.
Ugy látszik a felekezeti tanítóképzés
a régi gyakorlat
szerint
számít arra) hogy leendő
tanítói a kántori hivatal teendőit a képezdébe
lépés előtt agya
kor no k i években, vagy a képző
elhagyása utan a se g é d i szolgálat alatt sajátítják
el>. - «Mindenesetre
kivánatos,
hogy
a hit felekezeti tanítóképző
fentartói
e részben is szem
előtt tartsák
intézeteik
hivatását».
Képesítés. Ezen
évben
69 intézet
1, I 760kievelet
adott
ki,
f)
vagy is 187 tel többet,
mint az első évben; közülök 67% tanítói, a többi
tanítónői
ek levél volt; fokozat szerint 1100 elemi tanítói és 76 polgári
e Tekintve
most már azt egyfelől,
tanítói, illetőleg tanítónői
oklevél.
hogya
tanítói
létszám
természetes
apadása
mintegy
40/0 arányban
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minden évben legalább ezer új tanító alkalmazását
teszi szükségessé,
tekintve másfelől azt, hogy 8 ezer tanítói állomás meg szervezendő volna :
képzőinkben
nem tör t é n i k túl ter m elé s, sőt inkább annak e II e n-zyxw
kez ő j e ész 1 e I het ő. Hogy a gyakorlat
tapasztalatai
szerint mégis .
inkább a túltermelés
ténye észlelhető (?), annak
főoka a tanítói
állások silány javadalma, másik oka az, hogy az intézetek költségén tanítóvá
lett egyének nincsenek kötelezve az ezen pályán való működésre és így
közigazgatási
vagy
igen sok átsiet a kényelmesebb
és jövedelmezöbb
más pályára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
= : Az oklevelet nyert tanítók kőzül 194· en (16'4%) magánkészültség alapján szereitek
diplomájukat,
a mi oly nagy arány.
hogy
nemcsak a figyelmet érdemli meg, hanem-e túltengésének
valahára
komolyan gátat 'kellene vetni.
A képesítéssel
kapcsolatosan
említem
meg, hogy a képesítési
szabályzatnak
oly hibái vannak, a melyeken
a miniszterium
könnyen
segíthetne.
Ilyen főkép a természettudományokból
való irásbeli vizskérdése
gázás. Egyébként
itt van annak az ideje, hogy a képesítés
a felekezeti képzőkre is kihatólag országosan
egyöntetüen
szabályoztassék, hiszszük, hogy az új tanügyi kormány 'ezen kérdés megoldása
elől
nem fog kitérni akkor, a mikor megoldását
az összes tanügyi
körök
egyértelműen
sürgetik.
g) F enta r ta si
költségek.
Tökéletlen
bevallások
következtében
a
jelentés csak 66 tanítóképző
fentartási költségeit képes kimutatni és ez :
1.165,934 frt. Ezen összeghez az állam 61.450/0 arányban,
az egyházak
6.35% arányban,
maguk a intézetek
16.970/0 arányban járultak. a többi
vegyes természetű jövedelem volt. Míg al. állam 98 tanfolyamának
fentartása 813,070 frtba, addig a felekezeti
intézetek
160 tanfolyaminak
szükséglete 352,864 frtba került.
Egy-egy
növendék
oktatása
az
állami tanítóképzőkben
403' frtnyi. az állami tanÍtónőképzőkben
516
írtnyi.
a róm. kath. tanítóképzókben
134 frtnyi, a róm. kath. tanítónóképzőkben 91 frtnyi, a görög kath. tanítóképzőkben
61 frtnyi, a görög
keletiekben
133 frtny i, az ev. ref. jellegűekben
198 frtnyi, az ágo ev.
pedig
217
intézetekben
209 frtnyi, az izraeliták
országos -képzőjében
frtnyi kiadást vont maga után. Legtöbbe
került tehát az áll. tanítönöképzök növendékeinek
oktatása (fejenként
1 13 frttal többe a fiunövendékek oktatásánál),
legkevesebbe
pedig (az előbbinek 8.4 részébe) egyegy görög kath. tanító képzése. - Ezen adatokból, ha nem is bizonyosan,
de hozzávetőleg
mindenesetre
lehet az oktatás
értékére is következte-:
tést vonnunk.MLKJIHGFEDCBA
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Az ország 65 tankerületének
ügyeit 1892/3. tanévben 64 tanfelügyelő, 25 segédtanfelügyelő,
15 tollnok és 17 szolgálattételre
beosztott
tanító végezte.
370f0· át látogatták
meg. a látoA tanfelügyelők
a népiskoláknak
gatásuk
száma tehát jelentékenyen
emelkedett.
Sajnosan látjuk, hogya
látogatások aránya ép azon iskolákban maradt az átlagon alul, a melyeknek ellenőrzése
a magyar
állam
szempontjából
a legszükségesebb
lett volna, a melyek a ~legkevesebb
sikert
mutatták
fel a' magyar
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nyelv tanítása
terén, nevezetesen
a görög kath. iskolákban
(ezeknek
csak 22'8%-át)
és a görög keleti jellegű iskolákban
(a melyeknek
31'9%-át
látogatták).
Emellett
53 tanítóképző-intézetet
14S-ször és
17 tanítónőképzőt
43-szor látogattak
meg. Meglátogatták
továbbá
az iparostanorrcz
iskolák -486 tanfolyamát,
az alsóbb fokú kereskedelmi
és a középkereskedelmi
iskolák 77 tanismétlő iskolák 114 tanfolyamát
folyamát, jelen voltak 44 érettségi vizsgán a középkereskedelmi
iskolákban. A kisdedóvodáknak
51 '7%-át látogatták
meg, a kisdedóvó-képzőkben pedig 33 esetben gyakorolták
törvényes kötelességüket.
A haladás
ténye ezen adatok alapján
megállapítható
ugyan, de
a helyes felügyelettől
és tökéletesebb
ellenőrzéstől
még mindig nagyon
messze vagyunk. A jelentés
ennek okát a tanfelügyelőknek
1868 óta
munkakörében
és csekély utazási és irodai
túlságosan
megnagyobbodott
átalányában
találja.
A betegség
tehát megvan,
meg van állapítva a
diagnozisa, miért késik mégis az orvosság?
Az orvosságot
mi asz a kfel ügyel
et meg ter e m t é s ébe n találjuk ; egy közeg ily terjedelmes körben,
mint azt ma a tanfelügyelők
teszik, intenziv felügyeletet
nem- gyakorolhat,
Elég volna a kisdedóvodákat
és népiskolákat
a
tanfelügyelők
hatáskörébe
sorolni, ellenben meg kellene adni a többinek
a rokonság szerint csoportonként
a szaktelügyeletet:
ezzel segítve volna
a tanfelügyelőkön
is, de meg a népoktatás ügyép is. - A kezdeményező
lépések
ez irányban
a felsőbb leányiskolákra.
az ipariskolákra
és legutóbb a tanítóképzőkre
nézve megtétettek
ugyan a miniszteri biztosi állás szervezésével,
de mi ezt csak a szakfelügyelet
megteremtése
előhírnökének
tekinhetjuk.
A felsorolt adatok
szerint minden
egyes tanfelügyelő
átlag az
évnek 70 napját
használta fel iskolalátogatás
czéljaira. Ha ez a szám
nemcsak
a papíron van meg, akkor nemcsak a haladás konstatálható,
hanem egyúttal
az is, hogya
mai szervezet mellett nemsokára elérjük
azt a határt,
a melynél több látogatást
nagyobb úti átalánynyal
sem
kivánhatunk
tanfelügyelőinktől.
•
Az irodai munka, a miniszterium
ellenkező
intencziója daczára,
ez évben ismét rohamosan
szaporodott,
Ez szükségessé,
sőt elkerűlhetetlenné
teszi a, segédszemélyzet
szaporítását.
A jelentés végül a
tanfelügyelők
társadalmi
működéséről
emlékezik meg.
A tanfelügyelői
állásokat
az utóbbi években
általában
a szak. körök megelégedésére
töltötték be, háJa és elismerés illeti ezért részünkről Csáky Albint
és Eötvös Lorándot.
Mégis melyik tanító vagy
tanár ne érezné, hogy e tekintetben
még nagyon sok a tenni, a javítni
sok oda
való! Ha széttekintünk
a régi gárdában,
a jelesek között
nem való elemet
találunk.
A miniszteriumnak
csak szét kell néznie,
nagyon könnyen
megtalálja
ezeket az alakokat. Ezeket mielőbb meg
kelJ szabadítani
a tanügytől
és tőlük a tanügyet.
Nem lehet tovább
kitérni a tanfelügyelői
kvalifikáczió, kérdése elói sem, mert az már nem
csak szomorú, hanem nevetséges,
hogya
mikor az állam minden aik almért képzettséget,
még a menemazottjától
megkívánja
az állásahoz
dékházi' dajkátél
is. - akkor épen attól nem, a kire legféltettebb
kincsét, népe nevelésének vezetését bízza. - Nem szándékozom itt javaslattalzyxwvutsrqp
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előállani, megtették
nálamnál hivatottabbálc
azt sokszor: csupán ismételten felhívom e kérdésre a kormány
és a tanügyi
körök
figyelmét.zyxwvutsrqpo
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A jelentés
II. kötete terjedelmes (330 lapra terjedő) és tartalmasmű. Miután azonban anyaga az 1. kötet anyagánál bennünket kevésbbé
érdekelhet. itt csak egynehány közérdekű adatot fogok felsorolni.
A középiskolák száma 186, köztük
~53 gimnázium
és 33 reáliskola; ezen intézetek I28 helyen vannak elhelyezve. 165 középiskolának
a tanítási nyelve magyar
volt, a többi é más nyelv. A középiskolai
tanulók
száma
évről-évre
szinte
rohamosan
emelkedik,
1894-beo
több, mint az előző évben;
51,228 volt a számuk, tehát 2164-gyel
ezek közül gimnaziumi tanuló
41,873. reáliskolai
9355. Eszerint
nálunk IO,OOO lakósra 33 középiskolai tanuló jut, úgy hogy e tekintetben csaknem elértük a műveltebb
államokat.
Az adminisztráczióra
ezen nagy létszám ból súlyos feladat ok nehezednek : kevés az iskola,
kevés az osztály; nagy az osztályok zsufoltsága, nagy a tanárhiány 1 A
középiskola fentartási költsége ez évben 6.14°.416 frtra rúgott, a felekezeteknek adott évi segély pedig 183.458 írtot tett ki:
A szakiskolák és szaktanfolyamok
fejlesztése terén még igen sok
még legjobban
a középkereskedelmi
iskoa kormány teendője, közülök
lák virágzanak.
,
Ugyancsak
sok a teendő az ernberbaráti
intézetek és intézmények
megalkotása
és fejlesztése terén;
hátramaradottságunk
e 'téren
szinte
szégyenletes.
A harmadik egyetern felállítása kérdésének
aktualitását
háttérbe
szorítja az a körülrnény, hogy meglevő két egyetemünk sincs még tökéletesen kifejlesztve, még kevésbbé teljesen felszerelve.

*

*

Az országos
tanítói nyugdíjintézetnek
1893-ban
(69,080/0 arányban) 17,788 tagja volt'; ugyanezen év végén cselekvő vagyon a IO.699, 1 50
frtot tett,
tehát
egyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
év alatt
870,347 frttal gyarapodott;
a tőke
a kiadások összege 458,028 frtra rugott.
átlagosan 439°10 jövedelmezett;
Ez utóbbi
adatok megerősíteni
látszanak a tanítóság
azon felfogását,
hogya
nyugdíj törvény
reájok nézve még mindíg kedvezőbb é alakítMoha r J ózse!
ható it.

Visssatelrintés.
-

A sárospataki

'áll. taníréképző-intézet

huszonötéves

mult ja. 1) -

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! A porosz falusi iskola megalamely szét-.
pít6ja, Rochow, a népiskolát a mesebeli egérhez hasonlítá,
rágcsáljá
az előítéletnek,
tudatlanságés babonának,
a nép oroszlán ere1 Felolvasta
a szeraő a sárospataki
22-én tartott ünnepélyen.

áll, tanítóképző-intézet

nagy

termében

1895.MLKJIHGFED
ja n .
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jét fogva tartó hálószálait. E hasonlat két irányban világosítja
meg a
népiskola értékét. Az egér munkája magában véve kicsiny dolog azon
óriási erőhöz képest, melyet az oroszlán kifejteni bir; a népiskola munkája is magában véve igen csekély,
erőtlen
dolog azon élet- és erőnyilatkozathoz
képest, mit egy nemzet a társadalmi és állam élet terén,
politikai és sociális téren magasabb tudományos
intézetei
s közgazdasági berendezkedései
által kifejthet. Ennek
meggondolása
megmenti
a
népiskolát
sannak
napszámosait
a nagyralátástól,
és sze r ény ség
lesz az elso erény, mely őket ékesítendi.
Más részről azonban, miként az igénytelen
egér szorgos munkája
felszabadírá
az oroszlán erejét, úgy a népiskola serény igyekezete is tármelyet a
sadalmi és gazdasági erejének tudatára ébreszti a népóriást,
tudatlanság
tétlen
henyeségre
vagy
gyáva
lemondásra
kárhoztatott.
Ennek 'meggondolása
viszont lelkiismeretes,
kitartó munkára serkenti a
népiskolát és annak munkásait, se r ény ség lesz a másik erény, rnelylyel ékeskedni fognak.
Sze r ény ség
é s s er ény ség:
ezek ama tanítói erények, melyeket intézetünknek
első, most már a sírhant alatt pihenő igazgatója
a megnyitó ünnepélyen tartott beszédében javalt, melyektől az ifjú inA lefolyt
25 év alatt e
tézet áldásos működését várta és feltételezte.
két erény alkotta intézetünknek
erkölcsi légkörét, melyben ennek tanítegér szerepére készültek.
ványai a néporoszlán
erejét felsaabadító
Hogyelégkörből.
ma mégis ki léptünk, a 'mennyiben iskolai ünnepélyünkre az iskola előljáróságán
s volt tanítványainkon
kívül
a népoktatás
iránt érdeklődő
közönséget
is meghívtuk
s a mennyiben intézetünkben
a köznapi munkát pár napra félre tettük: annak, úgy gondoljuk. elegendő oka van.
Az 1868. évi törvényhozás
a magyar
nemzeti égboltozat
egyik
oszlopául állítá fel az állami tanítóképzést.
25 év lefolyása
alatt ez az
eszme a nemzet köztudatában
kissé elhalványodott,
olykor a visszafejlődés tünetei mutatkoztak
s ma, ha a jelek nem csalnak. a tanítóképzés
válság előtt áll. EppvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
most tehát, a forduló ponton, kí várratos
a hátrane vezeshagyott útra visszatekintenünk.
ho.gy az út elágazása tévútra
sen bennünket. Aztán az állami tanítóképzők között intézetünk az egyetlen, mely az egyház
dajkálo karjai között
élte csecsernő-korát.
Ha
valahol, hát üt van helyén, hogy számot vessünk: vajjon a nemzetnek
az állami képző felállításából
folyó nyeresége fölér-e ama veszteséggel,
melyet a felekezet a maga képzőjének átadásával szenvedett. Az idő k
r ü 1 m ény e k mes sz el t j a gyanánt tünt fel előttünk a mai
é s kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
nap; azért véltük kötelességünknek,
hogy intézetünk
a maga szűk kö
réből kilépve, a népoktatás
iránt érdeklődő közönség
előtt teljesítse a
rnultakról való számvetését.
Aztán tagadhatatlan,
hogya
köznapi munka poros levegőjéből
az
jótékonyari
hat a tanügy muneszmék üde légkörébe
való emelkedés
kasaira. Nemcsak mostani növendékeinkrőJ
van itt szó, noha bizonyos,
hogy ily ünnepélyes
időpontok
legalkalmasabbak
az ő kedélyéletök
ápolására is; hanem szó van a tanárokról
s a közel és távol vidékről
egybesereglett
egykori
növendékekról.
Ezeknek
kiáltja a mai nap, az
ö

á

ó
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idők és körülmények
e ritka messzelátója:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
sur sum cor da I Miként a
szüle, ki felnőtt gyermekeit szárnyra bocsátotta,
örül, ha azok őt születésnapja alkalmából
felkeresik:
akként örvendez az alma mater tanári kara
volt növendékei
egybegyűlt
seregének,
kik intézetünk
mai születésnapjára ide siettek; az atyafiúi ölelkezés mindegyiknek
új erőt ad a további
Ime lezért
véltük megmunkara, új kitartást a további serénykedésre,
engedhetőnek,
hogy intézetünk a köznapi serény munkát ma félretegye.
Es még egy szempont
van, melyről
emlékeznem
kelj, mielőtt
megoldásahoz
kezdenék. A multak képének
tulajdonképeni
feladátom
rajzolása
nemcsak
a képzelmet
gyönyörködteti,
nemcsak
a kedélyt
melegíti,. hanem az értelmet. is fl)glalkoztatja:
tanulságot nyujt a jövőre.
25 év ugyan nem nagy idő egy nyilvános intézet életében;
de mégis
elég arra, hogy kitünjék
hatásának
iránya és mértéke s megalkothatók
legyenek a szükséges pótlások, javítások s új -alkotások
körvonalai,
Ily szempontokból
kívánorn a lefolyt 25 év történetének
képét általános vonásokban
megrajzolni;
legyen szabad e végre a m. t. közönség
becses figyelmét ,egy rövid órai időre kikérném.
1.
A tanítóképzés
'története
hazánkban
alig idősebb
száz évesnél.
Egész a mult század végeig a papi és tanítói hivatal egy volt mind a
katholikusoknál
mind a protestánsoknál
; egyházi személyek
látták el
a tanítói állomásokat a magasabb
iskoláktói az elemi iskolákig. A mint
azonban
a nép isk ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 a eszméje először
fölcsillámlott,
a népiskolai ,
tanítói hivatalra
való képzés ktilön utat vesz, a munkamegosztás
elve
érvényesül, a tanítói hivatal külön válik a papi hivataltol.
Hazánkban
az 1777. évi Ra t i o Ed II C a t ion i s vezeté be hivatalosan a népiskolát
(schola vernacula).
Ez gondoskodott
a tanító képzésről is. A Ra t i 2 elrendeli, hogy minden tankerületben
egyel
s őran g ú anya
nye 1 vii s kol a (schola vernacula primaria seu N o rmal i s) állíttassék,
«melyben nemcsak a gyermekek
nyerjenek bővebb
és teljesebb kiképzést, mint a többi népiskolában,
hanem a tanítók is
hivatalok viselésére gyakoroitassanak
s ne bocsáttassanak
előbb tanítói
hivatalra, míg szigorú vizsgálattal
alkalmas
voltukat
nem igazolták.»
Azelőtt
az itt-ott fennálló népiskolákban
. az lett a' tanító, a ki akart,
vagy a ki egyéb lenni nem tudott. Ettől kezdve a tanítójelölt
a normában látogatta
a tanításokat
3-4
hónapig, mely vidö alatt elleste a
tanítás mesterségét
s aztán vizsgát tett s falusi iskolánál
alkalmazást
nyert. Az a normális
iskola három-négy
osztályú
városi iskola volt,
ugyanannyi
tanítóval.
A tanítóképzés
tehát mintegy
függeléke volta
körülbelül
hasonló ahhoz, a mit ma Ill. és IV. éves
példányiskolának,
növendékeinknek
a gyakorlóiskolában
való hospitalása
és próbatanítasa
czímén ismerünk.
Egyébként
a tanítójelölteket
zenére, szépírásra
és
rajzra is tanították,
sőt a norma Ígazgatójától
a tanítás mesterségébe,
az iskolai ügyvitelbe
külön bevezetést
nyertek.
Ilyen volt a r. kath.
anítókepzés
1845-ig. Ekkor az országgyűlés
sürgetéSére
5 képzőt állíó

2

Lásd

az idézett

munka
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tott fel a kormány a tanulmányi
alap terhére önálló szervezettel,
egykét évi tanfolyammal,.
egy úgynevezett
kép z ő tan á r ral, ki az intézetnek rendesen igazgatója is volt s a tanítójelölteket
főképen a nevelés- és oktatástanban
tanította.
A képzőtanár
rendszerint
a főelemi
iskola igazgatója
is volt; a többi tanerők,
mint óraadók, a fő-elemi
iskola tanítói ból teltek ki. Ez intézetek tehát már, ha tanerőikben
nem
is, de tanítási
rendszerüknél
fogva önálló
szakiskolákul
tekinthetők;
csak a tanítói
(meg kántori) hivatalra
készítették
elő növendékeiket.
Az általános
míveltségre
tartozó
ismeretek
ezekben
nem taníttattak,
vagy
csak
igen szűk körben,
mint ~a fő-elemi iskolában
tanított
ismeretek
ismétléses , vagy
«a tankönyvek
tartalma
s azok kezelés
módja •. Néhol eljártak a tanítójelöltek
a kapcsolatos -fő-elerni iskolabeli
tanítások látogatására
(hospitálás);
próbatanításokat
is tartottak
itt-ott
a saját osztályukban
(az önképzőkörök
mintájára);
de agyakorló
iskolában végzendő tanítási gyakorlatokat
nem ismerték. A kik az első
évfolyam ot elvégezték, al-elemi iskolákra, a kik a második
évfolyamot
is elvégezték, fő-elerni iskolákra
szóló képesítést
nyertek.
r856-ban a
bécsi kormány
megkísérlé
(a gimnáziumokkal
együtt)
a tanulmányi
allítani 3 s azokat,
a
alapból
fentartott
kath. képzőket
ném et lábra
melyek e czélra alkalmasaknak
nem mutatkoztak,
beszüntette.
Ezek
f ő pap okt
öbb
pótlására
és ellensúlyozására
egyes
haz a fi a
kat h. kép z ő t á II í tot tak
feL E; állapotban találta a kath. tanítóképzést az 1868. évi népoktatási
törvény.
Teljesen ellentétes képet mutat hazánkban a protestáns tanítóképzés fejlődese.
Az ötvenes évek közepéig a prot. tanítók
k ülö n képzéséről gondoskodva
nem volt. De a főiskolákban levő akadémiai
tanfolyamokban
(melyek két alsó évfolyama a mai gimnázium VII. és VIlI.
osztályának
felelt meg) a mult század végétől
kezdve tanították
a
a neveléstudományt
; a hallgatók (deákok) bevégezvén az első és második évfolyamct
(a neveléstudományt
is felölelő bölcsészeti
osztályokat),
három éves rektóriákra
rnentek ; sokan aztán élethosszig a tanítói pályán maradtak, mások folytatták félbeszakított akadémiai tanulmányaikat
s aztán a jogi vagy papi pályára léptek. Voltak olyanok is, a kik nem
hanem a gimnáziumból
mentek
ki segédtanítóságokra
az akadémiaból.
(praeceptoria);
ezeknek az egyházmegyén
vizsgát kelle állniok. Ilyen
volt a protestánsok
tanító képzése az ötvenes évek közepéig ; tisztán
elm éle tik
é P z é s, meg fel elő
g y a kor lat nél k ü 1.
Hangzottak ugyan felszólalasok
a tanítóképzés rendezése tárgyában.
Fáy András
már r8r6-ban
megjegyzi,
hogy «egy nevelőket
formáló
oskola nem volna alábbvaló institutum akármely ispotálynál»
(Próbatétel).
184z-ben porosz mintájú képzőket ajánl (Oramutató.)
r846-ban orszáállíttatni. 4 Ugyanakkor
Szőnyi
gos költsegen
kíván praepárandiákat

s

3 Sch
var C zGy
u la:
Magyaror.<zág tanítóképezdéinek
statisztikája. Pest. J 8vutsrqp
b 7.
Mol n á r L á szl 6. A nevelé; történelme.
149 lap.
41 -48 lap. { Ő hozta be hozzánk - · elég tévesen a praeparandia
elnevezést ; mert Poroszországban a tanít6képző
neve Le h re r-S em ina rsa
Pra e par and e n-A n sta I t
olyanforma előkészítője a tanít6k.épzőoek, mint a gimnáziumnak előkészítő osztálya: a progimnázium. Ilyen Praeparanden-Anstaltja
azonban nem. mindenik Lehrer-Seminariumnak
van,
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Pál Pesten, Hegedűs
László Patakon
sürgetik
a tanítóképző
felállítását.
Mindezen tervezgetések
azonban nem mutatt ak égető szükségre;
inkább
a' némely
főiskolában
már addig
is fennálló
rendszer
általánosítását,
módosítását
czélozták.
.
Új irányba
terelte
a prot. tanítóképzést
az Or gan isa t ion sEn t w u r f, mely az akadémia
két alsó osztályát
(tehát
ép - azon két
évfolyamát
a prot. főiskolaknak,
melyekben a tanulók addig a paedagógiai
képzettségöket
szerezték)
a gimnáziumhoz
kapcsolá
(mint annak VII.
.és VIlI. osztályát),
Az ágo hitv. evangélikusok
tovább
is fentartották
a tanítóképzésnek
e két osztálylyal
való kapcsolatát,
az erdély részi ágo
ev. képzők maig is a felgimnaziumnak
mellékosztályai.
A reformátusok
megvalósiták
Fáy
eszményét
s porosz mintára három évi tanfolyam mal
r858-ban
a
szervezték
képzőiket.
Igy jött létre
I855-ben
a rr-kőrösi,
sárospataki
ref. képző (rendezték
a debreczenit
és nagyenyedit
is).
Ez intézetek
már nemcsak névleg, de tényleg
is önálló
intézetek
voltak, kellő szárnú.
külön 'tanerőkkel
(nem óraadókkal},
kik az elméleti
míveltségre
tartozó
ismeretekre'
is taníszakképzés
mellett az általános
tottak a tanító jelölteket ; gyakorlatba
hozták az addig kiányzott h o s1 á st, vagyis ami n t ~ tan í tás o k sze m I é 1 é s é t ; próbatanításpit
ról azonban még nem volt szó, annál kevésbbé
a gyakorlóiskolákban
Ez volt a képe a ref.
végzendő
tan í tás igya
k o r 1 a tok ról.
tanítóképzésnek
1869-ig;
teljesen ellentéte
a kath. tanító képzésnek. Míg
ez alulról
(a péiClányiskolából)
emelkedett
fölfelé:
amaz
fölülről (az
akadémiából)
nyúlt lefelé; akár a cseppkő barlang
stalaktitja
és stalagmit ja. Mindegyiknek
meg volt a maga előnye és hátránya;
ennek előnye
a gyakorlatiasság,
amannnak
az alaposság. 5
A reformátusoknál
azonban
tovább
is fenmaradt
a theologusok
paedagógiai
kiképzése
és népiskolai
tanÍtóságokra
való bocsátása
s e
körülmény
miatt
a debreczeni
(Hasonlítsd
Schwarcz
Gy. fent idézett
művét
63 1.), pápai,
nagyenyedi
képzők
nehezen
tudtak
megerősödni.
Még leginkább
növekedésnek
indult a n-kőrösi képző, mely fennállásának első tíz évében átlag IO képesített
tanítot bocsátott
ki évenként.
A sárospataki
ref. képző növendékeinek
száma évenként
átlag 36
volt s átlag nyolcz képesített
tanítót
bocsátott
ki évente .•. EgyébkéntMLKJIHGFE
i t t is küzdenie
kellett a zsenge intézetnek;
«ellenséges
elemekkel
erős
harczot
vívott
életeért .• 7 De azért
vezetőjének
bölcsesége
s buzgó
hitsorosok
áldozatkészsége
alatt
virágzó jövőnek
nézett
elébe. Am a
sors könyvében
más volt róla megírva.
Az 1868. évi XXXVIII.
t.-cz.
20 állami
tanítóképző
felállítását
szervezete
az addig fennállott
két
rendelte
el. Ez állami tanítóképzők
irány közvetítése,
betetőzése.
Atvette
a ref. képzőktől
a 3 éves taná

• A képzéík genezise érteti meg velünk, hogy miért ragaszkodtak
a ref. iskolák
előljárói és tanítóí
a gimnáziumi nyelvtanok mintájára készült nyelvtanokhoz,
a középiskolai
álló történeti,
természetrajzi
stb. kézikönyvekhez.
Az akadémiábé l
tankönyvek kivonatáböl
származott ref. képző törpe akadémiát
csinált a ref. népiskolából.
A példány iskola talaján
úgy a nyelvgyakorlást, mint a reálismereteket.
fejlődött kath. képző az olvasáshoz kapcsoltazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
'Schwarcz
Gy. f. i.' 00, 36. 1.
7 Sárospatki
füzetek
1868. 453. 1.
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folyamot. az alaposabb
általános
és elméleti kiképzést; a kath, képzöktől átvette a gyakorlatiasabb
irányt.
apróbatanításokat
s mindkettőt
kiegészité
példányképül
s a tanítási
gyakorlatok
színhelyéül
rendelt
gyak
ori
isk ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 á v al
A példányiskolából
kiinduló
kath. és az
akadémiából
kiinduló prot. tanítóképzés az állami tanítóképzők
gyakorloiskolájában nyujtottak
egymásnak
kezet. Astalaklit
és stalagmit összenőtt. hogy egyik szilárd oszlopául szolgáljon öntudatos nemzeti életünk
égboltozatának.
Mert ilyenül szánta a nagy Eötvös az állami tanítóképzőket.
Nemzeti életünk egyensúlyát
a múlt században a felekezeti küzdelmek zavarták. A felekezetek
harczának
elvben valo befejezését
a múlt század
végén az egyetemnek
államivá tétele, mint határkő, jelzi. Az egyetem
világosságot
árasztott
a nemzet felsőbb rétegeiben;
s a mit a nemzet
az előbbi századok fegyvertényeire
alapított
békekötések
által el nem
ért: a fel eke zet ek köz ö t tib é két
megalkotta
a felekezeti köntösből kivetkőzött
egyetemből
a nemzet
intelligens
osztályaira
áradt
világosság.
Dc: jött századunkban
a nemzetiségek
küzdelme, mely megrendíté
a haza oszlopait.
A felülről
terjedő világosságot
bevinni a nép alsó
rétegeibe;
közös intézetben
együtt képezni a különféle
felekezetekhez
és nemzetiségekhez
tartozó tanítójelölteket
; hozzaszoktatni
óket egymás
vallásának.
nyelvének becsüléséhez ; együtt nevelni őket a közös haza
iránti szeretetben,
a közös
édes anya szárnyai alatt való békés egyeta vallásos és faji türelmet a köznép
értésben,
hogy aztán beplántálják
szivébe : ez volt szép hivatása az állami tanítóképzőknek.
A főtiszt. tiszáninnenivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
ev. ref. egyházkerület
felismerte
az állami
tanítóképzők
e szép hivatását
s midőn a kormány alkalmas helyeket
keresett a felállítandó 20 állami képző elhelyezésére,
készséggel
bízta
12 év óta
fennálló képzőjét
a nemzeti kormány gondjaira.
1869. JÚl.
25-én írták alá az egyházkerület
és a minisztérium megbizottjai a szerződést,
melynek értelmében az egyházkerület
50,000 frtért atadta a kormánynak az eredetileg (még r848· ban) katonai
laktanyának
emelt, de
teljesen [el nem épült s iskolai czélokra csak 1869' ben átalakított tanítóképzői épületet. Hogy azonban ref. tanítók képzésére ezután is alkalom
adasssék,
az egyházkerület
a felekezeti képző részére tett alapítványok
kamataiból
3000 frt. évi segélyt ajánlott fel ref. tanítójelőltek ellátására.
A főiskola kebelében
fennállott
képző az 1868/9. tanév végén
beszüntettetvén,
annak növendékei az 1870. jan. zoan megnyílt állami
képzőbe vétettek föl. Ez volt az a körülmény, melynél fogva intezetunk
mindjárt . az első iskolai évben, mint teljes három évfoJyamú képző
működhetett.
ó

II.
Intézetünk
25 éves történetének
részleteit előadni egyértelmű lenne
az eddig megjelent
Ért e s í t ő i n k tartalmának
ismétlésével
; a mi,
a mellett, hogy czéltévesztett dolog volna, túl is haladnájelen
felolvasásom
keretét.
Az adatok
ismétlése
helyett
igyekszem az int é z m ény e k
I
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és az azokat megelevenítő
sze m ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
1 Y e k viszonyaiban
mutatkozó életmeríthető
törvényeket
felmutatni.
jelenségekből
Az int é z m ény e k közül a tantervet,
a képesítő vizsgálati szabályzatot
és az igazgatási
szabályzatot
tartom
megemlítendőnek
; a
tanári kart és a
sze ro é 1 y i vis z o n y o k közül az igazgató-tanácsot,
növendékeket.
1. Az állami tanítóképzőknek,
tehát intézetünknek
is, a lefolyt
25 év alatt három tan ter ve volt. Az 1869-ik évi tanterv bölcs mérséklettel szabta meg úgy a .tananyagot,
mint á tanítási időt, a heti
tanórák számát. Azonban a tanítóképzés czélja iránt megállapodásra
jutni
nem biró közvélernény szűknek találta a megszabott keretet, s az akkori miniszter, Trefort Agoston, be sem várva a közvélemény leülepedését,
1877ben új tantervet
bocsátott
ki, mely az elméleti ismeretek
körét s az
elméleti órák számát a művészetiek rovására szaporítá. Azonban a tanterv elsietett volta csakhamar kitűnt; hangoztatni
kezdették
a túl te r- I
hel é s t, agya
kor 1 a t i a sa b b kik é P z é s t. A túlterhelés
megszüntetése
s a gyakorlati
kiképzés alaposabb eszközlési
czfmén új tantanterv jelent meg már öt év mulva (1882 ben), mely a tanítóképzői
folyamnak
négy' évessé
emelése által igyekezett
az újabban felmérült
kivánalmaknak
eleget tenni. A tanítóképz
és terén fentebb kifejtett gyavolt ez. Az állami tanítóképzőnek
korlati éselméleti
irány birkozása
példát kelle mutatni az új szervezetben, hogy miként érvényesül egyenlő
mértékben a két irány. A kisérlet csak félig sikerült. Sikerült annyiban,
megszünt
a nélkül, hogy a második (1871) tanhogya
túlterheltetés
tervnek az elméleti oktatásban
kitűzött magasabb színvonalát
fel kellett
volna adni. Nem sikerült annyiban, hogy bár a IV. osztálynak főként a
és
gyakorlati kiképzésre leendő felhasználását
hangoztatta
közvélemény
miniszteri rendelet egyaránt:
mégis a gyakorlati
kiképzés a tantervben
nem érte el a kívánt színvonalat.
E jelenséggel
párhuzamos tűnemény,
hogyaref.
képzök mind négy evfolyamúakká
alakultak, a kath. képzöknek csak 38o/0-a.
25 év alatt tehát három tantervünk
volt. A kiforratlan
közvélemény alapján a jelen tanévre
már új tanterv et készített a közoktatási
tanács. Tanári
testiiletünknek
volt alkalma
az új tanterv
fölött véleményét elmondani, mely oda megy ki, hogy egy részről az új tanterv
tönkre tenné az 1882. évi tanterv fő vívmányát,
a túlterhelés
megszüntetését
; más részről a gyakorlati
kiképzés emelése az 1882. évi tanterv
keretén belől is eszközölhető.
Ez utóbbi állításom igazolásán hivatkozhatom a vallás- és közoktatási
miniszteríumnak
52945/1893 sz. a. rendeletére,
mely a gyakorlati
kiképzésnek
intézetünkben
dívó módja és
eredménye felett elismerését
fejezte ki. Nincs hát égető szükség az új
tantervre. Az új tanterv egyébirant
megfeneklett
valahol; behozatala a
jelen tan évről elmaradt, a hírlapok útján nyert értesülésünk szerint azért.
mert az új tankönyvek
nem készültek el a tanév elejére; a miből persze
az következik, hogy ez új tanterv nem a képző kért, hanem a tankönyvirókért készült. Hogyaminiszterválság
és a közoktatási
tanács válsága
mire fordítja a dolgot, az e pillanatban
nem világos előttünk. Annyi
bizonyos, hogy a gyakori
tantervváltozás
nem, szolgálhat a tanítóképMagyar Tanitóképző.
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zés előnyére. A jó tanár a fogyatékos tanterv. egyenetlenségét
is pótolja,
ellenben il. legjobb
tanterv
mellett is a czél mögött marad a gyönge
tanár. A test nem használ semmit, lélek az, a mely megelevenít. -Nern
akarokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 a u dat ort
e m por isa
ct ilenni,
de annyi bizonyos, hogy
az újabb tanári nemzedék egy nagy része kényelmesebbnek
találja a
saját eszrnéi ...
nem, ambicziói szerint: alakítani a régi intézményeket,
mint ez intézmények
megelevenítésében
való fáradozást. Pedig a b o ml asz t ó g o m b k se reg ele p i ela z o II t rsa dalom
tes t é t,
melyben
az
intézményeket
alakítják
a s z e rri l y e k
é r d eke
sze r int
s nem
asz
e m é 1 y e k á II nak
a z int é zm ény e k s zo Igá lat á ban.
2. A tanítőképesítés
a második fontos intézmény
tanító képzésünk
körül: ennek szabályoiásáról
is immár a harmadik rendelet intézkedik.
vizsgát
'Az első 187o-ben jelent
meg;
írásbeli, szőbeli és gyakorlati
állapít meg. melyet a tanítójelölt
eg y-k é t é vit
a n í tói gyak
o rI a tut á n tes z 1 e. Fő hibája volt, hogya
magán úton készülőktől
nem kívánta semmi előképzettség
kimutatását,
sem osztályvizsgát. Valóságos chínai rendszer volt ez, a magán úton készült (vagy nem készült)
jelöltek óriási százalékának bukásával, jajgatásával
és fogcsikorgatásával.
Az 1877. évi szabályrendelet akönnyebbikvégét
fogtaadolognak:
a helyett hogy behozta volna a magánvizsgásokra
az osztály vizsgákat
s a
divide et impera elvének alkalmazásával
tette volna a nehézségeket
a
jelöltekre nézve legyőzhetőbbekké,
eltörlé a mennyiségtani
írásbeli dolgozatot. E korszakban
fölös számmal rohantak meg ingyenes képesítési
vizsgáin kat ilyen magán úton készült jelöltek s szóról-szóra
rá illik ezek
egy részére, a mit egyik kath. képző igazgatja hasonló alkalomból egye- .
nes őszinteséggel
mond, hogy t. i. ezeknél
«a k i elé g í t ősi
ker
nem elméleti, hanem gyakorlati
érteményben
veendő.s
Mind gyakoriabbakká
váltak azon esetek is, rnelyekben
a végzett képzőintézeti
növendékeket
ca tanító-hiányra
való tekintetből"
a
tanfolyam
bevégzése
után azonnal,
a törvényben
elő írt «egy-két. évi
tanítói gyakorlat:.
nélkül bocsátották
képesítő
vizsgára.
Időközben
a
képesítő
vizsgát a minisztérium
vizsgadíj alá vetette,
előbb ro, majd
20 frt vizsgadíjat
róttak a vizsgázókra.
Azonban
e vizsgadíj
nem a
vizsgáló-bizottság
tagjait illeti, mint a felekezeti képzöknél
vagy bármely
más magán-vizsgánál,
hanem a kir. adóhivatalba
szállítják.
vizsgálati
szabályzatot
kaptunk,
teljeset
I892-ben
új képesítő
fény- és árnyoldalakkal.
A magán úton készü lők előbb, meghatározott
időközökben
az egyes osztályokból
tesznek vizsgát s csak azután me-hetnek képesítőre, ha az osztályvizsgákat
sikeresen kiállották. Ez intézkedés bizonyára emeli a magán úton készü lők képzettségének
színvonabt. A képesítő-vizsga díja ugyan továbbra is a kincstáré maradt,. de az
osztályvizsgák
díja a vizsgáló-bizottság
tagjait illeti. Az értelmes jelölteknek az is javára válik, hogy bár az írásbeli vizsgálat tetemesen
kihővült, de a szóbeli vizsgálat, amennyiben
az a memoria dolga, lényegesen megszoríttatott .
.A szabályzat azon intézkedése azonban,
hogy
állandóvá
teszi a
tanítóképzőtvégzettnövendékeknek
azonnal, előzetes 1-2 évi praxis nélkül,
á
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képesítőre való bocsátását,
hátrányára
szolgál a tanítóképzésnek.
Legfőbb
baj pedig az, hogy az írásbeli vizsgát elválasztottak
a szóbelitől,
amaz
májusban, ez júniusban
tartandó.
Ez intézkedés
egyrészről
kétszeres
fáradtságot
és költekezést
rő azokra,
kik mint már állomáson
levő tanítók tesznek képesítót ; másrészről
megnehezíti
annak megítélését,
hogy
a IV-ed
évesek közül
kik bocsájthatok
azonnal a tanfolyam
végzése
után (I - 2 évi' tanítói gyakorlat
nélkül) képesítőre.
Mivel ugyanis a IV.
évi tanfolyam végzése után azonnal csak azok bocsáthatók
képesítőre,
kik
legalább jó általános
osztályzattal
végzik a képzőt;
annálfogva
vagy le
kell tétetni a IV. osztálylyal
május közepén
az osztályvizsgát
(a mi
a tanítási idő jelentékeny
csorbításával
jár,
nem is említve az iskolai
fegyelemre
háramló
hátrányokat),
vagy
a júniusban
tett osztályvizsga
eredményéhez
képest
tanácsolni
kell a szóbeli képesítőtől
való visszalépést olyanoknak
is, akik az írásbeli vizsga szorongásain
májusbau
már
.átestek.
Intézetünk
tanári kara itt is egyengette
az elmélet egyenetlenségeit.
Előterjesztésére
1893-ban
ugyan kivételesen,
I894-ben
azonban
minden
-kikötés
nélkül engedték
meg, hogy
az írásbeli
képesítőr
az osztályvizsgák után a saobeli képesítőt
közvetlen
megelőzőleg
tartsuk.
e) A tanítóképző-intézetek
igazgatásáról
szóló szabályzat
a harmadik fontos intézmény
intézetünk
szervezetében.
Az
I 869- ben kiad ott
szabályrendeletet
I877-benzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
újabb váltotta
fel.
E
szabályrendeletet
mértékéhez
arányosított
kibővíaz igazgató
hatáskörének
a felelőssége
tése jellemzi. Csak kettőt kívánok megemlíteni.
I877 előtt az intézet
'pénztárát
a gondnok
kezelte, ki mellett az igazgató
a? ellenőr szerepét
vitte. I877 óta a pénztár
kezelése az igazgató
vállaira.
nehezült;
ami
különösen
oly helyen, hol (mint Patakon)
adóhivatal
sincsen,
hol tehát
még a személyi illetmények
is az igazgató
kezén mennek át,
nem kis
terhet ró az igazgatóra
s teljesen felemészti minden szabad idejét. Innen
,
igazgatói
részéről oly kevés
magyarázható
ki, hogy az állami képzök
irodalmi munkássággal
találkozunk.
Mint egyszerű
tényt kívántam
ezt
megemlíteni,
a nélkül, hogy akár panasz, akár mentség volna szavaimban.
Az igazgatás
iránt
I 877 óta fennálló szabályrendeleten
egyébiránt
: időközben
több módosítás,
részint megszorítás,
részint bővítés történt.
Az I877- évi szabályrendelet
azon pontját
ugyanis,
hogy «az igazgató
a képző folyó ügyeire nézve a miniszteriummal
egyenes összeköttetésben
áll> az 565 S9/r 894 sz. miniszteri rendelet hatályon
kívül helyezte;
ezután
minden ügy a kir. tanfelügyelő
útján terjesztendő
fel a minisztériurnhoz.
Az utóbbi két évben a kir. tanfelügyelőn
kívül a központból
kiküldött
miniszteri
biztosok
látogatták
meg
az intézetet;
legutóbb
pedig a
26045/1894
sz. miniszteri rendelettel
az összes áll. tanítóképzőket
' egy
külön alkalmazott
miniszteri biztos felügyelete
alá helyezték,
fennmaradván továbbra
is .a kir. tanfelügyelők
hatásköre.
d) A föntebbi intézményekhez
sorakozik
az igazgatótanács,
az
állami képzök
kormányzó
testülete,
élén a kir. tanfelügyelővel.
Németországban
ez intézmény
mását nem ismerik;
a képzők ugyanazon
hatóságoknak
vannak alárendelve,
mint a középiskolák.
Nálunk br. Eötvös
József a társadalom
érdeklődését
kívánta ez intézmény
által
felkölteni
8*
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.és 'ébren tartani, a protestánsok
önkormányzataból
vette a példát,
hol
az iskolák ügyeibe mindenütt befoly a hívek közönsége,
mindenik középés felső-iskolának
megvan a maga kormányzó
testülete,
ha szintén
itt
q s g nak, amott tanügyi bizottságnak nevezik. A lefolyt
pár t fogvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25 év alatt az igazgatótanács
intézménye nagyon különböző megítélésben
részesült az országban. A legtöbb képzőnél keserű tapasztalatokat
szereztek az igazgatótanácsi
intézményről.
Azonban
ha mélyebben
vizsgáljuk a dolgot, azt kell mondanunk,
hogy minden a személyek helyes
-tehát az intézmények
sorából
megválasztásától
függ. Az igazgató-tanács
,a személyes viszonylatok
magaslatára
emelve itélendő meg. Intézetünk
igazgató-tanácsa
a lefolyt 25 év alatt akként volt egybeállítva,
hogy
csak jótékonyan
hathatott
intézetünk
működésére,
Képviselve vannak
benne helybeli lelkészeik által a hitfelekezetek ; s hogy a választás hehogy az illető lelkész urak saját
lyes volt, bizonyítja azon körülrnény,
hitfelekezeti
felsőbbségük
által is kiküldettek,
mint püspöki biztosok,
hitfelekezetük
érdekeinek,
főként a vallásoktatásnak
ellenőrzésére.
De
~más tekintetben
is szerenesésnek
mond ható intézetünknél
a választás,
mert igazgató-tanácsosaink
első sorbeli Mecaenásai ifjúsági eg yesületeink· nek. E tényről, az igazgató-tanácsos
urak ismert szerénysége daczára
és pedig annyival inkább, minél ritkábbak
is, meg kelle emlékeznem
· még hazánkban az állami intézetek iránt való munkás szeretetnek ilyetén
példái.
,
.
Igazgató-tanácsunk
tíz évig állott Arvai Józsefnek, a volt felekezetiképző
igazgatójának,
később Zemplén megye első tanfelügyelőjének
bölcs vezetése alatt. Azóta
Nem e s Lajos
kir. tanfelügyelő
(egykor
intézetünknek
tanára s vezetője) áll az igazgató tanács élén, ki e 15 év
alatt sohase feledte el, hogy vérünkből való vér s intézetünket
mindig
azon odaadással gondozza,
mint az évenként
visszatérő
madár az ő
fészkét.
Igazgató-tanácsunknak
25 év alatt 5 halottja
volt;
négy tagja
való távozás, részint egészségi tekintetek
mondott le részint körünkből
folytán
s csak egyetlen tagja van, ki intézetünket
eleitől
fogva dajkálta:
igazgató-tanácsunk
nesztorar
mélt. D ó ku s József úro
,
e) Bármily' fontos intézetünkben
az igazgató-tanács
intézménye:
· a munka hordozója mégis a tanári kar. A tanári karban uralkodó szellem, az int é zet i k z szezyxwvutsrqponmlkjihgfedc
II e m az, mely már magában nevelő ha· tással bir, mely biztosítja a munka sikerét. Ez intézeti szellem a hagyomány megbecsülésén,
a nevelés különböző tényezőinek együvé szokásán,
való összhangzatba.
- a különleges egyéni sajátságoknak
a közérdekkel
hozatalán alapul;
kifejléséhez
tehát
a tanerők
bizonyos állandósága
,szükséges s ha egyszer kifejlett, már magában is nevelő hatással bir a
'növendékekre
s magával ragadja az új tanerőket
is. Sajnos,
hogy
e
tekintetben
intézetünknél
nagyobb volt a változás, mint a mennyi kívá,né!-tos lett volna. Csak a rajztanítás, a g. kath. hitoktatás
és agyakorló
. iskola vezetése van az első kezekben. Am a g. kath. hitoktatót, a rajztanárt
és a gyakorló-iskolai
tanítót csak a második tanévben nevezték
ki ; így tehát a' jelenlegi tanári karnak egy tagja sincs, ki a megnyitó
ünnepélyen
vagy az első tanéven 'az intézethez
tartozott
volna.
11.Z
á

ő

iga z gat ó s ága
harmadik, sőt ha az időközi megbizatásokat
is veszszük (melyek közül egyik 'fél, a második 3/4 évig tartott), az ötödik kézben van, tehát minden öt évre esik egy igazgató-változás.
A két re ndes
tan á ri álláson tíz egyén osztozkodott,
átlagos szolgálati idejök
átlagos szolöt év. A se g é d t a ná r i állásban hatszor volt változás;
gálati idő 4 év. A zen e, tan í tás a harmadik, a tor nat a n í tás a
f. hitoktató
volt
10, átlagos szolgálati idő
második 'kézben van. RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
21/2 év. R. kat
h. hitoktató
volt 5, szolgálati idő 5 év. 1 z r. ,hitoktató
(azon r r év alatt midőn izraelita növendékcink
is voltak)
három volt.
A ker t ész et a hatod'ik kézben van:
a kert minden 4 évben új kezekbe került. Hogy a tanerők e sűrű váltakozása
nem lehetett
előnyös
az intézeti közszellem kifejlődésére,
az bizonyos. A tanári hivatal, főkép
oly intézeteknél,
melyekben
a nevelés legalább is oly fontos (ha nem
fontosabb), mint az oktatás, nem olyan természetű,
mint p. a bírói,
melyen kiki egyéni meggyőződéseért
csak saját lelkiismeretének
felelős,
vagy mint az akadémiai (egyetemi)
tanár hivatala,
ki csak az oktatás
hatni hallgatóira;
hanem sokkal inkább hasonlít e tekintetáltal kíván
ben a katonasághoz,
hol egynek bátorsága a többiben is bátorságot
kelt,
de egynek
gyávasága
a többit is demoralizálja.
A nevelő oktatással
foglalkozó tanári testületekben
ép oly fogyatkozás
a hagyományon
és
egybeszokáson
alapuló közszellem hiánya, mint a katonaságnál.
Különösen sajnálnunk
kell a ref. hitoktatói
állásban előfordult gyakori változáson, mely lehetetlenné
tette,
hogy az oktatás ez ágában valamely
hagyomány
járt csapást verjen,
Egyébiránt
itt is törekedtünk
a bajt
enyhíteni;
újabban a vallástanárok
is elkészítik a tan anyag
m ó dter v eze t é t, mely összhangzásba
sze res
fel d o 1 g o z á s á nak
hozza a hitoktatást
a többi oktatási ágakkal s hivatva van arra, liogy
az utódokra
örökségül
maradván,
azoknak mint járt út szolgáljon hivataluk betöltésében.
fl Egy tanítóképző-intézetnek
a népnevelésre
való hatása az általa
kiképzett tanítók munkájában
mutatkozik.
A hatás ex ten s i v e a kiképzett tanítók
sz á mát
1 függ s erről eléggé megbízható
adataink
vannak. Az int ens i v hatás a kiképzett tanítók; kép zet t ség éne k
ro ért é két ő 1 függ s az iskolák felügyeletével megbízott hatóságok
megitélése alá esik, erről tehát beszámolni nem esik feladatom körébe.
;
Huszonöt
év alatt volt az intézetnek
1726 nyilvános
növendéke:
r. k, r6'30/0, g. k.
az évi átlag 69, Felekezet szerint:
ev. ref. 73'2%'
68%, izráelita 2'2%' ágo ev. 0'40/0' Nemzetiségi
tekintetben
intézetünk
növendékei 5% kivételéyel magyarak
voltak;
csak egy tanévben
volt
ugyanis
egy felvidéki képző
a növendék Ih része szláv ajkú, midőn
igazgatója túlnyomóan
tótajkú növendékei közül a végből küldött hozzánk néhányat,
hogy azok itt a magyar nyelvet jobban elsajátíthassák.
8
Intézetünk az első 13 évben három osztályú volt: az intézet átlagos népessége 74, az osztályoké
24'25. Az erre következett
tizenkét év
66 s az
alatt a négyosztályúvá
lett intézet népességének
évi átlaga
egyes osztalyok népességének
átlaga 16-17 volt. Tehát a tanfolyam
ó
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Kívánatos
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idejének
250f0-kal
való
emelése
330/0-k~al
csökkentette
a z osz tál Y ok nép ess é g é t.
.
Huszonöt
év alatt
az első osztályba felvettünk 664 növendéket
(átlag 26'5), s kibocsátottunk
328 (átlag 13) végzett növendéket. Tehát
1 é p ő k közűl c s a k a fel éne k (49 8 %)
v olt
kit art ása,
abezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hog y a zeg ész tan fol y a m o t bev é gez z e, a másik fele elhagyta
a képzőt s vagy más pályára
lépett,
vagy magán szorgalom útján készült a képesítő vizsgára,
A három évfolyamú képzőben
az első osztályba
felvettek
átlaga
32, a végzettek
átlaga
15 (46'3%).
A négy évfolyamú képzőben
az
első osztályba felvettek átlaga 19 s a negyedik
osztályt végzettek
átlaga 11(56%).
Vagyis, míg
a III évfolyamú
képzőben
a fog y a t é k 53% v olt,
add iga
IV é v fol ya m ú kép z ő ben
a
fogyaték
44o/0-ra'szállt
alá.
Ennek
valószínű oka, hogya
négy
évfolyam ú képzőbe
nagyobb
meggondolással,
erősebb
elhatározással lép a növendék s nagyobb kitartással végzi a hosszabb pályát.
A tanítóképző
négy
évfolyamúvá
tétele
kiselejtező
hatással
volt az
aspiransokra.
A föntebbi
statisztikai adatokban
foglalt
t ü nem ény t
akként
fejezhetjuk ki erkölcs-társadalmi
tör v ény
alakjában, hogy avutsrq
ta nítóképző-intézet négy évfolya múvá
nyö'sen, extenszue pedig há tr á nyosa n

tétele a ta nítóképzésr e
ha tott. '

intensz've elo-

A mi már a 328 végzett növendéknek
működését illeti: elemi népiskolánál
működik
247, (75'3%),
magasabb
tanügyi pályán (polgáriiskola, felső-népiskola,
felső-leányiskola,
népiskolai
tanfelügyelet)
működik 20 (6%);
más pályára
(gazdatiszt,
jegyző,
vasúti- és postatiszt, kereskedő)
lépett 18 (5'4%);
meghalt
35 (IO'6%);
ismeretlen
sorsú 8 (2'4%).
Intézetünknél
néptanítói
oklevelet nyert 334 tanító (közöttük 7 nő).
Ezek közül intézeti növendék
28A
(84'2%),
más képzőnél
végzett 7
(2' 1Ofo), magán úton készült 46 (13'7%). Intézetünk
328 végzett növendéke közül 47 (14()/0) nem tett intézetünknél
képesíró
vizsgát,
A képesítést nyert 334 tanító közül alkalmazásban
van ev. re f.
felekezeti iskolanal 193 (577%)
r. kath. iskolánál 29 (8'6%);
g. kath.
iskolánal 4 (1'2%);
izraelita iskolánál 9 (2'7%);
ágo ev. iskolánál
z
(0'6%);
állami és községi iskolánál 37 (II%);
magasabb
tanügyi pályán van 22 (6'6%);
más pályára lépett 12 (3'6%); meghalt 24 (7'2%);
holléte ismeretlen
2 (o'6%)-nak.9)

m.
A tanítóképzés
története
tanusítja, hogy midőn valamely államban
a népiskolák
ügyét törvény által rendezték s a leendő tanítók
kiképzéséről tanítóképző-intézetek
felállítása
által gondoskodtak,
az újonnan
felállított képző-intézeteket
nemcsak a leendő,
hanem azon, már hiva~) A 193 ref. tanító közül a tiszáninneni
ev, ref, egyhaz-kerületben működik
(38'3%);
más egyházkerületben
63 (18'8%),
A tiszáninneni ev ref. egyházkerületnek
néptanítója
közül J 30 (29'8%) nyerte intézetünkben a néptanít6i oklevelet.
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talban lévő tanítók kiképzésére is felhasználták, a kik szabályos előképzettség
nélkül léptek
a tanítói
pályára.
Ezek voltak az u. n. p ó ttan fol y a m o k. Megvoltak ezek Poroszországban,
Svájczban;
meg
nálunk is a normális iskolák felállítása alkalmával.J")
a) Az 1868.: XXXV1II. t. ez. a tanítóképzést
állami érdeknek
ismerte fel, állami érdekekből gondoskodott
a tanítók kiképzéséről, állami
képzök felálIításáról.
A közoktatási
kormány
a már hivatalban levő
tanítók alaposabb kiképzését állami érdeknek ismerte fel, azért az ország
a nyári szünidő
különböző részében,
többnyire
az állami képzőkben.
alatt póttanfolyamokat
nyitott
hat heti időtartam mal. Intézetünkben
három iiyen póttanfoJyam
volt: 1870., 187I. és 1872-ben.
E tanfolyamokon (a három éven át) 758 tanító vett részt (átlag: 253). Es pedig
Zemplén megyéből 657, Abaujból 53, Borsódból 32, Ungból 9, Szabolcsból 6, Sárosból J. Ev. ref. 242, r. kath. 164, g. kath. 309;
ág ev. 27, izraelita 5, községi tanító 11.zyxwvutsrqponmlkjihg
I
Mily hatása volt ezeknek a póttanfolyamoknak,
következtethetjük,
a miniszternek az országgyűlés
elé terjesztett jelentéséből.
mely szerint I
«ezek. következtében
az ország minden vidékén új szellemi élet kezdő- \
I
dött a népiskolában
s az oktatás terén eddig gyakorlatban
volt taní-,
tási kínlódást ' vídám foglalkozás kezdette felváltani .• 11)
,
b) A nyolczvanas évek póttanfolyamai
más természetűek
voltak.
Az 1879. évi XVIII. t. ez. elrendeli,
hogya
magyar nyelvet a
nem magyar tanításnyelvű
iskolákban is kell tanítani.
E törvény kivíhetősége czéljából a kormány
elrendelé,
hogy
románok
által lakott
vidéken levő egyik állami tanítóképzőben
a román nyelv s egy horvát
lakosság között levő képzőben a horvát nyelv tanítandó,
mindkettőben
pedig a magyar nyelvnek nem magyar
tanításnyelvű
iskolákban való
tanitásmódjába
is bevezetendők
a növendékek.
Ez intézkedés azonban
csak a jövőre czélzó volt; holott a nemzetiségek
által lakott vidékeken
fölös számmal voltak olyan tanítók,
kik nemcsak a magyar nyelvnek
nem magyar ajkúak iskolájában való tanításmódját
nem ismerték,
de
még a magyar nyelvet sem bírták. E kettős baj elhárítása végett jöttek.
létre a nyolczvanas évek mag y arn y elv i p ó t tan fol y a mai.
Intézetünkben
1880-85-ben,
s majd legújabban
1894-ben,
tehát
hét ízben tartottak
ily magyar nyelvi póttanfolyamokat.
A hét póttanfolyamon résztvett 636 tanító (átlag 90). És pedig tót ajkú 447, ruthén
146, német 35, magyar 5. Vallásranézve:g.kath.
369, r. kath. 231,ág. ev.
nézve:
Zemplén megyéből
ref. 30, ev. ref. 5, izraelita 1. Illetőségükre
234, Sárosból 216, Szepesből 59, Beregből 47, Ungból 30, Liptőból 29,
Abaujból 9, Arvából 5, Budapestről
3, Szilágy megy éből 3. Szeben
mértéke szerint: az 1868. XXXVIII.
megyéből 1. Előképzettségük
t. ez, értelmében néptanítói oklevele volt J 52· nek, oki e v éln é lk
li
vol t 484. - Eletkor tekintetében:
20 éven aluli volt 31, 20-30'
év
év között 151, 50 éven felül 44.
között /65, 30-40 év között 245,4°-5°
ü

10) Schwarcz

Gyula:

Tanítóképezdék
statisztikája. 38. 1.
miniszterium Jel e n t é s e az országgy<íléshez.

ll) A vallas- és közoktatásügyI
pest. 1872, 81. Iap,

Buda-
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A póttanfolyamon
megjelent 636 tanító közül a magyar nyelvnek
nem magyar tannyelvű
iskolákban való tanítására
képesítést
nyert (az
1879. XVIII.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
t. ez. ért.) I49 (23'4%).
Ez eredmény kellő méltatásához
tudnunk
kell, hogy
a 636 tanító
közül 484-nek nem volt általános
tanítói oklevele,
sőt 3 ro se képzőt,
se gimnáziumot
nem látogatott,
hanem csak elemi iskolai előképzettséggel
birt s túlon-túl
nagy volt
azok száma,
kik az élő nyelv tanulására
alkalmas életkor határát meghaladták.
IV.

Azt hiszem, vázlatom hézagos lenne,
ha meg nem emlékezném
intézetünknek
a köz
n sé g hez való
vis z o nyá ról.
Intézetünk
a nagy közönség előtti jó hírne vét bizonyára
a volt
felekezeti képzőtől öröklé, de igyekezett
is azt fentartani. Maig is fordulnak intézetünkhöz
messze vidékről úri családok nevelőkért ; a kiküldött nevelőkkel
nem vallottunk szégyent.
Tanítói állomások betöltésénél is messze földről felkeresik
az iskolai előljáróságok
intézetünket,
növendékcink
nagy részét az intézet ajánlata helyezi el s a meg keresések l/s-át sem képes intézetünk fedezni,
a miben egyébiránt
ép annyi
része lehet az :országszerte
érzett tanító-hiánynak,
mint az intézetünk
iránt érzett bizalomnak.
Különösen ki kell emelnem intézetünknek
a főtiszt.
tiszáninnenivutsrqp
és annak főiskolájához,
a sárosev. ref. egyház. kerület közönségéhez
pataki főiskolához való viszonyát. Intézetünket
ott dajkálták
a főiskola
kebelében hazafias szellemben.
még azon időben,
midőn a bécsi kora nemzetellenes
mány közvetlen intézkedése
alatt álló kir. kath. képzök
irány igájában nyögtek 12 Intézetünk
működésének
első megindítói :
A r v a i József,
az ig. tanács első elnöke (egy kor a felekezeti képző
igazgat6ja),
Hegedűs
Lászlo igazgatótanácsos
(a főiskola algondnoka),
Kis s József első igazgató (előbb a felekezeti képző tanára), átplántálták a főiskola szellemét,
azt a szellemet,
mely nem üres formákban,
nem külsőségekben,
hanem
a kép zet t ség
a 1 a pos
vol t á ban,
az érz üle t nem ess é g ébe n s a jell eme
gye n ~ s ség ébe n
keresi a valódi műveltséget;
ezt a szellemet
ápolni ma is kötel ességünknek, büszkeségünknek
ismerjük.
Semmi sem illusztrálja jobban az egyház-kerület
hazafiságát,
mint
hogy amily
erélylyel küzdött az ötvenes években a
az a körülmény,
bécsi korrnány nemzete llen es törekvései ellen, épp oly készséggel
bízta
képzőjét
a nemzet újjászületésének
hajnalán a nemzeti kormány
gondjaira, a nemzeti nevelés szolgálatába,
sőt 3000 forintot
biztosított
évi
segélyül a képző-intézeti
alap jövedelméből.
Ha 25 évvel ezelőtt valamennyi. egyházkerület,
valamennyi
felekezet
követi
a tiszáninneni
ev.
ref. egyház-kerület
példáját;
ha módjában
lett volna a nemzeti kormánynak nem 20, hanem
50 állami képzőt
állítani a nemzeti nevelés
szolgálatába:
akkor ma oly tanítói kara van Magyarországnak,
mely
ö

zet

i

12 Schwarcz Gyula.
A tanítóképezdék
n ő nevel
é S 1895. 30. Iap.

statisztikája
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kiirtotta volna a felekezeti
féltékenységet,
a nélkül,
hogy
megszünt
volna a vallásos érzületet ápolni, elűzte volna a nemzetiségek
féltékenységet, a nélkül, hogya
nemzetiségek
fej lődését veszélyeztette
volna. A
névtelen hősök 'hadserege
Magyarországnak
békés eszközökkel
való'
meghódítása
szolgálatában!
Minő kilátás az idő kés kör ü 1m ény ek
m e s sze 1á t jár 61! l Szinte belerezdül a hazafinak azyxwvutsrqponmlkjihgf
szíve,
De hát más idők jöttek, anachronismusnak
tünt fel idővel, hogy
egy felekezet segélyezzen egy állami intézetet,
mikor hova-tovább
közszükségletté
vált, hogy
az állam
segélyezze
a felekezeti intézeteket.
Aztán meg a semmi kötelezettséggel
nem járó állami stipendiumokat
jobban keresték a tanuló-ifjak. mint az egyházkerületieket,
melyek ellenében térítvénynyel
kellett magokat
kötelezniök,
hogy három évig az
egyház-kerület
kebelében vállalnak tanítói hivatalt. E két tényező hatása
alatt szüntette
be az egyházkerület
az évi járuléket
1883-ban. la
•
E körülményegyébként
nem szüntette
meg azon erkölcsi köteléket, mely intézetünket
az egyházkerület
iránt kötelezé. Növendékeinket
népiskoláiban,
mint azelőtt;
a
épp úgy alkalmazzák
az egyházkerület
tanítójelöltek
részére a főiskolánál fennálló ösztöndíjakban
épp úgy részesíti őket, (ha arra érdemes egyén jelentkezik), mint azelőtt.
(Meskóalapítvány.)
..
Az igazság iránti szeretet lelke ösztönöz,
hogy
megemlékezzem
arról, hogy az 1857-től 1869-ig fennállott ref. képző szellemi örökéből
intézetün k az aktivák mellett a passzivákat
is örökölte.
Az előítélet.
melylyel némelyek
185 7-ben a felekezeti képző tervét fogadták «az előleges aggodalmak,»
melyeket
az önálló képző s az abból kikerülendő
tanítók. «independens»
szelleme iránt tápláltak.
nem közönséges
nehézségeket gördítettek
a zsenge intézet igazgatója
elé. 14 S Arvai nem ok
kárhoztatott»
képző képtelen'
nélkül aggódott,
hogy
a e kiskorúságra
lesz czélját megközelíteni
a miatt, mert ca felsőbb tudományos
pályán
levő magasabb hivatású ifjaknak, kik előtt a tanítói hivatal eszköz, de
nem czél,
gúny tárgyául
fognak szolgálni a képző növendékei,
kik e
miatt idő előtt megútálják
e hivatalt, a melyre készülnek;
mert miatta
megvettettek.
15 Árvai
bölcsesége s lelkes munkája kellett hozzá, hogy
a vezetésére bízott intézet a gúny és előítélet daczára <czélját megközelítve a közbizodalmat
kiérdernelte.»
A társadalom
dícséretére legyen
mondva, hogy míg a közbizodalom aktiv örökségét levonás nélkül szállította át a felekezeti képző helyébe lépett
állami intézetre,
addig
a
gúny
és előítélet
passziváit
nagyban redukálva rakta ennek vállaira.
Keletkezett
ugyan az állami képző iránt egy újabb
elő itélet : mintha
kikerült tanítók nem volnának
eléggé
egyháziasak
az állami képzőból
s nem viseltetnének
föllebbvalóik
(a lelkészek)
iránt kellő tisztelettel.
ó

13 Ha az állami jótéteményt
élvező növendékektől
hasonló térítvény kívántatott volna
az állam irányában (a mint ez Francaia- és Poroszország ban fennáll s a mint én azt a képzőtanárok 1874 évi értekezletén javasoltam) ; ha ennek
következtében
nem tolultak
volna
a tanul6ifjak
az állami ösztöndíjakra : azt hiszem, maig is fenmaradt
volna az egyházkerületi segély.
t< Sárospataki
Füzetek I. 479, lap,
15 Sárospataki
Füzetek 1. 95, lap.
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Azonban
ez a fantom
is szerencsésen
eloszlott, 16 s szeretjük hinni,
hogy igaza van a Sár o s pat aki
Lap o k érdemes szerkesztőjének,
midőn jelen ünnepélyünket
előre jelezvén,
azt mondja,
hogy
ca régi
előítéletek
ma már csak névleg élnek s emlékezetben
is restelkedve
járunk
hozzájuk,» 17 jól esik hinnünk,
hogy intézetünk
az új 25 évet
mint a közönség előítéletektől
ment rokonszenvének
a régibb,
gyökéres intézetekkel
egyenlő osztályosa fogja megkezdeni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedc

*
Ime, mélyen tisztelt ünnepi közönség, intézetünk 25 éves történek
vázlatos képe 1 Egy fiatal életképes fa áll előttünk, mely első ápolását az egyház veteményes kertjében nyerte, aztán a nemzet gyümölesösébe
átültettetvén. ez átültetést
nem sínlette meg, sőt újabb gyarapodásnak
indult s
immár ha nem is bő, de hasznos gyümölcsöt terem a nemzeti művelödés számára. A Gondviselő küldött rá viharokat,
de azok csak arra valók voltak, hogya
csemete annál mély ebben bocsássa gyökerét a nemzet bizalmának termő talajába;
küldött a Gondviselő napfényt
és áldásthozó
esőt is, mely megtisztítá
s felüdíté a csemetének
a közélet vásári porától olykor-olykor
ellepett lombjait.
E Gondviselő oltalmába ajánljuk
a termőfát az újabb 25 évre is, erős hittel bízván abban,
hogy
az ő
szárnyainak
oltalma alatt a gyümölcsfa még tovább
is fejlődik s teremni fog bő gyümölcsöket
nemzetünknek
s az annak
kebelében
élő
és előmenetelére.
Úgy legyen l
egyházaknak
hasznára
D ezső La jos.
Sárospatak.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A MLKJIHGFEDCBA
s á r o s p a ta k i ta n ító k é p z ő

ju b ile u m a .

Fényes,
nagyszabású
ünnepélyt
rendezett
a sárospataki
állami
tanítóképző,
mely január
ho 22-én ünnepelte
fennállásanak
25 éves
fordulóját. - A sárospataki
képző nek. az országban az első teljes három
fejlődését lapu nk más helyén
évfolyam ú állami intézetnek
a történetét,
közli Dezső Lajos igazgató
tartalmas
beszéde,
mely az ünnepélynek
kimagasló pontja volt s részletesen feltünteti a jóhírű tanintézet multját. Itt különösen
a lélekemelő ünnepély s az azt követő
események
leírására, a szinte meglepő erővel nyílvánult lelkesedésnek elmondására
szorítkozunk, mely az ünnepélyt követő banketten
magasra
emelte és
nemes tettekre
ragadta a szíveket.
Ez ünnep fényes bizonyítéka
annak, hogy a mívelt társadalom
a
értékét méltátanítóképzés
eszméjének fontosságát
felfogni, a tanítóság
nyolni képes.
A sárospataki
képző az ev. ref. felekezet szolgálatában
13 s mint
állami képző 25 évig csendben, zajtalanul, de törhetetlen erővel működött
s méltán megérdemli a róla alakult kedvező
közvélernényt
s a város
intelligens közönségének
az ünnepen nyilvánult azon felfogását, hogy ez
intézmény
ép úgy, mint a sárospataki
főiskola, magán viseli a Rákóczyak és Lorantffiak
honszerelmének
bélyegét.
16

Sárospataki Füzetek 1888. évf. 322.
Lapok 1895. 45. 1.

11 Sárospataki

lap.
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Az ünnepély d. e. 9 órakor
kezdődött,
s az ifjusági énekés
zenekar nyitotta meg a Himnus előadásával;
a korrekt, tiszta előadás
s a programm többi zené-és
énekszámai is H o dos sy Béla tanár szorgal mát és ügyességét dícsérik.
Ezek után Nem e s Lajos kir. tanácsos, Zemplén
vármegye
kir.
szép megnyitó
beszédet,
tanfelügyelője
mondott
emelkedett
hangú,
hangsúlyozva, hogy e nap nem csak a sárospataki
képzőnek.
hanem a
magyar mívelődésnek
is örömünnepe;
mert büszke lehet a nemzet, mely
oly nagy küzdelmek
után oly szép eredményre
tudta vinni kult uráját, mint nehéz viszonyai daczára is a magyar haza. A beszédet
taps
és éljenzés fogadta
Az ifjúság énekkara Liszt cKirálydah-át
adtá elő,
Ez után D e z s ő Lajos, az intezetnek immár húsz éven át fáradhatatlan
igazgatója, tartotta meg Közlönyünkben
foglalt beszédjét. A volt tanítványok szép számú serege s a jelenlevők élvezettel hallgatták
végig a
komoly tanulmányt,
hatalmas .éljenzéssel mutatva
ki tiszteletüket
és
elismerésüket
az intézet igazgatója iránt.
Majd az itjúsági zenekar adta elő Hodossy tanár: Elmult idők ez, alkalmi darabját,
erre Ber e c z Károly, az intézet volt növendéke, alsó
bereczkii tanító szavalta mély érzéssel «Új hódítób
cz.ímű szép alkalmi
költernényét
s nemes tüze taps okra ragadta a közönséget.
Ez után
a tanítóképző intézeti tanárok
egyesületének,
valamint a budapesti II.
kerületi áll. tanítónőképző-intézet
tanári testületének
neveben
Nag y
László üdvözölte a képzőintézetet.
elismeréssel szólva az intézetról, hol
és hazaszeretet
tüze lángolt, a hol évszámindig a magyar szabadság
és minden csepp vér a magyar haza
zadoktói kezdve minden gondolat
szolgálatában állott. Majd a sárospataki
nagy multú főiskola szép, testvéries hangú átirata olvastatott
fel, mely dr. F in key József főiskolai
közigazgató szép tollát dícséri s melynek meleg hangja bizonyítja a főközt lévő testvéries egyetértést.
iskola és tanítóképző
Az ünnepélye
részére az ifjusági ének-és zenekar
előadása, a
Szózat következett,
méltó képen zárva be az ünnepélyt.
A jubiliumi ünnepen a díszes közönségben
megjelent a sár o sp a tak i fői sk o 1 a előljárósága
s tanárai is. Ott láttuk K ú n Bertalan
ev. ref. püspök urat; jelen voltak továbbá Nem e 3 Lajos kir. tanácsos
tan felügyelő, P u z a Sándor lechniczvölgyi apát, sárospataki
gör. kath.
főesperes s a képzőintézet
nemes lelkű igazgatö-tanácsosa,
Sze ker á k
Kálmán sárospataki
róm. kath. esperes-plébános,
a képző buzgó gondnoka; Bál int
Dezső ref. lelk. ig. tanácsos,
Nagy László tanítóképzőintézeti tanár s a kép. tanárok egyesületének
titkára Budapestről,
dr.
K ú n Zoltán int. orvos, dr. Len gye 1 Endre sárospataki
orvos, dr.
Mit r o v ic s Gyula. Rad ács i György theologiai tanárok, dr. F zyxwvuts
i nk ey
József főiskolai közigazgató,
dr. B a II agi
Géza, dr. Bar tha
Béla, dr.
Zs i n del y István, Sz inn yey Gerzson ,dr. F inkey Ferencz, akadémiai
tanárok; Sz í v ó s Mihály, K o v ács y Sándor, ifj. dr. Mit r o vit s Gyula
dr. Rácz
Lajos, Búza János, MakláriPap
Miklós, Ellendjózsef,
C so n tos József gimn. tanárok, ez i nk e István erdőbényei, Mát h é
Gyula karcsai ref lelkészek és sok más lelkesülő tagja a zemplénmegyei
társadalomnak.
Es ott voltak díszes koszorúban az intézet volt növén-
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dékeí, kik távol' vidékekről
is elzarándokoltak,
elhozva
lelkükben
az
öröm . és hála érzetét. a szívek legszebb' virágát,
a kegyeletet,
az alma
mater fényes . ünnepére.
Az ünnepélyt
95 terítékű
lakoma követte
az intézet zenetermében. Az első felköszöntőt
Nem
es Lajos kir. tanácsos,
tanfelügyelő
mondotta
a királyra;
a lelkesült· köszöntőt
a közönség
állva hallgatta
éljen igazán a szívekből
jött,. a
végig
s az utána felzúgó háromszoros
a legelső magyar
"magyar
népnevelés
egyszerű
bajnokai által nyújtva
embernek.
Erre D ez s ő Lajos
igazgató
emelt poharat
a vallásés közoktatásűgyi
miniszterért,
kívánva azt, hogy sikerüljön
neki a valláspolitika
a
mellett
a közoktatásnak
a méltó
helyet
kivívni.
Nag y László
tiszáninneni
ev. ref. e. kerület
jelenlevő
legfőbb képviselőjére,
Kún
Bertalan
püspök
úrra emelt
poharat
s lelkesült
beszédben
éltette a
testvér
főiskolát s ennek kiváló buzgalmú
fejét. Majd Ver e s Ferencz
tanár
emelt poharat
Nagy
Lászlőért.
utána
K ú n Bertalan
püspök
éltette
magvas beszédben
Nemes Lajos
tanfelügyelőt.
Mit r o v i cs és
Rad ács i theologiai
tanárok
pedig
a tanítóságért
emeltek poharat.
A szónoklatok
árja megindult,
meleg lelkesedéssel
töltötte
be a szíveket s ekkor
történt
a lélekemelő
jelenet mely maradandó
nyomokat
vésett az intézet történetébe.
Dr. K ú n Zoltán, a tanítóképzőnek
orvosa, a nemes lelkű emberbarát,
50 forintot
adott
át egyik tanárnak
szegényebb
tanulők
segélyezésére,
kikötvén,
hogy
másnap
adja át az igazgatónak.
A tanár
azonban,
élve a hála jogával,
lelkéből
szedett
szavakkal
éltette az
szívü orvost. nagy
lelkű
adományáért.
Ekkor Púza
eltávozott
meleg
Sándor, az igazi lelki atya, emelkedett
fel, elmondván,
hogy mint legrégibb hittanár
roa forintot ad a nemes czélra, de szavait nem fejezhette
be a lelkesedés
zaja miatt. A volt növendékek
rajongással
üdvözölték
a
jótékonyság
mesterét,
a képző
igazgatója
pedig mély megilletődéssel
mondott
lendületes
beszédben
köszönetet
a két ala pi tónak. Szép jelenet
következett
erre; a tanítóképző
volt növendékei tömegesen járultak
elé s
gazdagították
az alapitványt,
elhozva a magyar népnevelés
oltárárazyxwvutsrqpon
azokat a filléreker, melyeknek
mindenikéhez
verejtékes
munka emléke tapad.vutsrqpo
»oo fr t a domá ny gyült be; a lakomán elhatározták,
hogya
gyüjtést a képczélzőintézeti
ifjúság számára tovább folytatják. Az adomány
közelebbi
jának meghatározását
az intézet tanári testületére
bízták.
Ezek után a beérkezett
39 üdvözlő
táviratot
és levelet
olvasták
fel. A képzőintézetek
közől elküldöttek
megemlékezésüket
: as L a bad kai,
kolo
z s vár i tanítónőképzők,
a so pro n i evang. az i g l ó i. már a m aa or s z. iz r. képző, a nag yr o lj sz ige t i, d é v a i áll. tanítóképzők,
e f képzők
s az iglói tanítónövendékek.
Az intézet
volt
k ő r ö sir
tanárai
közől Sz ot yor i Nagy József,
Káp o 1nai
József,
Kr i c k
Jenő, K o v áss y Zoltán, Or bán
Antal, és 25 volt növendék
Ezzel a Szózat
és Hymnus
lelkes eléneklése
után eloszlott
a
közönség,
lelkében
a szép emlékekkel
s kísérve a tanári
testület
hálás
köszönetétől.
-z.
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M .- S z ig e t e n .1

A tanfolyam
1894. év július hó 15-én kezdődött,
Az előadó tanárok
voltak:
B th ori József, Bo d r o g i Gyula,
K o v á sy Zoltán, állami tanítóképző
tanárok, Sch mid Bertalan gyakorló-,
Sp ren ger Ferencz
és Pat aki Ferencz, állami iskolai tanítók.
Szt o d o Ini k Péter, m.vsrigeti állami segéd-tanítö
és Szt o do Ini k
János, okleveles tanítójelölt.
fogtunk tulajdonképeni
munkánkhoz,
a tanításhoz .. E
Július ró-án
napon előbb A), B) észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
c) csoportokba
osztottuk
be a hallgatókat.
egyetértően
olyEzen beosztást a tanárikar
a kir. tanfelügyelővel
formán teljesítette,
hogy az A) csoportba a teljesen idegen ajkúak (22), a
B) csoportba
a már valami keveset magyarul is értők és beszélők (39)
és a c) csoportba
pedig a haladók, vagyis a már magyarul
meglehetősen értők és beszélők (35) lettek beosztva. E beosztás szerint 96 hallgatót vettek fel a tanfolyamra.
A tanfolyam tantárgyai
a következők voltak:
beszéd- és értelemgyakorlat
6-6
órán, annak írásbeli feldolgozása 6-6
órán, olvasmánytárgyalás és nyelvtan 9-9
órán, számtan és annak módszere 3-3
órán,
irva-olvasás
és annak módszere 1-1
órán, ének (együtt a 3 csoportnak) 2 órán, tornászat
(együtt a 3 csoportnak) 1 órán. Ezen tantárgyakon kivűl rendszeres kertészeti
előadást tartottak
az állami tanítóképző
tágas és jól rendezett kertjében
Tur m a n István kertész 3 ízben és
vándortanító
a faiskolák
Sp a c h th o 1 z József állami gyümölcsészeti
oltási nemekről és a rendberendezéséről,
fejlesztéséről,
a különféle
szeres konyhakert
megműveléséről,
míg vasárnaponként
11-12
óra
között a dr. Fodor József által írt «Egészségtan»
alapján Kovásy Zoltán
és Pataky
Ferencz
felváltva
az iskola körét érintő
fontosabb
egészségügyi
tudnivalókról társalogtak
a hallgatókkal.
Ezenkivül a szünetidők
alatt beszélgettünk
a polgári jogokról
és kötelességekről
is.
Végül megismertettük
a magyar alkotmány
alaptörvénye it, az azokhoz
füződő történelmi
események kel kapcsolatosan.
(Mindez beszélgetés
és
nem előadás által történt.)
.
és keretét
bár, előzetesen
Az egyes előadók tárgyaik módszerét
megállapitották
volt, mindazonáltal
az első héten tapasztaltak
alapján,
főleg pedig a tanfolyamokra
vonatkozó szakirodalom tanulmányozása
után
,
azokat újra kidolgoztak, a hallgatók előképzettségének
figyelembevételével
s másodízben az igy történt megállapodás
alkalmával az óra ren db ő laz
a l k ot mán y tan t (heti egy óra) és a tor n.á sza tot (heti egy óra),
s
úgyszintén a mag y arn y elv tan, sz á mta n é s a z í r v a o l vas
the ore tik u s m ó d sze rét
tör ölt é k és ezek helyett az o 1 v a smán y okt
r g y a l;;í.s t vet t é k fel, mert ily eljárás mellett sokkal
közvetlenebbül
foglalkozhattunk
a hallgatók
értelmével,
felfogásával
és
a sikeres eredmény
elérését így, mint a
biztosabb eszközökkel véltük
médszeres
elvek elméleti fejtegetéseivel,
mertvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
a módszer t a -modsser es
gya kor ta # eljá r á ssa l a ka r tu~ a ma ga iga zt' va lósá gá ba n megismer tetni.
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Kérdezhetné
valaki: miért történt a kisérletezés?
miért hagyatott
ki az egyes tantárgy ak módszerének elméleti előadása?
Megfelelünk e kérdésre?
A tanfolyam első hetének befejezésével a tanári kar számot adva
az előmenetelről, végeredményében
arra a megállapodásra
jutott, hogy a
hallgatóknak
nem annyira passziv, mint inkáb cselekvő ténykedésére
kell hatni, mert a kivánt eredmény igy biztosabb
lesz. De indokolttá
tette ezen eljárásunkat
az a tapasztalat
is, miszerint a hallgatók
igen
jelentékeny
%-a nagyon is gyengén tudott magyarúl olvasni. már pedig
ez a hévmérője,
az alapja az előhaladásnak ; míg másrészről a gyakorlás többoldalú, az érdeklődés nagyobb és a megtartási képesség erősebbé
lesz. Legnagyobb
tér jutott az előadott tantárgyak közül az olvasmánytárgyalásnak,
mely a Gáspár-féle népiskolai olvasókönyv Il-ik, III-ik és
IV-ik köteteiből
eszközöltetett
és pedig azon egyszerű oknál fogva,
mert az emlékező tehetség gyorsabban fogja fel és tartja meg a könnyű,
egyszerű szavakat és mondatokat,
melyek ezen olvasókönyvekben,
kőztudomás szerint, bőven találhatók fel.
És itt. t. i. az olvasmány-tárgyalásoknál
főczélunk volt a szókincs
szerzése mellett az, hogy az egyes szavak és mondatok értelmét, kiej•
tését, hangsulyozását.
leirási módját, ragozását,
ejtegetését
és mondatbeli sorrendjét ismertessük meg, szóval az emlékező tehetséget igyekeztünk igénybe venni, felébreszteni. szem előtt tartva. hogy t öbb e tér egy
II dat
ott
i z sze rel mon dan i, min t t i z s z t
s z t vag y m ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
egyszerre
felsorolni.
A magyar
nyelvtan az olvasással kapcsolatosan
taníttatott,
nem
külön és elvontan, de úgy, mint a helyes és szabatos olvasás kiegészítője. Végűl e nyelv sajátságainak
teljes egybefoglalása
adatott
azon
czélból, hogy igy a különbségekre való utalás folytán, a nyelvtudat világosabb és anyelvalakok
maradandóbbak
legyenek.
A .beszéd-és
értelemgyakorlatok
kezelésénél
a képzet-társításra
volt a fősuly fektetve, mi az emlékező
tehetségnek
igen hathatós
támasza.
Ezért a hallgatók látókörébe
eső, egy és ugyanazon helyen
szernlélhető
tárgyak
részeinek, sajátságainak
leírásai és összehasonlításai képezték az anyagot, élő szóban és irásban, hogy egyszerre
szem,
fül, száj és kéz gyakoroltassanak,
mert minél több szerv működik közre
lesz az emléa képzet elsajátításánál,
annál hívebb és maradandóbb
kezetünkben.
A beszéd- és értelemgyakorlatok
az olvasmány tárgyalással
és a
magyar nyelvvel úgyszólván,
mint ikertestvérek
és a magyar beszéd
elsajátításánál
hathatós
eszközök,
egy és ugyanazon
elv szerint, egymással kapcsolatban
voltak tanítva,
mely eljárást betetőzték
az ezen
tantárgyakból
tanult részletek naponkénti
írásba való foglalásai, fogalmazasai.
••
1 r á s bel ido
1 g o z a tok a t készítettek
a beszéd- és értelem.
köréből megismertetett
tárgyakról,
kivonatokat
készítettek
a
gyakorlat
tanult
és feldolgozásra alkalmasabb olvasmányokból,
fogalmazt ak egy
pár levelet és a magyar nyelvtan köréből alkottak tő- és egyszerűen
bővitett
mondatokat.
A hallgatók naponként
2-2
dolgozatot
készítetó

ó
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tek, és pedig egyet a beszéd-és
értelemgyakorlat,
egyet az olvasmány
és magyarnyelvtan
keréből.
A fentebb említett alaptantárgyak
mellé sorakoztak a többi tantárgyak:
asz
mol á s, melyből a hat osztályu,
nem magyarajkú
elemi népiskola tananyaga lett médszeres
eljárással tanítva; a z í r vao 1vas á s, melynek köréből az alapgyakorlatok,
a kis és nagyvutsrqponmlkji
a bc
való leírása és ismeretei taníttattuk
; a z éne kbetűinek
vezényszóra
tan í tás
alkalmas,
népiskolai
dalok szövegeinek
megismerésére
és
dallamaik elsajátítására
szorítkozott
hallás után;
a tor n á sza tb
1
az alapgyakorlatok
után t á rsa sj t é k o k lettek bemutatva
és betanítva alkalmas szöveggel és dallammal.
És itt megjegyezzük
azt, hogy
az utóbbi tantárgyak
(ének és
tornászat) - teljes tanmenetét
a hallgatókkal
leírattuk es megismertettük,
a miáltal sikerült elérnünk azt, hogy ezekből a tantárgyakból
oly
ismeretet
és teljes alkalmazási
mődot
nyertek
a hallgatók,
mit jó
sikerrel használhatnak
majd iskoláikban is.
A tanítás módjára és menetére nézve általában megjegyezzük azt,
hogy teljesen
a beszéd- és értelemgyakorlatok
fonalán haladtunk,
mintha elemi iskolában
gyermekeket
tanítottunk
volna, azon külömbséggel
mégis. hogy itt a fokozatosan előjövő nyelvtani szabályokat
is
közbeszőttük
és megm;tgyaráztuk;
később
rendszeresen
átvettük
a
szükségeseket
a szó-, és mondattanból,
s az olvasmányokat
nemcsak
értelmeztük,
hanem magyar-nyelven
nyelv- es mondattanilag
elemeztettük is és csak ily előkészület után lettek felhagyva az írásbeli dolgozatok.
S bármennyire is igyekeztünk az előadottakat
megértetni,
mégis
a fogalmazások egy pár kivételével eleinte gyengének mondhatók, kiilönösen
pedig a beszéd- és értelem gyakorlatok
köréből vettek. Ennek
oka abban
található
fel, hogy csaknem annyiféle volt a hallgatók
magfar nyelvi ismerete és egyébkénti képzettsége, mint a hányan voltak.
.
És mégis, bár ily előzmények mellett a tanítás igen sok nehézséggel volt egybekötve,
az eredmény napról-napra
láthatóan javult a
pedig hovatovább
kellemefokozatos előmenetel hatása és eredménye
sen volt észrevehető az írásbeli dolgozatokon
is.
A kirándulások
szombat délutánra
voltak előírva. Hat hét alatt _
hat szombat állott rendelkezésükre,
melyből négyet felhasználtunk, kettőt
azonban nem, mert egyiken az eső zavart meg, a másikon pedig a
záróvizsgálatok
vették el tőlünk az időt.
V árosunk szép, nyári szinkörében a tanfolyam ideje tartalma alatt
Tiszai Dezső, a debreczeni színház igazgatója
működött kitünően szervezett társulatával,
ki is a tanfolyan
igazgatójának
közbenjárása
alapján - négy olcsó előadást rendezett a tanfolyam hallgatói részére
a ref. főgimnászemélyenkint 15 kr. belépti díj mellett. Megtekintettük
ziumot ennek jól berendezett természetrajzi
és fizikai szertárait.
A rendes templomlátogatásokon
kívül résztvettünk
Őfelségének
születési és Szent-István
első királyunk emlékünnepélyén,
a rk. templomban tartott hálaadó isteni tisztelete ken ,
melyeknek végeztével az
egybegyűlt tanítók előtt a tanfolyam igazgatója
és Pataki Ferencz, tará

ő

á

a

'-

tottak előadásokat,
végűl a hallgatókvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
«A legelső ma gya r ember a kir á ly»
és c Ta r tsd meg oh Istenünk nemzetünk és ha zá nka t [ » kezdetü dalokat
énekelték
el,
Tanfolyamunk
hallgatói
lakásra és élelmezésre négy helyen voltak
és pedig az állami tanítóképző és a ref. főgimnázium interelhelyezve,
nátusaiban
72 en, két magánháznál
a tanfolyam szomszédságában
14-en,
6-an pedig közeli rokonaiknal az igazgató előleges beleegyezésével.,
Az
állami tanítóképző
helyiségében
50-en voltak, a hol két nagy kényelmesen felszerelt hálóterem
állott rendelkezésükre.
Dolgozószobájuk
a tantermeken
kívül négy volt. A ref. főgimnázium
internátusában
22-en voltak elhelyezve, két háló- és egy tanuló-szobában,
A képzőben két kisegítő tanító lakott és ügyelt fel a hallgatókra,
,míg
a ref. főgimnázium
internatusában
az állandó
felügyeletet
Tóth
Imre kisegítő tanító gyakorolta.
A magánlakásokon
elhelyezett hallgatók
felett 'a felügyeletet
a kisegítők felváltva
teljesítették.
A' napi élelmezés személyenként
40 krba került, a miért a hallgatók naponként három
és estére
tál ételt (köztük egy hús- ételt) kaptak,
azonkivűl
reggelit
főzeléket sült hússal
A tanfolyamot
szervező miniszteri
rendelet szerint a hallgatókkal
való t rsazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 g á sta
kisegítő tanerők
teljesítették,
min dig
csa k
.m agyar
nye 1 ven
és olyformán,
hogy a hallgatók
éjjeli nyugvásra
'
szánt időn kivűl sohasem voltak magukra hagyva;
A magyar beszélgetést
és társalgást
odaadó buzgósággal
teljesít
B á t hor i József tanártársunk,
ki mint az' állami tanítóképzőkben
lakó
felügyelő tanár ambíczióval
tanítgatta,
igazítgatta
a nehezen haladó taeredményében
1
nítókat. Lelje jutalmát jól végzett munkája
julius hó 24-én dr. Wekerle
László
kir. tantelTanártestületünk
ügydő elnöklete alatt tartott gyülésében
13 tanfolyami hallgatót,
a kik
, részben
hajlott koruknál,
de legkivált igen csekély előképzettségöknél
fogva és m' ert
sem mit sem
tud tak
mag y a r ú 1, úgysem szarnitítélt.
hattak eredményre ; a tanfolyam további látogatása alól fölmenrésre
, A miniszter úr fel is mentette
őket.
A tanfolyamot
befejező nyi 1 v nos viz s g á 1 a tok a t augusztus hó 21., 22. és 23. napján tartottuk
meg.
vizsgálatra,
50 hallgatót
A 80 hallgató közűl 30-at bocsátottunk
pedig egyszerű en elbocsátottunk,
számukra
»Edtoga tdsi bzzonyítvá ny«-t
állított
ki az igaígató.
Vizsgálatra
nem' bocsátottuk:
a) a kik egyáltalán nem tudtak magyarúl;
b) a kik beszéltek ugyan magyarúl, de már
valamely régebbi póttanfolyamon
oklevelet szereztek:
c) a kik beszéltek
magyarúl,
de nem volt rendes tanítói oklevelük,
A képesítő
vizsgálat sorrendje volt:
1. Egy beszédés értelem gyakorlati tétel írá s bel i kidolgozása;
2. az Írásban kidolgozott . tételek
g y a kor 1 at i e 1 ta n í tás a
olvasmány tárgyalás,
nyelvtani ismeretekkel
összekapcsolva.
A végleges megállapodásnál
2 jelölt elégtelen osztályzatot
nyert,
bizonyitvány» -nyal elbocsátottunk,
27-et pedig képekiket clátogatási
sítettnek nyilvánítottunk.
V égül közlöm a következő
kimutatásokat
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nélkül.
Nem akarom ez adatokat
.komrnentárral
kisérni, csupán arra kérem a tisztelt olvasot, sziveskedjék a Máramaros-vármegyére
és Szolnok-Doboka-megyére
vonatkozó
adatokat
összehasonlítani
és
kitűnik, hogy nem Máramaros
a legsötétebb
megye ezen a vidéken.
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Itt 'csak annyit jegyzünk meg, hogyamegyék
száma (56) nem
felel meg a valóságnak, mert tudomásunk van arról, hogy egyes megyékból
2- 3 helyre is mentek hallgatók,
szabadságukban
állván bármelyik helyen
résztvehetni,
a miniszteri rendelet
értelmében.
A többi adatok hitelt
küldték ,be.
érdemlők, mivel az egyes igazgatóságok
Ismertetésemet azzal a kijelentéssel fejezem be, hogy mindent megtettünk a lehető legnagyobb
eredmény elérése érdekében. Nem csupán
a kötelesség
teljesítése
volt rugója tehát munkánknak,
hanem
azon
felemelő tudat, hogy hazánk és nemzetünk érdekében
tehettü nk valamit. S ha evutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ezél csak a legkisebb mértékben is eléretett a mit hinni
remélünk, akkor a mi nehéz munkánk eredménye kielégít bennünket.
Ková ssy
a tanfolyam

NÉP
Az

OKT

Zoltá n,
igazgat6ja.1

A T MLKJIHGFEDCBA
A s.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb

e ls ő m a g y a l' ta n ü g y i

kongressznsrél,"

Tanugyi kongresszusra
készülődnek
Magyarország
közoktatásügyi
munkásai,
hogy méltóképen
részt vehessenek a nemzet ezredéves örömünnepében. Meg akarják a millenium alkalmával éppen úgy, mint 1848-ban,
mutatni, hogy miként lehet és miként kell a nemzet egyik legszentebb
ügyét· az olyan egyetemes
és közös tanító gyűlésen
szolgálni, amely
tanácskozásaiban
az ország közoktatásügyének
egész szervezetét felöleli.
Szép és magasztos feladatot tűzött ki el magyar tanítóság a millenium alkalmával megtartandó
második tanügyi kongresszus eszméjevel ;
mert ha arra jól elkészülnek és azon tömegesen részt vesznek, már csak
az által is igen jó szolgálatot tesznek a nemzetnek, hogy ha éppen akkor,
a midőn a művelt népek figyelme felénk fog irányúlni, ország-világ előtt
kirnutatják,
hogy minő értelmi
és erkölcsi
er.ő lakozik
a magyar
nemzet ama hadseregében, a mely a béke legszentebb
fegyvereivel foly- tatja cannyi balszerencse s oly sok viszály» után ez időszerint a hontanügyi
kongresszus
foglalás nagy munkáját;
mert hiszen a magyar
híven visszatükrözheti
a magyar tanítóságszellemi
világának hű képét,
szinvonalát.
Egyébként
a fentebb
említett
szolgálatnál
is becsesebb lehetne
nemzetünkre
nézve, ha a második
tanügyi
kongresszus
alkalmával a
magyar tanítóságban erőteljes életre lehetne ébreszteni a nemzeti nevelésügyre nézve oly fontos tanítói
közérzületet,
az együvé tartozandóság
áldást osztó
érzetét, és hogy ha ezúttal meg lehetne teremteni köznevelésügyi
intézményeink
között
azt az öszhangzást
és egységet, a
melyet
nemzetünk
érdekei e téren is megkövetelnének.
Azonban a
1 Az értesítő

P a ta ky

II

czím<í művének
,

P éter fy

összeállításában
Sándornak hasonló

F er ence,

a ta.nfolyam jegyzője. segített.
.
bevezető része. (Lásd avegyesrovatot.)
Szerk,
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milyen szép és magasztos az a feladat, a melyet a ~~g'yar .tanítóság
a
kitűzött, éppen olyan
millenium alkalmával megtartandó kongresszusban
nehéz is ennek a nagy felelősséggel járó feladatnak a megoldása, Nagy
nemzeti érdek követeli meg a közoktatásügy
munkásaitől,
hogy második
tanügyi
kongresszusunk
a magyarországi
tanítóság sz~lle~i vilá~á~ak
hű képét tükrözze vissza és hogy felébreszsze a .hazaI ko~okt~tas,~gy
munkásaiban azt a szellemet amely
megteremtheti
a nemzeti mívelődés
legfontosabb
tényezői ben az' egységet,
az Öszhangzást. E feladat meg-

oldásahoz

minden egyes magyar tanítónak, minden egyes magyar tan{tó-

egyesületnek
és testületnek
hozzá kell járulnia, még pedig eszének,
szívének a legtisztább
színaranyával.
Kinek-kinek
azzal kell a feladat
megoldásában
részt vennie, a mivel leginkább előmozdithatja
a sikert.
, Ez lévén meggyőződésem,
nem sokáig töprenkedtem
azon, hogy
mivel lehetnék a második
tanügyi kongresszus előkészÍtőinek
a szolgálatára, mert· belátván,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
hogy ártalmára nem válhatik az ügynek, ha
én a magyar közoktatásügy
mai munkásai előtt a kik esetleg nem
juthattak
még az e Első egyetemes
és közös magyar tanító gyűlés dolgozatainab,
e ma már a ritkaságok
közé számítható könyvecskének,
a
birtokába, -minél
előbb bemutatom az első magyar tanügyi kongreszszus ama vázlatát, a melyet a Dr. Tavasi Lajos szerkesztette
s l,848-ban
megjelent e N ev elé sie m lék 1 a p o k. *) hatodik füzetében
közzé tett
eredeti kép után össze tudtam allítani.
'
Az ,első magyar tanügyi kongresszus ezen vázlatos ismertetéséhen
be kivánom mutatni először a gyűlés keletkezésére
vonatkozó legneveés harzetesebb adatokat, másodszor a gyűlés szervezetét,
lefolyását
madszor -a gyűlés
határozatait.
A vázlatos
kép összeállításánál
a
és közös tanítói gyűlés dolgolehetőségig magának az e Első egyetemes
satainak- a szövegét használtam fel, s attól csak a népokatatásügyi
és a jótékonysági intézetekre vonatkozó határozatok közlése közben tértem el ;
mert a .nyelvezet,
a melylyel e határozatokat
megirták, igenis eltér
a mainapság
a népoktatásügyi
magyar irodalomban
közhasználatban
levő nye!vezettől.
Nem kételkedem
abban, hogy az ügyre nézve czélszerűbb lett
volna, ha az eElső
egyetemes
és közös tanítói
gyűlés> dolgozatait
a e N ev elé sie
m 1é k -1 a p o b
hatodik
füzete
szerint
a maközzé
teszem;
ámde
úgy
vélem,
hogy
ehhez
gok teljességében
első sorban a második magyar tanügyi kongresszust
előkészítő bizottságnak van meg a teljes joga, a miért erősen reménylem
és hiszem
hogy e jogával a mélyen tisztelt bizottság fog is élni; mert az Első
és közös magyar
tanítogyűlés
lélekemelő
példát
mutat a
egyetemes
mai nemzedéknek
egyrészt arra nézve, hogy mily lelkesedéssel kell a
«T a n ügy i k o n gre ss zu s. eszméjét felkarolni, másrészt pedig arra
*) A füzet teljes külső czíme:
e Az első egyetemes
és közös tanítói
gyúlésnek
dolgozatai. A gyűlés megbízásából
szerkesztve kiadja Dr. Tavasi Lajos. (Ára 40 p, kr.]
betüível,
Uri-utcza
453 sz, 3.' A füzet belső
Pesten, 1848, Nyomatott
Trattner-Károlyi
Folytatva szerkeszti és kiadja Dr. Tavasi Lajos a pesti prot •
czíme : eNevelési emléklapoks.
• v. tanodák igazgató-tanára.
Hatodik füzet.
'
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nézve, hogy minő legyen az a szellem, a melynek a második
tanügyi
kongresszust
is át kell hatnia.
kitűnik
Az «Első egyetemes
és közös tanító- gyűlés dolgozataiból»
az, hogy
az első tanügyi
kongresszusra
vonatkozó
felhívás csak az
ámde
azért julius ro-ére mégis megjelent
1848. évi junius óán kelt;
azon az ország legkülönbözőbb
vidékeiről 257 közoktatásügyi
munkás.
az első tanügyi kongresszus
meghívói es megA gyűlés elökésaítésére
hívottjai tehát mindössze is csak hat heti idővel rendelkeztek.
Mi ez
ama másfél esztendőhöz
képest,
amely
a. mai tanító- nemzedéknek
a
második tanügyi kongresszus
előkészítése
czéljából
rendelkezésére
áll?
Aztán minő eszközökkel
rendelkztek
az' egyetemes
és közös
tanítói
gyűlés elókészítésének
a munkájában
ama nagy idők nagy emberei, es
minőkkel
rendelkezünk
mi? A ma már megizmosodott
magyar
közoktatásügyi
sajto, nevezetesen
pedig a pedagógiai
heti- és havi-irodalom akkor még csak első gyermekkorát
élte,
és a már országszerte erőteljesen
működő s tiszteletre méltó tanító- egyesületi élet, akkor
meg csak egy-két
vármegyében
nyilvánult.
Ámde
azért
mégis .oly
fellelkesűlt
elődök az első
sikert értek el a nemzet közoktatásügyéért
tanugyi
kongresszuson,
a melyet,
miként
a
pedagógia
története
igazolja, méltán megirígyelhetnének
nemzetünktől,
ha arról tudomást
szerezhettek
volna, a míveltebb
népek is.

A múltra tekintve tehát méltán remélhetjük;
hogy ha a magyar
közoktatásügy
munkásai nemzetünk egyik legsz-entebb érdekei ért ma is
ez a második magyar tanügyi konfel tudnak buzdúlni és lelkesűlni,
gresszus méltó
lesz a honfoglalás
ezredéves legfényesebb
örömünnepségeihez ; mert a szellem, a mely a magyar
nemzet
közoktatásügyének
munkásait
áthatja, ma is ugyanazon
eszméknek
a lángoló szeretete,
a
melyekért
elődeink küzdöttek. A közoktatásügy
zászlaját ma is mindenütt
a helyesen értelmezendő
sza bad s á g, egye
nl ő ség
és teszyxwvutsrq
t v ér is é g ékesíti közöttünk,MLKJIHGFEDCBA

E ö tv ö s

József

e m lé k e z e te .

Az Eötvös-alap
Egyesület
ez évben is megtartá
a budapesti
VI.
ker. áll. tanítónőképző-intézetben
szokásos Eötvös-ünnepét.
Az ünnepnek,
méltó an sorakozott
a
a mely kegyeletes érzelemben,
emelkedettségben
. többiekhez,
kimagasló
mozzanata
az az emlékbeszéd
volt, a melyetvutsrqp
P er es Sá ndor , kisdedóvóképző-intézeti
igazgató, tartott Báró Eötvös Józsefről. Ebből az emlék beszédből közöljük az alább következő különösen
érdekes részleteket:

* * *
. Áldása
végzetünknek,
hogy
nagyjaink
teremtő
ereje, fölemelő'
hatása nem szűnik meg a sírnál, de új életre ébred ott minden, a m i
nagyság. volt bennök s lerázván a földi salakot, mint eszme hevíti föl

I35zyxwvuts

a szíveket, világít be az elmékbe
és vezére li előbbre és előbbre az egymást követő nemzedékeket.
Aldott
a magyar
tanítóság,
mely előtt az
s éltető
eszmévé finomult» Eötvös' József áll ; áldott a magyar tanítóság,
. melyet az ígéretnek
szent földjére ilyen tűzoszlop
varázshatalma
vezet.
Oh, hányszor
éreztük hatását,
míg idáig jutottunk
és mennyiszer
szorulunk még erősítő, útmutató
kezére,
míg eszméinek
győzedelmi
ünnepét megülhetjük?
Ava:gy nem ő buzdít-e, ha a mindennap
munkájában
már-már
elfáradunk;
nem Eötvös-e
a mi világosságunk,
ha a hétköznapok útvesztőiben
barangolunk;
nem az ő lelke űzi-e messze a kishitűséget, mely annyi sikertelen küzdelem
után már-már megszegné
erőnket?
És ki teszi megelég edetté a nagyzás
mai vásárában
azt a szerény munkást, ki teremteni
nem birván,
örömmel
hordja a homokszemeket
a
magyar
népoktatásügy
nagy épületéhez?
Eötvös fölemelő, önmagunkkal
kibékítő szelleme. O van velünk a szeretet
ama munkájában
is, melyet
halhatatlan
nevével és áldott nevében végez az «Eötvös-alap.
kicsiny,
de buzgóságban,
küzdelemben
erős csapata,
enyhületére
.azoknak,
kik
e hon második meghódítására
hivatvák és a kik után nem marad egyéb
vagyon
azon érzésnél , melyet jobb emberek
szívében
hagynak.
A szeretet
eme munkájának
érdemesei. a nagy Eötvös emez igaz
hívei között
kellene-e
meggyujtanom
az emlékezet
szentelt világát?
Itt
kellene-e
szólnom a halhatatlanról.
itt, a hol mindenki
közelebb
áll
hozzá .. mint én s a hol már annyi méltó
szó oly tökéletes
hűséggel
rajzolta le a magyar
népoktatásügy
megalapítójának
fenkölt
alakját?
Nem 1 A név megemlítése
már egymaga
elég, hogy az emlékezet
gazdag fénye megújuljon
és nemes melege e1áraszsza a kebleket. A Eötvös
ünnepi beszédek
után pedig mi lehetne
más
magas szellem éhez méltó
az én feladatom,
mint újra és újra belépni
a nagy gondolatok,
mély
érzelmek
és erős elhatározások
ama templomába,
hol megnyugszik
a háborgó
szív, határozott
irányt nyer a tétovázó
munka,
újra éled
a meg nem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
szűriő szeretet,
lelkesedést
merít a csüggedező
akarat
és
megifjúhodnak
erőben a lankadó
karok 1 Es engem,
mint a magyar
kisdedóvásügy
egyik igénytelen
közkatonáját,
Eötvös József báró kultuszáoak
templomába
a kisdedóvásügynek
törvényes
rendezésével
nyilt
szebb jövő hajnalán
elvezérel
az a hálás kegyelet
is, mely erőtlen
hangon, de a lélek teljességével
hirdeti és magasztalja
a magyar
kisdedóvás első törvény javaslatát
készítő báró Eötvös József dicső emlékezetét..

* *

*

A kisdedóvodák
életét
évek. hosszú során át éber figyelemmel
kísérhette.
Már I 848, ban, miniszterségének
rövid idején, kétezer forintot
szavaztatott
meg az országgyűlésen
cA kisdedóvő-intézeteket
Magyarországon terjesztő
egyesület.
javára;
ez egyesületnek,
mely
évtizedeken át egymaga
vezette
és fejlesztette
kisdedóvásügyünket,
tagja volt
mind haláláig;
az érdeklődés
és alkalom meglévén,
bizonyosan
tisztán
látta tehát a kisdedóvodak
gyakorlati
értékét
a népnevelésben,
de tudta
azt is, hogy csupán a társadalom
munkálkodása
révén ez az intézmény
nem terjedhet,
nem fejlődhetik
olyan mértékben
és olyan gyorsan,
mint

a mennyire és milyen égetően jótevő hatására
a nép nevelésnek
szüksége van ...
Ime az okok, ime a sejtelem, melyek az egyén benső küzdelrneínek árán is arra birták Eötvöst, hogy az 1868. évi 38. t.-cz. miniszteri
javaslatába a 25-34-ikig
terjedő s a kisdedóvásról
szóló
§-okat be-.
iktassa.
E javaslat a kisdedóvásról
imígy rendelkezik:
A mely község elemi iskolai szükségleteinek
fedezése után még
legalább évi 300 forintot fordíthat iskolai czélokra, tartozik kisdedóvodát
állítani a hat éves kort el nem ért gyermekek szellemi és testi ápolása
végett.
2-6
éves gyermekek .veendők fel, ha be vannak
, Az óvodába
oltva és ragályos betegségben
nem szenvednek.
A táplálásért
A községi óvodában az ápolás és oktatás díjtalan.
mérsékelt
díj szedendő, de szegény gyermekek ingyen kapják azt is.
Tanítható:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
1 Minden
gyermeknek
saját vallása szerinti imádkozás.
2. Korához mért test gyakorlat 3. Enek 4. A negyedik életévet betöltött
gyermekeknek
olvasás, vonalo, rajz, és némi fejbeli számvetés.
igazgató-tanítója
lehet férfi éS24. életévét
betöltött
A kisdedóvoda
nő, ha okleveles tanító és óvodában félévig működött. Az óvodában alkalmazandó
rendes- és segédtanítóknak,
cselédeknek
számát, a helyi
viszonyokhoz mért fizetését az illető. megyei iskolatanács határozza meg.
A rendes tanító fizetése azonban' 300 frt és lakásnál kevesebb nem
lehet. A r. tanítókat az iskolaszék választja,"
a segédtanítót
a megyei
tanfelügyelő
nevezi ki. A cselédeket az óvoda gondnoka fogadja.
A községi (járási) orvos hetenként
meglátogatja
az óvodát, megvizsgálja a gyermekeket,
az egészségügyi rendszabályok
iránt az iskolaszék elé javaslatot
tesz s ha az iskolaszék az orvos javaslataira és jelentéseire kellően és azonnal nem intézkedik, az orvos jelentse be ezt
azonnal a megyei tan felügyelőnek. Az orvos az óvoda pénztárából tiszteletdíjat kap.
A községi kisdedóvoda berendezését
s a bennök szükséges ápolás
és oktatás rendjét a közoktatásügyi
miniszter határozza
meg időnként
kibocsátandó
rendeleteiben .
Az óvoda oktatási nyelve a gyermekek többségének
nyelve; a
kisebbség részére, ha legalább 30 gyermekből áll, segédtanÍtót
kell tartani, ki aztán anyanyelvükön
tanítsa őket.

*

*

*

Mindnyájan
tudjuk, hogy az 1868. évi XXXVlII.
t.-czikkből
a
a kisdedóvásról
szóló
rész teljesen kimaradt. A 25-öS bizottság, mely
Eötvös javaslatát
átalakította:
ca kisdedóvodák
üdvös és szükséges
voltát elismeri s forrón óhajtja elterjedésüket,
de nem tartja azokat a
tulajdonképeni
tanításkörébe
s a közoktatási
tanintézetekről
szóló törvényjavaslat
keretébe foglalhatóknaks
. Annyi bizonyos, hogy ennél az
mellőzésére
a
oknál sokkal inkább hatottak
az óvodák rendezésének
n.emzetiségi és felekezeti küzdelmek és a féltékenység, mely résen állott

az állam hatalmának
növelése ellen. Eötvös beletörődött
a változhatatlan ba; sokat engedett, mert mindent feláldozni nem akart. A törvény
a kisdedóvodák
nélkül szervezte
népoktatásügyünket.
Ekkor
Várady
Gábor, a kisdedóvásügy
egyik kitünősége, az indítványozta, bízassék meg
a vallás és közoktatásügyi
miniszter, hogy <úgy a kisdedóvodákról,
valamint egy országos kisdedóvó-képző
intézet felál1ításáról, addig is pedig
a pesti orsz. kisdedóvó-képezde
s a kisdedóvodákat
Magyarországon
terjesztő egyesület
segélyezésére
nézve külön javaslatot
terjeszszen a
ház elé>. Eötvös egész felelete ennyi volf a hévvel megokolt indítványra:
«En elfogadom •. Ez a két szó, mely hallgat arról, hogy' a kisdedóvodákat, a népnevelésügy
alapintézeteit,
a javaslatból
kitörölték,
a maga
némaságával bizonyítja, mennyire fájhatott ez a tény a népoktatásügyet
teljes egészében
szervezni
akaró Eötvösnek ; másrészt
e rövid felelet
azzal, a mit mond. tanuskodík ama rendíthetetlen
bizalom és törekvés
mellett, melylyel Eötvös
a kisdedóvásról
szóló
törvény megalkotását
középtanodai
okhitte és akarta. S 1870. április 7-én az egyetemekre,
tatásra vonatkozó törvény javaslatokkal
együtt benyujtotta
a képviselőházhoz a kisdedóvodákról
szóló törvény javaslatát.
Mint az indokolásban
önmaga
mondja:
«Az óvodák
egyfelől
ápolo, de másfelől
a népiskolai
elemi oktatásra
előkészítő
intézetek
lévén, törvény javaslatomat
jelenben is ugyanazon
elvek szerint kellett
szerkesztenem,
melyeken az 1868. XXXVIII.
t.-cz. alapul» Az önálló
törvényjavaslat
tehát alapjában nem más, mint az 1868. évinek kibővítése, külön javaslattá
kodifikálása.
(E javaslat V. fejezetre oszlik. Az I. fejezet 3. §-baii .Az óvodák
feladata
állíthatása
és az óvodai neveltetés szabadsága-ról szóL A II.
fejezet a 4-25.
§-ig a .Községi.
megyei s állami óvodák» szervezetét
állapítja meg. A Ill. fejezet a 26-32.
§-ig az «Ovodai képez dét s szervezi. A VI. fejezet a 33-35.
§§-okban a «Hitfelekezetek,
tarsulatok
s
egyesek ál-tal állított
óvodákv-at
szabályozza,
Az V. fejezet végül a
36 és 37. §-ban a fe1ügyeletről s a törvény végrehajtásárólintézkedik.)
é» tapasztalata
s érlelő hatása sok tekintetben
előnyösen
De a kétvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
meglátszik a javaslatori. A községek mellett ott vannak fentartokul
a vára hazai hitfelemegye és az állam; nincsenek kizárva, természetesen,
kezetek, a társulatok
és egyesek sem. Az állam nemcsak
maga tart
fenn óvodákat, de segélyezi is a többi fentartókat.
Az óvoda állítására
kötelezhetö
községek körét tágítja, azokkal,
melyeknek
községi elemi
iskolájok nincs s évi adójok tizezer frt. Az óvoda költségeire
30/0-os
potadó kivetését engedélyezi. Szegény községek nek jogot ad oly óvodák
tartására, melyekben
a gyermekeket
nem okleveles, de különben
arra
való egyének testileg gondozzák, szellemileg ápolják;
mely. óvodáknak
tehát nem feladatuk a gyermekeket
az óvas mellett
«ügyességüknek
s értelmüknek
koruk hoz mért fejlesztése által az elemi népiskolai
tanminiszteri
folyamra előkészíteni •. Szervez fi- és nő-e óvodai képeadékettantervvel, két osztálylyal,
mintaóvodával
s legalább négy tagú tanári
gyermekkarral. - Az óvodai foglalkozások
közé iktatja a «Fröbel-féle
kertekben alkalmazott
játékokat»,
megjegyezvén
az indokolásban, hogy
<Ai. óvoda (habár másodsorbau)
fejlesztő intézet is lévén, a kis gyer-

mekek korukhoz mérten némely oly foglalkozásra
és ügyességre
taníthatok, melyek nem didaktikai
oktatás
által is elsajátíthatók,
ilyen pl.
az ének, a testgyakorla tok és a Fröbel-féle gyermekkertekben
alkalmazott
némely oly foglalkozás,
melyet a tapasztalás a kisdedeknél
is czélszerűnek bizonyított
(a Fröbel és Köthler-féle
játékoknak
nem mindegyikét
számítom ide)» ...
Ezt a javaslatot
az országgyűlés
nem is tárgyalta.
Pedig nagy
alkotója mennyi reménynyel,
milyen előrelátó gonddal csüggött rajta 1
Már póthitelt is kért, hogy e törvény
értelmében
óvodákra
60, egy
óvóképző-intézetre
meg 40 ezer forintot
fordíthasson
még 1870' ben.
Ha e tervek valóra válnak, a fejlődés mily magas fokán állana most
kisdedóvásügyünk
s mennyit nyert volna vele a népnevelés.
a nemzet:
ki tudná azt csak kiszámítani is? De az, ki abban látta dicső tettekben
gazdag életének legnagyobb
munkaját
és sikerét ha a népnevelésügyet
teljes egészében szabályozhatja ; ld lángeszének legtisztább fényével, saivének minden melegével, teremtő erejének összes hatalmával
ezt a mezőt
akarta virulóvá, gyümölcsözővé
tenni: nem érhette el azt az örömöt,
hogy a népnevelésügy
alapját, a kisdedóvásügyet
törvényesen szervezze.
Es mi nem nyomhatjuk
el benső megilletődésünket,
látva, mint teszik
sikertelenné
a kedvezőtlen
körülmények
nemünk egy-egy
herosának
örök tiszteletünkre méltő s legnemesebb vonzalmunkkal kísért küzdelmeit.

*

*
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Habár Lethe választja is el a férfit élete első korától:
csak
az lép ki a túlsó parton,
ki az innensőrt
beszállt,
arany, ha salakját,
salak, ha aranyát vevé el nevelése». (Karthausi.)
Ez a meggyőződés
buzdítson
ama kitartó munkára,
melylyel a nevelés terén Eötvös eszméinek
megvaJósításáért
harczolunk. S a nevelésnek
ama kétélű haés salakká
egyiránt teheti a kisdedet : gyűjtsön
talma, mely aranynyá
együvé minket a munkások
sorába,
kik rendíthetetlen
hittel és a lelkesedés
erejével küzdenek halhatatlan
eszmék győzedelmeért.
S ki tagadhatná,
hogy Eötvösünk
legméltóbb
emlékjele:
a szeretet munkájának diadala. Azé a szereteté,
mely olyan a nevelésben, mint a kikel et
napsugára:
szabaddá tesz, életre kelt, nevel és az öröm józan derűjét
árasztja
szerteszét.
Azé a szereteté,
mely itt munkálkodik
a ma ünneplő egyesületben
s tettre szőlit
Eötvös nagy nevével és itt élő szellemében.
Tettre
szólít; vajha egy se volna köztünk,
ki munkába ne
állana 1.
Hiszen ő mondá: «Legboldogabb
az, kinek legtöbb dolga van a
világon c. (Nővérek.)
Tehát előre, dolgozzunk IMLKJIHGFEDCBA
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A cMagyarországi
tanítók Eötvös-alapját
gyüjtő és kezelő országos bizottság> az 1894. évben befolyt tiszta jövedelemből
és a »Tan ítők
háza» alaptőkejének
189S-dik évi 500 forintnyi
kamatjából
néhány
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száz és több ötven frtos ösztöndíjat
és segélyösszeget
alkotott s ezennel
felhívja az ezen ösztöndíjakra
és segélyösszegekre
jogos igényt tartható
egyéneket,
hogy e jótétemények
elnyerése czéljából az «Eotvös-alaps-or
kezelő és gyüjtő
országos
bizottsághoz
intézendő,
folyamodványaikat
Lakits Vendel egyesületi
titkárhoz
(Budapest,
VI. Ersek-útcza
3. sz.)
legkésőbb
f. évi július lO-kéig küldjék be.
Ugyancsak
a fentnevezett
bizottság hoz intézetidők
az, «Eötvösalapv-pal
szoros kapcsolatban
álló Zirzen janka-, Léderer
Abrahám-,
Orley János-, Rökk
Szilárd-,
Rökk
Pálo, Jordán
Ferenczés Péterfy
Sándor-féle
alapítványok
50- 50 frtnyi jótéteményeinek
elnyerese "czéljából benyujtandó
folyamodványok
is.
1. A magyarországi
tanítók
«Eötvös
alap s-jának, valamint
a vele
szoros kapcsolatban
álló alapítványoknak
jótéteményeiben,
ösztöndíjaiban
és segélyösszegeiben
csak azon egyének
részesülhetnek,
a kik az «alap s
szabályainak
1. §-a értelmében
az e Eötvös-alap s rendes tagjaiul felvétették magukat,
kik az egy frtnyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
i tagsági
évdíjat
már legalább is öt ízben
beszolgáltatták,
vagy a kik a 20 frt örökös tagsági tőkét teljesen befizették; avagy azok, a kik az elhunyt rendes tagoknak
özvegyei vagy árvái,
esetleg
kenyérkeresetre
képtelen,
nyomorék
utódai. Az «Eötvös-alap
s
rendes .tagjai közé számittatnak
azon magyarországi
népiskolák.
tanítóképző-intézetek,
polgári és felső népiskolák,
kisdedóvodák
és gyermekkertek tanítói, tanárai és nevelői, illetőleg tanítónői,
valamint
a népoktatási kir. tanfelügyelők
. és tanfelügyelőségi
hivatalnokok,
a kik az
«Eötvös-alapv-hoz
az egy forintnyi
évdíjat
rendesen
beszolgáltatták,'
avagy a 20 frtnyi tagsági tőkét befizették.
Senki
sem részesülhet
az c Eötvös-alapjótéteményében,
a ki
ahhoz nem járult az alapszabályokban
előirt mértékben.
2. Néhány
lOO frtos és több 50 frtos ösztöndíjra
hazai egyetemeinken tanuló
olyan, ifjak folyamodhatnak,
a kiknek szülei az «Eötvösalap. -nak rendes tagjaiul felvétettek
és kötelezettségeiknek
eleget tettek.
3. Néhány
100 frtos és több
50 frtos ösztöndíjért
pályázhatnak
a
hazai tudomanyi
égyetemeken,
akadémiákon,
tanító- és tanítőnő-képzőintézetekben,
középtanodák
felsőbb osztályaiban,
polgári iskolák V. és
VI. osztályaiban
tanuló azon növendékek,
kiknek szülői az «Eötvös-alap enak rendes tagjaiul feivétettek
és kötelezettségeiknek
eleget tettek. A
pályázatból
az ezen pontban
fel nem sorolt azon tanintézetek
növendékei
sem záratnak
ki, a melyek tanulóiktól
a felvételnél megkövetelik,
hogy
a középtanodák
vagy polgári iskolák négy alsó osztályaiból
bizonyitványokat mutassanak
fel.
4. Az 50 frtos segélyösszegért
folyamodhatnak
akiérdemüit.
de
kellő nyugdíjban
nem részesülhető
rendes tagok, a rendes
tagok özvegyei, árvái és keresetre
képtelen
nyomorék
utódai;
rendes
állomáson
levő tagokat
az -Eötvös-alap»
csak hoss. asan tartó betegség
beigazolása esetén segélyezhet.
5. Az «Eötvös-alap.
ösztöndíjaiért
folyamodók
mellékelni
tartoztanévrői
szőló
iskolai
bizonyítványaikat;
b) a
nak: a) 1892-93-dik
jelen 1893-94.
évről szóló bizonyítványt;
az illeték es tanári
karnak
ajánló levelét, melyben ki legyen tüntetve,
hogy részesül-e
folyamodó

valamely
ösztöndfjban
vagy segélyben;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
c) azon iskolai hatóságnak
és
tanítóegyletnek
vagy testületnek
ajánló levelét, melyhez szüleik tartozd) azon okmányt, mely igazolja, hogy folyatak, illetőleg tartoznak;
modó szülói az e Eötvös-alap s rendes tagjai közé tartoznak vagy tartoztakés
az alap iránt való kötelezettségeiket
pontosan teljesítették.
az illetékes
6. Az ösztöndíjakért
folyamodók
folyamod ványaikat
tanintézet igazgatósága
útján küldjék az e Eötvös-alap eot kezelő és gyűjtő
bizottsághoz.
.
7. A segélyösszegekért
folyamodók kérvényüket
az illetékes tanítóegyesület elnöksége vagy az iskolai hatóság útján tartoznak
beküldeni;
illetőleg
orvosi bizonyítványt,
b) az ilmellékelni kell: a) szegénységi,
letékes
tanítói egyletnek
vagy az iskolai hatóságnak
ajánló levelét
és
c) azon okmányt,
mely igazolja,
hogy vagy maguk, vagy övéik az
«Eőtvos-alap
s
rendes tagjai közé felvétettek
és kötelezettségeiknek
az
értelmében
pontosan
eleget tettek.
alapszabályok
8. Az «Eötvös-alap»
rendes tagságáról
szóló igazolványt
esetleg
mellékeli a
az alap pénztárnoka
és elnöke
állítja ki és hivatalból
folyamodványokhoz.
9. Oly egyének, kik csak ezen pályázat
hirdetése
után lépnek
az «Eötvös-alap
s rendes
tagjai közé, a jelen
1894. évben még nem
tarthatnak
igényt az alap jótéteményeire.
.

10. Az «Eötvös-alap»
jótéteményeiért
folyamodók
közül előnyben
részesülnek
azon rendes
tagok,
a kik az intézetnek
már régebben
rendes tagjaivá lettek. Figyelembe
veendők
azon új tagok
is, a kik
négy évi rendes egy frtnyi évdíjakon kívül a 20 frtos örökös
tagsági
tőkének legalább a felét az alap központi pénztárába
hiány nélkül beszolgáltatták.
Ez idő szerint még, a kik már három ízben részesültek
az alap jótéteményében,
nem számíthatnak
sem ösztöndíjra. sem segélyösszegre.
1 I. Az
- Eötvös-alap s-pal szeros kapcsolatban
álló alapítványok
jótéteményeit
azoknak
szolgáltatja
ki a bizottság,
a kiket a jogosult
folyamodók közül az illető jótéteményekre
az alapítók méltónak találnak.zyxwvu
12.
A magyarországi
tanítók
«Eötvös-alap s-jával
kapcsolatban
álló cGyertyánffy
Istvám-féle
alapítvány
50 frtnyi segélyösszegét
az
«Eötvös-alap
jótéteményeinek
kiosztásával
meghatalmazott
orsz. bizottság az alapító levél. értelmében
csak oly tanítóknak, illetőleg tanítónőknek, esetleg ezek tanuló gyermekeinek
adományozhatván,
a kik az
~Eötvös-alaps-nak
rendes tagjai, a kik az 1 frtnyi tagsági
évdijat már
legalább is öt izben beszolgáltatták
vagy akik a 20 frtnyi örökös tagsági tőkét teljesen
befizettek
és a kiket
ezenfelül
az « Erdélyrésai
közművelődési
egyesület»
saját szempontjából
véve is kiválóan érdemesnek ajánl a megjutalmazásra:
ezennel felhívjuk az ezen segélyösszegre
igényt tartható
kartársakat,
hogy kellően
felszerelt
folyamodványaikat
folyó évi július l-ig az e Erdélyr észi Magyar Közművelődési
egyesület»
központi .választmányahoz
(Kolozsvár)
ajánlás végett nyujtsák be.

13. Az «Eötvös-alap»
folyó évi .augusztus havában

kérvénycit
jótéteményeiért
folyamodók
tartandó
országos oszté-bizottság
intézi

a
el.

14. A folyamodókat
az eredmény felől az «Eötvös-alap a-ot kezelő
és gytijtő orsz. bizottság elnöksége f. évi szepternber 1-ig fogja értesiteni.
Budapest, 1895. február z-án.
Zichy Antal tiszteleti elnök: Péterfy Sándor
elnök; Jeny József
és dr. Göőz József alelnökök:
Lakits Vendel titkár;
Roller Mátyás
pénztárnek.MLKJIHGFEDCBA
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Államokban'

Az amerikai műveltség
sajátossága
onnan ered, hogy egy már
előrehaladt művelődés vert ott gyökeret,
hol fejlődésének
semmi sem
állott útjában. A nagy Unió szűz talaja szoJgáltatta
amaz anyagi jólétet, mely a haladásnak lendületet
adott,' olyannyira,
hogy az Egyesült-Államok
a vén Európát az emberi leleményesség
és talál é onyság
fölhasználásában és értékesítésében
túlszárnyalták.
A történeti
folytonosság nem emel ott gátat az intézmények
rohamos fejlődésének, elő-·
ítéletek nem korlátozzák a társadalmi életet. Ebben a nagy hangyabolyban nyüzsgő' élet van; mindenki serénykedik,
munkálkodik a saját
Idvezítésére
és az összesség javára. Ebben a szabad államban mily szerepe van a nyilvános
iskoláztatásnak ? Mennyiben
avatkozik
bele az
állam? A szabad alapon miként fejlődött az oktatás? Ezen kérdésekre
művelődés
csemeadnak feleletet a következő sorok. Az északamerikai
téje az angol művelődésnek.
Az angol elem fölszíjja az összes idegen
elemeket és egységes
nemzetet alkot. Az idegen népfajok utódjai már
nyelvben, szokásban, sőt külsőben is teljeseri áthasonultak.
,
Az Unió iskolái is a fajfejlődéshez
alkalmazkodtak.
Atvették
az
de saját nemzeti jelleggel
fejlesztették.
Az
angol oktatás mődszerét,
Unió nyilvános iskolái tisztán amerikai jellegűek. A «Public School. és
«Common School. egységes rendszer szerint fejlődtek. Ezek az Egyesült
Államok tulajdonképeni
nyilvános iskolái.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
A nyilvános
iskolák minden nöA n y zl v á n o s z' s k o l á k j e n t a r t á s a .
vendéket ingyenes oktatásban
részesítenek.
Tandíjat
még a főiskolákban sem fizetnek (Highs Schools.) A költségeket,
melyekből ezen iskolákat fentartják,
külön kivetett
iskolaadóból
és községi
pótad6ból
födözik. Egy csekély része az iskoláknak alapítványokból
tartatik fenn,
Az oktatás költségei 1890-ben 143. 110,218 dollára rúgtak. Ebben benfoglaltatik 97 millió községi pótadó és 26 ni. államsegély. Az iskolaadót
minden lakó, a ki önálló s keresetképes.
fizeti. Az adót az iskolába
járó tanulók arányában
vetik ki az egyes kerületekre.
Fejenként számítva minden lakó 2' 120 dollárt
fizet. Tekintve,
hogy az Egyesült
1 Az adatok a következő
műből vannak merítve:
R e a 1 g y m n asi u m sin
Alt O n a. 1894.
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Allamokban
közvetett adókon
és bizonyos illetékeken
kívül jövedelmi
adót nem fizetnek, ezen összeg nem túlságos magas, mert Poroszországban minden lakóra majdnem egyenlő összeget vetnek ki. _körülbelül 6
és fél márkát.
A kath. egyház a nyilvános iskolák intézménye
ellen foglal állást.
12 millió kath. ellenfele a public schoolnak. Ok első sorban azt köve. telik, hogy az iskolaadót eltöröljék.
Az utolsó chicagói kiállításon az
-iskolák kiállítását az : egyes államok
szerint, a katholikusok
felekezeti
iskoláik kiállítását egyházmegyék
szerint rendezték. A katholikusok
az
iskolákat tisztán saját költségükön
tartják fenn.gfedcbaZYXWVUTSRQPONML
A z z" s k o l á k l á t o g a t á s a .
T a n k ó l ~ l e ze t t s e g . Elvileg tankötelezettség
áll
fenn. A közoktatási törvény a kényszert azzal indokolja, hogy az állam
jogában áll a szülőket arra kényszeríteni,
hogy gyermekeiket
nevelés.
ben részítsék,
mert a nevelés és o~tatás képesíti majd az ifjakat arra,
lehessenek.
Tényleg a tankötelehogy szabad állam szabad polgárai
zettség csak 27 államban van érvényben.
A déli államokban nem tudtak a törvénynyel
megbarátkozni
Minden héten csak öt szorgalmi nap van. Az éjszaki államokban
a szorgalmi idő évenként
166 napra, a déliekben
ellenben csak 88
napra terjed. A legtöbb
államban
a kötelező
iskolalátogatás
hat
évre terjed, de csak az éjszaki államokban
tartják meg. -A déli államok az oktatásügyben
messze mögötte maradnak az éjszaki államoknak.
Azon szülőket, kik gyermekeiket
az iskola látogatásara nem szorítják, 15-20
dollárra terjedő pénzbirsággal
büntetik. A szegény, keresetképtelen
szülőket felmentik ezen birság alól.
A panasz általános, hogy a kötelezettség
törvénye holt betű.
Educationvan megA törvény végrehajtásával
a e Compulsori
bízva. Az iskolák igazgatói
ezeknek szolgáltatják
ki a tankötelesek
és vagy személyesen.
vagy hivatalnok
segítségével
hatnévjegyzékét
nak a szülőkre. 1892-ben Chicageban
12906 esetben jártak el. 1306
esetben sikertelen volt a közreműködés, 7592 esetben sikerrel jártak el,
4008 esetben pedig csak ideiglenes javulás állott be. New Yorkban 12
hivatalnok áll a «Cumpolsori Education» rendelkezésére.
Az eljárás a következő.
Ha a növendék
egy hónapban
2 napra
engedély nélkül elmarad, a szülőket írásban figyelmeztetik.
Ha 3 napra
marad el, az iskolából ideiglenesen kizáratik
mindaddig,
míg a szülők
a fölvételt nem kérvényezik
és meg nem ígérik, hogy gyermeküket
ezután rendesen járatják iskolába. 1892-ben 3670 gyermeket tiltottak el
az iskolalátogatásától,
rossz magaviselet
miatt csak [64-et. Iskolát a
gyermek nem változtathat,
mert elveszti a tandíj mentességet.
A nagyobb városokban az iskolától eltiltott és -ennek következtében
csavargó
gyermekeket
a menházba
viszik. De némely törvényszék
az eljárást.
törvenytelennek
mondja. Az eredmény mégis egészben
nem ,kedvező,
mert az iskolaköteles
gyermekeknek
csak 64%-a jár rendesen iskolába.
F i ú k l s l á n y o k k ő zö s o k t a t á s a .
(Coéducation.)
A amerikai nyilvános
iskoláknak egyik általános sajátsága
a fiúk és leányok közös oktatása
a Primary, Grammar és High Schoolban,
tehát az elerni-, 'közép- 'ls
felső iskolákban is. Különös
kép, mikor nemcsak
12 és 13 éves
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fiú, és leány-gyermekeket
lát az ember
együtt,
hanem még' r6 évese
ket is sor- 'és rendgyakorlatokat
végezni. De a fiú- és leánynövendékek elkülönített
székeken ülnek és a tanító rendesen
nő.
Midőn a tanügyi
kormány
több mint 300 várostól bekérte a két
nembeli közös oktatásról
szóló véleményeket,
a többség a kőzős oktatás
mellett nyilatkozott.
AHGFEDCBA
e coéducation
s megmaradt
tehát továbbra
is, rnit a kormány azzal
magyarázott
meg, hogy ha arra vagyunk
hivatva,
hogy együtt éljünk,
akkor nevelésunket
is e szerint kell beosztani.
A különvált
nevelés
megzavarja
a természetes
háztartás
rendjét.
A fegyelem
az iskolában
nem oly szigorú, mint Németországban
önvagy mint nálunk, ez ellen úgy a szülők, mint a már ifjú korukban
állóan gondolkodó
tanulók is tiltakoznának.
.A tanító kötelessége
oktatni, a növendék
dolga a feladatot
megcsinálni.,
ha nem .halad, ez az
ő kára,» Így szólt egy new-yorki
fiatal tanuló,
Es ebbe a tanítók
is
belenyugoszoak,
annyira respektálják
Amerikában
az egyéni szabadságot.
Szabadságbüntetések
ott ismeretlenek
s ha az intés nem használ, az
kizárni ; a tanigazgatónak
jogában
áll a fegyelmetlent
egy hónapra
ügyi hatóság végleg is kizárhatja
az 'ellenkező
tanulót.gfedcbaZYXWVUTSRQ
T a n tá r g ya k.
A tantárgyak
a nyilvános
népiskolákban
mindenütt
egyformák,
különben
a tanuló ifjúság nem változtathatna
intézetet.
de
az állam bizonyos követelményei
minden polgárnak
műveltsége
iránt is
szükségess é teszik az oktatás
és a tantárgy ak egyöntetűségét.
Azért a
nyilvános iskolákban
mint tantárgyak
szerepelnek:
olvasás
az olvasókönyv alapján. A középső
osztályokban
az olvasókönyv
főleg a természettudományok
köréből
tartalmaz
olvasmányokat,
mert a néppel a
mindennapi
élet törvényeit
kell első sorban megismertetni.
Az amerikaiak gyakorlati
természetűek.
azért az iskolában
is a hasznosat
elébe
és érzületet keltő tantárgyaknak.
Nem azt kérdezik:
'teszik a lélekemelő
mit tanultál?
hanem azt: mit tudsz?
mire vagy képes?
A gyakorlati
tantárgyakhoz
az anyanyelv
is tartozik.
Olvasás-,
írás-, helyesírás
és
nyelvtanra
fordítják
a tanóra felét,
Harmadik
helyen áll a számtan heti 5-6 órával. Tulajdonképpeni
nyelvtant csak a két felső osztályban
tanítanak.·
Az abstractiót
tehát
sokkal későbbre
halasztják,
mint rni, kik a nyelvtant,
bár inductiv mődon, már a második osztályban
kezdjük.
Algebrát
és mértant
a 6 osztályú
népiskolában
nem tanítanak,
de a természetudomány
elemeit az elsőtől egész végig.
A m ó d s ze r é s a t a n k ö ·n y v . (Textbook.)
Az amerikai módszer sok-ban lényegesen
különbözik
a mienktől;
ott a főgondot
a tananyag
mechanikai elsajátítására
fordítják, tehát ott vannak
vele, hol mi voltunk a pestalozziánusok
fellépése
előtt.
A tanítás
menetét
nem is
határozza meg.
annyira a tanító, mint inkább a tankönyv, el «textbooks
Ezt könyv nélkül megtanulják
é s az egyes penzumokat
naponkint
kikérdezik, azaz a gyermekkel
fölmondatják.
Tehát
nem a gondolkozó
tehetség fejlesztését
czélozzák,
hanem
azt, hogy a tanuló
a tanult
tananyaggal szabadon rendelkezzék.
A rendszer hátrányait
a «Comissioner~·
ismeri ugyan,
de azért mégis megvédelmezi.
A «texbook-rendszer»
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módja nagyon megkönnyíti
az oktatást,
mert a tanuló
tudja,
hogy
a
kijelölt szövegen
kívül nem kérdeznek
az iskolában
semmit,
tehát a
gyenge elméjű is szépen elkészülhet. Igaz, hogy ezen methodus
mellett
főleg az emlékezőtehetséget
veszik igénybe, de az eljárás fegyelmezi az
elmét és az akaratot
is. Nálunk
ez a rendszer
már rég meghaladott
álláspont
és ha mégis kivételképpen
meghonosodva'
látjuk
valamely
iskolában,
azt méltán ítéljük.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
A t a n í t ó k é s t a n í t ó n ő k . «A
milyen
a tanító,
olyano az iskola,»
ennek a közmondásnak
igazságát
a köztudat
már régóta
elfogadta,
azaz, - a tanító egyéniségéből
következtetünk
az iskola állapotára.
Amerikában
az iskolák,
nem rendelkeznek
kellően
képesített
tanerőkkel,
azért a közoktatás
is nagyon gyenge lábon áll, A gyermek
az iskola, ban csak a mulhatatlanul
szükséges ismereteket
sajátítja
el, a szakképzést pedig a kifejlett társadalmi és közgazdasági
élet adja meg, Ha valaki
\ felsőbb tudományokban
akarja magát
tökéletesbíteni.
átjön Europába.
Az említett
tanítóhiányhoz
hozzájárul
még azon körülmény
is,
hogy túlnyomóan
tanítónők
kezébe .van letéve az oktatás
gyakorlata,
ami magában
véve meg nem volna oly nagy hátrány,
ha a nők képzőben nyerték
volna oklevelüket,
Képzőkben
látszólag
hiány
nincs.
,Van 135 nyilvános
és 43 magántanítóképző,
összesen 34440 növendékkel, de ezek egy-két évi látogatás
után már elhagyják
aképzőt,
hogy
oklevél nélkül keressenek
alkalmazást.
Ezt rendesen
el is nyerik, -de
nyílik, az iskolát ott hagyni, vagy jobb almihelyt valami jó alkalom
kalmazással
elcserélni,
távoznak
és a tanintézetek
kénytelenek
új tanerők után nézni. E miatt megállapodott
tanítási gyakorlat
a nyilvános
iskolákban
ki nem fejlődhetik
és az egész oktatás folyton
a kisérletezés
hibájában
leledzik.
363'935 tanító közt volt 125'602 férfi, vagyis 34' 5% és 238'332 nő,
vagyis 65'5%'
Ezeknek
fizetése átlag 950-660
dollár közt ingadozik:
e Ez a fizetés> mondja a miniszteri jelentés,
«oly csekély, hogy nem érezhet
a tanító magaban kedvet, hogy hűmaradjon
hivatásához, mert egy takács is
megkeres
annyit és e mellett
a tanítónak
még nyugdíj igénye sincs.s
Ilyen a közoktatás
állapota az Egyesült Államokban
és mégis azt
tapasztaljuk,
hogy
ott hatalmas
társadalmi
és kezgazdasági
élet fejlődött és fejlődik, mely messze túlszárnyalta
a vén Európát
és ennek
az oka az, hogy a polgárok
nem az iskolában,
hanem
a mindennapi
élet porondján
tanulnak
és művelődnek
Nagy-Kanizsa,
1895.
D r . V zl l á n y i b e n n ' k . MLKJ

t a n í t ó - és t a n í t ó n ő k é p z ő és képesí tése . Franezíaországban,' ,

A z e le m i is k o la i ta n fe lü g y e lő k ,
in té z e ti
ig a z g a tó k
kínevezése

Ész rev éte 1 e k.
Bemutattam
azon intézk edéseket,
felügyelők
s a tanítóképző
iga~gatók
1

L, a januári

füzet,

e

Ismertetések

melyek Francziaországban
k~pesítésének
tárgyában

s , czímü rovatát.

Szerk,

a

tanfogana-
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tosak. Valószínű.
hogy
ez még nem minden, a mi ez ügyben ott történt; a Revue 1893. évi ápril havi számában
megjelent
czikk bevezetése egy oly rendeletre
hivatkozik,
melyről nincs tudomásom:
de ha a
közlött
okmányokban
felsoroltaknál
egyéb
mi sem történt
volna, már
ez eléggé
tanúskodik
arról," hogy a francziák
mind a tanfelügyelői,
mind a tanítóképző
igazgatói
állást a legkomolyabban
veszik. Allítsuk
«b.)
Népiskolai
csak ezzel szembe azt, a mi nálunk ez ügyben történt:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanfelügyelők
és segéd-tanfelügyelőktől
kozépiskolai
vagy tanítóképezdi
r
tanári, polgári vagy népiskolai
tanítói képesítés
vagy valamelyik
egyetemi tanfolyam
bevégzése
kívántatik ». (1883 évi I. t ez. a köztisztviselők minősítéséről.
8. §.)
Nem kell-e arczunkba szöknie a szégyenpirnak,
ha e semmiséget
egy
öntudatos
nemzet
ilynemű akcziójával
szembe állít juk. Ott azt látjuk,
hogy a legszigorúbb
határozmányokkal
körulírt
előképzettséggel
birók
a szóban forgó tisztes áilásokra,
a kik
k őzül és csak azok juthatnak
arra-valóságukat
különlegesen
is képesek
egy vizsga által kimutatni;
hogy pedig ezen vizsgákat
mily szigorral ejtik meg, erre nézve csak
azon tényre
bátorkodom
utalni, hogy
1883-ban 79 jelölt közül csak
14-et képesítettek.
A mi képesítési törvényünk
szerint pedig ~ legalább
a tanfelügyelőség
nálunk boldog boldogralannak
nyitva áll. Bocsánat 1 Még sem egészen!
Nálunk is kell valami kvalifikacziő,
de azt nappal nem lehet említeni,
mert miatta
még jobban kellene magunkat
szégyenlenünk,
mint az említett .törvényezikkért
Igazán oly sok elszomorító
történt, különösen a régebbi időkben, a
tanfelügyelői
állás ok betöltésenél.
hogy majdnem
hajlandó az ember
azon mondaknak,
melyek
erre nézve közkézen
forognak,
hitelt adni.
Álljon
ezek közül
itt egy, talán
a legjellemzőbb.
Egyszer
beállitott a vegzett földbirtokos
a miniszterhez,
~
hogy
melyikhez,
talán
fölösleges megmondani
és állást kér. «Hát mire érzesz, kedves barátom, képességet
vagy hajlandóságotHGFEDCBA
P s kérdi a miniszter.
Erre a folya« Tudod,
barátom,
vadászni
modó nemi gondolkodás
után így válaszol:
szeretek ; N-ben
egyerdőmesteri
állás van üresedésben,
kineveztethetnétek oda.s A miniszternek
nemi kételyei
voltak az iránt, hogy vajjon
a vadászni
szeretés
az erdőmesteri
hivatalra
eleg kvalifikáczió-é ; más
oldalrol barátjan
is segít ni óhajtván,
egyet gondol,
homlokára
üt és
így szól: .Az n-i
tanfelügyelőség
üresedésben
van, írni, olvasni tudsz,
Se non e vero;
az éppen jó lesz neked 1 > S lett az illető tanfelügyelő.
eben
trovato.
De hagyjuk
a tréfát 1 Nagyon komoly, sőt mondhatnám
elszomorító
dolgok ezek. Készülünk hazánk fennállasának
ezredik évét megünnepelni
s a jövő
biztosításának
legszentebb
zálogát, a népnevelést,
hozza nem értő kezekre
tisztelet és pedig annál nagyobb tisztelet
azoknak, a kiket nem illet bíztuk.
Nem czélja a jelen
soroknak
e tárgyban
.kimerító
programmct
nyujtani;
csakis azt kívántam
bemutatni,
hogy mit tett ez ügyben egy
oly nemzet, a mely századokon
át vezetője volt Europának,
a ki még
bukásaban
is birt
annyi lelki erővel,
mondhatnám
önmegtagadással,
hogy a gyűlölség
legégetőbb
napjaiban
is ellenségei hez ment tanulni;
Magyar Tanitóképzö.
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a ki a szorongattatás
napjaihan is millíókat áldozott a jövő biztosítására,
a
népnevelésre.
Jelen soroknak csakis az a czéljok, hogy az illetékes körök
figyelmet: ezen fontos ügyre agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t a n fe l ü g y e l ő k é s t a n í t ó k é p ző i g a zg a t ó k
Mindazonáltal
nem állhatom meg, hogy ahhoz a
k é p e s í t é s é r e felhívjam.
maga!!). részéről is egy-két megjegyzést ne csatoljak.
Midőn b Eötvös József az alkotmány
helyreállításával
a közoktatásügyek
vezetését átvette. tisztában volt azzal, hogy a népnevelésügynek
két főfeltétele
van:
rátermett,
ügybuzgó
tanfelügyelet
és a
szakszerű tanító képzés. A tanfelügyelőségeket
azon férfiakkal töltötte
be, a kik akkor erre a legtöbb
garancziát
nyujtottak ; a tanítóképző
tanárokat
a középiskolák
legkipróbáltabb
tanárai közül
válogatta
ki s
még azokat is alkalmaztatásuk
előtt külföldi tanulmányútra
küldötte.
Kitünt, hogy sokan azok közül, a kik jő
Később a helyzet megváltozott.
elméleti pedagógusoknak
mutatkoztak,
adminisztratoroknak
nem valók.
Talán ennek tulajdonítható
az 1883-ki kvalifikáczionális törvény kiszélesítése. A mi a képzőintézeti
tanárságot
illeti, erre sok ideig minden
képesítést feleslegesnek
véltek. Hiábavaló volt a komolyabb
tanférfiak
minden felszólalása. a tanítóképző
tanárság egész a legujabb időkig minzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
denkinek nyitva volt. Ez azonban nem gátolta az intéző köröket abban,
hogy valahányszor
a tanítóképző
tanárok javadalmazása
forgott szóban,
ezt a tanárok ellen fel ne hozták volna.
Annyit el kell ismernünk, hogya helyzet a nemes lelkű gróf Csáky
idejében sokat javult; a mi azonban nem gátolta a közoktatási kormányt
abban, hogy a temesvári,majd
később a dévai igazgatási kinevezésekkel
ne ejtse ámulatba a tanítóképző tanárságot.
Kartársakról
és pedig áltafel abehegedt
lam is igen tisztelt kartársakról
lévén szó, nebontsuk
1 sebet;
de ez ne akadályozzon
abban, hógy elvi szempontból
ne szokI junk
a dologhoz. Ismeretes, hogy Eötvös szellemének behatása alatt tettek
kísérletet a tanítóképző
tanári képesítéssel.
Ha a képesítés
azon módját
nem találták
czélravezetőnek.
mért nem' próbáltak
mást? Vagyunk-e
mi okai annak, hogy ez ügy több mint inasfél évtizeden hevert?
Azt
is mondhatják, hogy a theoreticus tanárokból
lett igazgatók alkalmazása
s z o m o rú
tapasztalatokat
szolgáltatott.
Lehet, hogy egyes kivételes esetek ezt igazolták;
de azt szintén a legnagyobb
határozottsággalmerem
állítani,
hogy
a pusztán
adminisztratív
képzettségű
igazgatók
alkalmazása,
ha netalán
ez rendszerré
'válik,
még szomorúbbat
fog
szolgáltatni.
Utóvégre nem fontosabb-e
az intézet pedagógiai
ügyeinek
helyes
írányban
való vezetése.
mint a rovatozás,
jelentések
pontos
beszolgáltatása
stb. Nem akarom én sem az igazgatásban,
sem a ta,nfelügyeletben
az adminisztrativ
oldalt csekélyleni ; de bizonyos, hogy
ha úgy az egyiknél, mint a másiknál a fősúlyt arra helyezzük, akkor a
lényeges helyére a lényegtelent,
a tartalom
helyére az alakot teszszük,
s teremtünk
egy kifogástalan
divatképet.
melyből azonban
a szellem
hiányozni fog.
.
A franczia kormánynak
a szóban forgó ügyben való intézkedéseit
nem azért mutattam be, mintha annak szolgai utánzását kívánnám. Minden országnak;
nemzetnek
megvannak
a maga sajátiagos
viszonyai,
melyeket figyelembe nem venni nagy hiba volna; más oldalról szintén
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Ezen bizottság tagjainak megválasztásában
az elméleti, a, gyakorlati
leülönösen
a vidék
pedagógiára, valamint a tanügyi adminisztráczióra,
szükségleteire tekintettel, figyelem fordítandó.
\
A vizsgálatra csak megfelelő előkészültséggel
és gyakorlati tapasztalattal biró egyéneket bocsássanak.
Az elméleti előkészültség az igazgatói állásra a tanítóképző tanari
,
képesítésből álljon; a tanfelügyelőire
legalább polgári vagy felső népiskolai képesírés.
Szükségesnek látom azon követeléseimet,
hogy a rendes tanárokat
igazgatóvá való kineveztetésükelőtt
megvizsgálják, röviden megmagyarázni.
Ezen követelmény
a maga okát részint a tanítás,
részint az adminisztrativ körülményekben
leli. Mindenek
előtt
elengedhetetlennek
találom, hogy az igazgató a neveléstani tantárgyakat
tanítsa, mert csak
igy lehet az intézet szellemi vezére. Már pedig igen jól taníthat ja bárki
is akár az irodalmi, akár a természettudományi
szakot, de ebből még
nem következik, hogy a lélektan hoz és módszertanhoz is értsen. Azt tehát
előbb tanulnia és tudásaról
bizonyságot kell tennie. - Hogy az adrninisztráczió szintén külön tanulmány tárgya legyen, nem szenved kétséget. Ha
azt az ember előzetesen nem tanulja, később saját kárán kell elsajátítania.
Ennek elsajátításáról
szintén csak vizsga által lehet meggyőződni.
Hogy a tari felügyelői jelöltekről a nép iskolai tanítói oklevélen túl
menő képesítést kívánok. annak oka abban rejlik, hogy alig van már
tan felügyelő ség, melynek kerületében
polgári vagy felső népiskola ne
volna. Miként lásson ily intézetek
belső életébe az, a ki azzal soha
életében nem foglalkozott?
Azon kívül miként lehet egy néptanítóból
lett tanfe1ügyelőnek
a polg. isk. tanító előtt tekintélye, ha tudja, hogy
annak műveltsége az övé alatt áll?
Én a magam részéről a legmelegebben
óhajtom,
hogya
tanfelügyelői karban minél többen legyenek olyanok, a kik oda a néptanítóságból emelkedtek
fel; de más oldalról azt is me;::-követelem, hogy a
mely tanító a tanfe1ügyelőségre vágyik, legyen is meg benne a képzettség
és képesség ahhoz. Sőt éppen ez úton vélem elérhető nek azt, hogy közülök a tanfe1ügyelőségre
legképzettebb ek s a legtehetségesebb ek jutnak.
Mert hisz tudva levő, hogya
felszínen nem mindig a legjava úszik.
E rövid elmefuttatást
azzal zárom be: adja az ég, hogy azt meghallják ott, a hova az intézve vanHGFEDCBA
1
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Az intézet 24. tan évéről D r . B a r t s c h S a m u , az intézet boldogult
emlékű igazgatója,
terjedelmes jelentést tesz. Bevezetésül találjuk a kibővített épület homlokrajzát
és az alaprajzokat
czir.kografiai sokszoro10*

sításban. Mindkettő
világos képet nyujt a nagy épület külsejérőlHGFEDCBA
és
belső beosztásáról. Az épület részletes leírása, a termek méreteinek táblázata és az épület története
után következik a tanszerek gyarapodásénak hosszú kimutatása s a segélyezés ügye, mely utóbbi rovatból felemlítjük,
hogy egyik bajai lakos 1000 frtos alapítványt
tett
képze>
tanulóinak javára.
Az intézet belső életét változatossá
tették a Jókai ünnepély, máremléknapon
tartott'
·czius 15-ike, a Tóth Kálmán-ünnep
és a koronázásí
ünnepélyek.
Az ifjusági önképzőkör
működésének
irányát jelzi az önképzőkörí
ülések részletes tárgysora.
A növendékek
testi neveléséről
eddigi szokásához
híven ezen
értesítő adja a leg kimerítő bb jelentést.
é v végén Császka György
kalocsai érsek is szerenAz intézetetgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eséltette látogatásával.
A
tanári karban nem történt változás. Tanítónövendékek
létszáma
év végén 1. o. 26, II. O. 21, Ill. o, 18, IV. o. 17; összesen 81. Tanítóképesítő vizsgálatot tett' 13, kántori bizonyítványt
kapott 4 jelölt.
A négy évfolyam nak, úgyszintén a gyakorlóiskolának
tananyagán
kívül az értesítő közli még B e ito s ic s B á l i n t tanárnak
márczius 15-én
tartott szép értekezését.'
~MLKJIHGFEDCBA

a
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F ö l d e s Yá n o s igazgató
a megelőző három tanévről számolván
be
értesítőjében,
első helyen meleg részvéttel
emlékezik
meg P. Dávid
Sámuel ferenczrendi
szerzetes zenetanárról.
továbbá
Simon Jukundián
ferenczr. szerzetes rendfőnökröl,
a kit 18 58-baD neveztek ki éz intézet
első igazgatójává.
.
A növendékeket
segélyezte négy hatvan' forintos püspöki, tiz 40
forintos ösztöndíj az erdélyi tanulmányi alapból, két 50 forintos
a tanítók segélyalapjából,
s egy 100 forintos állami ösztöndíj a jövedéki
birságalapból.
A kántorságban
és gazdaságban
valamennyi növendék gyakorolta
magát. Gyakorló iskolául a helybeli elemi iskola szolgált.
Az 1892/3.
évben Szuppán Vilmos min. biztos látogatta
az intézetet. A nem helylaknak. E czélra 3 terem szolgált;
beli növendékek
az internátusban
nappal a tanulók a rajzteremben
tartózkodtak.
A benlakók
csupán
a
.fűtésért és világításért
fizettek évi 6 forintot, élelmezést
pedig a szokásos tarisznyaszer útján nyertek, mely szerint a tanulők
hazulról kapott, saját élelmi szereiket bizonyos háznál megfőzették,
és az ételt az
intézetbe behordták.
A három évfolyamú képzőben tanítottak: P. D á v i d
Sámuel szerzetes (hittan, földrajz, történet, zene), F ö l d e s János igazgató
tanár (pedagógiai és nyelvszak), L a k a t o s Izra, (mennyiségtan term. tudoSZp é J S
Sándor, (rajz, írás). Tanulók
mányok), L a s s io Péter (testgyakorlat),
száma 1891/2. év végén: 58, az 1892/3. év végén: 49, az 1893/4
év
47. Tanítói vizsgálatot
tett a három évben 12, 19, illetővégén:
leg 15.
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Az évenkint rendszeresen megjelenő értesítőbengfedcbaZYXWVUTSRQP
G a ma uf
G yó r g y
igazgató közli a tanév történetét,melyből
kiemeljük, hogy' az ifjúság
részt ~ett az október 6-diki és márczius 1S-diki, a jökai-és
Kossuthünnepeken. Különféle kegyeletes czélokra 46 frtot gyüjtöttek.
Tanári
testület:
G a m m if
György igazgató, rendes tanár (heti 25
István renóra), S z' m kó Endre, rendes tanár (heti 26 óra), Z s a r n o u ic e é y
des tanár (26 óra).
Az ifjúságnak volt önképzőköre pedagógiai és irodalmi iránynyal
és önsegélyző egyesülete is.
A 3 évfolyamú
képző internátusában
a felügyetetet
az igazgató
gyakorolta;
32 tanuló nyert itt lakást, mig a növendékek élelmeztetése évi SS forintnyi díjért a kollégiumi konviktusban
történt.
.
n tan ul
Növendék volt az 1. osztályban 16 rendes és 23 mag
a II. osztályban 8 rendes, és 13m ag á nt a n uHGFEDCBA
1 ó, a Ill. osztályban
13
rendes.és 19 mag
n tan u 1ó. Apadás
a mult évhez képest 7.
A magántanulói
intézménynek
részletesebb magyarázatát
az értesítő nem adja!
Tanítói oklevelet 1892/3-ban 14-en kaptak.
o
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D r . K o vá ts
K á lm á n .
az intézetnek
új igazgatója,
hűképét
adja
az eseményekben
gazdag' évnek.
Első helyen kegyelettel emlékezik meg dr, Májer István püspökről, egyesuletűnknek
tiszteletbeli tagjáról. Változás történt a tanfelügyeletben : dr. R o s ziva l István helyébe dr. K o m ló s s y Ferencz lőn egyházmegyei főtanfelügyelővé,
míg a képzőnek
volt igazgatója,
dr. W a lte r
Gyula, érseki titkárrá neveztetvén ki, dr. K o vá ts Kálmán lett igazgatóvá.
A intézet évközben új, a miniszterivel
egyező tanképesítőszabályzatot
nyert ; saját gyakorlőiskolaval
kibővittetett,
s küszöbön áll a IV. évfolyam szervezése.
Tanári testület:
dr. K o vá ts .Kalman igazgató
(neveléstudomány),
C ze n c ú k János áldozár (mennyiségtan),
F e ke te György
(gyakorló iskola)
F ra nk
István áldozár (hittan, földrajz, történelem), K lin d a Rezső karnagy (zene), K o r á n yi
József (torna), M a jo r János (rajz), M e tzke r József
áldozár (magyar nyelv, teráldozár (ném et nyelv), S c h r e ib e r Aladár
mészetrajz).
Tanítónövendékek
létszáma: az 1 . osztályban:
18, a II. osztályban:
21, a Ill. osztályban:
2S.{ Tanítói olelevelet kapott 27 jelölt. ,

G yőri

k ir ; k a th .

ta n ító k é p z ő .

Az intézet ezen év folyamában jelentékeny átalakuláson ment át, mely
körülményböl kifolyólag d r . K a r á c s o n I m r e igazgató a képzőnek történetét
adja a legutolsó tanévig, melyben a soproni képzőt a győrivel egyesí-

tették, a IV. évfolyam ot és a gyakorló iskolát szervezték és az intézetnek új épülete is elkészült. Jól fölszerelt tanszergyüjternények,
gazdasági,
kertészeti és kántori
gyakorlatok
biztosítják
a növendékek gyakorlati
kiképzését.
A tanári testillet tagjai az igazgatón kívül:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
H a lle r
J. áldozár (vallástan, magyar
nyelv, német nyelv, term.-rajz,
gazdaságtan
2 I óra), d r .
M e r tzc h
J . áldozár (nérnet,
számtan és mértan, természettan,
vegy tan
heti 20 órában), H o lc zm a n n
J. világi (magyar nyelv és irodalom, neveléstan. rajz, írás, háziipar, torna, heti 26 órában), K ö p p l F e r e n c e (zene).
O ve g e s Károly
(gyakorlóiskola).
Tanítónövendékek
száma: az 1. osztályban 24, a II. osztályban 4I,
a Ill. osztályban 26, a IV. osztályban
17, összesen ro8.
A tanítóképesítés
a miniszteri szabályzat értelmében történt, 34
jelölt, közülHGFEDCBA
28
kapott
oklevelet.
A gyakorlóiskola
hat osztályú,
S r.
összesen 24 tanulóval.
(Foly tat juk.)
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Felelet Scherer István úrnak. -

A «Magyar Tanítóképző»
1894 deczemberi
számában
Scherer
István e lapok olvasói előtt ösmert
módon bírálja cA dadogás gyógyítása» czimű munkámat.
Evvel szemben pedig az .0 r vos i Het il ap» m. évi 46. számában, a H ő gye s tanár lapjában, dr. Sze n e s, ösmert specziálista,
úgy nyilatkozik,
hogy a könyv
<elolvasása után csakhamar
tisztában
vagyunk azzal, hogy az egész munka a legalaposabb
ismeretek alapján
készűlt és szerzője nem tisztán paedagógiai,
hanem orvos-paedagógiai
szempotból teljesítette
feladatát ... kifogástalan
módon»,
továbbá, hogy
«az egész munka oly szakemberre
vall, ki az idevágó
irodalom teljes
látottakat
és tapasztalatokat
higgadt kribirtokában lévén, a leülföldön
tikának alávetve, csak azt követi, a mi czélszerű és hasznos és a mondottak
illusztrálására
mindenütt saját bő tapasztalataiból
meríti az instructiv
casuistikát, melyből különben legjobban
látszik a teljes szakképzettség>,
végül pedig, hogy a szerzőnek
«hálával tartozunk, hogy
a magyar irodalmat e szakmába vágó teljes munkával gyarapította.>
Minthogy
Szenes dr. azt állítja, hogy a könyv cel o 1vas ása
utá n» írta meg kritikáját, valóban nem kis zavarban vagyok az iránt,
hogy hol keressem már most a kritika igazságát?
Elfogadjam igaznak talán mégis inkább a Scherer bírálatát,
mert
n á 11 Ó
szerinte «m é get
ére n (a dadogás gyógyítása terén) ke v é s
tap asz tal att al» rendelkezem ? Hiszen kész volnék erre, ha önkéntelenűl fel nem merűlne előttem az, hogy
ö

ISIzyxw
1. Scherer,
a ki magát e téren is szakférfinak
mutatja
be, tudomásom szerint még soha nem is látott dadogó
számára berendezett
tett két ízbeni tanúlmányutamon
intézetet, míg ellenben én külföldön
a legjelesebb osztrák és német ilynemű intézeteket
tanúlmányoztam,
de
nem úgy kivülről ám, hanem olyformán, hogy p. o. a berlini Gutzmannféle beszédfogyatékosok
poliklinikáján
az ott nyert bizonyítvány
tanú2 1 /2
hétig gyak
ori a til a g működtem, vagyis más szasága szerintgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vakkal, hogy oda álltam a dadogók és hebegők közé
és dr. Gutzmann
előtt bemutattam,
hogy az én otthon
sült magyar eszemmel hogyan
szoktam a dadogók és hebegők beszédhibáit
kezelni;
2. hogy Scherer
tavaly télen Budapesten szintén hirdetett dadogók
és hebegők
számára
tanfolyamot.
melyre a saját nyilatkozata
szerint
egy dadogót kapott (G. V.-t, a ki zárójelben megjegyezve most szintén
nálam vesz részt a tanfolyamon),
míg ellenben
én hét év óta foglalezen idő alatt összesen mintegy
180
kozván dadogók és hebegőkkél,
beszédfogyatékost
kezeltem,
az utolsó három
évben pedig már hiv at a l o s kez elé sin api ó t levén köteles vezetni, mai napig 108 beszédfogyatékost
tudok kímutatni.
3. hogy daczára annak. hogy Scherer szerint c kevés tapasztalattal
rendelkezem- , az általa szerkesztett
«Kalauzban» azt írta nehány héttel
cHGFEDCBA
r ény ese n sik e r ű 1t.
ezelőtt. hogy az általam vezetett tanfolyam
(csak nem fizettem tán ezért a reklám ért ?) ;
4. végül, hogy nemcsak Scherer konstatálta a -fényes eredményt»,
hanem ugyanakkor
a «Győgyászats ban (m. évi 46. számban) munkám
ösmertetve lévén, a Kovács tanár lapjában azt olvasom, hogy:
« s z e rz ő
meglepő szép eredményeit
referensnek is alkalma volt látni,
és paedagógiai ügyességét és turelmét
bámúlni,
kiemelendő lévén, hogy szerző
távol áll a charlatániától
és kérkedéstől. >
Mikor sorrendben
mindez így felmerűl előttem, hát valóban nem
tudom, hol keressem a-kritika igazságát?
Vagy talán jobb nem is keresni! . .
R o b o z : J ó zs e [ .
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Ismét, rövid nyolcz hónap leforgása alatt immár harmadszor ~ gyász
költözött
a mi szívünkbe. Kozocsa Tivadar, állami elemi és polgáriskolai tanítóképző
tanár, a Tanítóképző
Tanárok
Országos
Egyesuletének alelnöke, meghalt.
Hosszú, sorvasztó és fájdalmas betegség okozta
korai halálát.
Egymásután
érnek minket a súlyos veszteségek
s csak a Mindenható véghetetlea
kegyelmébe
és beláthatatlan
bölcsességébe
vetett bi-

zodalmunk ment meg a keserű panasztói, miért kelle ismét legjobbjaink, leghivatottabbak
egyikétől megválnunk 1 Szorongva tekintünk a tanítóképzés
épületére,
nem rendült-e meg, hogy újra egy erős- oszlopa tört ketté.
A tanítóképzők
testületében
kevesen vannak, a kik nagyobb s több
és tanítóérdemet szereztek Kozocsa Tivadarnál a haza, a népnevelés
képzés szolgálatában,
de egyetlenegy
sincs, a ki nagyobb buzgalommal
s önzetlenebbül mnnkálkodott
volna a szent ügyért, mint Ő. Nemes eszméitől, magasztos idealizmusától ösztönöztetve
kereste folyton a tért, a
melyet hasznosan megmívelhet, nem azért, hogy egyéniségét
érvényesítse,
hanem,
hogy az idealis czélhoz közelebb vigye az ügyet. Hangzatos
mondásokkal
nem kürtölte tele a világot, hanem a hol tenni. dolgozni
kellett, ott ő volt az első, a legszorgalmasabb,
a leghasznosabb.
Munkássága hasonlított a tavaszi esőhöz, amely
zajtalanul érkezik meg és
múlik el, de mindenütt termékenyít s nyomában bő áldás fakad.
Kozocsa nem közönséges lelki tulajdonokkal volt megáldva; mélyen
kutató
és világosan elemző elméje nagy feladatok megoldására képesíszerénysége,
ártatlan jő szíve, őszinté, természetették öt; véghetetlen
tes modora mindenki előtt kedveltté
és tiszteltté tették. Karakterében
legerősebben
az önfeláldozásig'
fokozódó
kötelességtudás
fejeződött
ki. Utolsó debreczeni és erdélyi útját a kiállítások érdekében a legnagyobb testi kínok között tette meg, de ezért az utolsó vonásig hűségesen elvégezte a magára vállalt ügyet.
Sokoldalú
képzetségénel
fogva munkássága sok irányban
terjedt
ki. Mint tanítóképző tanár, lelkiismeretesen
és kitűnő en töltötte be hivatását; tanítványaiban nemcsak a tárgy iránt való szeretetet és a tudománynyal való foglalkozás vágyát ébresztette fel, hanem szigorú an methodicus
tanítása által pedagógiai szellemet is öntött beléjök;
volt tanítványai
lelkesedéssel
beszélnek.
Titkára
az ő tanításáról,
szelid bánásmődjáról
volt az országos tanszermúzeumnak,
a melynek újjá szervezése
azHGFEDC
ő
érdeme; bosszú ideig működött az országos tanszerbizottságban
; mint
szakírót, az országos méhészegyesület titméhészetkedvelőt
s méhészeti
kárává választotta
meg, a mely állását nagy buzgalommal töltötte
be.
Tevékeny tagja volt számos tanítói s tanári egyesületnek;
ő szervezte
és rendezte az I890-diki IV. egyetemes tanítógyűlés
kiállítását;
a tanítóképző tanárok egyesületében
a tanterv ügyében fejtett ki nagv munkásságot,
az ő példája lelkesített másokat is munkára. Sokoldalú tevékenységének
szálai egyetlen középpontba
futottak össze s ez a középpont
a n é' p isk o I a vol t. cA népiskola, melynek számára tanítókat akarunk
tanterképezni, legyen a vezérlő szövétnek» , mondá ő a tanítóképzők
véről írt jeles dolgozatában.
Egész élete. minden munkája oda irányuIt,
oktatást tartalmasabbá,
sikeresebbe s mindenek előtt
hogy a népiskolai
nemzetibbé tegye.
. .
.
Ez irányú ernyedetlen munkássága közben érte őt utól a súlyos
betegség,
a mely halálát okozta. Életének szövétneke,
mikor még fészórta a hasznos világosságot,
nyesen l~bogott
s friss elevenséggel
kialudt. O maga elköltözött tőlünk, de az a világosság. a melyet az ő
szelleme gyujtott s terjesztett
maga körül nem hamvadt
ki, öröktűz
gyanánt lobog köztünk.
.
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Kozocsát mindenki szerette,
ki csak ismerte, ezért csak fényt,
árnyékot nem hagyott maga .után.
A mi hálás emlékezetünk,
lesujtott
sz.ívünk fájdalma kisérte
utolsó útjára. Örök béke 'lebegjen sírja felett!MLKJIHGFEDCBA
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A rakosi temetőben
egy tanító porladozik.
kinek sívó homokkal borított sírját nem jelöli emlék s a csekély domborulatot,
mely alatt mélyseges álmát aluszsza,
nem mutatja jel. Egy tanar a sírban. Micsoda
nagy dolog az l Hisz ez az utolsó nyugdíj. a mely állandó, örök. Fölötte
futó felhők suhannak,
kósza szél hordo gat ja sírja halmát, szemére rávégtelen
hallgatás. S mégis elfeledtük-e ?
borult az örök nyugalom.
Nem. Az a sírhalom,
amelyben
kartársunk
távol szeretteitől,
idegenben piheni küzdelrnes élte fáradalmait,
drága nekünk.gfedcbaZYXWVUTSRQPON
H e tye y .G á b o r van
ott eltemetve.
Az ő nemes
szívét
takarja
a Rákos
homokja;
az ő
becsületes, szorgalmas
élte találta meg ott az utolsó pontot.
Az az ember, a ki egy szent, magasztos
czél szolgálatában
sorvasztotta hasznos életét;
az' az ember, ki kévébe kötötte
a széthullott
szálakat
s kinek rendületlen
hazaszeretetéből,
nemesért,
igazért
való
lelkesedéséből
példát meríthet e haza miriden gyermeke.
Ha népirtó, nagy csaták emléke fűződnék nevéhez, ma még jeltelen sírján régen ott állana a fényes, drága emlék, - hangos szavakkal
hirdetve dicsőségét
a késő századoknak!
De ő a magyar népnevelésnek,
a magyar nemzeti mívelődésnek
volt egyszerű
munkása, tehát
kő nem
mutatja a helyet, hol a halálnak
fátyla takarja.
Ozvegye
elsírta könnyeit,
búbánatát
mégis ki nem sírja soha.
Gyermeke elvesztette
az apát, ki áldó kezét sem tehette
fejére,
mert
távol idegenben
borult az enyészet reá.
A por tehát itt maradt a földön
Hát az eszme, a kihült, porladó
. agyvelő gondolatvilága
itt maradt-e?
Elveszett-e
a múló tetemmel együtt
az égi tűz? Hitem ingana meg, ha az a kis négyszögű
tér, mely befogadja.a
pihenni tért embert, egyúttal
temetője
volna az alkotó isteni
szikrának. Nem lehet! Hisz ma is éreztük, hogy az a föld, mely Hetyey
Gábort takarja, darabja szivünknek,
emlék,' melyet nem boríthat
feledés,
nem takarhat
enyészet.
De az a sír mégsem
állhat jeltelen.
tudnunk
kell, hol alszik a
magyar
tanítőképzés
hősi bajnoka.
hogy néha-néha
oda zarándokolva,
vígaszt találjunk,
ha kesergünk,
tettre serkenjünk,
ha csüggedünk.
A magyar tanítókepzők
tanárai jól ismerhetik
(k e II ismerniök) azt
az erőfeszítést,
melylyel ő megnyitotta
a kartársi
együttérzés
kapuját,
és elszántan
szállt szembe a
összegyüjtötte
a széthullott
erőket, bátran
A régi «Magyar Tanítőképzó
s
közöny és tespedés veszedelmes fajzatával.
súlyos kt.izdelmeit el kell ismernie minden magyar tanítóképző
tanárnak
s csak a meghunyászkodó
állíthatja az ellenkezőt. S írn, mikor a megnyitott
zsilipen már vígan folyik a víz, mikor mi már látjuk a szebb jövő hajnalát, mikor rni ránk már ragyog
a kivívott diadal
sugára : akkor
-

a
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az ő szemét régen borítja az örök éjszaka s a Rákoson
terülő sívát
homok!
Méltók volnánk-e
az ő nemes törekvéseihez,
önmagunkhoz,
ha
jeltelen pusztulni hagynók sírját? Nem. A tanítóképző tanároknak
hálája
hogy a Hetyei Gábor sírján kőemlék
és kegyeletes önérzete követeli,
és nem korhadó fejfa hirdesse az igazság
és szabad eszmék
diadalát.
Emeljünk
Vegyék kezükbe a cselekvést azok, kik arra illetékesek.
emléket annak az embernek, a ki az ő fáradtságos
küzdelrneivel
előkészítette a mi boldogulásunkhoz
az utat 1gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
V e r e s Ference,MLKJIH

T is z te I g é s e k .

Dr. Wlassich Gyulát azon alkalomból, hogy a valláso és közoktatásügyi
miniszterium
vezetését
átvette,
szárnos eg-yesület és testület
üdvözölte. Az új közoktatási
miniszter fellépése, modora, a beszédében
nyilvánuló közvetlenség,
öntudatosság
és határozottság
általános tetszésben részesült a megjelent küldöttségi
tagoknál ; de mindenekfölött
kedküldöttségének
vező benyomást
tett a Tanítók
Országos Bizottsága
adott válasza, a mikor lelkesedéssel nyilatkozott
a tanítói pálya nehézségeiről, fontosságáról.
másrészt
örömeiről.
Kiemelte,
hogy akár az
egyetemi tanszéken,
akár a népiskolában
működjék
valaki, egyaránt
tanító: a különbség
főleg az, hogyanéptanÍtónak
sokkal több nehézséggel kell megküzdenie,
mint az egyetemi tanárnak. Fontosnak tartja,
hogy a tanítók
anyagi helyzetének
javításan
kívül főleg társadalmi
helyzetük emelkedjék s oda fog hatni, hogy szünjék meg az a régi
tanárt preczeptornak.
instruktornak
avitikus felfogás, mely a tanítót.
tekinti. A tanítók körében közlelkesedést
keltettek
a miniszternek
meleg hangon mondott szavai.
A tanítóképző-intézeti
tanárok
országos ,egyesülete
ugyanekkor,
és közoktatásügyi
miniszter úrnál. A
február 17·én, tisztelgett
a vallásküldöttségben
majdnem teljes számmal vettek
részt a fővárosi állami
tanítóképzők tanárai és tanítónői.
köztük a miniszteri biztos Seb est y é n
Gyula, az igazgatók:
Zi r zen Janka, Gye rt y á n ffy István, Kis s
Áron,
Th urá n szk y Irén, Per es Sándor;
megjelentek
továbbá
Em ber Károly, róm. kath. tanÍtónőképző
tanár, L éde r er Ábrahám,
dr. Mái nay Mihály ; a vidékről részt vettek a küldöttségben
: Som ogyHGF
i
Géza Znióváraljáról,
Cse pre g h y Endre Győrből.
A küldöttség első szónoka dr. Ver é d y Károly, fővárosi tanfelügyelő volt, a ki a fővarosi állami tanítóképző-intézetek
tanárai nevében beszélt s a miniszternek főleg a polgári tanítóképzők
ügyét ajánlotta.
Ezután P éte r fy Sándor, elnök, az egyesület nevében üdvözölte a minisztert.
.
A miniszter az üdvözlő beszédekre adott válaszában kiemelte, hogy
ő a t a n r e n d s ze r n é l fo n t o s a b b n a k t a r t j a a t a n í t ó e g y é n i s é g é t . A rossz tanító
a legjobb rendszert
is megöli, míg a jó tanító a hibás rendszerbe
is
életet önt, Habár a miniszter a tanítási rendszer megváltoztatására
irányuló törekvésektől
sem idegenkedik, d e fo n t o s a b b n a k t a r t j a e n n é l , h o g y
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Ezért fel fogja karolni' a tanító képzést s annak ügyeit egyetemesen szándékoaik
fejleszteni. Végül kijelentette, hogy a tanítóképző
tanárok egyesületének,
mint szaktestületnek
véleményét mindenkor figye.
lembe fogja venni.
..
A küldöttség
lelkesedéssel fogadta a miniszter kijelentéseit.
A következő héten, február z y-én pedig az új államtitkárnál,
Zs ili n szk y Mihálynál mutatta
be magát az egyesület.
A tisztelgőkhöz
csatlakozott a vidéki állami tanítóképző
igazgatók küldöttsége
is, u. m.
Lajos Léváról,
Bog a Károly
D e z s ő Lajos Sárospatakról,
Sza b
Déváról
; részt vettek továbbá Sch ere r Sándor Bajáról, Be é r Ferencz
Csáktornyáról,
Nag y László Budapestről.
A tisztelgő küldöttséget
elnökünk
vezette. Kifejezte örömét,
ismét P éte r fy Sándor, érdemes
hogya
király és a miniszter bizalma a magyar közművelődésnek
egy
régi, kipróbált harczosát emelte az áll am titkári nagy hatáskörrel és fefelelőséggel járó állásba. Felajánlotta
az' egyesület munkásságát
a közoktatás' szolgálatának
és az államtitkárnak
is, mert az államtitkár
úr
személyét
a közoktatás
ügyétől elválasztani nem lehet. Figyelmébe ajánlotta az állarntitkár
úrnak a tanítóképző
tanárok
anyagi helyzetét, a
mely ma még sok kívánni. valót hagy hátra; különösen jogos a vidéki
és kérte, hogy az ő
állami tanítóképző igazgatók panasza és kívánsága
fizetési viszonyaik minden tekintetben
a vidéki középiskolai
igazgatók
díjazása szerint rendeztessék.
Ugyanekkor
adta elő Sza b
Lajos az
igazgatók folyamodvanyában
foglalt kérelem tartalmát.
Z s iü n s Z ky
Mihály államtitkár
úr megköszönte
az egyesület
megemlékezését.
Kijelentette,
hogy ő teljesen átérzi a tanárok
nyomasztó
helyzetét, hiszen életének javát ő is az iskolateremben,
tanítással
foglalkozva töltötte. Ezért fontos feladatnak tartja a tanárok anyagi helyzetének a kellő színvonalra való emelését. Az igazgatók ügyében alaposan informáltatni
fogja magát
az osztály részéről
s biztosította
a
küldöttséget,
hogya
maga hatáskörében
mindent el fog követni, hogy
az igazgatók jogos kívánságai teljesüljenek.
Az államtikár
úr barátságosan
beszélgetett
a küldöttség tagjaival,
a kik azon reményben távoztak, hogy ügyük 'szerencsés megoldást fog
nyerni, mert a magyar kultura ügye hivatott kezekbe van letéve:MLKJIHGF
is ko lá ka t.
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ó
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A vidéki áll. tanítóképző-intézetek
igazgatóinak küldöttsége (Dezső
Lajos Sárospatakról.
Sza b
Lajos Léváról,B
o g a Károly Déváról) f.
hó 2 án tisztelgett
a kőzoktatási
miniszter úrnál s az új allarntitkárnál.
Ez alkalommal nyujtotta be a küldöttség
a fizetésrendezés iránti kérvényét, melyben előadatik, hogy:
a ) Míg a középisk.
igazgatók
s a középiskolai
és tanítóképző
tanárokra nézve végrehajtatott
az 1893: IV. t.-cz. 3. §. b) pontjának
azon rendelkezése, hogy az őket megillető fizetési osztálynak nem legalsó, hanem köz é P s ő fok o z a t b a helyeztettek:
addig a VIlI. fiz.
ó

á

oszt. i) csoportja alatt elősorolt tanítóképző
igazgatók
a legalsó fokozatban hagyattak.
b) Ennek folytán, míg a középiskolai igazgatók meglevő két fokozata
közötti fizetési különbözet
400 frt., addig aHGFEDCBA
v m . fizetési osztálynak
és a VII. fizetési osztályba áttett tanítóképző
alsó fokozatában
hagyott
igazgatók
fizetése között 600 frt. külömbség vagyon. -gfedcbaZYXWVUTS
c ) A középiskolai
tanárok közöl
egy se haladja meg s csak 12%
éri utól a VIlI. fizetési osztályba helyezett középiskolai
igazgatókat;
addig a tanítóképző
tanárok közül 24% elhagyja
és 8% utóléri a tanítóképző igazgatóknak
3/4 részét.
d) A tanítóképző
tanárok közül a múlt évben 13-an helyeztettek
a z 1 3 o 0- fr tos fok o za t m e l l ő z é s é vel az 1200 frtos fokozatból
az 1400 frtos fokozatba;
sőt a tanítóképző
igazgatók közül is négyen
az r 6 O O é s _ 1 8 O O
pomoveáltattak
immár az 1400. frtos fokozatból
fr tos fok o z a t á t u grá s á val. a 2000 frtos fokozatban;
a vidéki
törvény ellenére - az
tanítóképző
igazgatók 3/4 része pedig maradt 1400 frtos fokozatban. Végül arra kérték a miniszter urat, hogy a vidéki
tanítóképző
igazgatókat - hasonlólag a középisk. igazgatókhoz
már
a jelen
évben
az
1600
frtos
f o k o z a t b a áthelyezni
m
l t z t a s s k.
,
A miniszter úr szívesen vette a küldöttség
megjelenését
s már a
szőbeli előadásból
ítélve jogosn.ak mondotta
az igazgatók
kérelmét s
megígérte
- hogy ha pénzügyi akadályok nincsenek, a kérelmet teljesíteni fogja.
Az ügy szerenesés kimenetelének
egy más támpontja
is van.
Suppán Vilmos, a f. leányiskolák miniszteri biztosa, hivatalból felterjesztést
tett a közokt,
miniszteriumhoz
az iránt, hogyaf.
leány-iskolai igazgatókra
is terjesztessék
ki az 1893: IV. t.-cz. 3. §. b) pontjában foglalt kedvezmény.
Nézete szerint ugyanis a képzőintézeti
és
felső leányiskolai
igazgatók a törvény javaslatnak
a pénzügyi bizottság
által történt való tárgyalása
és újból szövegezése alkalmával tévedésből
hagyattak
ki a b) pontból
s a közoktatási
miniszteriumban
a törvény
szavaíhoz ragaszkodva
hagyták a nevezett igazgatókat
a VIlI. fiz. oszt.
minisztériumban
alsó fokozatában.
Sup pán felterjesztése
a közoktatási
tárgyaltatván,
felmerült az a kérdés, hogy ha a f. leányiskolák
igazgatói a VIlI. fiz. osztály középső
fokozatába
helyeztetnek.
akkor a
tanítóképző
igazgatók se hagyhatók
az alsó fokozatban. Igy az ügy a
törvény hiányos szövegezésének
értelmezése czéljából a m i n z' s zt e r t a n á c s
.e l é t e r j e s zt e t e t t s jelenleg ott várja elintézését. Ha ez elintézés kedvezőtlen lenne,
n e m m a r a d m á s h á t r a , m i n t a t ö r v é n y h o zá s t ó i k é r n i a t ö r é

ó

é

v é n y m a g y a r á za t á t .

Annyit
már most megjegyzünk,
hogy
a törvény
ily hiányos
szövegzéseért
a közokt. miniszterium azon közegét illeti a felelősség,
ki a pénzügyi bizottságban
a törvényjavaslat
új szövegezésekor jelen volt.
intézeti igazgatók mozgaimáról
szőló
Ennyi' az állami tanítóképzőtudósításunk.
Mi a magunk részéről csak azt fűzzük hozzá, hogy osztozunk az igazgatók
kérvényében
kifejtett nézetekben
s bízunk a magyar
kormány
jóindulatában
s igazságszeretetében,
reparálni
fogja az igaz-
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gatók testületén esett sérelmet, a melyet egy ember tévedése vagy hanyagsága
okozott.
Mint az igazgatók
helyesen kérik, nemcsak arról
van szó, hogya
jelenlegi igazgatókat kivegyék a VIlI. fiz, osztály alsó
fokozatából,
hanem arról is, hogy ezentúl minden tanítóképző igazgatót egyenesen
a VIlI fiz. osztály második fokozatába nevezzenek ki.
m in zS zte r i r e n d e le te t kérünk s addig nem szabad nyugodErre nézve migfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nunk, a míg. ezt el nem érjük.

Jegyzőkönyv
a Tanítóképző-Int.

Tanárok

Országos Egyesületének
választmánya
tartott gyűlésről.

által

1895. január

28-án

Jelen vannak: P é te ify Sándor, mint elnök, N a g y László, ,S zu p p á n
Vilmos, G yö r g y Aladár, S e b e s tyé n Gyula, Ve r e s Sándor, L e d e r e r Abrahám,
M o ln á r Lászlo,
K o m á r o m y Lajos, dr. M á ln a y . Mihaly, dr. K á r m á n Mór,
dr. K o vá c s János, L á n yz' Ernő, S zta n kó Béla, utóbbi jegyző.
21. Elnök a gyűlést
megnyitván,
szép szavakkal
emlékezik meg
azon kiváló érdernekről, melyeknek a kezel-multban lemondott .br. E ö tvö s
Lorant vall.- és közoktatásügyi
m. kir. miniszter részese volt. Rövid
ideig tartó minisztersége
alatt is igen sok jelét adta egyesületünk
iránt
való meleg érdeklődésének
és jó indulatanak. melyekért bízvást számot
legőszintébb tiszteletére, legmélyebb köszönetére
s
tarthat egyesuletünk
hálájára. Új miniszterünk, nm. Dr. WI ass i c s Gyula felé, ki az iskolaügy terén eddig is oly kiváló helyet foglalt el, egyesületünk bizalommal
nézhet s ismerve a magyar kultúra iránt való benső érdeklődését,
bízvást remélhetjük tőle tanítóképzésünk
ugyének
meleg : felkarolását.
A választmány helyesléssel veszi tudomasul az elnök által előadottakat
s kész örömmel csatlakozik
az elnök amaz indítványához,
hogy br.
Eötvös Loránt őnagyméltósága
iránt eltávozta alkalmával egyesületünk
hálás köszönete,
Dr Wlassics Gyula miniszter úr ő nagyméltóságát
illetőleg pedig
egyesületunk
tiszteletteljes
üdvözlete jegyzőkönyvileg
kifejeztessék. Egyben a választmány
megbizza az elnökséget,
hogy a
ú r őnagyméltósága
a tisztelgő
küldöttségek et fomidőn miniszterHGFEDCBA
gadni szíves lesz, az egyesületünk
részé, ől történendó
tisztelgés tárgyában annak idején a kellő lépések et tegye meg.
22. Elnök
jelenti, hogy egyesületünk
' és választmányunk
egyik
legkivalóbb
tagja, Dr. B a r ts c h Samu, a bajai áll. tanítóképző-intézet
igazgatója, életének, munkaképességének
delén elhunyt. Az elhunyt családjához az elnökseg azegyesület nevében részvétiratot intézett. - A választmánya legmélyebb sajnálattal értesül Bartsch Samu tagtársunk elhunytaról.
Az elnökségnek abbeli intézkedését, hogy az elhunyt családjához részvétiratot intézett, helyeslőleg
veszi tudomásul, a maga részéről azonkívül
legőszintébb részvétének jegyzőkönyvileg
kíván kifejezést adni.
23. Nagy
Lászlo
titkár jelenti, hogy Ozv. Bar bar ó Sarolta
(Szabadka), Fáy
GIzella (Győr)
és Ra t k o vsz k y Soma (Szatmár)
egyesületi
tagok kilépésüket jelentették.
A választmány
a jelentést
tudomásul veszi s a kilépések bejelentését
elfogadja.
.
...•..

24. Nag y 'Lászlő titkár jelenti, hogy a Dél ni agyar
o r sz ági
Zsigmond tanítónőképző
Tan í t ó egyes
üle t, továbbá Kr asz nay
tanár (Szatmár). K öcs e István segédtanár (Sárospatak)
és M ész áro s
Jenő segédtanár (Temesvár) belépésüket
jelentették.
A választmány
a
jelentkezetteket
örömmel igtatja tagjai sorába.
25. A választmány az 1894. évi számadások megvizsgálása végett
bizottság ot küld ki. melynek tagjai:
L éde r e rAbraham,
Mol n r
László. és Per e s Sándor.
26. Nag y Lászlo titkár jelenti, hogya sárospataki állami tanítóképzőneke
hóban tartott
25 éves jubileuma
alkalmára
a nevezett
tanítóképző igazgatóságától
az egyesület meghívást nyervén, szóló részt
vett a nevezett ünnepél ven s ott az ünneplő intézetet az egyesület
nevében üdvözölte. A választmánya
jelentést
helyesiOleg veszi tudomásul s a titkárnak áldozatkész. buzgalmáért ószinto elismerését nyilvánítja.
27. Tanácskozás
alá vétetik a választmányi
ülés napirendjére
kit .- c zz' k k n e k a t a n í t ó k é p zé s r e
vo n a ttűzött Itárgy:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a z I 8 6 8 é v z' X X X V I I I
k o zó p o n t j a t ' t é r d e k l ő
r e v z·zz' ó j a . E kérdés
előadója,
Gy ö r gy Aladár
részletesen
és behatóan fejtegeti a kérdést. Nézeteit. azon közlemény
fonalán mondva el, mely a Magyar Tanítóképző
VIlI. évf. 9.' füzetébert
közölve volt. (1. az 543 s köv. lapokon. Szerk.) György Aladár előadása
után Nag y László titkár adja elő e tárgyra vonatkozó nézeteit (egész
1. a Magyar Tanítóképző jelen számában.).
terjedelmében
E két előadás nyomán részletes és igen beható vita indult meg,
melyben az előadókon
és elnökön kívül részt vettek K o v ács
János,
Kár mán Mór, Seb est y é n Gyula, Szu p pán Vilmos stb.
kívánja
mindenek
A választmány
egyértelműleg
hangsúlyozni
előtt azt, hogya tan í t ó kép z é s'té sta n í t ó kép es í t é s t k ülö n
törvényczikk
által
óhajtja
rendeztetni.
Másfelől kívánatosnak
találja, hogy mindazon kérdések, melyek a
tanítóképzés
és képesítés
tárgyában
alkotandó törvényczikk
keretébe
tartoznak, széltében megvitattassanak.
Evégből
határozatba
ment, hogy
a tanári karokhoz e kérdések tárgyalása végett felhívások intéztessenek
s a szerkesztőt felkéri a választmány, hogy egyesületünk
hivatalos közlönyének hasábjait
ezen tárgy fejtegetéseinek
nyissa meg.
Ugyanaz alkalommal
megállapította
a választmány
azon pon·
tokat, melyekre nézve az egyes tantestületek véleményezése kikérendő lesz.
Ezen pontok a következők:
I. A t a n í t ó k é p zé s r e é s t a n í t ó k é p e s í t é s r e o o n a té o e á ia g :
1. A tanítóképzők
felállításának joga.
2. A tanítóképzés
rendszere:
\
aj Az általános és szakképzés közötti viszony.
b) A felvétel feltételei (életkor, előtanulmányok.)
c ) Az évfolyamok száma.
3. A tanítóképző tanfolyamot befejező vizsgálat (érettségi vizsgálat).
Az ehhez fűződő jogosultságok.
.
vizsgálat,
(a tanítói oklevél elnyerése,
az
4. A tanítóképesírö
ezen vizsgálatra való jelentkezés feltételei, a tanítói oklevél értéke).
5. A tanítóképző-intézetek
igazgatása. Igazgató tanács.
á
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6. A tanítóképzők
II.
1.

A

feletti felügyelet.

t a n í t ó k é p ző - z·n t i ze t t "

t a n á r k é p zé s r e

Kűlön

szakfelügye!et.gfedcbaZYXWVUT

v o n a t k o zó l a g .

A tanítóképze
intézeti tanárképesírés
e1őfeltétélei:
A képesítő-vizsgálat
(orsz. vizsg. bizottság).
Az ezen pontokra beérkezett tantestületi
határozatoknak,
illetőleg
véleményeknek egybeállírása,
illetőleg feldolgoztatása
tárgyában
a váfog határozni.
lasztmány egy későbbi ulésén
28. Az idő előre haladván s a napirend ki lévén merítve, elnök a
gyűlést bezárja.
Budapest,
1895. január 28.
2.

P é t e r fi S á n d o r ,
elnök.

S zt a n k ó

B é la ,

je g yző .

VE GYE

SEK.HGFEDCBA

t Dr. Bartsch Samu, a bajai áll. tanítóképző-intézet nagyérdemü.
tudós
igazgatója, január hó r q-én jobb létre szenderült.
A tanítóképző tanárok között
mély sajnálkozást keltett Bartsch Samunak halála. Benne valamennyien hű és
szerető kartársat veszítettünk; a tanítóképzés ügye egyik kivalö
munkását
s a
tudomány tehetséges és szorgalmas művelöjét
gyászolja. Bartsch Samu a tanítóélénkítése,
képző tanárok egyesületének megalakulása, később pedig működésének
tartalmassá tétele körül jeles érdemeket szerzett. Mindnyajan jól emlékszünk
még arra, mily élénk részt vett az 1892-diki közgyűlésen
a tantervi vitákban
s talpra esett felszólalásaival hozzájárult ahhoz, hogy a tanítóképző oktatás
minden oldalúrag
megvilagíttassék
s a tantervi javaslatnak hiányai, gyengéi,
túlzásai helyrehozassanak. Bartsch Samu úgyszólván élete delén hunyt el s
mélyen átérzett hivatasszeretetböl
fakadó tevékenységének, széles körű és alapos
tudásának, nagy igazságszeretettől áthatott, határozott jellemének még sok hasznát vehette volna az ügy, a melynek szolgalataban állott. Gyászos elhunytának körülményeiröl
a következő tudósítást adhat juk. - A mélyen lesujtott
család a következő gyászjelentést adta ki; «Alulirottak fájdalomtelt szívvel jelentik nagyszámú rokonaik nevében is a leghűbb férjnek, szerető gyermeknek,
feledhetlen atyának és nagyatyának dr. Bartsch Samu m. kir. állami tanítóképzőintézeti igazgatónak folyó évi január hó ro-én, hajnali 3 órakor életének 49-ik,
25-ik, igazgatóságának q-ik
boldog házasságának 22-ik, tanári működésének
évében történt csendes elhunytat. Hült teteme f . hó ao-an d. u. 3 órakor az
állami tanítóképző-intézetben az ag ev. egyház szertartása
szerint fog megáldatni és a Kálvária-sírkertben örök nyugalomra tétetni. Baja, 1895. január 19. Ozv. dr. Bartsch Samuné, szül. Hengl Herrnin, neje; özv. Bartsch Samuné, anyja;
Bellosics Bálintné sz. Bartsch Flora, Kösa Károlyné, sz. Bartsch Herrnin, Bartsch
Jolán, Bartsch Juliska leányai; Bellosics Bálint, Kösa Károly vejei ; Bellosics
János, Kósa Annuska unokái». - Az intézet tanárkarának gyászjelentése következőleg hangzik: rt.A bajai m. kir. áll. tanítóképző-intézet tanári testülete mély
fájdalommal jelenti az intézet igazgatójának, dr. Bartsch Samunak f. évi január hö
r q-én, 49 éves korában
történt elhunytát. Hült tetemei folyó hö zo-an d. u. 3
órakor az állami tanítóképző- intézetben az ágo ev. egyház szertartása szerint
fognak megáldatni és a Kálvária-sírkertben örök nyugalomra tétetni. Baja, 1895.
január 19.»
A tanítóképző tanárok egyesülete nevében Péterty
Sándor elnök az özvegyhez intézett. táviratban fejezte ki részvétét : «Fogadja a tanítóképző tanárok
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egyesülete
részéről igaz, mély fájdalmának
kifejezését
férje, választmányi
tagunk,
szeretett kartársunk,
kiváló tanítóképző
tanár és tudós korai halála miatt, Péterfy
elnök.»
.'~
"
Ravatalánál
búcsúzott
tőle a tanárkar
és a tanuló ifjúság, koszorút helyezve

lábaihoz.
Koszorúkat
tettek ravatalára : a gyászos özvegy
és gyermekei (A páratlan
jö férjnek és atyának), Bellosics Balint és neje sz. Bartsch Flóra (FelejthetIen,
jö atyánknak:
Flora, Bálint, Ja?csi), Kösa Károly
és neje, sz. Bartsch
Hermin
(szeretett atyánknak:
Károly, Minka, Annuska), Scherer Sándor és családja (Felejt.
hetlen rokonának
és barátjának
a Scherer család), az igazgató-tanács
(Résza tanári testület (Felejthetlen
emlékű igazgatójának),
a tanítóképzővéte jeléűl),
intézeti ifjúság (Szeretett
igazgatójuknak),
Nagy
László
(kedves
barátomnak),
és Iparbank
Korény-Scheck
család
(Jó kornajanak),
a Bajai Kereskedelmi
(Igazgatósági
tagjának),
Póstáék (A jó barátnak),
Temetésefebr.
hö 20-án, Bajavaros közönségének
öriasi részvéte mellett történt
meg. Növéndékeinek
szomorú gyász dalai kísé~ték ki a kiváló pedagógust
örök
nyugalma
helyére. Aldás, béke lebegjen porai fölött!
Kozocsa
Tivadar
temetése.
Lapunk~gyesületirovatában
röviden megemlékeztünk Kozocsa Tivadarnak,
a tanítóképző.
tanárok országszerte
közbecsülésben
álló alelnökének,
haláláról.
Lesz alkalmunk
az ő munkas élete folyásának
részletes leírását közölni. Temetésének
körülményeiröl
kívánjuk
e helyen értesíteniHGF
t , olvasóinkat.
Kozocsa Tivadar
haláláról
a család s a Paedagogium
tanári kara
'adott ki gyászjelentést.
Az utóbbi a következőleg
szól : «A budapesti állami polgári és elemi iskolai tanítóképző-mtézet
taná.ri ka~a: szomorúan
jelenti szeretett
K o zo c s a T t v a d a r
állami polgariskolai
tanítóképző-intézeti
rendes
kartarsanak.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanárnak,
az országos tanszermúzeum
és az orsz. méhészeti
egyesület titkárának,
a tanítóképző-intézeti
tanárok
országos
egyesülete
alelnökének
stb. életének 43.
és tanári működésének
20. évében, folyó évi marczius hó ő-án hosszas szenvedés után történt
gyászos
elhunytát.
A megboldogultnak
hült tetemei folyó évi
a római kath.
márczius hó 8-án, délután 2 órakor fognak az intézet épületében
és a nemetvölgyi
temetőben
örök nyugaegyház szertartasai
szerint beszenteltetni
lomra tétetni.
Kelt
Budapesten
1895. éVI marczrus hó 7-én. Béke hamvaira 1)
A temetés
nagy részvét mellett, folyt le. A Paedagogium
tanári karán és
ifjúsagan
kívül megjelentek
a VI. ker. polgári tanítónőképző,
a IL ker. elemi
tanítönöés . nevelőnőképző,
az orsz. izralita tanítóképző,
a róm, kath. tanítönöképző,
a F;őbelegyesület
övóképzö-intézetének
tanárai, a budapesti
tanítótestüSz őke
István elnök,
Som 1 y a y József, az országos bizottság allet részéról
elnöke, Dán ieJ Márton
volt országgyülési
képviselő,
Vám
o s s Y Mihály ev.
ret. gimnáziumi
igazgató, az orsz. méhészegyesület
elnöke,
Sta u b Moricz, a
és az elhunytnak
tanárképző
gimn. tanára
s ezeken
kívül a fővárosi tanítók
volt tanítványai
nagy számmal,
a kik a Paedagogium
mellékudvarat,
a hol a
'temetési
szertartás
lefolyt, zsúfolásig megtöltötték.
A ravatalt a résztvevők
koszo-"
rúi borították.
A családon,
a bararokon
kívül koszorúk at küldöttek:
a Paedagogium tanári kara, a polgári képző, az elemi képző ifjúsága, a tanítóképző-intézeti
tanárok
orsz, egyesülete,
az országos méhészegyesület
stb. A beszentelés
után a
bavatalnal
dr. K o v ács
János, paedagogiumi
tanár, mondott
megható búcsú'reszédet,
a melynek bevezeto szava volt: «A kötelességszeretet
és munka mártirjának ravatalát álljük körül.» Megkapóan
és mély érzéssel ecsetelte az elhunytnak
és a népoktatás
fejlesztése
körül
kifejtett
önfeláldozó
munkasaz intézet
sagat. A megboldogult
is mint monda azok közé tartozott,
a ki a méhnek
szorgalmával
porszemet
porszemre,
követ kőre rakott, hogy segítsen felemelni a
'népoktatás
nagy épületét, a mely az ő munkajátol
is nőtt s erosödött,
de a munkas testi ereje megtört s összeomlott.
Az ő hasznos élete kitörölhetetlen
nyomot
f
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hagyott
a népoktatáson
; szeretetre
méltó egyéniségének,
munkás szellemének
ernléket híven fogják őrizni kartársai
s a népoktatás
minden munkása.
A polgári
képző
növendékeinek
gyászéneke
után megindult
a szornorú
menet.
Kint a temetőben
a koporsót
újra beszentelték
s a polgári, majd az
elemi képzőnek
egy-egy
növendéke
búcsúztatta
el a szeretett tanárt mély fájdalomtól áthatott
beszédben.
V égre az ifjúság gyászdala zendült fel a friss hantok felett, a melyek
örökre
befogadták'
Kozocsa Tivadar
koporsóját.·
Legyen
neki Oly könnyű 'a föld, mint a mily nehéz a mi szívünk a fájdalmtói !
Az új államtitkár.
A mint az t. olvasóink
előtt ismeretes,
a kormányválság következtében
eltávozott
Pulszky Ágost helyébe a király vallás- és közokZ s zl i n s zk y J V fi h á l y t nevezte
ki. Berzeviczy
Albert működése
tatási államtitkárnakgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
óta megszoktuk,
hogy az államtitkár
kezében
futnak
össze a tanugyi
adrninisztráczió szálai s szavának döntő befolyása van a közoktatás
dologi
és személyi
ügyeiben.
Zsilinszky
Mihalyröl
jogosan
. tehetjük
fel, hogy nagv fontosságú
állását kezmegelégedésre
fogja betölteni.
Reméljük,
hogy mint a ki hosszú ideig
működött a tanári pályán, bizonyára
tudja is méltányolni
a tanítói pálya értékét
és nehézségeit,
s mint a ki saját erejéből,
munkája árán küzdötte
fel magát
magas állásába, nem a protekczió
után fog indulni, hanem, minden
alkalommal
a munkát s munkaképességet
fogja mérlegelni
s mint volt főispán,
haszonnal
fogja értékesíteni
a közoktatas
vezetésében
az adminisztráczió
terén
szerzett
gyakorlatát
és tapasztalatait.
Tudva azt, hogy az alsóbb fokú oktatás s különösen
a kisdednevelés
iránt mindenkor
melegen érdeklődött,
hiszszük, hogy melegen
fogja felkarolni
a népoktatás
ügyét.
Bízunk nemzeti érzületében
is; hiszen egész
tudományos
munkassagat
a magyar történelem
és a magyar irodalom
fejlesztésének szentelte.
Éppen a személyébe
helyezett bizodalmunknál
fogva hiszszük,
hogy alaposan
fogja tanulmányozni
a tanítóképző
tanárok
fizetésügyét
s a sérelmes állapotok
megszüntetésére
hatni s egyúttal kérjük, hogy általában
a tanítóképzés reformjára
vonatkozó
munkálatokat
figyelmére
méltatván s azoknak czélszerű és gyors keresztülvitelét
támogatván,
mélyítse meg s terjeszsze ki a népoktatás egyetemes
fejlődésének
alapját.
Személyi
hírek.
A vallas- és közoktatásügyi
miniszter K o l u m b á n S á m u e l
dévai áll. tanítóképző-intézeti
segédtanárt,
a IX. fiz, osztály 2. fokozataba
renT o s n o r B o l d i zs á r okI. tanítóképző-intézeti
tanárjelöltet
a X. fiz, oszdes tanarra,
tály utolsó. fokozatába
a dévai áll. tanítóképző-intézethez
id. segérltanárrá
nevezte ki, Üdvözöljük
őket!
A közoktatási
vita a képviselőházban.
Lesz még alkalmunk
a közoktatási költségvetés
tárgyalásával
foglalkoznunk.
Azonban
addig is, míg ezt tehetjük' kötelességünknek
tartjuk
örömünket
és megelégedésünket
kifejezni
azon,
hogy a nyolcz napi tárgyalásban
az oroszlánrész
a közoktatás
ügyeinek
jutott.
Alig van fontosabb
ügye a közoktatásnak
az egyetemtől
a kisdedóvóig,
az
ipari szaktanítástól
a művészeti
oktatásig, a túlterheltetéstől
a tandíjak kérdéséig,
a mely a vita folyamán szöba nem került volna. Ezért elismeréssel
adó zunk dr.
Wlassich Gyula kultusz miniszternek
is, a ki figyelmeztette
a képviselőházat
azon
hibájára,
hogy «több éven át a költségvetés
tárgyalásakor
bizony inkább csak
a kultuszpolitika
kérdéseivel
foglalkozott»,
s kérte, hogy a vitában főleg a közoktatási
politika
ügyeire terjeszkedjenek
ki. A közoktatási
miniszternek
fontos
kijelentése
volt, h o g y a n é p o k t a t á s i
t ó ' r v é n y r e v i zi ó j á n a k m u n k á j á t megkezdte,
minek
természetes
következménye
az lett, hogy a képviselők
nagyobb része a
nép oktatás
bajaival s az 1868-diki
nép oktatási törvény
hiányaival
foglalkozott
behatóan
s a vita közben valóban sok becses anyag gyűlt össze, a mely az- új
népoktatási
törvény kidolgozásakor
czélszerűen
értékesíthető
lesz. A tanító képzés
S ' különösen
a tanítóképesítés
ügye is állandóan
felszínen volt s az ide vonatés fontos teendőnek
kozó törvények
revizi6ját.
valamennyi
felszölalö
sürgős
Magyar Tanítóképzö.
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Ide igtatjuk a miniszter programjaból
a tanítoképzésról
és képesítesrészt:
«A 'másik, a mi nagyon lén yeges, az, hogy a törvény a felekezeti tanítókepezdéknél
az ott alkalmazott tanárok képesítése iránt nem is intézkedik. Ezek
némelyike - bocsánat a kifejezésért - igazán botrányos állapotban van. Előfordul, hogy csak az igazgató állandó, a többi tanár ambulans.»
«Ha tehát így áll a dolog, hogy törvényünk még a képesírés tekintetében
sem intézkedik, azt hiszem,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a z e ls ő , a m i r e vizió r a s zo r u l, a ta n ító ké p zé s é s ké p e Ugy van!) S ezt úgy gondolom elérni, - talán kissé a
s í/e s ü g ye . (Helyeslés.
részletekbe vág, de azt hiszem, nem untatom vele a t. Házat, (Halljuk! Halljuk!) hogy megállapítandó a minösítés - mindig a felekezeti tanítóképzőintézetekról
beszélek - a fizetések minimuma s egyenlő feltételek alá helyezendök az állami tanintézetekkel, úgy a tanfolyamok,
tantárgynk, tanterv, tanórák,'
mint a minösítés
tekintetében. És a mire legnagyobb súlyt helyezek : b e ke ll
I to zlli e ze n in te ze te k ta n á r a ir a n é zve a va ló s á g o s ké p e s ítő á lla m vizs g á la to t. (Élénk
helyeslés.)
Az o r s zá g o s ké p e s íté s t á lla m i vizs g á la t a d ja m e g . Mert t. Ház. az a
felekezet érdeke, hogy képezze a tanítóit; ele midön a minösítés kiterjed az
egész ország területére, nemcsak a felekezeti iskolákra,
akkor senki sem vonja
kétségbe, hogy ez állami ügy, országos ügy. (Elénk helyeslés). Es ezzel rendkivül sokat érünk el, mert végtére is az iskola a tanítótói függ. Ha a tanító hazafias, szakértő, ezzel sokkal töbhet .el lehet érni, mint gyakran bizonyos kényszer-intézkedésekkel,
melyek reakciot szülnek. (Tetszés jobb felől.)«
Az állami tanítóképző-intézetek
új tanterve
ismét haladt egy lépéssei az életbelépés felé. Tudomásunk szerint a vallas- és közoktatási miniszter
jó vá h a g yta
a közoktatási tanács által kidolgozott tantervet s azt a jövő iskolai
évben az 1. tanfolyarnra nézve életbe szandékszik
léptetni, Hogy ez minél nagyobb
sikerrel történhessék meg, a miniszter megbízta a közoktatási tanácsot egyfelől
a r é s zle te s u ta s ítá s o k, más felől a ta n ító ké p zó ' - in té ze te k ta n te r ve n e k kidolgozásával
azon tantárgyakra nézve, a melyekben a tanító- és tanítönóképzö-intézeti
oktatást
illetőleg különbségek
merülnek fel. A közoktatási tanács mindkét munka végrehajtására külön albizottsagot küldött ki. Az előbbinek elnöke S e b e s tyé n Gyula,
utöbbié dr. Ve r e ' d y Károly. Ugy tudjuk, hogy e bizottságok ez ideig nem kezdték meg müködésöket,
pedig, hogya tanterv a jövő iskolai évben életbe léphessen, ez iskolai évben nagy munkát kell végrehajtaniok. Reméljük,hogy a tanács
azzal az erélylyel
és szorgalommal fogja végezni a munka hátralevő részét, a
melylyel eddig is vezette a tanterv-munkálatot.
A félegyházi képző tanári testülete a tanítóképzési
törvények
re viziójáról. A félegyházi állami képző tanári testülete a tanítóképző-intézeti
tanárok
egyesületének választmányához az alább közölt iratot intézte, a melyet sürgösségénél fogva, habár a közlöny zártakor érkezett, legalább ide iktatunk. J egyzőkönyvi kivonat a tanári testület 1895. márczius 6-án tartott értekezletéröl.
Ill.
p. «Igazgató-elnök bemutatja a tanítóképző tanárok orsz, egyesülete választmányának főlhívását, melyben egyrészt a tanító képzés és tanítöképesítésre,
másrészt
a tanítóképző-tanárképzésre
vonatkozó több kérdés tárgyalását kéri.» - «A
tanári kar, tekintettel arra, hogy a szóban forgó kérdések a folyóiratokban,
,
különös en pedig saját közlönyünkben, a «Tanítóképző»-ben is annyi féle oldalról vitattattak meg; tekintve továbbá azt, hogy néhány kérdésre a felelet a közel
jövőben életbe lépő új képző-intézeti tanterv bevezetö részében már kifejezett
alakot nyert: határozza, hogy megkeresi a tanítóképző: tanárok orsz. egyesülete
nek választmanyat, abból a czélból, hogy a felhívás ban foglalt kérdések czéliranyos
és sikeres tárgyalása tekintetéből, ké s zíts e n a t . Vá la s ztm á n y ja va s la to t, i l
melyhez aztán a tanítöképzö-tanari
testületek hozzászólhassanak, azt tárgyalásaikW a g n e r J á n o s jegyző. F a Z Z /vé g iAlb e r t, igazgató. Habár a
nal alapul vehessék.»
mondotta,
röl szölö

a hozzá intézett
kérdésekben
maga a választmány
illeték es intézkedni,
mindazáltal engedtessék
meg nekem, rnint titkárnak.
a kérdéses ügyben felvilágosítással
szolgálnom.
Egyesületi
életünkben
a gyakorlat
eddig az volt, hogy minden a
közgyűlés
által megvitatandó
fontos
ügyben a választmány
készített javaslatot,
de mindig a tanári testületek
által beküldött
munkalatok
alapján. A jelen esetben,
mikor a legfontosabb
ügyről, az egész tanítóképzést
reformáló
törvényjavaslat
készítéséről
van szö, még kevésbbé
akart eltérni a rendes szokástol,
mint máskor. A választmány
nem tartotta
czélszerűnek
már eleve sem a maga. véleméményét lekötni,
sem befolyásolni
a tanári testületekét.
Különben
is a tek. tanári
r g y A 1 adá
r é
karok rendelkezésére
már két előadói javaslat áll, u. m. aGyHGFEDCBA
(1. Magyar Tanítóképző
1893. évf. IX. füz, 541. 1.) és alu 1 i rot t é (1. a
jelen füzet eTanítóképzés
s rovatát), a melyek elég alapot szolgáltatnak
tervezetek
készítésére.
Megjegyzendő
azonban,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h o g y je le n le g c s u p á n a z e lvi fo n to s s á g ú te te le k
m e g á lla p itá s á r ó l va n s zd , a r é s zle te s kid o lg o zá s k ú ő b b i
fe la d a t
le e n d . Egyébiránt
az iratot a választmány nak, kötelességem
szerint,
elő fogom . terjeszteni.
Na gy
L á s zló , titkár.
konresszus» czím alatt írta meg P é te r fy S á n d o ! "
Az első magyar
tanügyi
az r848-ban
tartott «első egyetemes
és közös
magyar
tanítógyűlés»
történeté!
egy 34 cldalra terjedő füzetben. A mű tulajdonképen
az a felolvasás, a melyet
szerző a Paedagógiai
Társaság
február
havi ülésén
tartott.
Ajánljuk
e művet
mindazoknak,
a kik pedagógiai
történelmünknek
ezen kimagasló
esernényével,
az 1848-ban 'élt pedagógus
elméjét mozgató eszmék kel meg akarnak ismerkedni.
Ajánljuk
azoknak
is, a kik az r 896- ban tartandó országos es egyetemes tanügyi
kongresszus iránt érdeklődnek,
mert ha ez nem is lesz az r848-dikinak
másolata
de minden esetre utóda. A mű megjelenésének
immár meglett az a hatása, hogy
ülésén
az
a milléniumi kongresszus
előkészítő
bizottsága
a márczius
8-diki
r Soő-ban
tartandó
egyetemes
tanugyi gyűlést tekintettel
az r848-ikira,
II-nak
nevezte el. A mű aSi
n ger
é s Wol file r könyvkereskedésében
rendelhetö
meg. A tiszta jövedelem
az E iJ tvifs - a la p o t fogja gyarapítani.
Ara 25 kr.
ö

hó
r -én tartott közA Győrmegyei
tanító-egyesület
f. évi február
gyűlésén
C sepr eghy E ndr e
áll. tanítónőképző-intézeti
rendes
tanárt választotta
meg elnökévé.
A választás
egyhangúlag
és nagy lelkesedéssel
történt, a mi
legjobb bizonyítéka
annak, hogy Csepreghyt
az egyesület minden tagja oly férfiunak ismeri, ki mind képzettsége,
mind nemes ügybuzgalma
által példát nyujthat
minden jóravaló tanítónak és a ki tapintatos,
megnyerő
modora által hivatva van
az egyetértést
az egyesület kebelében
mindenkor
fentartani. Csepreghy az ernberbaráti kötelességeket
a legnemesebb
értelemben
fogja fel és teljesíti. Eveken
keresztül elnöke volt a Győr városi
és megyei kisded védő egyesületnek
és mint
közegészségügyi
egyesület» elismerését
is kiérdemelte.
Ezen
ilyen, az «Országos
elismerés kifejezője egy «Trefort
féle díszoklevél»
volt, a melyhez hasonlóval
eddig még csak Berzeviczy
Albert
volt : államtitkárt
tűntette
ki az egyesület
és
a melyet a mult év folyamán
nyujtottak
át ünnepélyesen
Csepreghynek.
Ilyen
férfiu csak javára válhat az egyesületnek,
a melynek élére állították.
r . z.
A sárosmegyei
tanítóegyesület
a millenniumon.
A sárosmegyei
altalanos tanító-egylet
választmánya
elhatározta,
hogy részt
vesz a millenniumi
kiállításon samegye
egész népoktatásáról
és a népoktatás
ügyének allapotaról
lehetőleg bú képet fog nyújtani. Elhatározta,
hogy megírja a Sárosmegyei
Altalános Tanító-Egyesület
történetét
; hűk
é pet
nyú j tar
ról,
hog y Sár o s
ter jed tam
agyar
vár meg y ébe n r 869 óta
m i l y mér t é k ben
b esz é d ; leírását
adja Sáros
vármegye
népiskolaiban
használt
szemléltetési
eszközöknek
és iskolakönyveknek
; feltünteti
a vármegyében
működő
tanítók
életviszonyait
(előképzettség,
anyagi helyzet,
önművelődés,
társadalmi
befolyás,
nyelvismeret
stb. stb.);
adja a sárosmegyei
mintaszerüen,
szabályszerűen
és aMLK
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törvény határozatainak
meg nem felelően emelt iskolaépületek
és ezek félszereléseinek rajzát; leírja a vármegyei kisded óvás jelen állapo tát és jövője szükségleteit; elkészíti a megyei iskolázásra vonatkozó részletes
munkálatot,
bemutatja.
ezzel a jelent s tervet ad a jövőre nézve; kifejti a viszonyt, a mely a vármegyeközött fennáll,
hogy. így kitünjék..
egyes községeiben az iskola és a társadalom
mennyiben tekintik az iskolát édes gyermeküknek.
Üdvözöljük
a sárosmegyei
tanítótestületet
e határozataiért,
s esak azt
kivánjuk, hogy legyen meg a tagokban az erő és kitartás
a nagyszabású terv
kiviteléhez. Vajha minden megyei tanítóegyesület
követné példajukat
1
Tanítók
fizetése
Beregmegyében.
Hogy most is, az 1893. XXVI. t.
ez. létrejötte után másfél esztendővel,
mily hajmeresztően
nyomorúságos
állapotok uralkodnak
a tanítói fizetések körül, mutatjak a Beregmegyére
vo natkozóadatok, a melyeket a «B ere g meg y e i T íl n ügy» januári füzetéből
közlünk ..
Az 1893. XXVI. t. ez. végrehajtása
ügyében kiadott utasitás 6. §. rendelkezésének megfelelőleg
Ma t a v o vsz k y Béla kir. tanfelügyelő
elkészítette
a
fizetések nyilvántartását.
E szerint a vármegye' felekezeti és községi iskolai 209
tanítója között
es ak egynek a fizetése haladja
meg az lOOO frtot; 800 frton
felüli fizetése van egy tanítónak;
700 frton felüli kettőnek;
600 frton felüli
300 frton felüli
kileneznek;
500 frton felüli ll-nek;
400 frton felüli 13-nak;
i oo
frton felüli 55-nek;gfedcbaZYXWVUTSRQPON
IO O
fr t o n
a lu li
fize44-nek; 200 frton felüli so·nek;HGFEDCBA
t e s e j2 t a n í t ó n a k v a n . Ebből
látszik, hogy Beregvarmegye
felekezeti és községi
él, A legjobb fizetést a nag y dob r o I I y i.
tanítóinak 8z%-a nagy nyomorban
ev. ref. tanító (II65
frt), a legkisebb et a zúgó
i g. k tanító (45-SI
frt)
é 1 v e zi; ez utóbbi helyen tisztán tanítói fizetés 26 frt 80 kr. a t öbb i kánhadsereg a községek és feletari járulék. Ama 82% bizony demoralizált
kezetek tehetetlenségétől,
teszi hozzá a B. T.MLKJIHGFEDCBA
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Kimntatás

az 1895'jan. ro-t őf rrrár cz, 7-ig befolyt tagsági

1893. évre:
1894. IL félévre:
J 894.
évre:
1895. L félévre:

1895. évre:

1

896.

évre:
Budapesten,

díjakróL

Jaskó Károly (4 frt).
Beér Ferenez, Tanfi Iván (2-2 frt).
Bodrogi Gyula, SnazeI Ferencz (4-4 frt).
Belányi Tivadar,
Csepreghy
Endre, Mocsári Gerő.
dr. Povischil
Richárd,
Staab Lénárd,
Szukováthy
Hona, Vashegyi elemi népiskola, Velősy Lipótfz-c-z frt),
Angyal Dezső" Aradvidéki Tanító-egyesület,
Báthori
Lajos, Budapesti II. ker. áll. tnőképző
int., Fehérmegyei Tanítótestület,
György Aladár, Herchi János.
Hetényi
Kálmán,
Hollós Károly, Horvay Ede,. dr.
Kármán Mór, Kézdivásárhelyi
községi iskola, Léderer
Ábrahám, Litschauer Teréz, dr. Málnai Mihály, Mócsy
Antal,
Molnár László,
Nagy Lászlo, Pataky Irrna,
Pethes János, Reichheld Károly, Sándor Mózes, Stark
Vilmos, Szatmármegyei
kath, néptanítók egyesülete,
Tanú Iván, Ujpesti áll. isk. tanítótestület (4-4 frt),
Mócsy Antal ( 4 frt).
.
1895. márez. 7.
Komá romy
L a j o s ,.
egyesületi

pénztárnok.

