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1. Vúsza jJ illa ntá s a negyedszá za dos multr a .

Az áll. tanítóképzők egy része nem régen ünnepelte fennállásá-
nak 25 éves jubileumát, a másik része, egy-kettő kivételével, a közel jövő-
ben tarthat ily ünnepet. Állami, vagyis a kor igényeit kielégíteni tö-
rekvő tanítóképzésünk negyedszá za dos multr a tekinthet immár vissza, a
mi e fontos és komplikált szervezetű országos intézménynél nem sok
ugyan, de elegendő arra, hogy életrevalósága bebizonyulhasson, hogy fejlő-
désér, ennek lassúbb vagy gyorsabb menetét, irányát sikerrel vizsgáI-
hassuk és az intézményről a maga egészében megközelítőleg helyes
ítéletet mondhassunk, valamint a továbbfejlesztés módját, irányát meg-
jelölhessük. Sőt ez utóbbi ezél egyenesen kötelességünkké teszi, hogy
a negyedszázados pálya tévedéseit, .mulasztásait, hibáit kiderítsük s a
kővetkező negyedszázad pályáján való biztos haladást előkészítsük.

Az áll. tanítóképzők életrevalósága oly nyilvánvaló, hogy azt
felesleges bizonyítani. Nem kell egyebet felhoznom, mint azt, hogy va lamint

a z egész népokta tá r , úgy a ha za i ta nítóképzes á llamosítá sá r a ir á nyuló tó 'r ekvések

ú núndinká bb erősbó'dnek. A negyedszázados fejlődés történerét megírni
nem lehet czélom egy rövid értekezes alakjában. Azonban rámutatok a
fejlődés feltűnőbb fázisaira.

A nagy Eötvös József b. r870 körül életbeléptette az áll. tanító-
képzőket. A keret, a melyet kaptak, mely a 68. t.-ez.' ben és az első ,
szervezeti szabályokban megvan, német és svájezi minta után készült.
Ámde a keretben a határok, az .irány, az eszközök es ak egészen álta-
lánosan varinak jelezve; ne higyje senki; hogy tanítóképzóink olyanok I
lettek, mint a milyenek akkor a német vagy svájczi tanítóképzők vol-
tak. Ehhez hiányzott a kellő számú tanerő. a szervező igazgatók. A ki-
küldöttek sem voltak valamennyien a tanítóképzésre hivatott férfiak, a
későbbi igazgatók közül sem vált be mindegyik. A keret általánossága
mellett a szervezők (igazgatók) egészen rányomhatták intézetükre jelle-
mük, képességük bélyegét. A 70-es' évekről elmond hat juk : a milyen
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volt az igazgató. olyan volt intézete. És hogy már akkor, a hiányzó és
fogyatékos tanerők mellett is, több jeles intézetünk volt, ez arról tanús-
kodik, hogy több jeles igazgatónk volt; oly férfiak, a kik odaadással,
kitartással és, el kell ismernünk, sikerrel fáradoztak azon, hogy viszo-
nyainkhoz képest édes hazánkban megvalósítsák. a mit Németország-
ban, Svájczban jónak, utánzásra méltőnak találtak. A 70-es évek végén
a hazai tanítőképzésben, mint általában a népoktatásban. pangás állott
be. Érezhető volt a tanítóképző tanárhiány, mindamellett nem gondos·
kodtak a tanárképzésról. Erre az időre esik az a visszahatás is a.magyar
közvélemény egy nagy részében és az intéző körökben is, mikor sem-
mit sem tartottak jónak, importálandónak, a mi német, hanem nagy
előszeretettel fordultak a francziákhoz, részben az angolokhoz. Ez sem
maradt hatás nélkül a tanítóképzésre. Az intézetekben a német nyelv
teljes elhanyagolása, ha nem is mindenütt fenszóval, legalább hallga-
tagon hazafiasságnak tekintetett - nehány intézet kivételével, - és ez
időtől fogva kezdték magok a tanárok is a tudományos német peda-
gógiai művek tanulmányozását mellőzni, a nélkül, hogy valami nagy
számmal tanultak volna' meg francziául vagy angolul.

Nevezetes haladást jelez I882/3-ban a IV-ik évfolyam szervezése,
bár nem járt minden tekintetben előnynyel. Mig ennek előtte több
jeles növendék került a képzőkbe, addig azóta tulnyomólag elmaradot- .
tak, gyengék kérik a felvételt. A négy évfolyam számára kiadott tan-
terv a réginél sokkal teljesebb, nagyobbkörű tananyagot szab ki, mivel
azonban sohasem részletezték. mindenütt úgy magyarázták, a hogyan
akarták; a tanítás módján sem változtatott semmitsem ; csak egy kővet-
kezménynyel járt mindenütt egyenlően: a nagyobb részben gyengébb
tehetségű növendékek sehol sem győzték a tananyagot,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbeá llott a z u.

n. túlter helés, kivá lt a lIl. és IV évfolyamokba n, tehát ott.. a hol leg-
ártalmasabb volt.

Időközben budai Paedagogium nagyobb mennyiségben szolgál-
tatta a tanítóképzőkben szükségeit tanerőket. Már akkor, mikor a 80 -as
évek közepén a Magyar Tanítóképző megindításával, majd a Tanító-
képző Tanárok Országos Egyesületének megalakításával a ta nítóképzök

tbllendülésének kor sza ka kezdődik, a haladás kibontott zászlaja körül ott
találjuk a Paedagogiumból kikerült ifjú erőket; jóllehet az egyesülés
kezdeményezésének dicsősége nem az övék, hanem a régi gárda egy-
két kiváló tagjáé volt. Megfigyelésem szerint általános a vélemény,
hogy ezek a paedagogiumi ifjak, a rnulthoz képest eddig jótékony hatás-
sal voltak tanítóképzőink életére: Megtaláljuk bennök a legtöbb esetben
a szükséges lelkesedést, munkaszeretetet, sőt ügyességet, bár a legtöbb-
jénél észrevehető a rendszeres filozófiai ismeretek hiánya, kivált működésük
első éveiben. -

Az utolsó évtizedre a tanítóképzők önérzettel tekinthetnek vissza.
Alig van a tanítóképzők bel- és küléletének valamely mozzanata, mely
felszinre nem került, és diszkusszio tárgyává nem tétetett volna. Neveze-
tesebb eredmények, hogya tanítóképző tanárok fizetése rendeztetett, az
internatus és externatus kérdésében az egyesület állást foglalt, a tan-
tervjavaslat előkészíttetett, a tanárképzés kérdése elvileg el van intézve,
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s a tanítóképzésre vonatkozó törvények módosításának szükségét elís-
merték.: stb

Azonban, ha most az utolsó évtized gazdag munkálkodását át-
tekintjük, nem találjuk meg abbanrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z egységet, a r endszer t. A 25 év
alatt nem jelent meg egyetlen egy alapvető munka, mely a ta nítókép-

zés peda gógz"á já t, az intézetek szervezetét tudományosan, a lélektan,
ethika, gyakorlati filozófia. alapján hazánk kulturtörténelmének, ethno-
grafiájának, földrajzának tekintetbevételével tárgyalná; mely kitűzné a
czélt, megállapítaná tudományosan a módokat, s megjelölné a czélrave-
zető eszközöket. Pedig ily előre megállapított rendszer nélkül minden
részletmunka csak tapogatódzás, melyről egyáltalában nem tudjuk, be-
válik- e vagy sem. Ily tudományos, a részleteket is megvilágító rend-
szer hiányának következménye, hogy oly nagyon ellentétes vélemények
nyilvánultak a Magyar Tanítóképzőben a legegyszerűbb gyakorlati
kérdésekről is. Sokan csak tapasztalataikat, véleményeiket mondták el erről
vagy arról, a rendszeres általánosítas hiányzott. Távol van azonban
tőlem, hogy a felhalmozott tapasztalati részletmunka értékét kicsiny-
leném, Ha a tanítóképzés tudományos rendszere elkészül, akkor a fölötte
becses részletmunkálatokból a megfelelők fölhasználhatók a kitüzött
egységes czél megvalósÍtására. A tudományosan kidolgozott rendszer
hiányának tulajdonítom, hogy a z oly fontos kérdés is, mint a mdyen a

ta ntervja va sla t kérdése, mely a nnyi' lelkes munká st oly soká elfogla lt,

úgy olda tott meg-, ~hogy okvetetlenűl csa k uja bb za va r t for ; er edményeznt'.

Annak tulajdonítom, hogy a legutóbbi közgyűlés az internatus és exter-
natus kérdésében is egyolda lú határozatot hozott, mely szerint minden
egyes ,intézetet internátussá javasolta átalakítani.

Es most már tulajdonképeni feladatomra térhetek áto Mert az
alábbiakban vá zla tosa n megpróbálom kifejteni, mily a la pvető, r endszer es

munkára volna immár szükség, hogy sok tétovázásnak, kísérletezésnek
vége vettessék és hogy a már meglevő becses, induktiv úton össze-
gyüjtött anyagot czélravezetőleg felhasználhassuk. Hangsi.ílyozom, hogy
ez kísérlet.

Il. A ta nítóképzés czélja ..

A tanítóképzők czélja: megfelelő tanítók képzése, kik egyrészt magok
minden jő, igaz és szép iránt érdeklődnek; kik másrészt ezt iskolai és
társadalmi működésükben embertársaiknál js eszközlik ; végül pedig oly szak-
műveltséggel birnak, mely őket a tanításra ésnevelésre kiválóan képesíti.

Herbarttal mondhatjuk: a tanító általános- .művéltsége, mint rnin-
den más emberé is, érdeklődésének sokoldalúságábanés erkölcsi jellemének
szilárdságában álljon. A leendő tanítóval el kell sajátíttatnunk az em-
beri műveltség eddigi valódi eredményeit; szellemét oly mődon kell
képeznünk, hogy képes legyen és akarjon is érdeklődni; tehát a leendő
tanítot az oktatás módja és anyaga által és a tulajdonképeni nevelés-
sel (Zucht) humánus, erkölcsileg jellemes emberré kell nevelnünk. Ezen-
kívül szüksége van a tanítónak lélektani, ethikai, neveléstani és methodikai
elméleti és gyakorlati ismeretekre, melyek a tanítás és nevelés öntudatos,
czéltudatos véghezvitelére képesítik ..
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A czélnak ily általánosságban való felvetése után nézzük most,
elérheti-e azt a mai tanítóképzés. A középiskolák normális esetben 18
éves itjakat nyilvánítanak éretteknek ; ez mutatja a gyakorlatban azt, hogy
folytonos oktatásban és nevelésben részesülő ifjúZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 éves korban érett
annyira, hogy képes az egyéni hajlamai és tehetségei szerinti pályaválasz-
tásra. Ezt a gyakorlatot a tudományos megállapítás is igazolja. De a
tanítóképzők már 15 éves ifjakat vesznek fel; ezen korban tehát az
ifjú még nem határozhat ja meg maga a pályáját. Ime, a tanítóképzők
egyik tökéletlensége.

Egy másik nevezetes kérdés: megszerezhető-e a 19 éves korig az
általános műveltség és egyúttal a szakműveltség ?

Mikor a középiskolailag érett ifjak a felső iskolákba mennek, ott
egy ideig még általános műveltségüket is mélyítik; tehát a felső isko-
lák a középiskola által nyujtott általános műveltséget sem tartják ki-
elégítőnek, hanem az odakerült ifjak sokoldalú érdeklődését i l legmaga-
sabb szempontok szerint fokozzák, a jelen kor vezéreszméivel kapcsolatba
hozzák. A 19 és 20 éves kort lehet tehát normalisnak venni, a mely-

.ben az általános műveltséget be lehet fejezni. Ha ugyanakkorra a szak-
műveltséget is meg kell adnunk az ifjúnak, úgy az egyik, mint a másik
csak fogyatékos,. hiányos lehet.

Egy harmadik baj az. hogy a tanítóképző-intézeti 'növendékek
nagy, mintegy 40-50 százaléka nem való tanítóképzőbe, részben gyenge,
fejletlen lelki tehetségeinél fogva (ezek a középiskolai bukottak vag-y
könyörületből átmentek); részben hiányos előkészültségnél fogva (ezek
azok, a kik 2-3 középiskolai osztályt végeztek s felvételi vizsgálattal
jutnak a tanítóképzőkbe). Az előkészültség általában hiányos és elég-
telen. Az a növendék, a ki a tanitóképzőbe kerül. rendszerint először
4 elemi iskolai osztályt végez, tehát nem egy rendszeres egészet magá-
ban foglaló oktatási anyagot sajátít el; azután 4 középiskolai vagy
polgári isk. osztályt végez, tehát ismét egy rendszernek csak egy ré-
szével ismerkedik meg: ime két fél műveltségi kó'r a z, a mit a felvett

nóvendék a legjobb esetben a képzőbe hoz. Ez a két fél azonban sok eset-
ben kevesebb a semminél, mert nem egyéb, mint elkorcsosított lelki
tehetségek, és meg nem értett, összefüggéstelen szóismeretek halmaz a ;
ennek következtében a növendék alkalmatlan az oktatásra.

Arra a kérdésre pedig, vajjon lehet·e 4 év alatt ily növendékek-
ből oly tanítókat, mint a hogyan azt fennebb körvonaloztam, ké-
pezni, a jelzett okokban már megvan a felelet, hogy t. i. teljesen
lehetetlen.

Az nem változtat a dolgon, hogy más intézetek is ugyanilyen fogya-
tékosságokban leledznek. Tény az, hogy mai tanítóképzésünk már az elő-
sorolt fogyatékosságoknál fogva is csa k szükségjlótld lehet. Mig a mai keret-
ben marad, legfeljebb arról lehet szó: ea e a dott vúzonyok .kózó"tt rni-
képen oldhatjuk-meg a tanítóképzés feladatát a lehető megfelelő módo n?»,
és nem arról: -.milyennek kell a jó tanítóképzésnek lenni j s
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IV Jelenlegi ta ntervünk fogya tékossá gá z'. A ta na nya g na gyobb részletezésének

és r észletes uta sítá sokna k szüksége. Alta lá nos és sza kképzés.

Ezek után lássuk, vajjon tanítóképzőink megtesznek-e mindent, rnit
az adott viszonyok között a tanítóképzés czéljának. elérésére megte-
hetnek ? Szervezetük olyan-é, mely az adott viszonyok között a lehető

. legmegfelelőbb]
A tanító képzés czélja elérésére hármas cselekvés szolgál: a z á lta -

lá nos műveltséget nyujtó okta tá s, a tula J donkéP eni nevelés (Zucht) és a sza k-
műveltséget nyujtó okta tá s.

Vegyük először általánosan az oktatást. Az oktatásnál három'
tényező szerepel: a tanuló, a tanító és a tanítás anyaga. A tanuló a
legfőbb, hozzá kell a két más tén.yezőnek alkalmazkodnia, Először ki
kell puhatolni, mily tapasztalati és rendszeresebb (iskolai) ismereteket,
és mily magaviseletet (fejledező jellemet) hoz a tanuló az intézetbe, é s .

ennek alapján azután az ész- és jellemfejlesztő tanítás anyagát és mód-
ját megválasztani. A tömeges tanításnal azonban alig lehetséges az
egyénenkénti alap os gyors megvizsgálás. Mi a szervezet szérint .tö 'ltesz-
szük, hogy szellemileg oly érettek, annyi ismerettel birnak, mint a
mennyi egy a középiskola 4 osztályát végzett növendéktől föltehető
(láttuk már, hogy ebben a tekintetben többnyire csalódunk); magavisele-
tükről pedig előzetesen csak iskolai bizonyítványaik nyujtanak felvilágosí-
tást. Az iskolai év elején megvétetvén a kézikönyveket, kezdünk taní-
tani a tanterv szerint a nélkül, hogy meggyőződtünk volna, szoros
kapcsolat létesülhet-e meglevő ismeretanyaguk és a tanítandó anyag
között ; kezdünk jellemképző anyagot tárgyalni a nélkül, hogy volta-
képeni fejledező jellemüket ismernők. Ámde ez minden tömeges tanítás
tökéletlensége, legalább többé-kevésbbé. És használatban levő tantervünk-
ben az általános műveltségi tananyag úgy is egy többé-kevésbbé egy-
séges egész. A tananyag kijelölése azonban annyira általános, hogy
az ele mitől kezdve az egyetemig bármelyik iskolára ráillik. Utasításaink
sincsenek. A mi kevés utasítás (a «Czél» pont alatt) van, azt a tanárok
nagy része és a tankönyvírók vagy nem veszik tekintetbe vagy nem
értik. Ennek következménye, hogy a hány intézet, annyiféle a tanítás
anyaga, annyiféle a tanítás módja. Hisz ezt megérteném, ha ebben az
intézetek individualitása nyilvánulna. De nem úgy van, mert az csak a
rendszertelenség és rendetlenség kifolyása. A hol a tanárok buzgólkod-
nak, ott rendesen annyival és annyifélével .tömik meg a tanuló fejét,
hogyalegtöbbje - kivéve 1-2 jelesebbet - nem képes a tanultat
megemészteni. Még ha a tanár eléggé mélyítve és rendszeresen tanít,
a tanuló a sok és sokféle óra miatt oly állapotban van, hogya tanulás
tárgyába való elmélyedést az okvetetlenűl szükséges meggondolá s (Herbart
értelmében véve e két kifejezést) nem követheti. Ennek következménye
az ismeretekben való határozatlanság, fölületesség, homályosság. Hát
még a jellernfejlődésre ható következmények t Mert csak oly rendszeres
egészet kitevő ismeretanyag képes a jellem nevelésére döntőleg be-
hatni, és az erkölcsi eszméknek az esetleges individuális rossz jellern-



vonások fölött az uralmat biztosít ani, mely a léleknek mindenkor rendel-
.kezésére áll, mely a sokoldalú érdeklődés és a szilárd erkölcsi jellem
nevelése czéljából volt megválasztva s annyira sajátjává lett a növén-
déknek, hogy egyénisége abban egészen föloldódik. De hát még, a
hol nem igen buzgólkodók vagy épen avatatlan ok kezében van az
intézet? Ott a legjobb esetben üres rendszer-sablonokat tanítanak, s
üres szalmát csépelvén, a növendékek feje fölött beszélnek. Bizony sók
helyt olyan munka is folyik.

Hogy semmiféle rendszer nincsen a tanítóképzési tanítási anyag
megválasztásában és tárgyalási módjában; hogy tehát ebben a tekintet-
ben czéltalanul kapkodunk: mi sem bizonyítja szomorúbban, mint tan-
könyveink (a módszertaniakat kivéve). Egy-némelyik könyvünk valóságos
szégyene az egész tanítóképző tanárkarnak. De legtöbbje a tanítóképző-
intézetekre való tekintet nélkül van Írva. A tankönyvírók még kevésbbé
értették meg a tantervben levő nagyon rövid evezérelvekets és nagyon
is rövid utasításokat.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Részletes uta sítá sokr a , a ta na nya g na gyobb részletezésér e lett volna
szükség, akkor nagyon sok hibát elkerültunk volna és a tankönyvÍrók
is jobban tudták volna magukat' mihez tartani.

Milyeneknek kell azoknak az utasításoknak lenniök?
Részlétezni kell a ta na nya got úgy, hogy sehol hézag vagy félre-

értés ne támadhasson ; fel kell tüntetni, hogy a tananyag összhangza-
tos, egységes rendszert alkot. Evégből nemcsak az összekötő kap-
csokra kell utalni, hanem a szorosabb értelemben vett tanításnak leg-

fő/J b czéljá t, és a lsóbb czélja z'! is ki kell tűzni. Vegyük p. o. Herbarttal
legfőbb czélnak a «sokolda lú érdeklődést> , alsóbb czélokként a tudás
(Erkenntniss) három formai osztályát: az empirikus, spekulativ és az
eszthetikus tudást, és a r észvét (Theilnahme) három osztályát: az
egyes emberekre, a társadalomra és az Istenre vonatkozó (vallásos)
részvétet. E czélok szerint osztályozható a tananyag is, olyanra, mely
főleg a tudás, és olyanra, mely fől~g a részvét szolgálatában áll. MindZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i l tudás, mind a részvét szolgálatában álló tananyaghál rámutathatni
arra, mi érdekel minket kíváltképen egyik vagy másik okból ;' Így például
a hazánk megismerésére és a hazafiasság ébresztésére szolgáló tan-
anyagra. Sőt tekintetbe lehet venni a tanítóképzés különös czéljait
már a tananyag kiszernelésénél, a mennyiben lehetőleg oly tanítási
egyedeket szemelünk ki, melyek az el. iskolai oktatásban is előfordulnak.
- De az utasításokn lk a tanítás módjá r a is kell kiterjedniök. Hang-

súlyozniok kell a tanítási egyedek világos, határozott megismerését
[mutatás). az egyedek asszoczialását egymáshoz tartozásuk, hasonlóságuk,
különbségük szerint (associatio); továbbá a systhérna létesítését, és
ezek alapján a módszeres gondolkozást (philosophálást). Ezen négy fő
általános formális fokozaton kívül rá kell mutatni a részvét tananyagá-
nak tárgyalási módjára és a tanítás két főalakjára, az analytikus és
synthetikus tanítási alakra, s arra is, hogy ezek mely tanítási anyagnál
alkalmazandók. Szélhatnak a taneszközök használatáról; a közlésről, kér-
dezésről, olvasásról. iskolai, házi munkálkodásról. Így p. o. a magyar
irodalmi tanításra ·vonatko-zólag határozottan meg kell' jelölnie az isko,
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lában és a házi szorgalom útján olvasandót, még pedig osztályonként;
a módot is, miként 'olvasandó. A történelmi, földrajzi tananyagra nézve
megállapitandó szintén nemcsak arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmt', hanem a hogya n is (felesleges
évszámok, apró-cseprő események elkerülendők, az általános, typikus
való megismerése aczél). Kitűzendők továbbá az óraterv általános elvei.

Mindeme követelményekre azt mondhatná valaki: hisz mindezt a
tanárképzőben kell tanulni 1 A középiskolai tanárok egyetemi képe-
sítéssel biró, okleveles tanárok, és a középiskolai utasítások mégis ki· .
terjeszkedn ek majdnem mindarra, a miről itt a tananyagra és tanítás-
módra vonatkozólag szólottam. Nekünk is csak hasznunkra lesznek ily
részletes utasítások. Ezek az intézet, a tanár individualitásának érvénye-
sülését nem fogják meggátolni, sőt ellenkezőleg mértékül fognak szol-
gálni, mennyire fejlődhetik az individualitás. Végül a tankönyvírókat is
meg fogja kötni.

Az érvényben levő tantervnek tehát az volt leginkább fogyatékos-
sága, hogya tananyagot nem részletezte. hogy ez utasítások hiányzottak
belőle; továbbá nem fordíttatott elég idő az egyes tantárgyakra. Így meg-
mutatta a tapasztalat, hogy sajátiagos nemzeti czéljainknál fogva a magyar
nyelvre fordított idő és tananyag nem elégséges, a, tanítási mód sok-
helyt téves. A történet, töldrajz sem részesült kellő méltatásban. Lehe-
tetlenség a világtörténetet hetenkénti 3 órában r 8 éves ifjaknak, kik
vajmi kevés előismerettel birnak, úgy tanítani, hogya' tanítás érett-
ségüknek, jövő pályájuknak megfelelő legyen.

Ezek után térjünk át a tanítóképzőkre mint sza kz'skolá kr a . Nézzük
meg, vajjon miképen felelnek meg eme feladatuknak.

E tekintetben intézeteink eleitől fogva helyesebb nyomon jártak,
Azon férfiak közül többen, kik a 70-es évek 'elején az intézetek vezeté-
sével megbizattak, odaadással törekedtek megoldani pedagógiai felada-
tukat. Gondjuk volt a gyakorlóiskolára, érintkeztek a tanítósággal és
az elméleti képzés is kielégítő volt az akkori körülményekhez képest.
Pedagógiai tankönyvirodalmunk is jobb termékekkel dicsekszik. Dittes
átültetett művei kiválóak, habár némely intézet növendékeinek nehezek,
Emericzy művei is figyelemre méltók. A 80-as években azonban sem
az elméleti, sem a gyakorlóiskolai pedagógia nem mutat haladást.
Bizonyítják ezt kivált egyes intézetek és a tankönyvek, melyek semmi-
vel sem jobbak, mint a régibbek. A tudományos pedagógia alig talált
egy-egy művelőre, még folyóirataink is szomorúan hirdetik ezt, kivévén
ujabban a Magyar Paedagogiát. Annál feltűnőbb az, mert intezeteink
időközben négy évfolyamúakká lettek, a IV. évfolyamotpedig leginkább
a gyakorlatnak, a szakképzésnek kellett volna szentelni. De nem úgy
lett és nincs úgy.

Oka ennek részben maga az érvényben levő tanterv. Az 1. éves
növendékeknek van legkevesebb és legkönnyebb dolguk, a II. évesek-
nek több, a Ill. éveseknek már sok, a IV. évesek nem győzik a sok
elméleti dolgot és nem érnek rá a gyakorlatra. Ime a mosta ni ta nterv
má sodik főfogya tékossá gaBAI A [5-r6 éves kezdő ifjút már lélektani
okokból is inkább lehet tanítani, hisz önálló munkára még alig képes,
testileg pedig már birja a nagyobb szellemi munkát: azért az I. és II.



osztályba kell áthelyezni a legtöbb tanulni valót,. tanítási órát; a Ill.
osztálynak már több szabad ideje legyen, a IV. osztálynak még több.
A pedagógiai tárgyakat pedig egés7.en át kell tenni a Ill. és IV. osz-
tályba. Az általános műveltségre mint alapra kell helyezni a szakkép-
zést, legalább; a lllennyire lehet. Hisz a szakképzéshez már igazán érett-'
ség, öntudatosság kell.. A tanítói gyakorlatot Ca gyakorló iskola látoga-
tását) elégséges a m. évfolyam második félévében megkezdeni és a IV.
évfolyamban lehető sok óraszámban folytatni Mennél alaposabb isme-
retekre támaszkodhatik a: tanítás megfigyelése és a próbatanítás, annál
gyümölcsözőbb.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Ill. évfolyam főszaktárgyai a lélektan, logika legye-
nek, mint a melyekre a mődszertaa és neveléstan tanítását alapítani kell.
A módszertan tanítása a Ill. évfolyam második felében vehetné kezde-
tét. A IV. évfolyamban az ethikával, neveléstannal és neveléstörténettel
és folytatólagosan a módszertannal fejezhető be a szakképzés. Az
ethika - nem valláserkölcstant, hanem általános erkölcstant értekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr= :

a meggondolás legfőbb tárgyaitszolgáltatná, rendszeres erkölcsi világ-
nézetet nyujtana s rnéltóan tetőzné be az elméleti képzést. Nagy hiány-
nak tartom, hogy az ethikát eddig nem vették fel a tantárgyak so-
rába. A dogmatikai valláserkölcstan nem pótolja. Mért nem? Tapasz-
talataim szerint az a szellem, amelyben a vallásoktatás történik, oly
annyira távol van attól a szellemtől, a melyben a többi tanítás folyik,
hogy nem erősbíti egymást, hogy a valJástanítás hatása sokaknál alig
észrevehető, Ezen az általános ethikának tanítása segítene. A lélektanra
és ethi:kára alapítsuk a neveléstan tanítását. Az elméleti képzéssel kap-
csolatban történjék, mint eddig, a gyakorlati képzés, de nagyobb mérték-
ben. Naponként, délelőtt 8- ro óráig foglalkozzanak a IV. évesek a gya-
korlóban, részint mint tanítók, részint mint 'bírálók. A kik hincsenek
elfoglalva, végezzék magánkészülgetéseiket: nagyobb írásbeli feladatok
készítését, kijelölt művek olvasását, a gyakorlati tanításra való tervek
készítését. A IV. évesek délelőtt 10- 12 óráig és olykor d. u. egy-két
órán át részesülhetnek elméleti oktatásban.

Nagyon megnehezíti a tanítóképzés munkáját azon körülmény is,
hogy a tanítóképzők egyúttal kántorképzők. Az általános műveltség
ugyan okvetetlenül zeneismeretet is követel, hasonlóképen a tanítónak
iskolai működése; "azonban míg erre a czélra az a 14 óra, melyet a
zenetanításra az eddig érvényben levő tantervben találunk, kielégitő, a
kántorképzésre elégtelennek tartatik. Noha a gyakorlati élet követel-
ménye lehetetlenné teszi most még a tanítóképzésnek elválasztásat a
kántorképzéstöl : mégsem. szabad e két egészen különféle czélt egyenlő
fontosságúnak tekintenünk, és a tanítóképzőkből szakszerű kántorkép-
zőket alkotnunk. Mindkét ez/it egyenlően szolgá lnunk lehetetlen. A tanító-
képző csak szükségből kantorképző is egyúttal és végzi ezt a munkát
)így, a hogy lehet,. tanítóképző jellegének, czéljának veszélyeztetése
nélkül.

. . Az előbbiekben fejtegettük, hogy azok a tanulók, kik a tanító-
képzökbe felvétetnek. nem nagyon válogatottak, sőt jó részben olyanok,
kik oda nem valók; továbbá, hogy az általános műveltséget nyujtó
tananyag nincs közelebbről meghatározva; végül, hogy a tanítóképzők



felső évfolyamai nagyon meg vannak terhel~e, míg az alsők még 'több
munkát is elbirhatnának, és hogy szükség volna a szakképzettséget
nyujto tananyagot egészen a két felső évfolyamba tenni áto Ezek után
át térhetunk az új tantervjavaslat bírálatára.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. Az új ta nterufa ua sla t hiá nya z'.

Előttem van az egyetemi nyomdaból kikérült cAtvizsgá lt s r ész-

ben modositott ja va sla t •. Itt sem szándékom bővebben kiterjeszkedni a
részletekre, hanem csak azt fogom vizsgálni: megszüntetz'-e a z új ja va s-

la t a zoka t a hiá nyoka t, a melyek a mosta ni ta nterv folytá n keletkeztek.

Az egyes évfolyamok a javaslat szerint a következő óraszámmal
szerepelnek: 1 35, II. 34, Ill. 36, IV. 34, a mostani tantervnek I. 27,
II. 27, Ill. 27 és. IV. 26 óráival szemben. A szaporulat azonban nem
olyan nagy, mint a. milyennek látszik, mivel a mostani tantervben a
gazdasági és kézimunkagyakorlatok órái nincsenek számban meghatá-
rozva; az egészségtan, az egyházi zene pedig benn sem foglaltatnak,
holott tényleg taníttatnak. De még így is osztályonként 4-5 óra
szaporulat mutatkozik. Az elméleti tárgyak óraszáma most 18, 19,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 0 ,

23; a javaslat szerint lesz 21, 21, 25, 25. A gyakorlati tanításra szánt
idő itt is, ott is bele van számitva. Látni való, hogy épen azokban az
évfolyamokban szaporodik az elmélet, a hol apasztani kellene azt. A
Ill. és IV. évesek a tanulni valót ezentúl még kevésbbé fogják győzni,
mint most. Azt mondja a Közoktatási Tanács egyik jelentése: olyan
legyen a tanítás, «hogya ta na nya g va lóba n a z z'skolá ba n sa já títta ssék el,

a könyv nélkül tanulandó pedig a minimumra redukalódjék: akkor egy-
általán nem kell attól tartani, hogy az új tantervben megszabott óra-
szám túlterhelést fog okozni.» Vegyük, Uraim, komolyan fontolóra, lehet-
séges-e ennek a követelménynek eleget tenni?

Régebbi tanár vagyok már' én is, s körülbelül a következő tapasz-
talatot tettem: ha IQ - 15 jóravaló, legalább is közepes tehetségű tanít-
ványom van egy-egy osztályban, akkor azon. tárgyakat, melyekre kellő
óraszám fordíttatik, képes vagyok úgy tanítani, hogy mindegyik tanít-
vány elsajátítja a tanulni valót az órában, s teljesen nélkülözhetné az'
ismétlésekig a kézikönyvet (most még egy ch a» t ) s ha azonnal más-
nap újra ugyanaz a tantárgy taníttatnék.

De hisz nekünk 30-35 tanítványunk is van egy-egy osztályban
(kivált az alsó évfolyamokban), és pedig nagyon különböző készültségűek
és tehetségűek. Milyen nehézséget okoz már ez a különbség is! Hozzá
járul sok esetben ez a körülmény is: a polgári iskolákból kikerültek
egyik-másik tárgyban több ismeretet hoznak, rnint a gimnáziumokból
kikerűltek, a nélkül azonban, hogy szellemi érettség dolgában felülmúl-
nák ezeket. Minek folytán ezek végett hosszabb ideig kell időznöm
valamely tárgynál, mint azokra való tekintetből szükséges volna, mi-
előtt tovább haladhatnék. Szem előtt tartandó továbbá a következő.
Nekünk kötelességünk a ta nítvá nyok a ia pismereteit tz'sztá znz',ha tá rozott,

biz.tos tudá ssá ten nt', az az: gondoskodnunk kell arról, hogy a tapasztalat
körébe eső egyedekről világos, határozott ismeretük legyen, továbbá
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asszocziálni kell ezeket rendszerré, MindezideigrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApdtló munká t végzünk, tö"bb-

nyz'r e kiegészít vén a hiányos előkészültségeket (hisz nyelvtan, irálytan,
földrajz, történelem, 'a természettudományok némely részei, számtan,
ném et. írás, fogalmazás, - mind ezek tárgyai a polgári iskolának és
középiskoláknak is); de tanítványaink koruknál fogva megkívánják,
hogy mélyebben is hatoljunk az ismeretekbe, hogy a rendszert meg-
világítsuk, kiegészítsük, hogy a részvét tárgyainál a jelen kor állapotá-
val összefüggésbe hozzuk a tanítást, az az: hogy filózofáljunk. Megkí-
vánja ezt már az intézet szakjellege is. Sajnos, hogy csak oly mérték-

ben lehet tenni, a mily mértékben azt a tanítványok érettsége megengedi
(ez az igazi korlát, melyet átlépni nem lehet). Megkívánja ezt azon
egyszerű módszertani követelmény : légy érdekes. Ha mi csak oly fokú
ismereteket nyujtunk, mint a milyen az alsó középiskola tananyaga, akkor
unalmasak leszünk, tanításunk nem lesz képző, fejlesztő hatású.

De tudjuk továbbá azt is, hogy _ némely tárgyra az óraszám is
alig elég, meg azt, hogy hetenként némely tárgy csak 3-szor vagy z-szer,
sőt egyszer fordul elő. Így a léle'kta nt ezen új, nehéz tárgyat az új terv
szerint a II. évfolyamban csák hetenkénti két órában fognák tanítani,
Tessék most elképzelni 20-30 különböző készültségű és képességű
tanulót. Több mint a fele jó tanítás mellett sem fogja elsajátítani
a tanulni valót az órában. De azok is, a kik elsajátították, a nnyi minden-

félét tanulnak a lélektani órát követő két napo, (felteszern, hogy aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 óra arányosan van 'szétosztva}, hogy mindenesetre legalább egy kis
félórára lesz szükségük a harmadik napon otthon, hogy az iskolában
megértettet. elsajátítottat felfrissítsék, jól emlékezetükbe véssék. A
tanulők másik felének 3/4 órára lesz szüksége, hogy elsajátítsa, a
mit többé-kevésbbé megértett. De hát ez csak egy tárgy; hol van
még a többi l Az otthom' kér zülésnek (és én a világért sem gondolok a
szórúl-szóra való könyvnélkülözésre) tehá t a minimuma is a nnyi tá rgy

mellett na gyon sok. Azzal tehát ne ámítsuk magunkat, hogy az otthoni
készülés felesleges, elkerülhető.

A Ill. és IV. éveseknek, a kiknek lega lá bb néhá ny kz'szemelt ir oda lmi,

peda gógia i művet kellene otthoni készülésképen elolvasni, a kiknek már
nehezebb írásbeli dolgozatokkal is megkellene olykor próbálkozniok, a kik-
nek a gyakorlati tanításra való készülés czéljából sokat kell írniok:
minderre ismét nem lesz kielégítő idejük. Önállóságuk fejlődése ismét
meg lesz gátolva. to

Es azt sem állíthatja senki, hogy az úgynevezett gyakorlati tár-
gyak: rajz, zene üdülésre szolgálnának. Talán kevésbbé megerőltetők,
mint a többi tárgy, de ugyancsak nagy mértékben veszik igénybe a
testi és lelki erőt; a tanítóképzőben még inkább, mint más iskolában,
mert a tanítóképzőben minden ügyességet úgy kell elsajátíttatni, hogy
a jelölt azt maga képes legyen tanítani is. Az ügyesség fejlesztésének
médszeres öntudatossággal kell történnie, miáltal elméletivé is, sok
szellemi erőt fogyasztóva is válik.

Az új javaslat ezen hiányán, legalább annyira, a mennyire, két
módon lehetne segíteni. Először úgy. hogy az 1. és II. osztály heti
óráit mintegy hárommal-négygyel megszaporítjuk, és a Ill., IV. osztályo-
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kéit apa szt juk. A nyelvi, történeti s természettudományi tárgyak
óráit bátran helyezhetjük nagyobb mennyiségben az alsó évfolyamokba.
A második módra később térek rá, a mikor a képesítő vizsgálat meg-
változtatásáról szőlok, .

A neveléstani tárgyak heti óráinak összege ugyan emelkedett
15-ről 191/2-re, de úgy, hogy az elmélet fogyottrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA211,. órával, a gyakor-
lat pedig szaporodott 7 órával. Hogya gyakorlatnak több időt szán
az új tantervjavaslat, azt minden szakember csak helyeselni fogja; de
hogy ezt az elmélet rovására tették, azt nem tudom megérteni, s bajos
volna okát adni. Talán csak nem volt sok az a lélektani ismeret, a mit
növendékeink eddig szereztek?! Hogy 9- testtanra nem fordít az új ja-
vaslat 3 órát, mint a jelenlegi terv és hogy tanítását a testt" nevelés

tanításá val köti össze, helyes; de hogyalélektant, vonatkozással a
nevelésre, csak heti két órában kívánja taníttatni, ez megfoghatatlan.
A lélektan a pedagógiai ismeretek alapja, erre több időt kell szánni,
továbbá - a mint azt már az előbbi fejezetben kifejtettem - át kellene
helyezni a III évfolyamba, a hol a növendékek már érettebbek. a test-
tant: pedig a II. osztályba. A logikára is több figyelmet kell fordítani.
mint az új-tantervjavaslat kívánja. A IV. évfolyamba pedig az ethikát kell
belevinni. Az' az óraszám tehát, melyet az új terv az elméleti peda-
gógiára 'fordít. valamint a pedagógiai tárgyaknak beosztása, felfogá-
som szerint nem mutat haladást az eddigi állapothoz képest, ha-
nem visszaesést, Tanítóink legnagyobb részének eddig is nem a ta ní-

tá sba nva ló ügyetlenség volt egyik főfogyatkozása:, hanem a peda gógz'a t'

ismeretei: [ elütetessége, minélfogva a nagy tömeg sohasern emelkedhetik
a tanításban és nevelésben a művészi öritudatosságig. Es az új tanterv
hiába szaporította a gyakorlatot, ez azon a bajon lényegesen nem ja-
víthat, még ha nem fog is gépilegesen üzetni,

A többi tárgyak óraszáma egészben véve a rendelkezésre álló
időnek megfelelőleg és általános Vagy különös, fontosságuk szerint van
meghatározva; csupán az ének-zene szerepel nagy óraszámban. heten-
kéntZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 órában. a mi a tanítóképző egységes szakjellegét veszélyezteti
és a főczélok elérését gátolja. A mostani tantervben felvett óraszám,
a hetenkénti 14 ora, más beosztá ssa l, tó 'bb figyelemmel a ta nító szükség· .

leteir e, ká nton' teendőz'r e, kielégítő volna.
Ha végül az új tantervjavaslatot abból a szempontból tekintem,

vajjon az általános' műveltségre szükséges tananyag hármónikus egészet
képez-e, vajjon kielégítőe, vajjon eléggé részletezve van-e : ezen szem-
pontokból már sok dícséretest lehet róla mondani. A mint György
Aladár megjegyezte róla: az ismereteknek czím szerint . valóságos
encziklopediáját tartalmazza. Jobban van részletezve, mint a mostani terv

's ez előnye is. A míg azonban oly r észletes uta sítá sokka l nem látjuk
el, mint a milyeneket a IV. fejezetben hangsúlyoztam : mindaddig hiába
várunk az új javaslattói jót; sőt ellenkezőleg, fogyatkozásainál fogva
az eddigi bajokat csak súlyositani fogná. Ez utasítások fognak -lelket
beleönteni, ezektől függ az új terv lehető jó következménye. Ez uta-
sírások adnak irányt a tanítóképző szellemi életének. Megjelölik a taní-
tas fő,alsóbb, "különös czéljait, feltüntetik a tananyag egységét. a kap-



csoJatokat; útmutatást adnak a tanítás módjára, alakjára, általánosan és
a részletekre, a házi olvasmányokra, a taneszközökre nézve és mind-
ezáltal irányul szolgálnak a tanári értekez leteknek. valamint a kézikönyv-
iróknak . A jelenlegi kézikönyvekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegnehezítik a - ta nítá st. Egy új tan-
terv életbeléptetésekor gondoskodunk kell tehát mihamar megfelelő
kézikönyvekről is. e,

Im, ezekben mutattam rá a tantervjavaslat hibáira és hiányaira.
Ezen javítani nem volna nehéz es most, életbeléptetése előtt, nem is késő.

VI. A ta nítóképesítő vizsgá la t meguá itosta tdsa .

. Természetes dolog, hogy míg a tanítóképzés keretén (felvételi feltétel:
alsó köz épiskolai készültség, erre 4 éves tanfolyamú tanítóképzői ké-
szülés és nyomban rá a tanítőképesítés] nem változtatunk, bármily kitűnő
szervezetet adjunk is a tanítóképzőknek, bármily jó tanítványokkal,
tanárokkal lássuk is el azokat: mindaddig valami rendkivüli haladást
hiába várunk. Pedig egyelőre, egyhamar sem a tanítványok, sem a ta-
nárok minősége nem . fog nagyot változni. Mennél inkább tágítunk ezen
a kereten, a kár azáltal, hogya felvételt magasabb előkészültségtől tesz-
szük függővé, akár azáltal, hogy az évfolyarnok számát szaporít juk :
annál biztosabban emelhetjuk a tanítóképzést. annál inkább megköze-
líthetjük a tanítóképzés czélját, úgy, a mint azt ez értekezés elején
meghatároztam. .

Azonban elismerern, hogy a gyakorlati élet alig teszi lehetségessé
jelenleg a tanítóképzés keretének ily változtatását. A míg a tanítói
fizetés olyan csekély, mint a többségé a jelenben; a mígZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm á s hasonló
magas, sőt kisebb szakiskolák (sőt a polgári iskolák) jövedelmezőbb
állásokra képesitenek. mint a milyen a tanítói állás: mindaddig a tanítói
pályát megnehezíteni. a keretet bővíteni abból' az egyszerű okból nem
lehet, mert nem kapnának a tanítóképzők tanítványokat.

Azonban a jelenlegi keret fentartása mellett is sokat tehetünk
arra nézve, hogya ta nítójelölt képzettebben, ér ettebben, tehá t úgy elméleti, mint

.er kölcsz" tekintetben tö"bb bzztosítékka l jelenjék meg a ta nítóképesítő vzzsgá -

la ton azáltal, ha magá t a képesítő vz"zsgá la tot megvá ltozta tjuk, ha meg-
változtat juk olyképen, mint azt Nagy László c A ta nítóképzésről szóló

törvények módosítá sa »-ról szóló czikkében javasolja. Ugyanis tegyen a
tanítóképzői növendék a 4 évfolyam bevégzése után az általános mívelt-
ségi . tárgyak ból érettségi vizsgálatot, mi őt a tanításra jogosítja ésBA
I évz' ta nítá si gya kor la t utá n tehesse« . csa k ta nítóképesítő vz·zsga la tot. Sőt

a két évz' gya kor la tot megkíva nni még több haszonnal járna.
Ezen képesítő vizsgálat tisztán szak vizsgálat volna. Kiterjedne a

pedagógia minden tárgyának elméletére legalább azon terjedelemben,
melyben a tanítóképző ben előfordul, továbbá egyes előre kijelölt szak-
művek alapos tanulmányozására (ily művek lehetnének: Felméri «Neve-
léstudomány Kézikönyve»; Pestalozzi, Rousseau nevelési művei, Kiss
A.~ Gyermekjátékok Könyve s , esetleg Lewes-Bánóczy : - 'cA filozófia
története» stb., egyes módszertani vezérkönyvek ; azok számára, kik
németül tudnak, bőven állanak rendelkezésünkre ily művek Kehr, Lüben,



Diesterweg, és másoktól, esetleg Herbart pedagógiai rendszerét magya-
rázó művek), miről a jelöltnek írásban és szóban számot kellene adni,
és állana másrészt alapos gyakorlati vizsgálatból.

Ennek rendkívüli kihatása volna a tanítói nemzedékre. Megszok-
nák a komoly továbbképzést, megkísérlenék eleitől fogva, hogy tanítói
és nevelői eljárásukban minden esetben meggondoltan cselekedjenek
(elmélet és tapasztalat kölcsönhatása) ; ez jellemük fejlődésének jó irányt
adna, melytől a többség nem térne el: ime, az elméleti és erkölcsi
tekintetben nagyobb biztosíték, a mivel a tanítóképzés ezáltal járna.
PoroszországbanrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis nem egészen úgy, de hasonlóan van a képesítő
szervezve. '

Nagy László tisztelt barátom mal együttesen én is régebben han-
goztattam már e reformot. Bárha megvalósításat minél előbb megér-
hetnők 1 Az eszményi tanítóképző kivívásáig (általános képzés: teljes
középiskola ; szakképzés: 4 év) ez volna a legnevezetesebb reform.

VII A ta nítóképző-intézett' fegyelem (Zucht). Részletes nevelési ter vezet

szüksége.

A tanítóképzés czélját e vázlatos értekezés elején akképen hatá-
roztam meg, hogy neveljünk oly tanítókat, kikben megvan a sokoldalú
érdeklődés minden jó, szép, igaz iránt, a mit az általános műveltségi
tárgyak tanításával érhetünk el; továbbá, kik embertársaik tanítására és
nevelésére megfelelő képzettséget szeréznek a szaktárgyaK tanulása és
a gyakorlatok által, és harmadszor : nélkülözhetetlen kelléknek a szzlá rd

erkó1csi jellemet mondtuk. Épen azért az általános műveltségre és a szak-
tárgyakra vonatkozó oktatás fejtegetése után a szilárd erkölcsi jellem
nevelésére kell áttérnem. Ma elismerjuk. hogy a leghathatósabb eszköz,
melylyel az .ískola a jellemfejlődésre közreműködik, a helyes. okta tá s.

«Ignotí nulla cupido», régi közmondás. A vágyak jórészt azon gondolat-
körből erednek, melynek kiki birtokosa. A tananyag részei, vala-
mint különösen a rendszeresített, harmonikus egészet alkotó ismeret-
anyag, mely a léleknek mindenkor gyorsan rendelkezésére áll, _a
legnagyobb mértékben hatnak a jellemre, keletkezésére, fejlődésére;'
irányítására. Mivel azonban a jellern a tettben nyilvánul, az oktatáson
kívűl szükségesek oly intézkedések, melyek a növendékek cselekvéseit
szabályozzák, szükséges oly eljárás, melyet kül~nös ér telemben vett neue-

léS1Zek(Zucht), némelyek fegyelemnek neveznek. Bár ez utóbbi szót sokan
a rendtartásra, szoktatásra, szóval az alsóbb, kezdő-nevelésre foglalták le,
arra, a mit Herbart kormányzá sna k (Regierung) nevez. Ezen intézkedése-
ket, ezen eljárást a z intézett' r ena ssa odtvok, a miniszter i sza bá lyr endeletek,
az úgynevezett fegyelmi esetek elintézése, valamint általában a tanárok
bánásmódja, melyben növendékeiket részesítik, mutatják.

Itt is elsőbben a meglévő állapotokról kell szólanom, a meanyi-
ben ismerem azokat. .

Ismerem több intézet rendszabályait. Ézek általánosan a maga-
viseletre, különösen a tanulásra, étkezésre, lakásra, stb.-re vonatkoznak.
É5 mondhatom, ezek a rendszabályok a legellentétesebb intézkedéseket



foglalják magukban. A<. egyik azt mondja: vendéglőbe menni nem
szabad; a másik megengedi a tisztességes (vagy épen kijelölt) vendéglők,
kávéházak látogatását. Az egyik megengedi a dohányzást, a másik
tiltja, egy harmadik bizonyos korlátozás mellett engedi meg. Itt-ott még
az is' olvasható :. adó s s ágo t c sin á 1 ni nem sza bad. Némelyik
általában tiltja a kártyázást, más csak a nyerészkedési, pénzre való já-
tékot. Az egyik felvételi vizsgálattal is vesz fel növendékeket, (a tör-
vény megengedi), a másik következetesen mellőzi a felvételi vizsgálatot
a 4 alsó középiskolaí osztályhoz (~ragy polgári iskolai készültséghez)
kötve a felvételt. Az egyik intézetben szigorúan őrzik ellen azt, hogy
a növendékek este 9-kor, vagy ro-ker otthon legyenek, más intézetben
nem teszik azt. '"

De még sokkal nagyobbak az ellentétek a gyakorlatban. Az egyik
intézetben megfosztják a növendéket az ételtől hanyagság vagy rossz
magaviselet miatt, más helyütt a megfosztás egyáltalában nem szokásos.
Itt bezárnak. vagy magánosan, vagy a tanár felügyelete mellett, másutt
a bezárás ismeretlen.

Hát még a tanárok bánásmódja. mily- különböző I Az egyik azt
kívánja, hogy a növendék kalaplevéve álljon (<<reszkessen») előtte; a
másik leendő kartársát látja növendékében. szeretettel bánik és beszél
vele .. Ez szarnaraz, gazemberez; az túlságos enyhén jár el.

A legnagyobb baj azonban az, hogyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy és ugya na zon z'ntézetnél,

hogy ugya na zon ta ná r testület ta gja i a legkülönfélébb módon bá nna k a

növendékekkel. Az egyik alkalmazza a megfosztást, elzárást; a másik nem.
Ebben az intézetben az igazgató maga intézi el a legsúlyosabb fegyelmi
esetet a nélkül, hogy vizsgálatot tartana; még ki is tilt az intézetból.
a nélkül, hogy az esetet tanári szék elé nozná; abban az intézetben
minden apró-cseprő dolgot visznek tanári szék eléZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Es ezek a roppant
eltérések egyaránt vonatkoznak internátusra és externátusra.

Ez szomorú világot vet a 25 éves multra, Mert nézzük csak köze-
lebbről ezeket az eseteket. Az iskolai törvény mondja: adó s s ág o t
cs in á 1 ni nem sza bad. Pedig tudjuk, hogy a növendékek 50, sőt
75 százaléka anyagi helyzeténél, ~eg a szülők könnyelműségénél fogva
kénytelen olykor kölcsönt kérni. 1 g y tan í t juk a tör v ény t i s z-
tel e t re. Benne van a törveny ekben : Ven d égi ő bern enn i egy·
általán tilos. Pedig a növendékek egy része mégis megy. Nem czélom itt
érdekes, pikáns fegyelmi eseteket és ezek elintézéset elbeszélni, pedig tudok
nehányat; inkább csak a sokszor előfordulók közül említek egyet-kettőt.

Tudok esetet, hogy kisebb hibákért, de kivált készületlenségért a
növendék az ebédtől, sőt egész napra is megfosztatott az étkezéstől.
Nem. akarom ezen eljárás esztelenségét lélektanilag és nevelési tekin-
tetben föl tüntetni. Ha azonban egy drasztikus hasonlatot használhatok,
im megmondom, hogy ez eljárás olyan, mint mikor a húzni nem akaró
lovat koplaltatom,

Es itt őszinte megbánással 'vallom be, hogy kezdő tanár korom-
ban neh á n y sz o r én is alkalmaztam helytelenül ezen büntetést. Mért
tettem?

Nem tudtam hamarosan segíteni magamon. Filozofiám cserben
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hagyott, tapasztalatom még nem volt és úgy vélekedtem; eröndnek
muszáj Jönni», - akármily áron. A tanári szék pedig nem dolgozott
ki részletes fegyelmezési (nevelési) eljárási tervezetet, mi nekem, mint kezdő
tanárnak segítségemre lett volna. Az intézeti rendszabályokban jóformán
több nincsen a fegyelmi eljárásra vonatkozólag. mint a mennyi a mi-
niszteri szabályrendeletben van.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADe ez a néhá ny (4 -5) fegyelmz' fokoza t

még nem nevelési ter vezet, a mi nemcsak a kezdő tanárok végett, ha -

nem a z egyöntetű eljá r á s végett is szükséges. Tudtommal intézeteink
eddig ilyeneket nem készítettek. Innét van az a rendkívüli eltérés fe-
gyelmi esetek elintézéséhen egy és ugyanazon intézet tanárai között.
Ily nevelész' ter vezet készítésére minden intézetet kötelezni kell ép úgy,
mint a speczialis részletes tanterv készítésére. Ez is a készülő uta sltd-

sok jela da ta .

Mert intézeteink ma még nem a szó igazi, teljes értelmében vett
nevelő-intézetek. Iparkodnak ugyan hatni a jellernre, de, a mint láttuk,
maga az oktatási tananyag sok tekintetben hiányos, a tanítási mód
sok esetben .helytelen ; nevelési intézkedéseinkben és eljárásunkban pedig
összhangzat nincsen: minélfogva megeshetik, hogy a jó irányba fejlődő
jellemet épen a rossz útra térítik. Nevelésünk eredménye még nagyon
esetleges. Hogy milyenek ~a fiatal tanítók, az nem annyira attól függ,
milyen az intézet, melyből kikerültek ; hanem inkább attól, milyen az a
kör, azok a körülmények, melyekbe mint tanítók kerülnek.

Milyen legyen az a nevelési tervezet? Nevelésünk czélja: sztlá r d

erkö'lcsi jel/em nevelése. A jellem tettekben nyilvánul, oly tettekben,
melyekre teljesen önállóan, saját akaratunkból határozzuk magunkat.
Ennélfogva a jellem végleges megalakulása nem az iskolában, nem a
nevelés idejében, hanem akkor történik, mikor a növendék mint önálló
ember az életbe lép. Azonban, ha nevelésünk sikeres volt, a legtöbb
esetben oly irányt, oly alakot fog venni, a milyenre a nevelés idejében
törekedtünk. Már fennebb is szó volt róla, a legjobb, a legtöbb, a mit

. az iskola a jellernnevelés dolgában tehet, az, ha a lka lma s, r endszer es,

teljesen elsa já tított ismeretkötni lá tja el a nö·vendékét. Ez fejleszti és irá-
nyozza a jellemet. Herbart szerint ismeretkörünk határa: határa jellemünk-
nek is; megfordítva azonban nem áll e tétel.

A fegyelem (Zucht) növendékeink cselekvéseit szabályozza, ennél-
fogva szintén nagy mértékben járul hozzá a jellem fejlesztéséhez: Ezek
előrebocsátása után még a jel/em mt'benlétéről, fejlődéséről kell szólanom,
mielőtt a nevelési tervezetre áttérnék. A ki tudja, mit kell fegyelmeznie,
nevelnie, az meg fogja találni annak módját is.

A jellem kritériuma az akarat. Az akarat vágyakból keletkezett
cselekedetek fejleménye. A cselekvésre tehetség és alkalom is szükséges.
A vágyak részben állati ösztönökből, részben szellemi érdekekből ered-
nek. A szellem az, melyet az oktatás útján teljesen befolyásunk alá hoz-
hatunk. Abból az oktatási és tapasztalati ismeret-anyagból, a mivel a
lélek megtelik, a J i!llem tá rgyi (objectzv) r észe alakul; részint a jellem
ezen tárgyi részéből, részint más forrásból képződik a jel/em a la nyi

(subjectz'v) r észe, a melylyel maga-magát megfigyeli, szabályozza. Más
fontos alkoto eleme a jellemnek az indzvülua lt'tá s, melyre a nevelés leg-
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nehezebben hathat. Az akarat öntudatos, az individualitás öntudatlan.
Megtörténhetik, hogy annyira elrejtett része növendékünk lelkének, hogy
az iskolában észrevehetőleg sohasem nyilvánul, hanem csak az önálló,
független cselekedetek idejében jut kifejezésre, néha aztán szétrornbolva
egész fáradsággal épített művünket. Az individualttás ezen rejtett
forrásainál fölismerhetőbbek a kiváló tehetségek, továbbá a vérmérsék-
let, a melyek szintén, valamint az életmód is, fontos szerepet játszanak
a jellem alakulásánál.

Az egyodalú, kiváló tehetségek rendesen hátrányosak a szép
erkölcsi jellemfejlődésre; az individualitás, a vérmérséklet lehet gátló

o
de

lehet előmozdító, könnyítő is a jellem nevelésénel. Ha sikert akarunk
elérni a nevelésnél. azokra is okvetetlenül nagy figyelmet kell fordítanunk.
Nagy hiánya azonban a társas nevelésnek, hogy ezt nem teheti a ke1l6
mértékben, egyszerűen azért, mert nincs idő rá. Teljesen uraimában
van a társas nevelésnekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z életmód sza bá lyozá sa és a jel/em tá rgyi r észe,
mely a szerzett ismeretekből alakul.

Az oktatásról eleget szelottam. Az életmód szabályozása a fegye.

lem útján (Zucht) történik. A tanítóképzőben a fegyelem azon alsó foka,
melyet Herbart kormányzásuak (Regieruog) nevez, nem fordulhat elő,
mert minden intézkedésünk, eljárásunk határozott czélja a műveles,

nevelés; még a külső rendtartás is magasabb nevelési czélok szolgálatá-
ban van.

Minthogy a nevelés czélja a szilárd erkölcsi jellem, a fegyelemnek

vezér lő eszmét is erkolcs» eszmék, és pedig ugyanazok, melyek az erkölcsi
jellem alkotó elemei. Herbart ezen eszméket gyakorlati filozófiájából
veszi; ezek egyrészt olyanok, melyek meghatároazák, mely vágyakat
kell nevelnünk a növendékben; másrészt olyanok, melyek az akaratnak .
"erkölcsi voltát teszik. Az előbbiek arra vonatkoznak, mit kell tűrnünk,

bir nunk, cselekfdnüttk s az utóbbiak az iga zsá gossá g, jósá g, belső sza ba dsá g

eszmei. Ha ezen eszméket elfogadjuk vezérlő eszmékül, akkor minden
nevelési (tehát akár. oktatási, akár fegyelmi) eljárásunkban ezek irá-
nyozzanak minket. Igy például a részvét keltő tananyag tanításánal foly-
ton szem előtt tartsuk; az iskolai rendszabályokat (törvényeket) és álta-
lában életmód szabályokat úgy készítsük, és úgy hajtsuk végre, hogy
ezen eszmék nevelődjenek a növendékben. Minden fegyelmi eljárást
ezek szellemében intézzunk el. A tanárok példája hasonlókép olyan
legyen, melyek megfelelnek ezen eszméknek. Az intézet ilyformán. a
mennyire lehet, hat a növendék vágyaira, ilyenek keletkezésére és gondos-
kodik a lka lmakról, mikor a növendék akarotehetsége foglalkozást ta-
láljon.

A tanártestület közös beható tanácskozás alapján így kidolgozza a
r eseletes nevelési ter uesetet, ennek alapján az iskola i r endsza bá lyO 'ka t (törvé-
nyeket): ezek azután irányadók a tegyelmi és általában a nevelési el-
járásnál mind az egyes tanárra, mind a tanártestületre nézve; a tanítás
idejére, valamint a szabad, vagy magán készülési időre. Csak ily "1ó,
don lehetséges összhangzatos eljárás a tanárok részéről és biztos, hatá-
rozott irányú erkölcsi jellernnevelés a növendékekre vonatkozólag. De
bármilyen ez irányú törekvésünknek csak az esetben lesz eredménye,
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Magyar Tanitóképzö. 1 8

ha mielőbb sikerül a növendéket arról meggyőznünk,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy intézkedi

seink szükségesek. Mert csa k a zon cselekedet J fllemképző ha tá sú, melyet

belső vá gyból a ka r tunk, azaz: melyet magunk is akartunk. Ha a növen-
dék mást akar, mint nevelői: hiábavaló minden fáradozás. Képmutatót
nevelhetünk ez esetben is. a ki azonban le fogja rázni, mihelyt teheti,
azt a nyűgöt, melyet rá raktunk. .

A rendszabályok a z á lla ndó fegyelmi eljárás kifejezői; különös
fegyelmi esetek a z a lka lmi fegyelmi eljárást teszik szükségessé. Mennél
érettebb a növendék, annál kevésbbé van szüksége a fegyelemre. Az
oktatásra sok itjú rászorul, mikor fegyelemre már nincs szüksége.

Oktatásunkban és nevelésünkben csak ily. eljárás mellett lehet
egység, mi a sikernek nélkülözhetetlen előfeltétele.

Ha a tanítóképz ő-intézetből érettségi bizonyítványnyal kilépő
jelöltet még a két gyak ori a t i é v á 1tal is arra szorítanók, hogy
magát szellemi tekintetben és erkölcsi jellem tekintetében folyton mű-

velje: a kkor va lóba n mpgtettünk volna mindent, a mit a jelen viszonyok
között a tanítóképzői oktatás és nevelés által tenni lehet. HISZ feled-
nünk nem szabad, hogy az erkölcsi jellem csak a ki tartó és szigorú
önönnevelés eredménye.

Értekezésem tárgya ugyan a tanítóképzés a maga egészében, azért
szólanorn. kellene még a tanítóképzői tanárokról, kivált ezek képzéséről
továbbá °á képzők azon szervezeti kérdéseiről, melyeket fennebb ne~
érintettem. A tanítóképzői tanárképzés kérdését azonban a legutóbbi
közgyűlés teljesen megfelelőleg tárgyalta és tisztázta; az egyéb szer-
vezeti kérdésekben pedig elfogadom Nagy László javaslatát, melyet a
tanítóképzésről szóló törvények módosításáról legutóbb a Magyar Tanító-
képzőben közzétett.

Temesvár, 1895. márcz. 30. Kra usz Sá ndor .

A tanitőképzésrölTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó ló t ö r v é n y e k m ó d o s í t á s a .

A z n ió v á r a l j a i k é p z ő t e s tü le t é n e k j a v a s la t a .

A) Ala pelvek.

1. Közoktatásunknak külön minisztériuma legyen.
2. A hazai közoktatás és benne a tanítóképzés és tanítóképesítés

egységes szervezetet kapjon.
3. A tanítóképzés és tanítóképesítés az állam joga, de egyúttal

kötelessége IS.

B ) Reseleteee«.

I. Tan í t ó- é sta n í t ó nők é p z ő-i n t é zet e k á I I í tás a.

I . A tanító- és tanftónóképző intézetek állítása és fentartása az
állam joga és kötelessége. A közoktatási kormány ezt a jogot meg-
adhatja a törvényhatóság oknak, község i, felekezeti hatóságoknak, társu-
latoknak és egyeseknek, de meg is vonhatja azt tőlük.
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2. Hazánk jelenlegi viszonyai közepett, osztályonként 25 tanulót
véve számítási alapul, összesen 65 elemi tanító- és tanítónőképző felálJí-
tásaról tartozik a közoktatásügyi kormány gondoskodni.· Ezen szám .a
szükséghez képest törvényhozási úton emelendő

3. A tanító- és tanítónöképzö-intézetek az ország területén aranyo-
san elosztva oly városokban állítandók, illetőleg tartandók fenn, a melyek
a vidék közmívelődési középpontjai, bennük az előkészítő iskolák meg-
vannak, a különböző felekezetek lehetőleg képviselve vannak és a lakos-
ság legnagyobb része magyar. A már felállított képzők elhelyezése ezen
elveknek megfelelőleg módosítandó,

4. Az állam által fentartandó képző épületének emelése és az intézet
felszerelése a képző vidékének kötelessége. A képzők építésére és [el-
szerelésére vonatkozólag a miniszter mintaterveket, illetőleg szabály-
zatot dolgoztat ki, a melyek az összesek építésénél, berendezésenél és
felszerelésénél szem előtt tartandók.

5. A miniszter a törveny követelményeinek meg nem felelő, avagy
államellenes szellemben müködő nem, állami képzőket beszüntetheti.

1. A hazai ö s sze s tanintézetek. kerületi rendszer szerint,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegysé-
ges felügyelet alá vonandók.

2. Kerületi felügyelő a főigazgató, a ki működésével az oktatás-
ügy, helyesebben nevelésügy egységes fejlődését biztosítja.

3. Az iskolák közvetlen felügyeletét a kerületi szakfelügyelők, a
képzök feletti felügyeletet a tanítóképző-intézeti felügyelő gyakorolja.
A szakfelügyelők, tehát a képzői felügyelő is, a főigazgatónak van alá-
rendelve. Intézkedési joga a főigazgatónak van, a ki azonban a tanító-
képzői felügyelő előterjesztései és javaslatai alapján intézkedik.

4. Főigazgató csak tanári oklevéllel biró, képesített és niííködött
felügyelő, illetőleg igazgató lehet. Tanítóképzői felügyelő csak képző-
tanári oklevéllel biró, képesített tanítóképző-igazgató .lehet.

Ill. A képző intézetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n á ro k é s igazgatók képzése és

kép e s í t é s e.

1. A tanítóképző- intézeti tanárok képzéséről törvényhozásilag tör-
ténjék gondoskodás. A képzés rendszerének megállapÍtásánál az, elemi
iskolai tanítóságra kell támaszkodni és a szemináriumi képzést kell meg-
valósítani. A képzés czélja és iránya alkalmazkodjék a tanítóképzés
czéljához és irányához, szín tája pedig általában a tanárképzés színtáján
álljon.

2. A tanítőképző-intézeti tanárok képesítése országos vizsgáló-bizott-
ság által történjék. A képesítés alapjául szolgáló vizsgálat egyes rokon
képző-intézeti tantárgyak csoportjának sza k- es modseer tam ismeret-
körére terjed ki.

3. Az igazgatókat a már működött tanítóképző tanárok ból egy a mi-



V. A kép z ő k iga z gat ása.

niszter által főigazgatókból, képzői felügyelőkből és igazgatókból alakított
bizottság képesíti. A képesítés alapjául szolgáló vizsgálat a tanügyi szer-
vezetre, adminisztráczióra és egyéni arra valóságra terjed ki.

IV. A kép z ő int é zet ita n áro kal kal m az ása.

1. Az igazgatói és tanári állásra való alkalmazás az igazgatói, ille-
tőleg tanári képesítéstől tétessék függővé.

2. Az igazgatói és tanári ál1ások nyilvános pályázat útján és a
testületek kandidalása alapjan töltessenek be.

3. A nem államilag fentartott képzőkben az igazgatói és tanári
állások szintén nyilvános pályázat útján töltendők be; a kinevezés
avagy megválasztás joga a fentartó hatóságot, de a megerősítés az
államot iJleti.

4. Úgy az állami, mint a felekezeti igazgatók és tanárok számárarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szolgá la tz' sza bá lyza t készítendő, amelyben szigorú an megállapítandók a
kötelességek és jogok.

5. Minden tanár a kezelés a vagy őrizet végett reá bizott tárgya-
kért első sorban felelős.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . Az összes igazgatók és tanárok fegyelmi ügyeiben a ta nkerülett'

[ egyelmt' bír ósá g ítélkezik. Ennek elnöke a főigazgató, tagjai a képzői
fegyelmi ügyekben a tanítóképző felügyelő, a kormány által kinevezett
és a tanártestületek által egyenlő számban választott tanítóképző igaz-
gatók, illetőleg tanárok és az érdekelt intézetnek egy ad hoc válasz-
tott tanára. A fentartó hatóság, ha az intézet nem állami, ezek mellé
még két tagot kűld ki.

7. Az összes tanítóképző tanárok fizetési és nyugdíjügye egyöntetűen
rendezendő. A rangosztályból a tanárok kiveendők.

8. Az ujonan kinevezett, vagy megválasztott tanárok kezdetben ideig-
lenes minőségben szolgálnak, de ez az ideiglenesség há rom évnél tovább
nem tarthat. A végleges minöségberr kinevezettnek az eltöltött szolgálati
évek beszámíttatnak.

1. Az igazgatótanácsi intézmény eltörlendő.
2. A tanító- és tanítönöképző-intézetek első fokú és közvetlen ható-

sága a tanári testület, a melynek elnöke az igazgató, másodfokú hatósága
a főigazgató, harmadfokú a miniszter. A nem állami képzők másodfokúlag
a fentartó hatóság alá is tartoznak, de pontosan megállapítandó itt a
fentartó hatóság és a főigazgató hatásköre.

3. Á tanári-testületnek, az igazgatónak, a tanítóképző felügyelőnek,
a főigazgatónak, a fentartó hatóságnak és . a miniszternek hatásköre
törvényileg szigorú an körvonalozandó; a közvetlen felettes hatóság intéz-
kedésével szemben felebbezésnek helye van.

4. A tanítóképző igazgató a tanári testület elnöke és mint ilyen
a testület képviselője, határozatainak, de egyúttal a felettes hatóságok

18*
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rendeleteinek is végrehajtója ; az intézet adminisztrácziójának vezetője;
a felszereléseket kezelő, a gazdasági és köztartási ügyeket vezető tanárok
ellenőrzője, mivel azokért másodfokúlag felelős.

1. A tanító képzés az általános és a szakképzést párhuzamosan
ölelje fel.

2. A tanító- és tauítőnóképzókbe felvehetők oly kifogástalan elő-
életű egyének, a kik 14. évüket betöltötték. de a I8-at meg nem
haladták, a középiskola (polgári) négy alsó osztályát, vagy felső nép,
iskolát sikkerei elvégezték, egészséges testűek, ép érzékűek és magyarul
tudnak. A felvételt és segélyezést a tanári-kar javaslata alapján és a
tanítóképző felügyelő útján a főigazgató eszközli. A felvételi vizsgálat
mellőzendő. C',

3. A tanító- és tanítónőképzők négy évfolyamúak; ez évfolyam ok
minden más iskolától függetlenül és önállóan szervezendők.

4. Minden képző tanítási nyelve arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagya r nyelv.

5. A miniszter a tanító- és tanítőnö-képzők számára tantervet ád
ki. A tantervben az általános és szakképzés párhuzamosan legyen fel-
ölelve, mégis úgy, hogy: az általános képzés súlypontja a két első, a
szakképzésé a két utolsó évfolyamra essék. A fentartó hatóságok a
miniszteri tanterv alapján készített és miniszterileg jóváhagyott külön
tantervet is használhatnak, a me1y azonban a miniszterétől lényegileg
nem különbőzhetik,

6. Minden tanító- és tanítónőképző-intézet köztartásos internatussal
látandó el, de a benlakás nem kötelező. A benn- és künlakó növendékek
közvetlen nevelését és a köztartás vezetését a miniszter a tanári testület-
nek egy a testület által ajánlott tagjára bízza, a ki ez ügyeket a tanári-
testület által megállapított és a főigazgató által jóváhagyott szellemben
és szabályzat szerint, az igazgató közvetlen ellenőrzése mellett, felelős-
ség terhe alatt óná llóa n vezeti. .

7. A gyakorlati kiképzést a növendékek az intézettel kapcsolatos
gyakorlóiskolában, a pedagógia tanára, a szaktanár és a gyakorlóiskola
tanárának összhangzatos vezetése mellett nyerik. A gyakorlóiskola
legalább két tanteremmel, de a helyi viszonyoknak megfelelően esetleg
osztályonként külön tanteremmel is szervezhető. A gyakorIóiskolák
tanárai a pedagógiából tanítóképző-tanári képesítéssel birjanak és ren-
des tanári fizetéssel legyenek ellátva.

8. A négy évi tanfolyamot magya r nyelvű tanítói ér ettségi vizsgá la t
zárja be, a mely kiterjed a tantervben előírt minden tantárgyra. Az
érettségi vizsgáló-bizottság tagjai a tanítóképző felügyelő elnöklete alatt
az intézet összes tanárai. A tanítói érettségi bizonyítvány a tanítói állás
ideiglenes betöltésére képesít ; : megadja továbbá mindazon jogokat, a
miket a középiskolai érettségi bizonyítvány, de köztisztviselői pálya be-
töltésére alapul nem szolgálhat.



Elnöklő igazgató felhívja a mult ülés 51. jegyzőkönyvi pontja
szerint kiküldött bizottságot, hogy a tanítóképző. intézeti tanárok országos
egyesülete választmányának a népiskolai törvény módosítása tárgyában
a népiskolai tanítók képzése és képesítése, valamint a tanítóképző-intézeti
tanárképzés és képesítés ügyében hozzánk intézett felhívására tegye
meg vélemény es jelentését.

A tanárkar beható eszmecsere után kimondja, hogya tanítóképző-
intézeti tanárképzés és képesítés kérdésében mult évi február hó 7-én
43.' jegyzőkönyvi szám alatt már nyilvánította véleményét; ez felkül-
detett a központhoz, s közöltetett is a «Magyar Tanítóképző» 1894. évi
IlL-IV. kettős íüzetében, s akkor nyilvánított véleményét ma is fen-
tartani kívánja. A mi már a népiskolai törvénynek a népiskolai tanító-
képzés és képesítésre vonatkozó pontjainak módosítását illeti: a tanárkar
egész terjedelmében magáévá teszi Nagy László úrnak, a tanítóképző-
intézeti tanárok orsz. egyesülete főtitkárának e tárgyban formulázott és
alaposan indokolt s a «Magyar Tanítóképző. jelen évi II. Ill. kettős
számában közreadott javaslatait, azzal a hozzáadással, hogy a tanító-
képzőkbe felvehető növendékek korának ne csak a minimuma, hanem
a maximuma is határoztassék meg, mert nevelési szempontból a nagy
korkülönbség az egy osztálY3an levő ifjakra veszélyessé válhatnek.

Székely-Keresztur. 1895. ápr. 24·rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Borbély Sámuel
igazgat6tanár,

elnök.

Gaa l Imre
jegyző.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• VII. A tan {t ó kép e s í t é s.

1. A képesítő vizsgálatnak államvizsgálati jellege van.
2. A képesítő vizsgálat kerületi vizsgáló-bizottság előtt teendő

le, a melynek elnöke a főigazgató, tagjai a tanítóképző felügyelő és a
miniszter által a tanítóképző igazgatók és tanárok, továbbá népiskolai
felügyelők és tanítók sorából kinevezett szakemberek.

3. A vizsgálat nyelve magya r , tárgyai az elméleti pedagógia, de
különösen a gyakorlati pedagógia és a nevelés és oktatásügyi szervezet
kérdései.

4. Képesítő vizsgálatra csak azok jelentkezhetnek, a kik tanítói
érettségi bizonyítványt és 2 évi tanítói gyakorlatot képesek felmutatni.

5. A vizsgáló-bizottság országos érvényű ta nítói okleveleket állít
ki. Az oklevél tanítói állás -végleges betöltésére és az országos tanítói
nyugdíjintézctbe való belépésre jogosít.

Somogyz' Géza
igazgat6.

Moha r J ózsef
előadó.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z é k e ly k e r e s z tu r i k é p z ő j a v a s la t a .

- Jegyzőkönyvi kivonat. -
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Nagy örömmel olvastam ezt a rendeletet, mert benne megtisztelve
látom a tanári kart. A minisztérium lemond a kinevezések eddigi gya-
korlatáról, mely neki teljesen szabad kezet biztosított és a tanári karok-
nak méltó beleszólási jogot ad abba, hogy az intézet jól felfogott érdeke
s a tanári karok egyöntetűsége, belső békéje, intézeti munkájának és
kifelé hatásának előnyös fokozása szempontjaból kit nevezzenek ki a
kar tagjául. Ki ne látná be. hogy ez a jog megtisztelése a tanári kar-
nak és a milyen szabadelvű, épen olyan alkotmányos is 1 Szabadelvű
és alkotmányos, mert a kormányzottaknak közrehatást enged a tanári
kinevezésbe, a kormányzásnak épen abba a tényébe. me ly következ-
ményeit tekintve első rendű fontosságú s mely a tanári karokat, mint
az intézetek javának, előhaladásának munkásait, legközvetlenebbül érdekli.
Minél jobban mérlegeljük és belát juk a hatást, melyet az intézetre és
a tanári karra egy-egy ujabb tanár kinevezése gyakorol, annál inkáhb
felfogjuk e rendelet kivál6ságát s annál nagyobb elismeréssel és köszö-
nettel tartozunk e rendelet megalkotóinak.

Meglepett, hogy Nag y Lászlő kartárs nak kivételével azok, kik
eddig e rendeletről bővebb en megemlékeztek, ennek meglevő előnyeit
nem látták, hanem csak esetleges káros következményeit emlegették.
Csak nem veszett ki belőlünk még az érzék a szabadelvű alkotmányos-
ság iránt? Nem tudnánk már örülni annak sem, ha a megtisztelés jelei-
vel találkozunk s annak sem, ha hatáskörünk az ügy érdekében' tágul?
Az eddigi kevés szabadság, a mind szorosabbra vont hatáskör, mindinkább
béklyóba verő szabályok s hova tovább növekedő igazgatói hatalom
után nem is csoda, ha némelyek szemét már bántja a szabadság vilá.
gossága, az alkotmányosság tiszta fénye. S hogy ez kiváltképen a
politikai ellenzéki lapok czikkíróinak szemét sérti: ez valóban jellemző.
Igazi mintaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe kővetkezetesség s s az elveknek igazi «minta-egysége> az
egyénekben, hogy azok, kik ajkukon folytonosan a szabadság és alkot-
mányosság hangzatos szólamát hordják, megálljt kiáltanak s rengeteg
veszedelmeket hirdetnek, mihelyt a szabadelvűség és alkotmányosság
egy-egy valódi tényét látják.

Es miért jajgatnak e 1"endelet névtelen ellenzői?
Mert előnyösebbnek tartják a tanítóképzésre, ha ezután is teljesen

szabad kézzel nevezi ki a miniszter a tanárokat egyes főispán ok, püs-
pökök, kir. tanfelügyelők. avagy más befolyásos egyének ajánlata, mond-
juk protezsálása alapján? Ezt nem .mondják, de - úgy tetszik nekem
- saját érdekükben ezt gondolják. - Hát lehet, hogy egyesekre -a
prótekczió föltétlen uralma életszilkség. De az meg világos, hogy ar. a
kinevezés, melyhez a tanári-kar felelőssége tudatában és .az intézet érde-
keinek szem előtt tartásával hozzészólott, az ügy javát inkább biztosítja,
mint az a kinevezés, mely egyesek nek (s sokszor az intézet előhaladásáért
nem felelős, az iránt nem is érdeklődő egy'éneknek) ajánlata szerint tör-
tént. - Több szem többet lát.

Azt mondják, hogy a segédtanárok kinevezésénél a tanári-kar
ajánlata elüti a jobbakat az állomástól. Miért? Mert nem Ismeri a
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pályázókat s az esetleg ismertet fogja ajánlani. Hát a minisztéríum
mindenkit tartozik ismerni s a sok pályázó közül közvetve vagy köz-
vetlenül soha senkit sem ismer? Mire valók a hiteles bizonyítványok
s miért kívánja a miniszter e rendeletében az összes folyamodók minő-
sítési táblázatát és a 3-~s kijelölés alapos megokolását? Nem bizonyo-
sabb-e, hogy a tanári- kar azokat fogja ajánlani, a kiktől bizonyítványaik
alapján az intézet érdekében csak a legjobbat várhatja, mintsern azt,.a
ki a folyamodók közt gyenge, de - esetleg - egy tag előtt rossz
oldaláról ismert? És ha egy közepes folyamodot a tanári-kar egyik
megbízható, érdemes tagjának ajánlatára ajánl, mert az illető nem
kitűnő ugyan, de kötelességtudó, pontos, rendes, jó modorú, tevékeny
stb: akkor ártott a tanári- kar az ügynek? Hát csupán azoké legyen
az elsőség, a kik kitűnően tanultak, noha más tekintetekben kifogás
alá esnek? Hát csak egyet kell ajánlania a tanári karnak? Es a tanári-
kar .nem szerezhet-e alaposabb értesítést egy-egy folyamodó felől, mint
a minisztérium, a ki többeket meg nem kérdezhet s a kinek legtöbb
esetben be kell érnie bizalmi hivatalnokának egyénileg teljesen korrekt,
kornoly, de az egyoldalúságtól egészen meg nem menthető ajánlatával ?

Attól tartanak, hogy e rendelet az előlépésnek útját állja. Rendes
tanárokká nem a legidősebb és .1eg érdemesebb segédtanárt fogják aján-
lani a tanári karok, hanem azt, a kit ismernek, a ki épen az ő testüle-
tükben volt. Ez megeshetik, de még ennek a menthető elfogultságnak
esetleges káros hatásától is megóv q. 3-as kijelölés. - Azt, hogy a leg-
idősebb segédtanárt az elő lépéstől még az érdemesebb fiatalabb segéd-
tanár előlépése se [oszsza meg vagy vesse hátrább, nem biztosíthatja
sem az eddigi, sem az e rendelet szerint történő kinevezés. Az érdeme-

. sebb előre küzdi magát; elnyomása az ügynek válnék legnagyobb
kárára. Ne fogják tehát e rendeletre azt, hogya fiatalabb segédtanárt
előnyben részesíti az idősebb, de kevésbbé érdemes fölött; ez 'így' volt
és így lesz minden kinevezésnél , választásnál. De egészen méltányos,
hogy a nagy eredményekre nem hivatkozható, a kötelességüket azon-
ban az ügy kára, természetes fejlődésének akadályozása nélkül teljesítő
idősebb segédtanárok bizonyos számú szolgálati év után egyszerűen
rendes tanárokká lépjenek elő. Ezt kérnünk épúgy kell ma, mint kellett
az eddigi kinevezési rendszer mellett. Én azonban nagyon természetes-
nek találom, hogy az a tanári-kar, melynek minden egyes tagja jól
ismeri a kitartó munka értékét. a szolgálati évek számát mindig a meg-
illető figyelemben fogja részesíteni s így egyáltalában nem tartok attól,
hogya segédtanárok előlépésére az eddiginél rosszabb helyzetet terem-
tene ez a miniszteri rendelet. Jobbat mindenesetre, mert bizonyos, hogy
a 3 ajánlott között 2 okvetetlenűl a legidősebb segédtanárok soraből való
lesz. Az, hogy a legidősebb segédtanárt nem ajáhlják a tanári karok,
ha más szakr a kell hozzájuk tanár, mint a milyen szakra az illető képe-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s írv e van, egészen helyes az ügy szempontjából s az ügy az első; de
nem helyes az egyént tekintve. Ezen néha-néha úgy segítettek eddig,
hogy semmibe sem vették, kinek mi a szakja s hogy mely szakra kell
ember! Ennek az eljárásnak ez a miniszteri rendelet véget fog vetni; és
ezt mindnyájan csak helyeselhetjük. Az egyének iránt a kellő méltányosság
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sohasem gyakorlandó az ügy ártalmával. A legidősebb segédtanár előlépése
csak akkor biztosított, ha bizonyos számú szolgálati évhez köttetik.
Addig nem, bármennyire tartsák is fenn a kinevezés eddigi rendszerét.

Azt. hirdetik, hogy ezentúl az áthelyezés előnyeit sem nyerheti el
a tanár vagy igázgató, holott eddig abban részesülhetett. Ugyan
miért ne? Hát a kartársakban kevesebb a méltányosság. mint a felettes
hatóságban ? És a kölcsönös avagy más áthelyezés jogáról ezzel a
rendelettel lemondott, a -minisztérium P Gyakorolhatja ezt a jogot ezután
épen úgy, mint eddIg. A lakhely-változtatás előnyeit ez a rendelet
csak annyiban korlátozza, a menny/ben nem engedi annak elnyerése ért
megrontani, tönkre tenni az ügynek javát.

Nevezetes, hogy különösen hangsúlyozzák, milyen hajmeresztő
dolgok fognak történni akkor, mikor igazgató ajánlásár61 lesz szó. A
tanári karok bábokat keresnek igazgatóknak s ha az igazgató majd
erélyes lesz, hát a reászavazott tanárok szemrehányásaitói nem menekül. -
De hogy is lehet kandidálnia a tanári karnak igazgatót? Hiszen az igaz-
gatói állás a minisztérium bizalmi állása s nem a tanári kar képviselője 1
Ez az utóbbi látszik még érvnek, de ez sem az. Az igazgató kicsiben
ugyanaz, a mi az alkotmányos állam rginisztere az uralkodóval és a
törvényhozással szemben. MegbízottjaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ a miniszternek és képviselője
a tanári karnak. Tehát egészen helyes, ha kinevezésére mindkét fél
hatást gyakorol. Bízonyos azonban, hogy az igazgató kevésbbé meg-
bízottja a miniszternek,. mint inkább képviselője a tanári karnak ; hiszen
ott van a kir. tanfelügyelő a miniszter bizalm as emberéül, de a tanári
karnak nincs más és épen nincs rangban. hatáskörben még elsőbb-
rendű képviselője, mint az igazgató. Miért ne kandidálhatna tehát 3
egyént igazgató ul a tanári kar?

Nem szívesen foglalkozom azokkal a megjegyzésekkel. melyek tele
szájjal fognak rá minden rosszat a kandidálo tanári karokra. Beszélnek
korteskedésről, <szégyenletes kurizálásokról,» megvesetegezésekről, el-
keserítő méltánytalanságokról és igazságtalanságokról. Úgy tetszik, mintha
ugyanezeket már sokszor olvastam volna épen akkor, a mikor az
eddigi rendszer mellett történt kinevezés némelyeknek nem volt ínyére,
a mi bizony elég gyakran megesett. Hát legyünk nyugodtak; a válasz-
tásnak és kinevezésnek egyiránt vannak rossz oldal aik ; a bizonyos csak
az, hogy a kandidálás útján történő kinevezés ek ugyanazon körülmények
és föltételek között inkább megközelítik az abszolút jót, helyest, mint
akár a választás, akár a kinevezés külön-külön. Legyünk nyugodtak.
kartársaink nem rosszabbak a többi embereknél és az ügynek javát
épen úgy akarják, mint előljárőink. Legyünk nyugodtak. az a kinevezés,
mely kartársaink. a kir. tanfelügyelők és a minisztérium rostáján esik
át, emberileg számítva a mainál csak jobb lehet; bizonyára az is lesz.
Meg vagyok győződve, hogy a kandidálások minden jogos igény.t ki
fognak elégíteni, méltányosak lesznek és előnyösek az ügyre, melyet
szolgálunk. Egyetlen kartársunk sem felejti, hogya kandidálással felelős-
séget vállal, s hogy a kandidálás a kir. tanfelügyelő és a minisztérium
bírálata és ítélete alá kerül. Minden kartárs tudja, hogyakijelölésben
igen szép jogot nyert, melyre csak az méltó, a ki vissza nem él vele.



És ne féljenek az igazgatók. Most valóban lehetünk kevésbbé tisz-
telt és szeretett «elsők» a hasonlók között, mert a hasonlóknak sem érdernök,
sem hibájok abban, hogy épen mi vagyunk az «elsők». Kijelölés útján valÓ·
ban a tisztelt és szeretett egyének nyerik el az «elsőség» kitüntetését.
S ha talán ezután sem részesül az igazgató a tanár i kar minden egyes
tagjának méltó tiszteletében és szeretetében: legyünk nyugodtak, ma
sem kifogástalan a viszony az igazgató és tanárok közt mindenütt, pedig
ma kandidálás nélkül jutottunk az igazgatósághoz. A kandidálás idejé-
ben még a Iegellenzéklbb szellemű, legizgágább tanár (bocsánat, az
igazgatók ismernek ilyeneket) is meggondolja, hogy az igazgatót nem
pusztán, a hatalom kegyelme, hanem a kartársak elismerése és bizalma
tette a' «hasonlók közt elsővé». És valljuk meg, az igazgatóknak sem
árt, ha a kandidálással erősen emlékeztetik arra, hogy ő a tanári kar
képviselője is és az intézetnek nem abszolut, hanem alkotmányos kor-
mányzója.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Van okunk rá, hogyaminisztériumnak a kinevezésekre vonatkozó
eme rendeletéért hálás köszönetet mondjunk. A kijelölés joga a fölemelő
bizalom jele; a bizalomra mint a főgimnáziumi, úgy a képző- int. tanári-ka-
rok' sem voltak soha méltatlanok, nem lesznek ezentúl sem. A kijelölés
új alkalmat, eszközt ad arra, hogya tanári karok érvényt szerezzenek

'az általuk szolgált ügy javára irányuló törekvéseiknek. Bizonyos vagyok
. benne, bármit mondjanak, fogjanak bármit reánk, hogy ez alkalmakkal
a tanári-karok a bizalomhoz és önmagukhoz méltóan fognak élni Ezt nem
találgatások s önmagunk feketítése, nem rérnlátások, hanem azoknak a
tényeknek az alapján tudom, melyek a tanári-karoknak e rendelettel a kan-
didálás alkotmányos jogát s ebben a felsőbbs,ég ujabb és teljes bizalmát
megszerezték.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP eres Sá ndor

igazgató,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F o ly a m o d v á n y a j á t é k t a n f o ly a m o k ügyében. 1

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Urunk! A Tanítóképző-
Intézeti Tanárok Országos Egyesületének választmánya nevében és meg-
bízásából bátorkodunk a tanítóképző-intézeti testgyakorlati oktatás érdeké-
ben Nagyméltóságodhoz azon alázatos esedezésünkkel járulni, méltózta ssék

a f. é. J únius Itó tBAá-ar: megnyíló já tékta nfo1yamra a ta nítóképzö·z'ntézeti
torna ta ná roka t z's megltívni

Ezen alázatos kérelmünk előterjesztésére azon körülmény szolgál-
tat okot, hogy valamint a mult évben rendezett játéktanfolyamra, úgy
az ideire sem hivattak meg a tanítóképző-intézetekben működő torna-
tanárok. Már pedig a tanítóképző· intézeti s közvetve a népiskolai test-
gyakorlati oktatás érdekében igen k ív á n a to s volna, ha i l játéktanfolyamo-
kon minél tömegesebben vennének részt a képzők tornatanárai.

Tanít óképzőink ,nagyobb részében többé-kevésbbé rendszeresen
űzik a torna mellett a játékok tanítását is, a minek mindenkor bizony-

I A tanÍtóképző tanárok egyesülete választmányának május J 3·án. hozott határozata
értelmében felterjesztett folyamodvány. Szerk.
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ságát adták az országos és kerületi tornaversenyek alkalmával; s ha
képzőinkben a játékok oktatása még sincsen kellően kifejlesztve, annak
oka leginkább az. hogy tornatanárainknak ez ideig nem adtak elég
alkalmat a tanítóképzőkben alkalmazható s alkalmazandó játékok kivitelé-
nek megismerésére és beg yakorlására.

Különben is nem tudjuk felfogni, miért terjesztetik ki e játék-
tanfolyamok jótékony hatása csupán a középiskolákra s miért fosztatnának
meg azoknak hasznátói más középfokú tanintézetek is. A tanítónöven-
dékek épen úgy rászorulnak a játék testedző, szórakoz tató és akarat-
fejlesztő hatására, mint a köz épiskolai tanulóifjúság. Sőt ha a leendő
tanítókban feJébresztetnék a játékhoz való kedv és érdeklődés, az őket
a népiskolákban is a játékok meghonosítására ösztönözné s lassanként
átalakulna a népiskolai testgyakorlati oktatás, a me ly ma még jobbára
a régi- mederben halad, a gyermekeknek nem való rendszeres tornáz-
tatásból áll. A tanítóképző tornatanároknak a játéktanfolyamokon való
mellőzése nem egyeztethető össze a tanítóképző-intézeti testgyakorlati
tanítás feladataival.

Kegyelmes Urunk I A midőn a tanítóképző-intézeti testgyakorlati
oktatás ügyében jelzett alázatos kérelmünket előadjuk, megragadjuk az
alkalmat, hogy egyúttal a tanítónóképző-intézeti s általánosan a népiskolai
testgyakorlati tanítás érdekében néhány, általunk szükségesnek vélt
intézkedésre felhívjuk magas figyelmét.

Általánosan tapasztalt dolog, hogy valamint a női iskolákban.
úgy tanítónőképző· intézeteinkben is a testgyakorlati oktatás alig szorít-
kozik többre, mint az együttesen végzett szabad- és a rendgyakorlatokra
s néhány szeren való tornázásra; ellenben a női kedélynek és termé-
szetnek inkább való testedző és szórakoztató játékokra kevés vagy
egyáltalán semmi gond nem fordíttatik.

Épen abban a körülményben, hogya növendék és felserdült
tanulóleányokkal a hajlamaiknak meg nem felelő tornászati gyakorla-
tokat végeztetik, látjuk mi legalább jórészt az okát annak, hogy a
leány tanulókban s általában a nőkben a mai tornaoktatás a testgya-
korlás és edzés iránt állandó kedvet nem tud kifejleszteni. Leánynöven-
dékeinkben a test fejlődését előmozdító élénkebb mozgások és testedző
gyakorlatok iránt való hajlam ébrentartása érdekében véljük tehátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k -

ségesnek, hogy a játékok tanítása a tanítónőképző-intézetekben is az
eddiginél sokkal nagyobb tért foglaljon el.

Alázatos nézetünk szerint a jatéktanítás fejlesztése érdekében a
leginkább czélravezető eljárás az volna, ha tanítónőképző-intézeteinkben
oly tornatanítónők alkalmaztatnának, a kik a leánynövendékeknek való
játékok gyakorlatában teljesen tajékozottak, vagy ha a jelenleg alkal-
mazott tornatanítónőknek alkalom adatik a játéktanítás szélesebb körű
felöleléséhez szükséges szakismereteknek és gyakorlatoknak megszer-
zésére.

Alázatosan esedezünk Nagyméltóságodhoz:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkegyeskedjék esetleg

va lamelyik buda pesti nőt" tamOntéze/tel ka pcsola tba n lehetőleg még ez év

folyamán a torna ta nítónők számá ra is oly módon oer endesett já tekta n-

folyamot ta r ta ni, mint a milyen a jövő hónapban Nagyméltóságod
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bölcs intézkedése következtében a középiskolai tornatanárok számára
hivatott egybe.

Bátorkodunk ez alkalommal Nagyrnéltósagod magas figyelmét
azon nemzeti játéktanfolyamokra felhivni, a melyeket a német ifjúsági
és népjátékok fejlesztésére Németországban létesült e Középponti Bizott-
ság> 1893. óta minden év folyamán, úgy a jelen év május második •
felében is Németország húsz különböző városában a tanítók és tanítónők
számára rendez (Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 1895. évf.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 .

szám.) Czélszerűnek vélnők, ha a magas kormányatanfolyamokra a
tornatanítók szakismereteinek kibővítése végettrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ha za i ta nító- és ta nító-

nőképző-z"ntézetekben műkbdő torna ta nítók, illetve ta nítónők köZül néhá nya t

kiküldene. Sőt igen üdvösnek vélnők, ha Magyarországban is meghono-
síttatnék ez intézmény s a z or szá gna k tb 'bb vá rosá ba n létesíttetnének a

magya r nép- is ifJ iísá gi (gyermek-) já tekok elsa já títá sá r a ta nfolyamok, a me-
lyekre nem csupán a tornatanítók és tanítónők, hanem népiskolai tanítók
és tanítónők is behívandók lennének.

E tanfolyamok hathatós tényezőivé válnának a magyar gyermeki
és ifjúsági játékok elterjedésének. Csakhamar kiemélnék népiskolai
tcrnatanításunkat is mai elmaradott állapotából s eszközölnék azt, hogy
a népiskolai testgyakorlati oktatás terén az eddiginél jobb irány hono-
sulna meg.

Tudva azt, hogy Nagyméltóságod minden a magyar ifjúság helye-
sebb nevelésére irányuló eszmét és javaslatot sz ívesen togad, azon
reményt táplál juk, hogy ezen alázatos felterjesztésünkben toglalt kérel-
met s kívánságokat is magas figyelmére fogja méltatni s a mennyi-
ben azok bölcs belátásával egyeznének, kivitelük érdekében a szükséges
intézkedéseket meg fogja tenni.

Egyesületünket Nagyméltóságod kegyes jóindulatába ajánlva,
maradunk mély tisztelettel

Budapesten, 1895. május 17.-én.

A «Tanítöképaó-Intézeti Tanárok Országos Egyesületé s-nek nevében
alázatos szolgái:

P éter fy Sá ndor ,
elnök.

Nagy Lá szló,
titkár.

ATSRQPONMLKJIHGFEDCBAb a ja i á l la m i t a n í t ó k é p z ö - in t é z e t épületei.'
(Három ábrával).

l. A n agyi p ü 1 et.

Az épület külseJ e. A bajai állami tanítóképző-intézet internátussal
kibővített épülete a város éjszaki részén elterülő «V ásártéren s helyezkedik
el, ugyanazon téren, melyet részb-en az államvasutak díszes indulóháza, a
kir. járásbírőság, a városi elemi- és polgári iskola, a katonai laktanya, a
selyemgubóraktár nagy épületei és a ligetes vasúti kert határolnak. ,

1 Az épületek leírását a bajai tanít6képzőnek legujabb értesítőjében közölte Scher er

Sá ndor . Szerk,
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Az intézet telke csaknem négyzetes idomú, 78'82 m, hosszúság és
75"75 m. szélesség mellett 5970'62 m2 területű, tehát jóval nagyobb I

katasztrális holdná!. Az eperfákkal gondosan beültetett vásártérből ki-
hasított s a város közönsége által ingyen felajánlott telken, teljesen
szabadon, de mégis a város belső területébe' foglalva, kedvező külső
körülmények között áll- az 1_1 alakú egyemeletes épület, úgy, hogy
délre eső 79 m.-nyi homlokzata az induloháztól a város főterére vezető
kövezett utat szegélyezi, mig a mellékágak egyike az épület keleti,
másika annak nyugati végéről egyközösen nyúlik éjszak felé 38-38 m.
hosszúságban. '

Az épület alaprajza a legegyszerübb ; mondott alakban két főfal
között terjednek a helyiségek s ezekkel egyközűen vonul a folyosó; az
egésznek beosztása könnyen áttekinthető s lehetővé teszi az épületnek
esetleges kibővítését is.

Az épület teste tulajdonképen két részből áll: a homlokzatnak
nyugati fele és a nyugati szárny a régi, 1872- ból eredő épületet alkot-
ják, melyhez teljesen részaranyosan illeszkedik a keleti ujabb fele a
régivel azonos egyszerű, de ízléses homlokdíszszel s így a két részlet
mégis egy nagy épülettestet alkot, melynek déli közepén van a bejáró
csarnok. (Hosszúság Ferrotól 360 37' 20".' Szélesség 46° 1l' 4".)

Az épület belső helyiségeit az útczai oldalakról összesen 118 be-
felé nyíló nagy ablak világítja meg. Mind a három útczai homlok vo-
nalátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 m. széles tégI-ajáró szegélyezi s ettől 5 méternyi távolságban
szép lombozatú Celtis-ek (Celtis australis), a kőfal mentén pedig eper-
fák képezik tágabb keretét a teleknek.

Atlépve a felülvilágítóval és díszvasalással ellátott sz épművű tölgy-
fakapun, a bolthajtásos előcsarnokon keresztül a folyosóra érünk, melyet
minden oldalról szélfogó ajtók zárnak. Az épületnek ezen közzéppont-
jához illeszkedik a nagy lépcsőház. Egyik oldalán a süttói mészkőből
faragott kényelmes lépcső az emeletre vezet, másik oldalán van az ud-
varra vezető lejáró, melyen kilépve, egy pillanat alatt teljes áttekintést
nyerünk- a telek belső beosztásáról.

Az udvarnak éjszak felé eső nyitott része, melyet az épület szár-
nyai fognak körül, már az első tavaszszal is széles, kanyargós - télenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
korcsolya pá lyá vá átalakítható - utakkal tagolt csinos parkrészletet mutat,
míg az egész teleknek szabad felét fehér Iéczkerí-és zárja el a torna -

és já tszótér tói, melynek északi vonalán áll a torna csa rnok, hossztenge-
lyével épen szemközt a lépcsőház udvari kijárójávál.

Az épület talapzatát az udvari oldalon is I m.-nyi széles tégla-
járó védi; ettől 5 l l l. távolságban van úgy a keleti, mint a nyugati
szárnyak oldalfolyosóinak bejárataival szemközt egy-egy szivattyús kút,
melyek szivattyúja egyúttal az emeletre is szolgáltatja az egészséges
ivóvizet.

Az udvari oldalon elterülő zárt folyosókat és mellékhelyiségeket
összesen 60 ablak világítja meg úgy, hogy a nagy épületnek egyetlen
helyisége sem nélkülözi a kellő világítást.

Az épület belső beosztá sa . A helyiségek elrendezése ai épület bel-
sejében azok természetének és czéljának megfelelően történt.



Földszinten vannak a tantermek, szertárak és gazdasági helyiségek,
az emeleten a feliigyelő igazgató, tanár és a tanulók lakóhelyiségei.
Részletesebben:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F öldszz'nten a kaputól jobbra van az iskoJaszolgának - ki a.
kapusi teendőket is végzi - egy nagy szobából, konyhából és kamará-
ból álló lakása. Mellette a tágas ta na r i ter em, mely egyúttal üléstere

mül és könyvtárhelyiségül is szolgál. Ezekhez sorakozik a természetr a jz-

földr a jzi, a fizika mennyiségtam' és a chemiai szertár, A keleti szárnyon
van 4 osztá lyter em; közülök az első kísérleti és vizsgálati teremül is
be van rendezve, míg az utolsó terem nagyobb a többinél és összevont
osztályok befogadására alkalmas. Itt van továbbá elkülönített folyosó
részlettel egy kisebb fürdőszoba és a nagy mosókonyha.

Eme szárny oldalához van csatolva a második, vagy kis léjJ csőhá z.

Ugyanazon anyagból készült, de kisebb méretű fokok vezetnek az.
osztály termek előtti folyosóról az emeleten lévő tanulótermekhez, a
a tanítónövendékek nappali dolgozószobáihoz. E lépcsőháznak második
felét a szükséges álló és ülő helyekkel felszerelt árnyékszékek foglalják
el, a lépcsőháznak földszint alatti része pedig az igazgatói lakáshoz.
tartozó kézipinczévé van átalakítva.

Visszatérve a folyosón, az előcsarnoktói balra találjuk a gya kor ló -

iskolá na k esetleg két szobára elkülöníthető nagy tantermét közvetlenül
a bejáró mellett, u. a folyosóról nyíló hozzátartozó ~rnyékszékkel. A
A gyakorlóiskolával szomszédos a zongor a gya kor ló ter em, a kézz'munka -

ter em és a többi tantermektől legtávolabbra eső senezer em. A nyugati
szárny földszinti része ugyancsak gazdasági czéloknak szolgál. Az ebédlő,

a nagy főző-konyha, kamara, cselédszoba, a háziszolga szobája csoporto-
síttattak itt elzárt folyosórészlettel. melyről egyik ajtó a kútra, másik
a kocsibejáró kapuhoz, a nagypinczéhez és a gazdasági udvarrészre vezet.

Emelet. Fölhaladva a nagy lépcsőházban, a látogató szemközt
találja magát a r a jzter emmel. Tágas helyiség, egyúttal díszter em. Mellette
van az igazgatói iroda, honnét a folyosón át, vagy közvetlenül is az
iga zga tói la ká sba lehet jutni. E lakás 4 tágas szoba, I előszoba, cseléd-
szoba, konyha és kamarából áll. Padozata amerikai tölgyfapadló, ablakai
spalettáblákkal vannak ellátva. A lakáshoz tartozó folyosórészletet
üvegfalak zárják el.

Az emelet keleti szárnyán van a 4 ta nulóter em összesen 70 növen-
dék számára és egy kisebb olva sószoba . Saját lakásáról az igazgató
közvetlenül átjárhat e folyosóra, de a növendékek csak amelléklépcsőn
közlekednek. A lépcsőház mellett vannak az árnyékszékek és a padlás-
feljáró.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A főlépcsőről jobbra van a ta ná r i la ká s; 2 szoba, konyha, kamara;
mell ette sorban az I. mosdőszoba és I. hálóterem 40, II. mosdó - és II.
hálóterem 30 ágy számára. Ezeket követi a ruhatár, betegszoba, árnyék':'
székek. .

A szükséges mellékhelyiségekből felemlítjük még a főlépcső alatti
kamarát, kerti eszközök és használaton kívül helyezett tárgyak elhelye-
zésére; a nagy 2 0 8 m2 alapterülettel biró pinczét és a téglával símán
kirakott nagy padlást, melyet a régi tűzfal két részre oszt.

2 7 3
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A mint közlönyünkhöz csatolt rajzokból s eme rövid vázlatból
kitűnik, a magyar népnevelés szent ügyének emelt új épület ment minden
költséges disztől és felszereléstől, de nincsen híjával ama helyiségeknek,
melyek a neveléshez, oktatáshoz s a rend fentartásáhnz okvetlenül szük-
ségesék.

Arnbar telkünk a pavillon-rendszerű építkezést is megengedte
volna, az ellenőrzés és könnyű áttekinthetőség szempontjából mégis
czélszerűbbnek látszott a régi épületnek szimmetrikus kifejlesztése annál.
inkább, mert így is lehetövé vált a tanhelyiségeknek (tanintézetnek)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
teljes elkülönítése a lakóhelyiségektől (internátustói).

Az egész épület jó minőségű homokos agyagból égetett téglákból
készült; a főfalak talapzatába aszfalt izoláló lemezeket fektettek; a föld-
szintet és emeletet hengerelt vastartók közé alkalmazott bolthajtás és
vastag földréteg választja el; az útczai és udvari falak dunai kovaho-
mokkal készült vakolattal vonattak be, mi az évenkinti költséges szine-
zést elkerülhetővé teszi.

A szilárd szerkezetű tető cseréppel van födve, czink levezető-
csatornákkal ellátva, a padlástér világítását czinkkeretekbe illesztett
üvegtáblák adják.

Az összes új és átalakított helyiségek puhafa hajópadolattal, a
folyosók, konyhák, melIékhelyiségek kétszínű czernentlap, a kapu alja
pedig keramit kövezettel bir.

Megemlítendő még, hogy az igazgatói, tanári lakás és tanár
terem szépen kifestett ek, a többi helyiségek egyszerű festése iránt
pedig a kellő lépések megtétettek. Valamennyi ablaknak vászonfüg-
gönye van.

Szellőztetés. Kielégítő mértékű szellőztetést biztosít első helyen az
épületnek teljesen szabad állása a nagy vásártér. közepén ; a tanhelyi-
ségek mindegyikéből külön a padló felett és mennyezet alatt nyitható
szellőző aknák vezetnek föl a tető fölé; ép ilyaknákkal bírnak az árnyék-
székek külső és belső terei. A háló-, tanuló- és osztály termek egy vagy
több ablakain Pick-féle szellőző készülék alkalmaztatott ; ehez hasonló
szellőző redőket találunk az osztály termek ajtói fölött is.

F űtés. Az összes helyiségek fűtése azok térfogatának megfelelően
választott, belülről fülő Meidinger-rendszerű Herzeg-féle vaskemenczékkel
történik. A fűtés anyaga coaks.

Vzlá gítá s. A régi épületben és tornacsarnokban előzőleg berendezett
gázvezeték közel 1000 frt költséggel kiterjesztetetett az épület összes
folyosóira es belső helyiségeire összesen 80 lánggal; így a világítás
ezentúl majdnem kizárólag gázzal történik.

V ázlatunk kiegészítése gyanánt felemlítjük még, hogy a régi és
új épület mélysége között mintegy méternyi eltérés van, mely különbség
a két épülettest érintkezési lapján alig észrevehető.

A telek kerületén fekvő nagy épület és tornacsarnok mintegy
1880 m2 területet, tehát kevesebb, mint harmadát az egész teleknek
foglalják el. A torna- és játszótér a csarnoktói eltekintve 2250 m2

területű, a többi be nem épített terület az udvar- kertet illeti.
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Épületünk tör ténetéből felemlítjük, _hogy a régi épület 1872-ben
emeltetett Czz'1: fusz F er encz később Bács-Bodrogh-vármegyei kir. tan-
felügyelőjévé lett igazgató működése idejében. Ez időtől fogva többször,
újabb időben sürűbben volt szó az internátus behozataláról, mely intéz-
ménynek létesítése azonban a vele járó nagy költségek miatt mind-
annyiszor elhalasztatott. V égre 1893-ban az országgyűlés megszavazván
a költségvetésileg felvett 50,000 frtot, az igazgató-tanács és tanárkar a
Czirfusz Ferencz kir. tanácsos elnöklete alatt tartott üléséből tölterjesztette
az új épület tervvázlatát, melynek figyelembe vételévei a vallas- és
közoktatásügyi miniszteriumnak építési ügyosztálya kidolgozta a vég-
leges tervet és részletes költségvetést Egyúttal fölterjesztetett a föl-
szerelésre vonatkozó költségelőirányzat is.

Ugyanazon év február 18-án tartották az árlejtést Budapesten az
épület összes mnnkálataira, mely alkalommal Schleicher Anta l mérnök,
bajai vállalkozót bízták meg az épület kivitelével, míg az építkezési
munkálatok ellenőrzésévei dr . Ba r tsch Samu igazgató lett megbízva.
(VKM. 17,647.)

Az épületnek alapozási munkálatai május utolsó napján kezdődtek;
két hó mulva az emeletes falak elérték a tető magasságat s augusztus-
ban rakták föl a tetőszerkezetet. Az építkezésre nézve igen kedvező
-őszi hónapokon át elkészültek a belső munkálatok is, úgy hogy az
épület még a 94-iki tél beállta előtt befejeztetett. Ugyancsak ezen év
tavaszán és nyarán át folytak a fölszerelési .munkálatok úgy, hogy a
most folyó iskolai év már az uj intézetben volt megnyithato.

II. A torna csa rnok.

A tornacsarnok a telek éjszaki szélén áll, szemközt a tőhomlokzat
kapujával és lépcsőházával. Még 1892-ben ősz szel készült el mintegy
-6000 frt költséggel, télen és tavaszori at kiszáradt és május hóban
1200 frtnyi költséggel lett felszerelve. Ugy az épület, mint a felszerelés
rnintaszerűnek mondhatók. - A csarnok épülete áll: 1) tornateremből,
2) ennek keleti homlokfalához függesztett előcsarnokból, 3) a nyugati
homlokfalra támaszkodo szertárból és mellékhelyiségekből.

A tornaterem méretei: hossza 18 m., szélessége 9 m., magassága
.a tetőzet széléig 55 m., közepütt 7"70 m. Alapterülete 162 m2. Világító
felületét a jobb és baloldalon az alap fölött 3·ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , magasságban elhelye-
zett 10-10 ablak szolgáltatja összesen 18'61 m2 területtel. Térfogata
I I 52 m". - A hajó padló deszkái alsó lapjukon kátránynyal vannak
bevonva és salakrétegen nyugosznak. A háztető és padlás deszkázata
között ugyancsak salak képezi az elszigetelő réteget. - Szellőztetésre
a csarnok két sarkában elhelyezett kürtők és az ablakoknáJ alkalmazott
-6 Pick-léle szellőző készülék, fűtésre két nagy méretű Meidinger-féle
kemencze szolgál. Mesterséges világításra 2 vető ernyővel biró gázlámpa
szolgál. - A csarnokot a közoktatási miniszterium építészeti szak-
osztályának tervei szerint Spitznagl F. helybeli vállalkozó építette, míg
a mintaszerű fölszerelést Oheroly J á nos budapesti tornatanár eszközölte
a magas kormány megbízásából.
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A kerti épület szabadon áll az intézettől 5 percznyi távolság-ban
fekvő 41067/1600 hold terjedelmű kertnek parkirozott részében - Helyi-
ségei: 1) kertész lakás, 2 szoba, konyha, k imarával, 2) Gazdasági
helyiségek: egy-egy szobaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l selyemhernyő-tenyésztésre és fanemesítésre,
kamara, pincze padlás.

Az összes helyiségeknek belső fölszerelés ére vonatkozó leírást a
közel jövőben fogjuk adni,

NÉPOKTATAs',TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V is s z a e m lé k e z é s a le g e l s ő e g y e t e m e s és k ö z ö s m a g y a r

tanítögyülésre,
(Folytatás és vége).

A gyűlés tanácskozmányaiban 257 bejelentett tag vett részt. Azok
között találhatni a tanítással és neveléssel foglalkozóknak mindenféle
faját, egyetemi tanártói kezdve le az egyszerű magán-nevelőig .. Népta-
nítók 3/5-ét képezték a. gyűlés tagjainak.

A gyűlés 1848. évi július zo-ától: 24-éiR, tehát öt napon át tartott.
Elnöke volt: Ne)' F erence, alelnöke: Va rga J á nos, a nagy-körösi

főiskola ped. tanára és Bra ssa i Samu. Jegyzők: Tava si La jos és Ma jer
Istvá n.

Négy tanulmányi szakosztály alakíttatott, u. m,:BA
a) kisdedóvói, elemi s mind a kettőnek tanítóképzői szakosztálya.
Ezeknek megalakításával Ne)' Ferenczet bízták meg.
b) Reál- s ipartanodai szakosztály. Rendezője Va rga János.
e) Középtanodai szakosztály. Rendezője Tava sz' Lajos.
d) Felsőbb tanodai szakosztály. Alakítója Rómer Flóris.'
Ezen osztályok közül az első később 5 alszakra oszlott, u. m.

kisdedóvási, elemi tanodai, nőnevelési, képző s jótékony intézeti csopor-
tokra.

S ez ut6bbiak azok, melyeknek munkálatai minket, mint a nép-
oktatás embereit legközelebbről érdekelnek.

A tanácskozmányban sokáig vitatkoztak a tárgyalás sorrendjén. Az
is nehezen volt eldönthető, vajjon mindenekelőtt általános «ta neiuel:»

dolgoztassanak-e ki, avagy a munkálatok a megalakított szakosztá-
lyok keretében külön-külőn történjenek? Végre ez utóbbi munkarend
fogadtatott el.

A kúdedóvói sza kosztá ly munkálata az egyetemes gyűlésben tár- .
gyaltatván, következő határozatok hozattak i! . '

A kisdedóvás, mint a gyermek legelemibb köznevelése, annak
, . .

1 Csak a fontosabbakat kívánom összehasonlítás végett felsorolni .

••



testi és lelki veszélyektől való megóvásában és mindkét rendűTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e h e t -

ségeinek ébresztéseben és fejtésében áll.
A kisdedőváz. tényezői ezek: óvoda, kisded (óvoncz), óvónevelő,

óvásfejtés.
Az óvodák vagy különállók (a város vagy helyiség körülményei

szerint), vagy elemi tanodával vannak kapcsolatban.
Az óvoda épülete legyen czélszerű, azaz eléggé tágas, tiszta,

világos, egészséges. alkalmas udvarral s hacsak lehető, kerttel is ellátva.
A lelki fejlesztés szükséges segédeszközei: képek, minták, számoló

gép, tábla stb.
Mindkétnemű kisdedek két éves koruktól fogva bezárólag 7 éves

korukig az óvodába járhatnak, mely egész nap nyitva áll.
A kísdedek száma r yo-nél többre nem emelkedhetik,
A különálló óvoda vezérlője: képzett óvó. Ha pedig elemi tano-

dával van kapcsolatban; akkor férfi-seged vagy óvónő is kezelheti, de
mindenesetre kisdedóvásilag is képzett elemi tanító felügyelete alatt.

Az óvodai személyzet mulhatatlan kiegészítője a tisztálkodást s
egyéb szükséges testi ápolást kezelő dajka.

Az óvók a nép- és tájnyelven kívül mindenesetrerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagya rul is

tudja na k.

A száz gyermeket megközelítő számú óvodában a dajka mellett
segéd is legyen. Az óvoda nem lévén iskola, hanem valóságos elemi
köznevelési intézet, a kisdedóvás feladata nem tanítás, hanem óvá s, erő-

(ejtés és szokta tá s.
A test fejlesztése mozgás és testgyakorlat által történik, a kedély-

képzés pedig, melyre a kisdedóvási működés főkép irányul, eszközöl-
tetik leginkább szeretetteljes bánásmód, elbeszélés, példa és ének-
lés által.

A szellemi fejtés kisdednél főleg alkalomszerű ismeretek gyüjtése,

emlékgyakorlat és az ítélőtehetség ébresztése körül forog.
Az óvoda «álladaírni s intézet. S kívánatos, hogya helybéli népes-

ségekhez képest elegendő óvodák állíttassanak.
Az óvónevelő, mint állami hivatalnok, illendő díjt húz az állada-

lomtói ; s annak idejében mind Ő, mind netáni özvegye s árvái is nyug-
díjaztassanak. A kisdedóvás oda törekszik, hogy vele a családi nevelés
lehető összhangzatra olvasztassék, mire az álladalom minden lehető
segélyt nyujtson.

Kormányzat és az óvók képzésére nézve határoztatott a többi
között, hogy:

Az óvodák, miként az elemi tano dák, fokozatos lánczolatban, köz-
ségi, kerületi s központi igazgatóságoktói függjenek.

Az óvónevelők úgy képeztessenek, hogy egyszer smind elemz' ta nítók is

lehessenek és uzseont. E czélból : Kerületeriként több oly óvóképző állít-
tassék , hol az óvodai nevelés és elemi tanítás módszerei kapcsolatosan
adatnak elő. A központban mindazonáltal külön óvó- s külön elemi
tanítóképző legyen.

Az elemi iskolá kr a s a ta nítókr a vonatkozó határozatok érdekesebb
pontjai következők voltak:

Ma.gyar Ta.nítóképzö.
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I. A népiskola-tanítók legyenek.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá lla da lmz· h? ·va ta lnokok.

2. A népiskolai-tanítói hivatal, mihelyt a körülmények engedik,
különíttessék el más vele sok helytt kapcsolatban lévő foglalatosságok-
tói, milyen: a jegyzőség, harangozóság, egyházfiság, éneklőség, (kántor-
ság), valamint szabadíttassék föl a hitszónoklas és minden egyhá zi a lá -

r endeltség alól is.
3.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA népiskolai tanítói hivatal állandó legyen.
4. Az országos képezdében nevelt népiskolatanítókat a nép

válaszsza s a minisztérium erősítse.
5. A minisztérium a magyar birodalomban létező minden nép-

iskolákban vallásfelekezetre tekintés nélkül országosan megállapítand6
általános tanrendszert hozzon be, figyelernbe vevén a dolgozatokat,
melyek e tárgyban többektől nyilvános úton is megjelentek, vagy jelen-
nek; a tanrendszernek folytonos tökélesítése végett pedig évenkint
szakértők gyűléséyel értekezzék.

6. A tantárgyak közül a vallástan tanítása hetenkint meghatá-
rozandó órákon az illető lelkész kötelesség e,

7. Minden népiskolai-tanító mellé, ha növendékei nek száma a hat-
van at meghaladja, az álladalom költségén képezett segédtanító alkalmaz-
tassék.

8. Az ifjú és leánygyermekek egymástól különíttessenek el; s a
szülők gyermekeik iskoláztatására törvény által köteleztessenek.

9. Czélszerű tanítói lakok és tano dák építtessenek s a tanításhoz
szükséges taneszközökkeJ illően láttassanak el.

10. A népiskolai-tanítók illő pénzbeli fizetéséről az álladalom gon-
doskodjék, úgy, hogy a tanítók fizetésök iránt a szülőkkel semmi érint-
kezésbe ne jőjjenek. Addig is, míg ezen álladalmi fizetés rendszeresít-
tetnék, gondoskodjék a minisztérium, hogy jelenlegi csekély illetőségök
pontosan szolgáltassék ki, melyből több helytt az új rendszer bekövet-
keztében a munkailletékek úgyis elmaradtak.

1I. A hivatalában elaggott vagy önhibája nélkül hivatalára alkal-
matlanná lett népiskolai-tanítók, mint álladalmi hivatalnokok nyugdíjaz-
tassanak, valamint özvegyeik, árváik is.

I2. A nép iskolai-tanító és tanodai első fokú kormányzó felügye-
lője a helybeli közönségből a nép által bizonyos' évékre választott, a
minisztérium által megerősített iskolai tanács; második fokú kormányzó
fölü gy elő az illető tanítói testület által választandó s a minisztérium
által megerősítendő tankerületi igazgató'; harmadik fokú a miniszteri
tanács; stb.

«Nőnevelésünk hiá nya i s a honi nőnevelés» tárgyában az illető
szak osztály a következő határozatokat hozta:

1. Népnevelésünk föl~irágzásánek főtényezői az anyák leendvén,
okvetlenül szükséges, hogy a nőviJág nevelésére az álladalom kellő
gondot fordítson.

2. Az ügy nöképezdék állítását okvetlenül föltételezi, s csak ily
képezdei bizonyítványnyal ellátott nő nyithasson magán-növeldét, csak
ilyen alkalmaztathassék nyilvános nőiskola, kisdedóvoda, vagy magán-

nevelőnőüt.
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3. Addig is. mig ily nőképezdék állítatnának, állíttassanak pedig
míelóbb, a rendezett képezdekben tartozzanak a leendő nőnevelönők
neveléstani vizsgálatot kiállani, hol készültségökről bizonyítványt nyernek,
mely minden magán, legalább nyilvános alkalmazásnál tekintetbe veendő.

4. A magán felsőbb leányneveidékre és tanodákra nézve egy általá-
nos nevelési rendszer szabassék. az országos köznevelés alapelvei szerint,
mindenesetrerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzeti z·yá nyba n. az idegen nyelveknek kizárása nélkül.

5. A magán alsóbb leánynöveidékre és tanodákra nézve, melyek
minden zugban fennállanak. s közönségesen csak varrással. kötéssel foglal-
kozván, legtölebb olvasással, írással, igen fölületesek, s a leánykák at
magas anyai és gazdasszonyi rendeltetésökhöz illőn nem képezik, szintén
országos rendszer sza bassék, és közigazgatás alá vonassanak.

6. Minden leányzó 6 éves korától r z-íg iskolázásra szoríttassék,
ezután pedig az utoképzésre köteleztessék ; a hol kisdedóvoda léteznék ,
ott egy ideig, például 1/2 évi gyakorlatra köteleztessék.

7. Ezeknélfogva a férfiképezdékben a nőképzéstanra különös gond
fordirtassék.

8. A nőne velók és tanítók a finevelők és tanítókkal egyenlőleg
díjaztassanak, jutalmaztassanak és nyugalmaztassanak; stb.

«A siketnéma nevelés elámoeditdsa » ügyében kimondott határozatok
voltak: _

1. Szükséges, hogy a hazánkban majd már félszázad óta működő
váczi-siketnéma-nevelő intézet belszerkezetévei minél többen, - de
leginkább a nép- s elemi tanítók megismerkedjenek, miért is igen kívá-
natos, hogy :

2. a kisdedóvói s tanítói képezdékbe járó tanulők asiketnéma·
oktatás módjába beavattassanak.

3. Hogy pedig ezen az emberiségre nézve oly szent vállalatnak
kellőleg megfelelve legyen, óhajtható. hogy mindazon városokban, hol
kisdedovói és tanítói képezdéle léteznek, egyúttal kisebb siketnéma-
tanodák is felállíttatnának, hogy abban a kisdedóvói s tanítói pályára
készülő egyének e tanmódban is gyakorlati tapasztalást szerezhessenek.

4. Ugyanezért a váczi siketnérna-nevelde mintaoskoláúl szol-,
gáljon, - hol az igazgató és az illető vallásoktatók kötelességében
álljon mindazoknak, kik a siketnéma-oktatás módjában magokat be-
gyakorolni k ívánnák, - kiszabott órákban útmutatással szolgálni; stb.

cA va kok oeta tdsá ról» hozott határozatok.
1. Minthogy az általános nevelési elv szerint a tanintézeteket az

álladalom állítja: a pesti vakok intézete tőkéjét is, ne hogy az idővel
szerencsétlen körülmények, vagy tán mostoha kezelés által megsemmi-
síttessék, az álladalom biztosítsa, kezelje.

2. Minthogy nagy különbség van a látók és a vakok nevelése
között, nem ugyan lényegben, mely mindenkor a tehetségek kifejtése,
hanem -alkalmazásban; czélokat, melyeket a vakra nézve hasznosan
lehet elérni, és methodikát illetőleg, mely a vak növendékeknél alkal-
mazható, ennélfogva állítson az álladalom annyi fiókintézetet a vidék-
ben is a mennyi az ily szerencsétlenek kiképezésére kívántatik, oly
helyekre kiváit, hol képezdéle vannak.



3. Ennek következtében több vaknevelő és tanító szükségeltetvén,
a képez dei növendékek úgy. mint a kisdedóvó tanítók képzésök
ideje alatt legalább egyszer egy hétben a. vakok oktatásánál szükséges
ismereteket maguknak szerezzenek, hogy addig is, míg a vak egyének
a vakintézetben felvételre alkalmatosakká válnak, a szerencsétlen szülők-
nek is nevelési irányt adhassanak ; mint ezt már több évi határozatánál
fogva a kisdedóvó intézeteket terjesztő egylet az illető növendékektől
a nélkül is megkívánja.

ArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«kéjJ ezdér e» vonatkozó tételek:
1. A képezdék átalakítása, rendezése szükséges.
2. Három rendbeli képezdélcet tartunk szükségesnek, u. m. első-

r endű, közéjJ-képezdéket és nőkéjJ ezdéket.

3. Az elsőrendű képezde az ország fővárosában, Budapesten
organizálandó a felső elemi tanítók képezésére, mely

a ) ágazatja legyen az egyetemi bölcsészeti karn ak, s ugyanennek
igazgatása alá helyeztessék ;BA

b) növendékei legalább philosophiát végzett egyedek legyenek;
e) a tanpálya 3 évig tart, két év elméleti, az utolsó év gyakorlati.
4. Közép képezdék az "ország több városában létesíttessennek ; és

pedig ezeknek basisa a népnevelés levén, ,tehát növendékei elemi iskolák-
ban képzett növendékek legyenek, még is

a) elővizsgálaton képeseknek kisérlendők;
b) korra nézve 16-'.20 évesek legyenek;
e) egy képezdében60-70 növendéknél több ne lehessen;
d) a tanfolyam 2 (két) évig tart, egyszerre egy osztálylyal;
e) a tantárgyak ugyanazok, melyek a felsőbb képezdében, csak-

hogy ezekben a gyakorlatok az elmélettel összefűzendők:
./) az igazgatás az öregebbik tanárra bízatik s a kerületi igazgatók

felügye1ése mellett a minisztériumi tanácstói függnek;
g) mely növendék az állomány tói iskoladíjt nyer, az az állomány-

nak 3 évig rendes fizetésért szolgálni tartozik tanítói minőségben.
5. Nőképezdék állítandok.
6. Addig is a nevelőnők a fenlévő képeadékben neveléstani próba-

tételelere köteleztessenek.
a j nőképezde növendéke elemi ismeretekbe avatott, legalább 16

éves lány vagy nő és hivatással biró, jó erkölcsű személy lehet;
b) a nőképezdék szelleme és nyelve nemzeti j

e) a nőképezde tanfolyama 3 éves legyen.
7. Csak képezdei bizonyítványnyal ellátott egyed alkalmazható nyil-

vános és magán-nevelőül vagy tanítóul.
8. Magánkísérleti úton bizonyítványt csak azok nyerhessenek. kik

hivatalban vannak és 24 éver meghaladtak.
9. A képezdei tanárokat az álladalom tisztességesen fizeti s eddigi

sinylő állapotjokból kiemeli, a kitűnőket kerületi igazgatóságra, vagy az
oktatási miniszter tanácsába alkalmaztatja és elaggottságukban nyug-'
díjazza; halálok esetére pedig nejöket és kiskorú árváikat ellátja.

10. A képezdéle kellően fölszerelendők, könyv,» gép,-· mintatárral,
valamint kerttel elJátandók.
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r r , A képezdék a kisdedóvással annyiban összekötendők, hogy
növendékeik okvetlenül a kisdedóvásba elméletileg is, gyakorlatilag is
avattatván, óvókká is alkalmaztathassanak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
* *

Ezen előrebocsátott javaslatok ismertetése után 'nagyon érdeke-
sek még azon eszme-cserék, melyek az első egyetemes tanítógyűlés
tárgyalásai közben felmerültek.

Sokáig tanakodtak azon kérdésen, vajjon az egyes szakosztályok
javaslatai kerüljenek-e kidolgozás és tárgyalás alá, avagy mindenekelőtt
általános elvek álJíttassanak-e össze, melyek úgy a közgyűlés, valamint
az egyes szak ülések tanácskozrnányainak keretéül szolgálnának.

Válóságos zűr-zavar volt az, mely ezen kérdés tárgyalása közben
a felszólaló tagok között kifejlődött.

A felszólalóknak szavaiból észre lehetett venni, minő hatásai van reájuk
a 48-ki reformeszmék s az általános politikai szabadság hajnala.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Breznyik : J á nos szavai szerint a protestáns és nem protestáns jellegű
iskolák között egyenlőséget kell létesíteni, olyképen, hogy a nem
protestánsok ezentúl szintén ugyanazon autonomiát gyakorolják saját
tanodáik körül, melyetBAit protestánsok. Ha e kérdés tisztázva lett, ak-
kor állapíttassék meg egy országos népnevelési rendszer, tágabb érte-
lemben véve.

Ney Ferencz megjegyzi, hogya. népnevelési rendszer. félreértésre
vezethetne, azért feladatunk az összes közoktatás rendszerét elkészíteni,
tekintettel a nép javára, mivel most mindnyájan nép vagyunk.

Tava sz' La jos ezek után kifejti, hogy feladatunk az összes közok-
tatási ügy iránt törvény javaslatot készíteni, másrészt pedig a nevelés-
tanítás ügyét szellemi hatalommá emelni. E cz élból egyesülnünk kell
elvekben, irányban és működésben. Se felekezet, se egyes hatalmasok
önkénye ne határozzon fölöttünk és tanodáink fölött. A nevelés sokkal
általánosabb és közösebb ügy. semhogy azt felekezetiségnek kellene
vagy lehetne alárendelni; a nevelés sokkal fontosabb és közérdekűebb
ügy, semhogy azt törvény nélkül is el lehetne, vagy szabad volna el-
intézni

Tanító ne függjön mástól, mint az ily országos köznevelési tör-
vénytől. A törvényen kívüli állás, a törvény nélküli függés és kormány-
z ás, vajjon mi állapotba hozhatná .tanodáinkat, mi állapotba hozhatná
tanítóink at ? - Eddig szóló a z úgynevezett protestá ns a utonomia a la tt

á llott; a zonba n eljott a z z'dö, hol immá r megszünt protes!á tls, ka thoükus,

go'r o 'g sa t. ta nító lenni és lészen or szá gos magya r ta nító.

A felekezetiség, amelyehon fiainak egyesülését gátolta, az az
_ egyesek és a hitpártoknak dolga, de a nevelés, mely a hon szétszaka-

dozott fiait egyesítse és a mely ezen egyesülést már a gyermeknél
megkezdje, az az országnak, az a nemzetnek közös dolga. Nekünk tehát
nevelési törvények kellenek, törvények, melyek' minden gyermeknek
egyenlő jogot biztosítsanak; törvények, melyek minden szülét, minden
polgárt egyaráut köteleznek; törvények, in e ly ek minden ta n ító t egyenlő
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védelem alá karoljanak. Ezen törvények alkotásához nekünk is hozzá
kell járulnunk javaslatainkkal, tapasztalásunk. erőnk, tudományunk és
jóakaratunk gazdagságával. Kezünkben van a nemzet jövendője, mert
gyermekeit, az új nemzedéket karjainkon mi ringat juk. S ugyanazért
nagyobb tényező immár az állada-lomban a tanító, nagyobb ható a
nemzet életében, mint a mins eddigelé felfogták. Szellem a mai világban
a hatalom és a tanító a szellemnek munkása. Így kell hatalommá lennie
a nevelésügynek is, így kell tekintélyre és elismerésre vergődnie a tanító-
nak. Már magában azon gondolat, azon tény, hogy e hazának minden
felekezetű, mindennemű s minden vidékbeli tanítói együtt tanácskoznak,
rúgót adand a nevelés ügyének. Mi összejöttünk kimondani és tényleg
bebizonyítani, hogy egyek vágyunk, hogy egyet akarunk, hogya mi
munkánk úgy, mint a mi czélunk közös. Ily érzület vezérelte szólót,
mikor a jelen gyűlésre előkészítőleg, némely fő tanácskozási tárgyat
és elvet, több társával egyetértve, előre feljegyzett és kinyoma-
tott ; mert tervezésbe _csakugyan nem bocsátkozhatunk addig, míg
a főfő elveket meg nem állapít juk, mik körűl mint tengely körül forog-
hasson munkálkodásunk. Ha ezek, miket a kor szelleméből, kivetkezve
minden felekezeties és külőn érdek elfogultságából - merítenünk nem
nehéz, - ha ezek meg lesznek állapítva, minden egyéb teendőnk önkényt
fog kifejlődni. (Ezalatt, míg beszélt, a nyomtatványokat kiosztja a
gyűlés tagjai között.) Körünkbe tartozik kétségtelenül e négy:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudo-

mány, ta nítvá ny, ta nító, ta noda .

Eddig az egyház .az iskolát járulék gyanánt keblezé magába és
hely annak nem jutott a helység közepén, hanem csak a templom
kerítéséhen. vagy a temető szomszédságában; mi pedig ismerjük íöl a
tanadának azon rendeltetését, miszerint annak oJyszerű hataJommá kell
válnia, melyhe az egyház maga is beleolvadjon. «És lesz egy akol és
egy pásztor».

Simon F lór ent: Teendőnknek igen széles básisa van; szük-
séges lenne· a dolgokat főelvekre vinni vissza. Indítványa e czélból
az lenne, küldessenek ki szakválasztmányok, melyek a teendők rész-
leteit, az' előlegesen megállapítandó főelvek nyomán kidolgozzák.

Ková cs: mon d juk k i, mik é p óhaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj tás u nk, hog y a z i s-
kolák a hitfelekezetiség korlátaiból bontakozzanak
k i. Azt nem kívánja szóló, hogy az eskolakezelési hatalom külön hatal-
mat alkosson, mely a status hatalmi körén kívül álljon, csak petitiot
kíván, a törvény javaslatokat pedig az illető közoktatási minisztérium
dolgozza ki.

Tava sz',' Nem bánja, ha petitio mellett történik is, de csak az
országgyűlés eleibe történjék. Követek mindnyájan nem lehetünk, de a
kik azok, mi rólunk is határoznak, adjuk tehát nekik a javaslatokat.
Ujra sürgeti, hogy mindennernű nevelési közműködés e hazában tör-
vény által legyen megszabva, hogy végre valahára országossá váljék a
a nevelés, s ne legyen az csak privát és felekezeti ügy, mert ily úton
nincs üdv a haza nevelési rendszerében.

P ecz Gyula ,' a: felekezetességnek a tanodára nézve megszüntetése
az első elv, melyből kiindulnunk kell, ha boldogulni akarunk. A mi Tavasi



ellen intézett azon szót illeti, hogy az iskola nem lehet hatalom, tekin-
tély sat, megjegyzem. hogy mindenesetre a tan o d a a z o n cs ira,
melyből a statusnak minden tényezői - hatalmai
ki fej 1 ő d nek. - Állapítsuk meg tehát most mindenek előtt a dolgozatunk
kiindulási pontjaiul szolgáló elveket, és pedig ne választmányilag, ha-
nem magában a közülésben, Szóljunk az iskolának mindennemű viszonyai-
ról, egyházhoz, statushoz és egyéb tényezőkhöz. Ez megtörténvén,
majd úgy oszoljunk szét részletesbb munkálatok végett szakosztályokra.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JWa jerBAJ. a közboldogság alapja a nevelés, melyet minden nemzet
fölkarolt. Nálunk az eddigi tanrendszert a kormány emberei dolgoztak ki
minden tanítói fölszólítás nélkül. A jelen liberalis országgyűlés is mellőzte
a tanítók tanácsát, A miniszter úr fölszólított ugyan, hogy járuljunk elébe
tanácscsal, de össze nem hívott. Jelen összejövetelünket csak bizonyos
egyéneknek köszönhetjük, a mit nagyon kívántam volna, hogy a minisz-
ter tette volna. Én azt tartom, hogy kell törvény javaslatokat és ter-
veket adnunk, de egyezzünk meg Simon Flórent véleményében és
határozzuk meg a köznevelés alapelveit.

Elnö'k,' a kívánatok különbözők. Némelyek választmány által
kívánják a főelveket előlegesen meghatároztatni, némelyek tárgyak,
mások elvek felett kívánnak tanácskozni. Tehát előbb nyilatkozzunk a
fölött, vajjon elvek vagy tárgyak fölött tanácskozzunk-e előbb?

Csoma Mthá ly,' van az eredeti indítványban, mi neki nem
tetszik. Ebben az mondatik, az iskolai kar hatalomra. emelkedjék; ha
haladásról s különösen e téren való haladásról van szó, senki nagyobb
elszánással nem emeli a haladás zászlaját, mint ő, de annyira terjeszkedni,
mint az indítványban czéloztatik, nem kíván, vagy nem jól fogta föl
az indítványozó szándékát, kéri magát felvilágosíttatni. Ha a tanítói kar
a tudománynak nem pusztán képviselője, hanem egyszersmind a nevelési
rendszer vezetője s kezelője, s így külső hatalom akar lenni, akkor a
tudománynak ily hatalmat adni nem mer,,,mert félni lehet, hogy mint
az egyház, ily hatalommal visszaélhetne. O hatalom alatt csak szellemi
hatalmat s tekintélyt érthet.

Tava si La jos Csoma M. felszólítására pótlólag így értelmezi a '
e hatalom s szót : a hatalom alatt nem ért és nem is érthet hatóságot,
melynek működése testületies, hivatalosan külső .bureaukratikus rnodo-
rában kaszt és ordószerű ; hanem értve és érthetve egyedül a tudomány-
ügynek nyilvános és országos respektálását, a melynek haladtában és
kitüntetésében büszkeségét, dicsőségét keresse és találhass a a nemzet.
Ki mit űz, annak a dolognak tekintélyéből vagy hitványságából hárul
reá valami, az igen természetes és némelykor annyira' megy, hogy az
emberek az egyént foglalkozása tárgyával cserélik fel. De a tanítónak
foglalkozási tárgya a gyermek, kérdem, nem hibás nézet-e őt e foglal-
kozásával cserélni fel, gyámság és tudj Isten miféle szabályok és fel-
ügyeletek alá helyeztetni; a fenyítéket, a szigorú rendet, szerkeze-
tet, a gyermeknek diktálni s általa mégis a tanítót is érinteni s nem-
csak érinteni, hanem nyomni, - értem itt az ő helyzetét és állását
az oskolán kívül a különféle egyéb ható és viszonyokkali érintke-
zésben. - Hát mi elismerése van a tanítónak pl. falu helyen, vagy



a szülék előtt, mi volt az egyházi nagy gyűlésekben, mi volt a megyé-
nél sat. -. Én azt tartom, hogy a tanító ban ne csak az őfoglalkozási
tárgyát nézzék, a gyermeket, hanem tiszteljék ő benne a tudományt is,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i l mint a művészben tisztelni szokás a művészetet. A mely országban
kellete nincs a művésznek, ne keresd ott a művészetnek tiszteletét; a
mely országban, közbecsülete és tisztelete nincs a tanítónak, nem nagy
fokán találod ott a tudományt, nem nagy haladásban a míveltséget!
A mívelt Németországban az első rend, ha rendről még szólani lehetne,
a tanítói, általában a tudományos. Nem akarok hazánkra reflektálni, de
mint állnak a tudományos férfiak nálunk? mindenki tudja. Tegyük or-
szágos hivatalnokká vagy államtisztté, tegyük becsültré a tanítót,
tegyük tekintélyesbbé az ő állását, hogya nyomorult elé lés miatt kény-
telen ne legyen a tudományt elhanyagolni, kaszálni s kapálni, borral
vagy épen bőrrel kereskedni - mint az egykori pap, marhát hízlalni
és filléres fizetés ért koldusként házról-házra járni, vagy a gyermekektől
a fahasábokat, vagy havi czipókat s kétgarasosokat elfogadni, mint a
libát vagy a bornyút őrző konvencziós pásztor; - és őt becsülve. becsül-
tebbé teendjük az ügyet, melyet kezel és képvisel, a nevelés- és tan ügyet,
tekíntélyesbbé teendjük magát a tudományt, a melyet a menynyire vala-
mely nép becsül, annyira becsüli az észt, annyira hódol a szellemnek.

Ha tehát a tanítót emeljük, nemesbbítjük, nem látom át, mint lehetne
tőle félni. De még kevésbbé látom át, mint lehetne és kellene félni
a tanügy szellemi hatalmától. Az egyenesen a tudomány hatalma.
Az ily hatalom még nem buktatott meg egy népet
s.em, sőt emelt; nem oly veszedelmes az, ha ugyan vesze-
del mes 1e het n e, min t ves z e del mes ame n n yor s z á g
kul c sai nak kiz á ról a go s kez elé s i hat alm a. A tudomány,
azt, a ki űzi, már magában boldoggá teszi; a boldogság nem lehet
veszedelem, kiváltképen, a midőn mi azt nem kasztszerűen akarjuk kezelni,
mint kezeltetik az egy házi idvesség, hanem juttatni akarjuk a nevelés
által mindenkinek. Mi veszedelem volna tehát a terjengő tudomány
szellemi hatalmában, a neveltségben, a melyre vezetünk; a felvilágo-
sultságban, a melyet terjesztünk; az igazságban, a melyet - de nem
kasztszerű kizárólagossággal hirdetünk; az erényben, melyet tárnasz-
tunk ; a közös hazafiságban. mely nélkül üdvet nem ismerünk? - Ha
valaki azt mondja az egyházról, hogy a hatalmával visszaélt : azt mon-
dom. a tudománynak, a világiasan, polgáriasan és országosan felkarolt
és ápolt taniigynek nagyobb hatalma mellett ez sem élhetett volna
annyira vissza. Hát mi törte meg végre is az egyháznak _a hatalmát?
Nemde, a. tudomány, a tanoda ? Hát mitől féltheti az egyház egész
feloszlását? Nemde, saját - mint mondani szokták, - gyermekétől vagy
leányától, hahogy azt czéljaira többé nem fordíthatná, eszközül nem
használhatná, hahogy e leányastatushoz menne férjhez 1

Ami d ö nén t e hát a nevel é sta n í tás ügy é t, s a j á t
ügy ü n ket sze II e mih a tal o m mák í v á n tam eme Ini, ernan-
czipálni akartam azt az egyház alul, mert a szellem nem lehet szolga, a
szellem ú r , a szellem hatalom; ez által lesz a nemzet, ez által az ország
mindenhatóvá,



Ezek után az elnök összegezi az eszméket s végül határozatba
ment előbb egyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvá la sztmány kiküldése. melyaz általános elveket meg-
állapítsa és csak azután lettek a szakbizottságok munkálata is meg-
kezdve. -

Csoma Mihá ly.' szóló be van vádolva, miként: • fél a reformtóI. •
Szava az volt, hogya tanári testület ne helyezze magát a status fölé,
mint ezt az egyház tevé. A főhatalom a törvényhozó testé.s ennek
kívánja alárendelni a tanítói testület hatalmát, hogyastatusban ne
tegyen külön hatalmat.

Va rga '.J á nos.' (alelnök) oszoljék az egész gyűlés a szükséges
munkálatok végett négy szakra, u. m. elemire, reálra, gimnáziumira és
főtanodaira. Mi eszaki munkálatoknak eredménye lesz. azt szóló szin-
tén törvényjavaslattá óhajtaná tétetni, hozzá tevén, hogy az időkénti
javítások fölött való tanácskozás végett évenkénti összejövetelét az or-
szág tanítóinak óhajtja.

Simon F ior ent : ne gerjesszen aggodalmat azon kifejezés, miszerint
a tanítóság hatalom akar lenni. Hiszen ez tulajdonkép annyit jelent,
hogy nem akar megszünni hatalom lenni, mi részszerint eddiglen is volt.
E hatalom lényegileg más, mint a papuralmi hatalom. Kívánatos és
remélhető, hogy al: utóbbi tisztán a vallás körére szorítkozzék. A ké-
szítendő javasiatra nézve szóló indítványozza: a tanítói testület, mint
kompakt, organizált egyesület, kérvényképen nyujtsa be a törvénylio-

zaknak a maga munkálatát, minélfogva ez ilykép nevelési codexxé vál-
hassek.

(E nézethez járul a többség.)
Erde.kes mozzanata volt a közgyűlésnek ama eszmecseréje is, a

mely azon kérdés körül folyt: vajjon ezen közgyűlés munkálata, vagy
a nevelésügyi minisztériumé szolgáljon-e az országgyűlés tanácskozási
tárgyául, avagy együttesen nyujtassék-e be?

J J .101ná r .' erre vonatkozólag a legrövidebb utat kívánja megtalálni
s azért azt indítványozza, szólíttassék fel a miniszterium, hogy ha e
tárgyban ő is akar törvény javaslatot az országgyűlés eleibe terjeszteni.
kérjük meg, hogy azokat a tanítói közgyűléssel közölje, miáltal már
keletkeztében is egyeztetöbb lehessen munkánk, seként kezet fogván,
közösen munkalkodva lehetne azt beadni.

Simon F ior ent igen fontosnak tartja Molnár indítványát; ezeket
jegyzi meg: alkotmányos országban a törvényhozásnál ily dologban
kétfeleképen lehet eljarni; és pedig vagy kész törvény javaslatot lehet
a törvényhozó ház asztalára letenni, vagy az illető miniszter terjeszti
elő a maga kész törvény javaslatát. Ha a miniszter kívánja azt tenni,
övé az elsőség; a mi tisztünk pedig bevárni, mint mond hozza a törvény-
hozótestület ? Vajjon a mi 'vagy a miniszter munkálatai fogadtatnak e
el. azt előre nem lehet tudni; ha a mieink fogadtatnak el, jó ; ha nem,
mi azért folytathatjuk működésünket.

Va rga .' a minisztérium semmikép se folyjon be munkálatainkba.
Dolgozzunk mi szabadon és önállóan saját tapasztalásaink. saját elveink,
saját kívánataink nyomán, akármi lesz is az eredménye. O tehát Molnár
indítvánvanak ellent mond
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KószyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmég ennél is tovább megy s a minisztériumot nem is kívánja
felszólítani.

Tava sz" nem kívánja a minisztériumot a saját munkálatainkkal meg-
terhelni, mert amúgy is eléggé meg van terhelve. A tanügyhöz köz-
vetlenül a tanítóknak kell szólaniok, mert ez az ő mezejök, az ő teen-
dőjök, az ő országuk. Hogy a minisztérium az ő munkálatait, ha ilye-
nekkel már birna is, ide adná, azt fel nem teheti, de ezt nem is lehet
igényelni. Mert ekként a minisztérium minket a maga tanácsosaivá tenne
vagy pedig rragát rendelné alá, azt pedig nem teszi Ne kívánjuk tehát
a minisztériumtól, hogy az ő dolgozatait velünk közölje, vagy hogy
tagokat küldjön ide, kik velünk tanácskozzanak. Azt nem teszi s nem
is teheti. Mint a tanítók és nevelésügyi részesek, a minisztériumnak
valamennyi tagjai eljöhettek volna ide, annál is inkább, mivel a meg-
hívó nekik is szólott.

A közgyűlés ezen eszmecsere után, melyben még többen is részt
vettek, Molnár indítványát mellőzte.

Zajos s egyúttal érdekes felszolalásokat provokált a többi között
J a ncsó a ki azon határozatra szólítja fel a tanító-nevelő urakat,
hogya tanácskozás a közgyűlésen kizárólag magyar nyelven történjék
és csak a választmányokban és szakosztályokbanbeszélhessen valaki a
saját privát nyelvén.

Dienes ezen indítványhoz lelkesen csatlakozik.
Mások ismét oda nyilatkoznak, hogya kik nem értik a magyar nyel-

vet, nyilatkozataikat lefordítva írásban adják be.
Símon F lór ent ohajtotta volna, hogy ez indítvány elő se hozassék.

E kérdés oly kényes, hogy itt valamint a megtagadás bajos, úgy a
követelés sem lenne tanácsos. Ne határozzunk tehát e kérdés fölött.
Szóló, ha oly szerencsétlen volna, hogy nem birna e nemzet nyelvét,
részéről nem követelné, hogy eköztanácskozásban idegen nyelven föl-
szólalhasson.

Ma jer : igaz ugyan, hogy fajunk csekély száma miatt a' nyelv
tekintetében féltékenységünk igen indokolt. Azonban ne téveszszük
szem elől a külföldi nevelési és egyéb tudós társulatok példáját, a hol
több nyelven is szólhatni. Legjobbnak vélné, ha a gyűlés tanács-
kozási nyelve fölötti ezen kérdést egyszerű en mellőzné.

S csakugyan úgy is történt. Nagy volt erre a zaj, és sokan akartak
még felszólalni, azonban nem volt lehetséges, mert egyik a másiknak
felelgetett ; és volt olyan dongás, mint ha egy darázsfészek lett volna
felbolygatva. Ezen pontnál .nem mulaszthatom el Tava sz' La josna k
«Nevelési ErnléklapjaibanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» az ezen kérdésre vonatkozó elmélkedésére
hivatkozni, mely érdekes adalékot képez arra nézve, milyen tárgyilago-
san, s a mellett minő lelkes és hazafias érzülettel fogta fel a nyelv
s a politikai magyar ember kérdését.

e A nevelési köztanácskozmányi vitatkozás terét - így beszél
Tavasi - az irodaloméhoz hasonlítom, és a tudományos társulatokéhoz.

És valamint az irodalomban, ki mint akar és ki mint képes szólni,
úgy ír és olyan nyelvű organumban adja ki dolgozatát; a tudományos
társulatokban elfogadnak többféle nyelven írt "értekezéseket is, mer t a



z87rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tudomány oly á lta lá nos bir toka a z ember iségnek, mely nyelvhez kö"tvenincs.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
De a felszólaló bizonyosan ahhoz tartozik mérni fölszólalását, ha vaj-
jon meg fogja-e őt valaki érteni? Ha nem értheti' senki, vagy nem
értheti .a többség, - a melyre csakugyan hatni akar, mert minden
szólás és tárgyvitatás azért történik, hogy a többség meggyőződését
a maga részére hajtsa, - ha tehát meg nem értheti őt a többség,
vagy hallgasson el, vagy adja be szólását írásban, fordításban, vagy
adassa elő más által. Ha én pl. a németországi egyetemi tanárok Jéná-
ban tartandó gyűlésére el foguék menni, a mint mermi szándékom, mi
czélt érnék és érhetnek ott magyar fölszőlalással ? Meg nem fogna
érteni senki. Tehát vagy hallgatnom, vagy németül szólnom, vagy
kívánataimat másnak elbeszélve, azokat általa előadatnom, vagy végre
dolgornat fordításban benyujtanom kellene. Igy áll a dolog. Nyelv mia tt

a tudományos tá rgy köi'üli felvüá gosítá st elnyomni nem aka rnám, mer t

a z a z ügyr e nesue veszteség volna . Maga ügyminiszterünk is, a midőn a
pesti tanodákat meglátogatá, az egyik osztályban csaknem merő en ném et-
ajkú gyermekeket, csaknem tisztán nérrietajkú tanító vezérlete alatt
talált, És a midőn részemről mentegetődzém, miszerint ez nálunk csak
imez egy osztályban az eset, a tanító már öregbbedő, nem birja a ma-
gyar nyelvet és nekünk módunkban mincs mást melléje vagy helyébe
állítani, ellenben a gyermekeknél szükséges is, hogy némi részben a
ném et nyelvet is ismerjék. miután a többi osztályban csakugyan általá-
ban magyar a tanításnak nyelve, sat. azt válaszolá: cnyelvnek a tudo-

mányt a lá r endelnz' nem kell». - Azt mondom én is, de egyszersmind
azt is hozzá teszem, miszerint a tudomány. nem tudomány ott és azokra
nézve, a kik a nyelvet nem értik, a melyen e tudomány közöltetik ,
Fel kell tehát mindenkor tenni, hogy a más nyelvű szóló az nyelvű
hallgatókra találjon, ha az nincs, kinek szól ? Ily esetben az irásbani
beadás mellett vagyok, vagy a fordítás mellett.

Elég sa jnos a z, hogya midőn mi e ha zá ba n mindnyá ja n magya rok

va gyunk, ta lá lkozz'k mégis, ki a magya r ha zá na k kö'zö's nyelvét nem ér#.

A dolog tulajdonképen következőleg áll, s így is kell azt terjeszteni
és ilyképen a kedélyeket nyugtatni. Magyar a~ e hazában szóló nérnet-
ajkú is, magyar a totajkú. az az oláh, rácz és horvátajkú ; de azok
is magyarok, kik németül beszélnek, de magyarul még nem tudnak, mert
tán nem is tudhattak; oly magyarok, kik tótul, oláhul, ráczul, horvátul,
rusznyákul, vendül, olaszul, francziaul sat. szólnak, de magyarul még
nem tudnak. Ki e hazát, úgy a mint van, tökéletesen meg akarja érteni,
megérteni e haza összes népének érzelmet, sóhaját és óhaját, annak
tulajdonképen mindezen nyelveket tudnia kell, s ki mennél többjét
tudja, annál inkább képviseli e haza népének érzelmét A magyar hazai
egy és közös érzelem és érdek szól még ez ideig mind e nyelvben.
Nincs tehá t e ha zá ba n német, tót, olá h stb. mint külön nemzeti jJ olgá r ,

ha nem van ma{{ya r jJ olgá r , ki a nevezett nyelveken beszél. Ha valaki
egyenesen németnek mondja magát, úgy vagy régi német, vagy mostani
hazáját árulja el. Tán ro éve már, hogy itt lakik, tehát ennélfogva is
magyar. De van más, ki roo esztendeje is már, hogy itt lakik, itt örült
és sírt, őseinek hamvai itt nyugosznak, multját itt birja, jövendőjét itt
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reményli, - van, a ki ezer éve, hogy itt lakik, e földön, a melynek a
magyar adott nevet, azt százszor meg százszor vérével keresztelvén,
annak szerkezetet és szabadságot adván és azt mindenkivel megoszt-
ván, - és az olyan lakós még most se legyen magyar, vagy még
most merje, vagy ne akarja magát magyarnak nevezni?

Igy fogom én fel a dolgot, és tűröm a nem magyar ajkú fel-
szólalást, mert így is tudom, hogy magyar az, a ki sz ól, csak maiW'ar
érdekben szóljon;rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde a mellett zgyekszem,BAfaradosom és csüggedetlenüt

tijr ekszem, hogy minde« magya r polgá r egysser smini a magya r nyeiuet

ZS ér tse, szeresse, mívelje, anélkül, hogy az ő ajkának elátkozását kíván-
nám, a nélkül, hogy őt megfosztanám azon hangoktóI, miken ő tán
gyermekkorától hozzá volt szokva a hazai közös érzelmeket szívni.
Vagy mind német-e az már, ki németül beszél? úgy egy emberben
annyi nemzetiség és annyi külön hazai érdek férhetne meg, a hány
nyelven tud beszélni. Több nyelvet óhajt és szeret a míveltség, de azért
csak egy közös hazát és egy polgárzatot; egy nyelvvel beéri a korlá-
toltság és azért mondja, hogy a ki nyelvemet nem beszéli, nem atyámfia,
nem hon- és nem polgártársam. Pedig igen is az. Mert a haza megfér
több nyelv mellett is, de az országlás, az igazgatás, az erős és hatalmas
közszellem egy országos és közös nyelvet óhajt és szükségel. Meg fognak
polgártársaink tanulni magyarul is, de ne gúnyoljuk azért idegen aj-
kuk miatt, ők csak más hangban szóló magyarok, de nem idegenek. De
hogy mentül elébb nyelvben is egyképen szóljanak velünk, az épen
kívanatos. S ez nem fog elmaradni, mert napról-napra kevesebb gyer-
mek születik, ki már gyermekkorában magyarul ne tanulna.

A németül szóló Kolinszki magyar társunkat tehát békével kihall-
-gatám, habár tudom is, hogy szép szónoklata nagyobb hatást tett
volna, ha ő azt magyar által adatta volna elő, vagy magyar fordítás-
ban olvastatta volna föl. ~

Nagyon szerteszét ágazó volt a közgyűlés további eszmemenete
azon kérdés fölött: vajjon az állam egyedül állíthat-e iskolákat, vagy
mások is; és miként értelmezendő a «tansz abadság s ?

Az erre vonatkozólag kifejlődött vitát több fontosabb fölszólalás
elősorolásaval kivonatilag a következőben adom elő.

Mú;hna z' Endr e nem barátja a felekezeti iskoláknak. melyek a
polgárzat ellen ei, mert a helyett, hogy összeolvasztanák és kiengesz-
telve egyesítenék, elkülön zik és elidegenítik egymástól az egy haza fiait.
A tudomány minden felekezetre nézve ugyanaz, tehát minek ezért fele-
kezeti iskola? A hittan tanítása minden külön felekezet felekezetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító -

jának, tehát a papnak a dolga. Az iskola az álladalommé, tehát ezt
pártolja ..

F zló J á nos.' az iskola statusintézet, a hittant tanítsa a pap, és
pedig a templomban, mert ez az ő iskolája. A tanszabadság csak a
főiskolákra terjesztessék ki.

Horari J á nos.' mi az egyház? aequale papság, mely a kedélye-
ken uralkodik. A zsarnok tól nem fél, mert annak bilincseit szét lehet
törni, de a papi .hatalom értelem-zsibbasztó erejéből nehezebb a borita-

I kozás. A statustol félni nem lehet s nem is kell. mert ez a képviselet



alkotmánynál a nép s ez bir a kor szellemével. Indítványozza ismét,
hogy az egyházi hatalomnak ne engedtessék befolyás az iskolákra; s
ezt nyiltan ki kell mondani s ennek nyomán tervezni a többi teen-
dőket.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ma jer Istvá n,' minél tovább fűződnek az értekezletek, annál inkább

megbarátkozik a szóban forgó alapelv eredeti szerkeze téve l. Ertsük
meg egymást! A papi uralom hatalmaskodását hallá itt említeni; de
hiszen a hatalmasság ellen vívatik ma a harcz európaszerte. Nem tagad-
hatni, hogy valamint a status, úgy az egyház is visszaélhet saját hatal-
mával; de épen azért kell ellensúly a tanügyre vonatkozólag is és
ez a tanszabadság 1 Francziaországban is a status karolta föl a tanügyeket
s nem nagy idő folytán tizenötször változott a tanrendszer, Napoleon
egészen a maga zsarnoki czéljaira használta volt azt föl. Adjunk teljes-
szabadságot a tanításnak, nem zárvan attól el az egyházak befolyásait
sem. Belgiumban a leglátogatottabb iskolák az egyház iskolái. Hivat-
kozik szóló az esztergomi mesterképezdére is, mely leglátogatottabb
az egész hazában; s fölhívja a jelenlevőket, mondják meg, visszaélt-e
itt az egyház valaha elvével, gyakorolt-e zsarnoki befolyást? Épen'
azzal lehet ellensúlyozni az egyházat, hogy legyen tanszabadság ; - s
miért ne? Pesten magánosok is állítottak föl intézeteket. Ne említsük
tehát többé a felekezetiséget; hanem tartsuk meg a szerkezetet, a mint
van: hogyatanodák az álladaloméi, a tan szabadság biztosításával.

Ney F er ence : a tanszabadság eszméjére nézve ne-m értjük egymást.
Elvben a felekezeti tanodának ellene vagyok. De ezen elv az élet köz-
folyamát megelőzi. Törekvésünk most csak az lehet, mikép előkészítsük
a lehetőséget, hogy emez elv valaha valósuljon. Ezt kell könnyítenük.
S épen azért ne állítsuk a dolgot élire. Én az engesztelődés embere
vagyok. Kapcsoljuk az elméletet a gyakorlattal. A szülék és a köznép
befolyása kétségtelen - ezeknek uralkodó nézetei ellenében az egyháznak
jelenlegi teljes kizárása lehetetlen. Maradjon az utóbbra. Elég most a
czélhoz közelítőleg cselekednünk. Mi közelebbről a tanszabadságot illeti:
ez nem csak a tanmodor választásában való kötetlenséget jelenti, hanem
lényegesen magával hozza az elvek, nézetekbeli szabad ságot is, úgy szin-
tén az előadandó tanok szabad meghatározását. sat. De ekkép értelmezve
a tan szabadság egyedül a főtanodákat illetheti. Módosítsuk a szerkezeti
pontot ilyképen: «minden tanoda álladalrni intézet, a tanintézetek föl-
állításának s kezelésének tökéletes szabadsága fönhagyatván. ~

Tava sz',' a felekezeteket, mint vallási társaságoka t, nem illeti és
nem is illetheti más igény,_ mint épen csak a vallási és pedig külön-
ségesen hitvallási tanítás. Es ezt át akarjuk engedni annak, a kit illet,
a vallás- és hit felekezeti tanítónak, a papnak. De minden egyébre
nézve nincs szükségünk a felekezetiségre, mert minden egyéb tan nem
felekezeti és nem is lehet az. Vagy más- e a r _ ka th szám- és mértanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

természetrajz és földieírás ?1
P ecz Gyula a tanszabadságot úgy értelmezi, hogy ne legyen a taní-

tónak szabad azt tanítania, mit akar hanem a status által meghatározott
rendszer szerint, az egyes tanokat akként adhassa elő, mint azt leg-
czélszerűbbnek látandja.



D ienes La joszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkívánja, hogyatanintézetek az államéi legyenek, a
tanszabadság biztosítása mellett, vallásfelekezetesség né Ikül.

Koudcs : J ózse/: valamint az egyenlőség és testvértség. úgy a
szabadság elve is szerte hangzik most a széles hazában, azért szólő sem
az egyenlőséget, sem a testvéríséget nem kívánja gyakorlatba venni a
szabadság rovására. Már pedig, ha kizárólag csak a statuséi lennének a
tanintézetek, a szabadság nagyon megszoríttatnék. Így ha a szülő nem
osztaná a statusoskolák irányát. hová fogná gyermekét küldhetni? Eb-
beli természeti szabadságát megszorítva vajmi nehezen viselné! Mint-
hogy tehát Szvorényi tagtárs módosításában a teljes szabadság szelle-
mét szóló leginkább bent leli, e módosítást testestül lelkestül magáévá teszi.

Bra ssa i Sámuel a szerkezet szellemét tiszteli, de szavait nem
, javalja .. Hiszen a katholikus iskolák eddiglen is álladalmiak voltak és

vajjon szerették-e? Volt-e benne köszönet? És mi azt, minta tapasz-
talás ellenez. általánosítani akarnók-e? - Az iskola rendeltetésénél fogva
nem az álladalomé, korrnányé, országgyűlésé, sat., hanem az emberiségé
mintegy organikus szabad egész, az álladalomnak csak felügyelete s
pártolása alatt. Az iskolát egyik járom alól kivenni s a másik alá haj-
tani, bizony nem okos dolog. Mondjuk ki a tökéletes tanszabadságot
egesz általánosságban, ha vele nem látszik is mindenkinek gondolatja
kizárólag kimondva lenni. Szügségtelen azt körül irogatni. Lám e három
szó is: szabadság, egyenlőség, testvéríség, egész általánosságban hasz-
náltatik. S épen azért jó, mivel így mindenkinek egyéni fogalmát s
vágyat befoglalja. Legyen benne, hogy mindenki taníthat, mindent ta-
nfthatni, mindenki állíthat iskolát sat.

Tava sz': Kénytelen vagyok ujra felszólalni. Ne türhetlenkedjünk,
uraim, a hosszas vitatás miatt. Csak legyen e nagy csomó megoldva,
a többi majd könnyen és szaporán folyhatand. Hogy mi edologban
oly igen nehezen tudunk megegyezni. az igen természetes. Kossuth, a
nagy magyar, azt mondá: ca kinek keze valamely nemzet erszényében
és a kinek kezében a nemzetnek fegyvere, azé a nernzet.» Ezen okos-
kodást itt is lehet alkalmazni: a kié a nevelés, azé a nép. Azért ver-
senyzik annyi hatalom a 'nevelés felett, mert biztosítani akarja magának
a nép hatalmát. Eddiglen a nevelés nagyrészben a papság kezében volt,
azért volt a papságé a nép.

A gyermek megszületett, s im mindjárt kőrülállja őt a sok dajka,
az egyik is riadja, a másik is fogadja, hogy a gyermek ápolása őt
illeti, hogy a gyermek az övé. Szüle, község, egyház, status, ezek mind-
annyi hatalmak, a melyek a gyermeket igénylik. Kié legyen az? Én
is azt mondanám Brassaival, legyen önmagáé, - s így legyen az oskola
az oskoláé; de ez így fenn nem állhatna, valamint a gyermek önmagára
hagyottan nem nevelkedhetnék.

En részemről a magzat körül csak két hatalmat ismerek és így e
kettőnek vindikálom a nevelést. Az egyik aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü le , a másik az állam.
Mindkettőre nézve kötelességet ismerek inkább, mint jogot a gyermeket
neveltetni; a jog nevelkedhetni a gyermeké. Ha már a szüle kötelessé-
gét teljesíteni akarja és gyermekét nevelni, vajjon, ha pl. több gyer-
meke van, tesz- e és tehet- e azok között különbséget? Szereti és szeretheti-e



igaz szüle az egyik gyermeket jobban, mint a másikatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Azt mondom,
hogy nem. Tehát a szüle egyenlően minden gyermekét részelteti a
nevelésben. Miként akarja azt tenni r az tulajdonképen egészen az ő
köréhez tartozik, de tennie kell. Családjából nevelő- intézetet csinálhat, házát
tanodává változtathatja át s ki fogná őt ebben gátolhatni r hisz ez
szülői kötelesség s a kötelességben van a jog. Látjuk tehát. miszerint
egyes szüle, egyes polgár is állíthat tanintézetet. mennyivel inkább
több szűle, több. polgár együtt, ki fogná ezt tilthatni r - De én immár
ilyen közszülőül tekintem az álladalmat, és e szerint erről is azt mond-
hatom, hogy neki kötelessége tanintézeteket állítani. mert minden
gyermekeinek joga van tőle nevelést követelhetni, neki meg· magában,
a kötelesség mellett érdekében is van, nevelést adni. Ebből fejlik ki a
közös és az állami tanoda. Vagy tehet-e az állam is gyermekei között
különbséget r Karolhatja-e több szeretettel egyikét és kevesebbel a
másikat r Kedvesebb-e neki a katholikus, a zsidó, vagy a protestáns
magzat r Hiszen neki csak egy szeretettel szabad lennie minden fia iránt.

Egyházra most már tulajdonképen nincs is szükség, mert az ember
életének minden iránybani kifejthetését felleli már a szabad, egyenlő
és testvéries statusban. Az evangélium hirdetését ő vette át s így most
ő a valóságos egyház. Vagy mi más most a törvényhozás? Nem-e az
összes hazai gondolkozásnak kifolyása? Ki rendelkezzék tehát a tan-
ügyről is, ha nem az összes törvényhozó testület? Vagy megállhat-e
ezen hatalom mellett más törvényhozó hatalom is? Lehet-e status a
statusban r Vagy valami és valaki, a mi és a ki a status felett van r
A status most a mi társasági mindenségünk és ennek nyilatkozása a
törvényhozás; végrehajtója a minisztérium, de ezt, törvények nélkül,
semmi jog nem illeti.

Még többen szólottak hozzá ezen kérdéshez, mely két napi élénk
eszmecsere után oly megoldást nyert, miszerint a sok általános elv
ebben az egyben foglaltatott össze:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< Az á llam á llít ta nz'ntézeteket a

ta nsza ba dsá g teljes biztosítá sa meiiett.»

Ezen általam elősorolt adalékok voltak a közgyűlés lefolyása köz-
ben [elmerült és kimagasló természetű elvek, a tárgyalásnál a tanulsá-
gosabb mozzanatok.

Míg végre a közgyűlés befejezése után július 28-án egy huszonöt
(25) tag ból álló küldöttség jelent meg br .BAEÖTVÖS J ózse: ! miniszter előtt,
melynek szónoka Ne)! F er ence következő beszédet intézte hozzá:

Tisztelt Miniszter Úr 1 Mi, mint a most Pesten tartatott egyete·
mes és közös magyar tanító-nevelői gyűlés küldött ei jelenünk meg ön előtt.

Nem akartuk elmulasztani e kedvező alkalmat, hogy.önnek, mint ez or-
szágban a nevelés- és tanításügy főkormányzojának tiszteletünket kifejezzük
s egyszersmint átnyujtsuk s a meanyiben használhatok volnának, figyel-
mébe ajánljuk csekély munkálatainkat, tervezményeinket s kérelmeinket.

De mielőtt ezt tennők, köteleségemnek tartom e gyűlés keletkezését
s természetét illetőleg ném it megemlíteni.

Nem felsőbb meghívás következtében gyülekeztük egybe, minket a
kor lelke, a neveJésügy szelleme s egyéni buzgalmunk s lelkesedésünk
hítt össze s azt hiszszük, hogy ezt téve a nevelésügy fejlesztéséhez erőnk
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szerint szabadon hozzájárultunk. Összejöttünk mintegy harmadfél százan
az ország. az egyesült haza különböző vidékeiről s minden rendű tan-
s nevelő-intézeteket képviselve - s tanácskoztunk a tudományosság
szentélyében. az egyetem főtermében öt napon áto

E gyűlés folyama alatt egy nagy elvben állapodtunk meg közér-
telemmel, abban ti" hogyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAea e á //a da /om á llít ta nz'ntézeteket és ta nsza ba d-

sá g teljes biztosítá sa mellett .• Egy nagy tény valósult a gyűlés alkal-
mával, az t. i., hogy félretéve minden fokozati és felekezeti különbséget,
egy testté forradtunk össze s tanácskoztunk mint barátok, mint testvérek.
Végre egy nagy őhaj is nyilvánult, az t. i., hogy. vajha miniszter úr minel
előbb javasolna s eszközölne a- nemzetgyűlésen nevelésügyi törvényeket.

Ezeket előrebocsátván van szerenesém átnyujtani miniszter úrnak
írásb a foglalt kérelrnünket szakosztályi munkálatainkkal s a jelenvoltak
névsorával együtt. Ne méltóztassék ezeket bevégzett munkálatoknak
tekinteni; inkább csak vázlatok ezek s mintegy töredékei egy később-
folytatandó nagy egésznek.

Nem csupán kérelmek ezek, hanem javaslatok is, de nem annyira
javaslatok, mint véleményünk s megállapodásaink szabad nyilvánítása.
Minket ugyanis arra tanított a tapasztalas, hogy miniszter úr minden-
ben szívesen meghallgatja a közvéleményt, úgy vagyunk meggyőződve:
hogya hazai tanítás nevelésügy körül épen a tanítók és nevelők képe-
zik az első fokú s legilletékesebb közvéleményt. Ennek nyilvánítását
miniszter úr kétségtelenül kedvesen veendi.

Igaz, hogy mi némelyekre nézve már elkéstünk jelen javaslat-
kérelmeinkkel; miután a napokban ön már benyujtotta az országgyűlés-
hez az elemi nevelést érdeklő törvényjavaslatat. De ez csak dicsőségére
válik miniszter úrnak, midőn oly fontos ügyben, minő a népnevelés. a
tanítóknak óhaját megelőzve egyszersmint az egész haza óhajtásának
is megfelelt. Azonban ez még sem teszi talán egészen fölöslegessé a mi
véleményeink nyílvánítását. Némely pontokban alkalmasint találkozik
véleményünk a miniszter úr véleményével, ez nekünk kétszeres örö-
münkre, önnek pedig kétségtelenül megnyugvására szolgálhat, minthogy
oly intézkedések. melyek a közóhajban gyökereznek, erkölcsileg véve
eredménydúsabb valósulásnak nézhetnek elibe. Amely pontokra nézve
pedig .eltérnének véleményeink, ezeket, úgy hiszszük. az idő ki fogja
egyenlíteni, miután a folytonos eszmesúrlódás és fejlődés végre is kívánt
sikerrel koszorúzandja a közvélernényböl kiáradó óhajokat.

Emlitém már, hogy a még eddig csonka és bevégezetlen mun-
kálatainkat a kor és körülmények kívánalmai szerint jövőben folytatni
óhajt juk. Mert erősen el vagyunk tökélve, hogy ezután is, akár minden
évben, akár két vagy három évi időszakokban összegyülekezünk a nevelés-
ügy virágoztatásának tehetségünk szerinti elősegítésére.

S midőn ezt egy részről őszintén bevalljuk, más részről reméljük.
miniszter úr is mint főigazgatója az összes hazai nevelésügynek, hatal-
mának teljes ereje szerint mindent el fog követni ez ügynek minél
virágzóbbá fejlesztésére s egyszersmint óhajt juk mint a tanító-gyűlés
küldöttei, nemcsak magunk, hanem az összes tanítói gyűlés, sőt
az összes hazai tanítók s így a hazai nevelésügyi közvélemény nevé
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ben: hogy miniszter úr minél több ideig örvendhessen sikeressé válandő
fáradozásainak, s hogy e hazának nevelési tekintetbeni boldogítására
a tudomány', nevelés és míveltség érdekében, még számos évekig éljen 1
(A küldöttség hatalmasan visszhangoztatá: Eljen 1)

Erre a közoktatási miniszter körülbelül ily értelemben válaszolt:
Uraim 1 Első fiatalságomban egy álom lebegett körűl : vajha erőim

s tehetségeim szerint hazámnak a nevelés, a népnevelés terén szelgalhat-
nék, mert láttam s éreztem, hogy épen e téren van leginkább el-
hanyagolva hazánk állapota. Ezen álom, noha akkor nem láttam
valósulásának mödját, mégis boldogított akkor. A sors úgy akará, hogy
ezen ifjúkori almarn teljesült, midőn oly kört jelölt ki nekem hazámfiai
bizalma, rnelyben épen a hazai nevelés ügyének szentelhetem munkás-
ságomat. S én iparkodni fogok. ama bizalomnak lehetőleg megfelelni.

Ha valahol, úgy a nevelésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s tanítás mezején igaz az, hogy egyé-
nektói függ minden. Bármit tegyen isa korrnány, vagy az ügynek
intézője; ha- magok a tanárok, a nép nevelői, nem elég lelkesek, vagy
nem elég ügyesek, a legszentebb óhajok sem fognak teljesedni. Azért
az én meggyőződésem az, hogy a hazai nevelés- és tanításügyben épen
önöktél kell és lehet legtöbbet várni, önöktől, kik a köznevelésí intéz-
mények legközvetlenebb végrehajtói. Én csak azért vagyok itt, hogy
kijelöljem az irányt s figyeljek arra, mikép az irány valóban meg is
tartassék, de a dolog sikere önök kezében van.

Hogyesiker minél közönségesebbé váljék, igen üdvös a tanítók
egymásközti egyetértése s bizonyos dolgokra nézve közmegállapodása,
vagy legalább kölcsönös értesülés, felvilágosítás, búzdítás s több efféle.
Erre igen alkalmas eszközül szolgálnak a tanítói eszmecserék s tanács-
kozmányok. A miért is igen örülök, hogy a magyarországi tanítók nagy
része nem tekintve felekezeti különbségekre, összegyülekezett s barát-
ságosan tanácskozott. Azon óhajtásokat. a melyeket önök nekem be-
nyujtottak, igen szívesen fogom használni a neve1ésügybeni tájékozásul,
sőt felmerülő szükség esetében önök közül többeknek tanácsát még
különösehben is ki fogom kérni. A mi pedig a tanítói gyülekezeteket
illeti, kívanatos.hogy vidékek szerint is tartanának részletes gyűlése-
ket többször; résaernröl pedig, ha Isten segít, rajta leszek: hogy a
hasonló országos összejöveteleket idoszakonként lehetőleg könnyítsem
és elősegítsem.

*
* *

A dicső emlékű első egyetemes· és közös magyar tanítógyűlés
ismertetését azzal az óhajjal zárom be, legyen méltő az 1896-ban tar-
tandó IL országos és egyetemes tanítógyűlés az elődjéhez, Legyen
meg a mai tanítói nemzedékben is az a szellemi nagyság, amely létre-
hozza benne az egyetértést hazánk, a tudomány, a műveltség érdeké-
ben 1 Legyen meg most is közöttünk a lelkesedés, tettre kész lélek s
lángoló hazaszeretet, a mely évtizedekre szóló alkotásokra indítsa az
egybegyűlendőket. Lengje at a magyar nemzet tanítóinak II. nagy gyű-
lését az elsőben nyilvánuló összetartás szelleme 1

Iglón, I895. márcziusban.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArá nyi Anta l.

Magyar Tanítóképzö. 20
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«Imádott hazánk» 1896. ban megalapításának ezredik évfordulóját
ünnepeli. Ennek az országos ünnepnek, melyet a művelt világ figyelme
és rokonszenve kísér, egyik leghatalmasabb alkotása lesz a millenniumi
kiállítás. Itt mutatja be hazánk önmagának és a művelt világnak az
ezeréves történet dicsőséges és szomorú napjaitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj itt mutatja bt; Magyar-
ország egy ezredév sikereit és tanulságait. Ez a kiállítás bizonyságot
tesz a magyar szent korona népeinek buzgó, egyetértő munkásságáról,
haladásaról az országokat megtartó művelődés terén és rendíthetetlenné
teszi bizalmunkat a szebb jövő iránt, meggyőzvén önmagunkat s a
művelt világot arról, hogy itt megvan és fejlődik minden tényező, mely
valóra váltja egy nemzet édes reményeit.

Erről a kiállításról nekünk, néptanító egyesületeknek, elmaradnunk
nem lehet nem szabad. Hiszen a mi egyesületeink virrasztottak a nép-
nevelés bölcsője fölött, a mi egyesületcink fejtették ki és ápolták az
édes haza minden zugában azt a lelkesedést, azt az öntudatos munkás-
ságot, melynek népiskoláink mai állapota köszönhető s mely népis-
koláink előrehaladását biztosítja. Egyesületeink életének ismerete nélkül
nem látnók a rugókat. nem látnők a munka szellemét, fejlödését, nem
látnők a siker kulcsait: csupán magukat a sikereket. Es a tanító-
egyesületek életének ismerete nélkül hazai intelligencziánk egy hatal-
mas körének tevékenysége és hatása el volna rejtve, tán el is volna
feledve, pedig e nélkül nem érthető meg a jelen és nem volna teljesen
világos a szebb jövő bizonyossága.

Ezért kérünk benneteket:
Vegyetek részt egyenként is a kiállításon j mondjátok el híven,

mit tettetek, hogyan éltetek hazai népoktatásügyünk javáért.
Töltsétek ki pontosan, híven és mielőbb az idecsatolt kérdőivet,

hogy ennek alapján egy mindnyájunkhoz méltó munkában foglalhassuk
össze azt a lelkiismeretes, lelkesült tevékenységet, melylyel a hazai
tanító-egyesületek, . testületek a népnevelés oltárán áldoztak s a hazai
közművelődés fejlesztőinek sorában tisztességes helyet foglalnak el.

A mennyire csak lehet, szedjétek össze a vidékeken élt, de /
talán már régebben megszünt tanító-egyesületek, testületek életére
vonatkozó adatokat s hasonlóképen küldjétek be hozzánk, hogy tör-
ténelmünket teljessé tehessük s a nagyérdemü elődök emlékezetét
kegyelettel megőrizhessük.

Egyúttal értesítunk benneteket, szeretett kartársaink. hogy a szó-
ban levő mű szerkesztésévelrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP eres Sándor kartársunk (lakik Budapest,
VI. Bajza-utcza 27. sz. a.) bízatott 'meg. Esetleges bővebb felvilágosí-
tásért fordúljatok hozzá.
, Igaz bizalommal kérünk minderre benneteket. Abban a meggyőző-
désben, hogy nem lesz e hazában egyetlen tanító-egyesület, testület
se~, mely kérelrnünk hű teljesítésétől vonakodnék, vagyunk kartársi .
igaz szeretettel Budapesten, 1895. február ző-án,

a cMagyarországi Tanítók Országos Bizottsága» nevében
Somlya y József, h. elnök. Bö"ngér ji J á nos, h. titkár.
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I . K é p e s í t é s .

A franczia tanító- és tanitönőképző-Intézeti tanárok képesítéséről
az 1880. június 5-én kiad ott miniszteri rendelet intézkedik. E rendelet
főbb intézkedései a következők:

Az elemi tanító- és tanítőnőképző-intézetekben a tanítói állásokra
senki sem nevezhető ki véglegesen, . hacsak azokra, akár az irodalmi,
akár a tudományi _szakból egy külön vizsga után, melynek programm-
ját a főtanácsban hozott miniszteri végzés állapítja meg, képesítettnek
nem nyilváníttatik.

Ezen vizsgára csak azon jelöltek bocsáthatók, kik igazolják:BAa)
a huszonnégy éves kort; b) a nyilvános oktatás terén eltöltött legalább
két évet;rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) a következő okmányok egyikét: az irodalmi vagy termé-
szettudományi szak ból való akadémiai oklevelet (diplome de bachalier),
a középfokú szakoktatásra szóló tanítói képesíró oklevelet, a népnevelői
oktatásra szólő teljes képesítést (brevet elementaire, superieure,
aptitude pédagogigue). Az elemiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító - és tanítónőképzőkben az erre
való tanképesítő oklevéllel biró segédtanároknak és tanítónőknek az
elemi tanítóképző-intézeti tanári czímre joguk van; de ezen czím (állás)
csak akkor adható meg nekik, ha huszonöt évesek és ha a nyilvános
oktatás terén képesek három évi gyakorlatot kimutatni.

A közoktatás minisztere a tanítóképző-intézetekben való oktatás
képességnek megvizsgálására minden esztendőben két bizottságot nevez
ki, és pedig egyet a természettudományi, egyet az irodalmi szak je-
löltjei számára.

Ezen bizottságok mindegyike öt tagból áll, kikhez tanácskozó
szavazati joggal a nőjelöltek megvizsgálására két nő járul.

A vizsgálat áll: írásbeli vizsgából, melyek kiküszöbölő jellegűek;
szóbeli és gyakorlati vizsgálatokból.

Az írásbeli vizsgálatok a tankerü1eti felügyelő elnöklete alatt, a
megye székhelyén tartatnak ; és állnak az irodalmi szakon: 1-ször egy
irodalmi, történelmi vagy erkölcsi tárgyú fogalmazványból : z-szor egy
módszertani vagy neveléstani kérdés tárgyalásából; a természettudo-
mányi szakon: 1-ször egy szám- és mértani, egy természettani és ter-
rnészetrajzi, nemkülönben egy gazdaságtani dolgozatból : z-szor egy
módszertani dolgozatból. alkalmazva a természettudományi szakra, A
tárgyak a tanítóképző intézeti oktatás tantervéből veendők.

Minden dolgozat elkészítésére négy óra adandó; minden szak két
dolgozata két egymásután következő napon és pedig az egész Francziaor-
szágban egyszerre készítendő el. A dolgozatok tárgyát a középponti
kormány küldi le. A dolgozatok az ülés jegyzőkönyvével együtt a

20*
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tankerületi felügyelő által a főigazgatóhoz küldendők, ki azokat a mi-
niszterhez teszi áto

A szóbeli és gyakorlati vizsgálatra bocsáttatást a bizottság mondja
ki. Ezen vizsgálatok helye Páris.

A szóbeli vizsgálatok egy órai zárt ajtók mögötti készülés után
egy tanítónövendék dolgozatának indokolt javításaból állnak. Ezen vizs-
gálatok tartama minden jelöltre nézve átlag negyvenöt percz. .

A gyakorlati vizsga átlag ugyanannyi ideig tartó tanításból áll,
melyet a jelölt három órai előkészület utánra bizottság jelenlétében tar-
tozik tartani a tanító-növendékek egy csoportjával, a sorshúzásban nyert
tárgyról.

Azon jelöltek, kik ezenkívül az ének, zene és az élő nyelvek
tanítására is akarják magokat képesítetetni, arról a bejelentés alkalmával
nyilatkozniok kell. Ez esetben külön tanítást kell végezniök ezen okta-
tási tárgyakból. Az oklevélben megemlítik azon fakultativ tárgyat, a
melyből a jelölt sikerrel tette le a vizsgát.

Hogy milyen természetű tételeket ölel fel a képesíró vizsgálat,
erre nézve tájékozásul közlörn a 1880-ban feladott írásbeli vizsgálati'
tételeket.

Természettudományi szak (scíencesi,
Az írásbeli dolgozatok tárgyai. (1880).
A tanítóképző-intézeti tanárjelöltek számára a természettudo-

mányokból a következő -kérdéseket adták Iel írásbeli kidolgozásra:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I . Mily mértékben alkalmazható a szemléleti módszer a meny-

nyi ség ta ni tudományok oktatásánál és különösen az elemi mértannál ;
ezen módszer előnyei és nehézségei. Példák hozandók fel. 2. Melyek
azon főbb vonatkozások a mezei gazdaság és kertészetre, melyeket a
tanítóképző tanárnak növendékei előtt meg kell jelölnie, midőn a ter-
mészettani tanfolyamban a nedvesség rnérésével foglalkozik?

Tanítőnőképző-intézeti tanítönöjelöltek írásbeli tételei voltak:
Els ő do 1 g o z at. 1. Az iskolai múzeum hasznosságáról a ter-

mészettan és a rajz oktatásánál, a városi vagy falusi elemi iskolákban
és magában a tanítóképzőben. 2. Miként kell alakíttatniok azon kis
gY!ijteményeknek, melyekből a múzeum áll, és mily hasznot húzhat a
tanár úgy magukból a gyüjteményekből, mint az anyag gyüjtésére szen-
telt munkából r

Más o d i k do 1 g o z a t. 1. Egy tanítónőképző növendékeinek
nyujtandó tanítás vázlata azon fontosabb feladatok megoldását illetőleg,
melyek a mennyiségtanban a kamatszámítás szabályára vonatkoznak. 2.

Melyek azon vonatkozások a háztartásban, melyeket a tanítónőnek képző-
intézeti tanításában alkalmaznia: kell, midőn a vegytanban a vasat, czin-
ket, ólmot, ónt és azoknak főbb összetételeit kell tanítania r

A franczia köz oktatás és szépművészetex minisztere nem elégedett
meg azzal, hogy a tanítóképző-intézeti tanári és tanítónői képesíró vizs-
gálat követelményeit megállapította, hanem gondoskodni kívánt a jelöl-
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teknek a vizsgálatra való előkészítéséről is. Erre főleg az első képe-
sítő vizsgálat eredménytelensége indította- Először a fontenay-au-roses-i
felsőbb tanítónőképző intézettel kapcsolatban létesített ilyet a tanftónőképző-
intézeti tanítójelöltek számára. Ennek sikerén felbuzdulva I88I-ben elren-
delte, hogya tanítóképző tanárjelöltek előkészítésére is állítsanak fel
hasonló tanfolyamot Párisban. A rendelet szerint a tanfolyam negyed-
évigtart s azok vehetnek benne részt, a kik mint a tanítóképző-intéze-
tekben tényleg alkalmazott segédtanárok vagy megbizottak aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ítő - ,

képző tanári oklevelet megszerezni óhajtják A tanfolyam hallgatóságát
a kiválasztás elve alapján állítják össze, a mennyiben a miniszter meg-
hagyta, hogy arra: «csak olyanok hívassanak meg, a kik már meg-
levő készültségöknél, koruknál és tanúsított jóakaratuknál fogva legin-
kább elő vannak készülve arra, hogy azoktatás azon mődjaiból, amely
ott rendelkezésökre fog' állani, kornoly hasznot húzzanak » Minden tan-
kerületből két segédtanárt. egyet a természettudományi szakból s egyet
az irodalmiból. jelölnek ki a tanfolyamra.

A tanfolyam két szakaszra oszlik :' irodalmira és terrnészettudomá-
nyira. Azon irat szerint, a melyet a tanfolyam tervezésére kiküldött
bizottság készített s a miniszternek benyújtott, a két szaktanfolyamon
kívül közös kurzusok is vannak, u. m.BAa) egy erkölcstani,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) egy mőd-
szertani s c) franczia irodalmi dolgozatok tanfolyam a, a melyhez még
a franczia nemzeti. irodalom műremekeinek olvasása kapcsolódik

A tanfolyam a tervezet szerint egészen gyakorlati, pedagógiais
önképző irányú. Igy például az irodalmi szakon lévőknek irodalmi ok-
tatása főleg franczia remekírók tanulmányozásaból áll; do franczia törté-
nelemből műveket olvasnak, tanulmányoznak s dolgoznak fel tanítási
tervezetek készítése czéljából: a földrajzból is a jelöltek tanulmányokat
végeznek. dolgozatokat javítanak s tanításokat tartanak, ,

A természettudományi szakon levők oktatása is gyakorlati irányú,
a mennyiben az főleg kirándulásokból s természetrajzi, vegytani es
fizikai kísérletek végzéséből áll; a jelöltek továbbá felügyelet mellett
gyakorlati tanításokát végeznek.

Hogya növendékeknek az önálló munkára minél több idejök ma-
radjon, a tanítási és tudományos műveletek heti tizenhat és .félóránál
többre nem rughatnak.! '

Ezek után konstatálni kívánom, hogya- frariczia tanító- és-tanító-
nőképző tanárjelöltek számára létesített tanfolyam szervezete, módszere
a mi nálunk aPaedagögiumbal1 'létesített tanfolyam berendezésével, Íeg.
alább az irányelveket : tekintve, több rokonvonást mutat. Azt .a kivá-

. lasztási műveletet, a melyet a francziák is alkalmaznak a tanítóképző
tanárok képzésénél, a mi specziális hazai viszonyaink még szükségesebbé
teszik. Azok, a kik, a képző-intézeti tanárképzést minden áron az
egyetemre akarják egészen vinni, feledtk azt, hogyatanítóképzés nálunk
se~ kizárólag az állarn joga.; hogy a tanítéképesítés a felekezeteket .

1 Ezek az adatok apárisi tankerület ~ligazgat6já~ak, mint a tanfolyam tervezésére
kiküldött bizottság fejének a miniszterhez intézett s 1881. márcz, 8, án kelt irata alapján,
va ~alI\int a minisztemek a tanfolyamot szervező iratáb6l (t 88 I.' marce. IQ.) állíttattak össze.



is megilleti. Feledik. hogya felekezeti intézetekben képesített egyénekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
55010· a magánúton készült. Tudják-e önök, mit tesz ez? Azt teszi, hogy
ez 550/0 kompromittálja a tanítói tisztes nevet. Ha már másért nem is,
de magáért ezért szükségünk van egy· oly intézetre, mely a kiválasz-
tási műveletet elvégzi a nélkül, hogya tanítói tisztes név anagy világ
előtt pelengérre állíttassék.

Különben reménylem, hogy ez ügy ismertetése kartársaimat arra
fogja indítani, miszerint más államok e nemű intézményeit ismertetni
fogják. Még nagy nemzetek sem szégyenkeznek másoktól tanulni. Te-
gyük mi is ezt. Somogyi Géza .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n í t ó k é p z l i - in t é z e t í értesítők. ( 1 8 9 3 /4 . )

(Folytatás és vége.)
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I g ló i á l la m i t a n í t ó k é p z ő .

Ara nyi Anta l igazgató az intézetnek legutóbbi 6 évéről számol
be kimerítő részletességgel, mely körülménynél fogva ez értesítő jóval
terjedelmesebb a társainál. Bevezetésül szolgál az igazgatónak «Comeuius
emlékezete» czímű tanulmánya, melyet Arányi Comenius születésének
300. évfordulóján olvasott fel. Következőben találjuk a 6, év történetét :
ezen vörös fonálként húzódik át a küzdelem, melyet majd az épület
hiányaival, majd a tanári testület hiányossága miatt kelle folytatnia az
intézet vezetőségének, '

Tanári testület 1893/4-ben : Ará nyi A. igazgató Mz'ha lüska J .,
P utsch T. Ba lá zs E . r. tanárok, Kö'vz' J . (rajz), Stepa nkó A. (zene),
Ka rolt'ny M BeHtzk)' G . (gyakorló isk.)

Tanítónövendékek létszáma a hat egymásra következő évben 49,
52, 55, 56. 34, 55. Az állami segély az utolsó évben 5300 frtot tett.
A gyakorló-iskola 5 osztályú volt, összesen-j z tanulóval. Könyvtárak,
szertárak sokban gyarapodtak, a kert pedig teljesen ujonnan lett
berendezve.

A képzővel kapcsolatos mintagazdaság kezelését külön «szabály-
zat .• tárgyalja, másik rendszabály gondoskodik az externatusban élő
növendékek lakásviszonyairól, külön alapító oklevél az «Emericy alapít-
vány s kezeléséről.

A fegyelem és nevelés, úgy szintén a tanulmányi ügyek tárgyában
adott behato jelentés után találjuk a képesítőre vonatkozó adatokat;
képesittetett az utóbbi 6 évben 12, 8, 13, II, 6, 8 jelölt.

K o lo z s v á r i á l la m i t a n í t ó k é p z ő .

P a á l F er encz igazgató huszonharmadik «Értesltő-jét adja ez inté-
zetnek ugyancsak 23. tan évről. Több alkalmi iskolai ünnepélyt tartot-
tak évközben nagyszámú közönség jelenlétében. A tanári testületben
nem történt változás. .A képzőt év végén dr . Ká rmán Mur látogatta.
meg mint miniszteri biztos. .
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Tanítónövendékek : 1. o. 22, II. o. 16, Ill. o. 14, IV. o. IS"
összesen 67.

ArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF a za ka s J , tanár vezetése alatt működő önképzőkör munkálko-
dása igen tágkörű és produktiv volt.

Tanítói oklevelet J6, kantori bizonyítványt 8 jelölt nyert. - A
gyakorlö-iskolanak 55 tanulója volt öt osztályban.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a g y s z o m b a t i k ir . k a th . t a n í t ó k é p z ő .

Ez intézet értesítőjét Regeczy József igazgató, a nem rég elhunyt
jeles pedagógus, állította össze. Első helyen a herczegprímás által jóvá-
hagyott és a vallás és közoktatásügyi miniszter által tudomásul vett
tanképesítő szabályzatot közli, majd a képesített tanítók névsorát adja
1882/3-tól kezdődőleg.

Tanári testület: Győr jji L. (magyar, történelem, alkotmány tan ,
német, szépfrás}., P ra enoussky A, (hittan). Regéczy J . (nevelés-tudományok),
Vágvó'lgyz'B (mennyiségtan, német, zene), Zelliger A. (természettudo-
mányok, földrajz, rajz)., Richter J , (torna).

Tanulók száma 1. o. 27, II. o. 26, Ill. O. 22.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I
Az .intézet az esztergomi nagy képzőbe beolvasztatván, 1894/S.

évben a II és Ill. osztályok tartatnak fenn.

S á r o s p a t a k i á l la m i t a n í t ó k é p z ő .

Dezső La jos igazgató a legutóbbi 7 évről számol be jelentésével,
melyből kiemeljük, hogy a növendékek a szomszédos községek iskoláit
is meglátogatták tanulmányi kirándulásaik alkalmával. Tanári testü-
let: az igazgatón kívül: Hodz'nka A. (német nyelv, természetrajz),
Hódossy B (zene), J a skó K. (mennyiségtan, természettan), Kapz'tá ny J .
(gyakorlö-iskola], Kiss E . (torna), Zomborz' E . (rajz), Veres F . (magyar
nyelv, földrajz, történelem). .

A tananyag részlétezése után hozza az Értesítő az írásbeli dolgozatok
sorrendjét feltüntető kis táblázatot, őrarendeket. statisztikai kimutatá-
sokat ; utóbbiakból kiemeljük a tanulók létszámát 7 évről: 47, 50, 61,
79, 68. 6S, 60.

Könyvtárak, szertárak évről-évre fokozatosan gyarapodtak. Az
ifjúságnak 25 tagja az intézeti kertész vezetése alatt tűzoltó-csapatot
alakított, mely a pataki gyakori gyujtogatások alkalmával a közönség
háláj ára érdemesít é magát.

Az önképzésre alkalma nyílik az ifjúságnak a ref. egyháznál is,
melynél évenként két-két tanuló látja el a kántori teendőket.

A tanulók segélyezése áll köztartásból és ingyenes lakásból, de
a rendszeres internatus .kérdése még megoldásra vár.

A M. T. Akadémia az évenként Széphalmon tartandó e Kazinczy s

ünnepély alkalmával 5-S drb. aranyat küld az intézet részére, mely
adomány. az évi záróünnepélyen osztatik ki. .

A gazdasági részból felemlítjük, hogy a 12000 m 2 területű kert
teljesen be van rendezve, de a talajvíz végpusztulással· fenyegeti az
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anyafákat, mi ellen csak a kertnek költséges alagcsövezése segíthetne.
Szőlőtelepe is van a kertnek. csemege szőlők tenyésztésére; az amerikai
vesszők nernesítését a növendékek a helybeli állami szőlőtelepen ta-
nulják.

Tanítói oklevelet adtak ez években 19,7, II, 11,7,18 illetőleg
16 jelöltnek.

A magyar nyelvi póttanfolyamot illető jelentés és az intézet láto-
gatóinak névsora fejezik be az érdekes adatokban bővelkedő értesitőr.

Soproni ágo hitv. tanítóképző.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kapi Gyula igazgató szokott részletezéssel adja az iskolai év -tör-
ténetét, melyből felemlítjük, hogy a theologiai intézettel szövetkezve a
gyermek-istenti szteletnek meghonosítására is tettek kísérletet. Megülték
a reformáczió ünnepét, márczius r y-ét, Jókai jubileumát és a Kossuth
gyászünnepélyt.

Kiváló sikert mutattak fel a növendékek a kézimunkaban. Tanári
testület: Bancsó A. (hittan), Bogá th R. (hegedű), Gőhr ing T. (torna),
KaP t" Gy. (neveléstudomány, magyar nyelv, ·zene). La ssláBAJ. (orgona),
Scheper K. (német nyelv), Stromp Gy. (mennyiségtan. természettudo-
mányok.)

Tanítónövendékeke 1. o. 21, II. O. 14, Ill. o. 21, IV. O. 14.
Tanítói oklevelet 16 jelölt nyert; - A pedagógiai' írásbeli tétel

volt. «A tanító, ne csak oktasson, hanem nevelj en is.s A német ajkúak
ezenkívül módszertanilag feldolgozták német nyelven «Der verlorene
Sohn s czímű bibliai történetet. Zenéből egy egyházi ének letétele kíván-
latott 4 szólarnú vegyeskarra és 3 szólamú gyermekkarra.,

Ungvári kir. gör, kath. tanítóképző.

Kaminszky Géza 160 lapra terjedő Emlék-albumban adja az inté-
zet történetet roo éves fennállásának jubileumára. .

Az album első lapját F ir czá k Gyula , munkács-egyházmegyei püspök,
a történelmi részt Baczinszky A. Csurgovics J. igazgató, P opovics V.
Lichtva r csik igazgató: P anhovics és Drohobecky püspökök, Mondok J.
és P á sztély Ková cs J . arczképei és az intézet homlokrajza díszítík. -
Kamúzszky G . igazgatónak emlékbeszédét követi Tiha nyi Domonkosna k

értekezése: «Tapasztalati útmutatás a gyermeknevelés napszámosai-
nak», ezt ismét Roskovics Emanue/nek tanulmánya cA könyvtárakról. ,.

Az értesítói .részt a képző 94-évi tanárkarának arczkép-csoportja
nyitja meg. Tanárkar : Kamz'nszky G . igazgató, áldozár (neveléstan),
Dudinszky J. .végzett papnövendék (történelem, alkotmány tan), Hra bá n

B. áldozár (hittan, ném et, orosz nyelv), Me/les G . áldozár (magyar nyelv,
mennyiségtan). Ober le J. világi (rajz), Répa y A. világi (földrajz,. természet-
rajz,) Terebes J. (egyházi ének, typik), Wladúm'r J. (torna, gyakorlo-

~~~)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .
A három évfolyam ú intézetnek internatusa van. melyben too növen-

dék lakott, 44 pedig bejárt, étkezni. •
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Az intézetet évközben meglátogattarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5za thmá ry Gyórgy miniszteri
tanácsos őméltósága Ba lá zs F . királyi tan felügyelő kíséretében, ki őt

felvidéki útjában kísérte.
Ünnepélyek voltak: a képző kápolnájának felszentelése alkalmá-

ból, márcziusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI s-én, és a roo éves jubileum napján.
Tanítóságra 59 jelölt közül 49 képeztetett. Neveléstaní tétel:

«Mit kell ezen tanítási' elv alatt értenünk: Legyen tanításunk életre ható
s miként alkalmazzuk azt a népiskolában ?,.

Tanulók száma: 1. o 4I, II. o. 3I, Ill. o. 33. továbbá 24 magán-
tanuló.

A ~yakorlóiskola 6 osztályában 76 tanuló volt.
A minden tekintetben tanulságos Emlék-album befejező részét a~

intézeti kertnek néhány fotográfiai képe és a tanári könyvtár jegyzéke
képezik.BA 5-1".

IR O DAL O M.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P la .g i u m ?

Midőn több évvel ezelőtt feladatomul tüztem ki a magyar társa-
dalom kebelén élő ijesztően nagy számú dadogó és hebegő helyzetének
javítását, nem volt széles ez országban senki, de senki, a ki e czélom
elérésében segélyemre tudott vagy akart volna lenni. Az egész magyar
pedagógiai és orvosi irodalom pedig egyetlen egy munkát sem tudott
felmutatni, mely útba igazítást nyujtott volna a dadogás mibenlétét és
kezelését illetőleg. a mint hogy az én agyonösmertett munkámon kívül
még ma sincs más ilynemű könyv.

Midőn ily viszonyok között végre hét évi fáradtságos kutatás, meg-
figyelés, tanulmányozás és gyakorlati működés után előálltam egy oly.
munkával és rendszerrel, melylyel a magyar tanítóknak, tanároknak és
orvosoknak biztos és ktpróbá lt útmutatást nyujtok a dadogás gyógyítá
sára, akkor ime, előlép egy «Ritter ohne Furcht und Tadel s és meg-
villogtatja szűz kardját a napfényben, a miért ebben a könyvben több
mondat és kifejezés nem eredeti, hanem megtalálható majdnem vala-
mennyi nérriet munkában, persze csak a javában l És mert én ezt nem
vallom meg mindjárt az első, második vagy harmadik fejezetben, hanem
csak ott, a hol helye van: «az utolsó fejezetben említi a szerző. hogy
módszerének megállapításánál figyelembe vette Coen, Denhart és Gutz-
mann elveit» nyomban kiszörkeszt két dörg edelemben : egy kevésbbé
«erősbens a «Tanítóképző. hasábjainés aztán kedve szerint megint
egy igen «erősben s a saját lapjában, a «Kalauz s-ban, a hol is közölve
vagynak a plagizált szök, sorok. sőt, uram bocsá', mondatok,

Ime, izelítőűl nehány a c Kalauz. -ban pellengére állított ilyen
mkriminált passzus:



Az eredeti munkában pedig: -Die Störungen der Sprache. Ver·
such einer Pathologie der Sprache, von Professor Dr. Adolf Kussmauls ,
a 213. lapon, ez így hangzik: Dieses seltsame Einflicken von stereotypen
Wörtern in die Rede, beobachtet man auch in Folge vorausgegangener
cerebraler Erkrankung. Ein alter General stb.' De előfordul ezen eset
szóról-szóra így még több munkában is. De azért a szigorú kritikus
úr erősen köti az ebet a karóhoz, hogy ezt a Kussrnaul-féle esetet nem
vehettem- ki másból, mint a Gutzmann könyvéből, holott a forrás-
munka kezeim között van. Persze, mert a kritikus csak a Gutzmann-féle
könyv létezéséről hallott harangozni I

És lám, Gutzmann, a ki ez esetet könyve 12 1. lapján közli, nem
jelezte, hogy ő ezt Kussmaul művének 213. lapjáról szóról-szóra kiírta I
És daczára, hogy ezt Gutzmann cselekedte, ez a e Ritter ohne Furcht
und Tadeh szemében nem plagium. Csak az a plagium, hogy Roboz
az ő könyve 16. lapjan közölvén az esetet, e jelzéssel: «Kussmaul
közli az esetet idézett munkájában s , nem írta oda azt is, hogy ez az
eset ugyancsak így közöltetik Ku s s m au 1 könyve 2 I 3. lapján,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGutz-
mann műve 121. lapján, Ernst munkája 48. lapján, Srz"kor ski munkája
74-dik lapján? I

3°2

Az é n könyvemben:

-Ezen megdönthetetlen physiolo-

giai tények kijelölik azon egyedül

helyes utat, melyet követve, a dado-

gás centrális okainak megszüntetése

Iehetővé válik. És ez: a z együtt-

mozgá sokna k a z a ka r a t beha tá sa

á lta l va ló legyőzése és a beszéd mű-

veletének physz"ologia zla g va ló tuda -

tossá tétele és tuda tos begya kor lá sa ,.

16. láp. .

cKussmaul egy mulatságos ily
esetet közöl idézett munkájában,
mely szerint egy tábornok nap-
szúrás folytán kiállott centralis baj
után, csakis úgy tudott folyékonyan
beszélni, ha szavai közé e szót fűzte
e mamas . Már most gondoljon csak'
az ember arra a komikus helyzetre,
midőn egyszer a tábornok úr haragra
gyúlva így tört ki. «Dieser elende
- mama - kerl da hat geglaubt
- mama -' die Andern würden
ihm - mama - die Kastanien aus
dem Feuer holen - mama .•

A német könyvekben:

Dieselbep weisen auf einen cen-
tra len Defekt hin. und unterstüzt
wird dieser Hinweis noch durch
die bei allen Stotterern vorhandenen
Mitbewegungen. Es gibt deshalb
nur eine rationelle Heilmethode des
Stotterns, und diese besteht darin,
dass I. die für das Sprechen nöthi-
gen Bewegungen eingeübt. u. zw.
bewusst physiologisch eingeübt wer-
den, und dass 2. die auftretenden
Mitbewegungen unterdrückt werden.

( Gutzmann.)
«Kussmaul erzahlt ein amüsantes

Beispiel, wo sich dieser Fehler als
Folgeerscheinung einer centralen
Erkrankung zeigt. c Ein alter Ge-
neral unterbrach in seinen spateren
[ahren, namentlich wenn er in Auf-
regung- karn, seine Rede fortwah-
rend durch das Flickwort «mama>.
Diese Störung hatte sich nach einem
Sonnenstiche eingestellt. Er sagte
z. B.:> «Dieser elende - mama -
Ker! da hat stb.s

(Gutzmann 121. 1.)
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Ugyancsak pellengérre állítja aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe Kalauz s könyvem következő
sorait is:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«F ra nk említést tesz egy sajátságos esetről, a midőn egy'
tanuló egyetlen egy mondatot sem tudott kimondani a nélkül, hogy
szavait ezen értelem nélküli két szóval ne foldozta volna: «heder a » .

«feder a »: Midőn egy reggel patiensétől azt kérdezte, hogy érzi magát.
ez így felelt: «Köszönöm, jól aludtam, «heder a »; kétszer is volt székle-
tételem,BAfedera. »

Persze, a kritikus rögvest megint rám olvasta, hogy ezt is csak a
Gutzmann könyvéből ollóztam ki. Pedig hát Gutzmann éppen úgy, mint
én, ezen esetet is a Kussmaul könyve után (212 1.) közölte, avval a
különbséggel, hogy kettőnk közül nem én vagyok az, a ki szőról-szóra
írta ki. Mert a mit én e könyvekből átvettem, az csak arra szolgál,
hogy mások állításával párhuzamba helyezvén a saját állításairnat. rá-
mutass ak az igazságra ...

Nem folytatom tovább az idézeteket. Sem időm, sem kedvem
nincs az ilyen bötű-birkózásra I

Nekem az volt a ,czélom, hogy használható, jó könyvet adjak a
tanulni yágyó kezébe. Es könyvem csakugyan jó és használható. Ezt
mindenki tudja. Még a szigorú kritikus is elég nagylelkű és «feltéte-
lez annyi ügyességet Robozban, hogy az említett munkák legjavát
választotta ki.»

Mi bántja tehát a' kritikus urat? Hogy az a könyv jó? Hogy
azok, a kik nálunk ezután dadogókkal foglalkozni óhajtanak, egy jó út-
mutatót nyertek? Hát ha ez olyan nagyon bántja, írjon ő egy könyvet
a dadogás gyógyításáról és akkor talán lesz egy r ossz iS.1

Roboz Józse/.

EGYESÜLETI·ÉLET.

Jegyzőkönyv
a tanít6képző-tanárok országos egyesületének az 1895. évi május hó 13-án, az Andrássy-üti

tanít6nóképző-intézet dísitermében tartott választmányi üIésérő1.

P éter ly Sándor elnöklete alatt jelen vannak Thurá nszky Irén.
Molná r Leontin, Sebestyén Gyula, Komá romy Lajos, P eres Sándor, Ember
Károly, Dr. Má lna y Mihály, Lányt' Ernő, Radó Vilmos, Nagy László,
Dr. Ba ló József. .

I. Elnök a gyűlést megnyitván, kegyelettel emlékezik meg
Kozocsa Tivadar és Regéczy József tagtársak elhunytáról s szép szavak-
ban sorolja elő az elhunytak érdemeit.

A választmány jegyzőkönyvileg örökíti meg a megboldogultak
elvesztésén érzett fájdalmát.

2. Elnök jelenti, hogy az egyesület nevében tisztelgő küldöttséget

1 E közleménynyel a vitát lapunkban befejeztük. Szerk.



vezetett Dr. W las sit s miniszter úr ő Excellentiaja elé, midőn a
miniszter úr a közokt. miniszterium vezetését átvette.

Helyeslő tudomásul szolgál. _
3. Elnök jelenti, hogy az egyesület segélyezése tárgyában kérvényt

nyujtott át az elnökség a közoktatási miniszter úr ő Excellentiájának,
mely kérvény sikere iránt kedvező kilátások vannak.

Örvendetes tudomásul szolgál.
4. Elnök tudatja a választmánynyal, hogy az aradmegyei tanító-

egyesület azon alkalomból, hogy fennállásának 25-évi jubileumát üli,
meghívta az egyesületet, hogy az egyesület azon alkalomból gyűlést
tartson Aradon. Egy kis előterjesztést is tesz elnök arra nézve, hogy.
mi lehetne az aradi gyűlés tárgya.

A választmány tárgyalás alá veszi a kérdést, de bármily rokon-
szenvet érez is a meghívó egyesület iránt, oly akadályokat lát a meg-
hívás elfogadásának útjában, melyek egy aradi közgyűlés tartását meg-
gátolják. A gyűlésen az egyesület képviseltetni fogja magát.

5. Elnök közli a közoktásügyi miniszter úrnak ama rendeletér,
mely szerint a tanítóképző-tanári állások ezután csakis pályazat útján
és az illető tanárkar hármas kijelölése alapján töltendök be.

Minthogy a rendelettel az egyesületnek ujra megvalósult egyik
eszméje, örvendetes tudomásul vétetik.

6. Titkár a következő kartársaknak az egyesületbe való belépését
jelenti: W á g ner J á nos, tanítóképző tanár Félegyházan, dr. K o v á t s
K á 1mán, 'róm. kath. tanítóképző-intézeti igazgató Esztergomban,
Et elv á r i A 1aj os n é, fővárosi tanítónő, T ö ol ö r Boi dZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi z sár,
tanítóképző s. tanár Déván.

A választmány új tagokul üdvözli a jelentkezőket s Bokor József
s dr. Kerek isk. tanárnak az egyesületből való kiléprét tudomásul veszi.

7. Titkár jelentést tesz a tanítóképzésról szóló törvényre vonat-
kozó munkálatokról, Tudomása szerint e törvény előmunkálatai a mi-
niszteriumban sürgősen folynak A tanítóképzők ez irány ú óhajainak
kifejezése tárgyában a választmány egy köriratot intézett annak idején
a képzök tanártestületeihez, melyre a következő testületek válaszoltak:
az aradi állami, felső-Iövői evang., iglói áll, lévai áll., nagy-kőrösi ev.
ref., az országos izralita, a sárospataki áll .. temesvári állami és székely-
keresztúri állami képzők testületei. Óhajtandó volna, hogy a többi tes-
tületek is fejezzék ki ide vonatkozó meggyőződéseiket.

A választmány őszszel óhajt e kérdéssel behatóan foglalkozni s
addig is felkéri Gy ö r g y A 1adá r t, a kinek erre korábbi megbiza-
tása is van és a 'titkárt, hogy akkorra készítsenek egy tervezetet, mely
alapul szolgálhatna, hogy ahoz füződóleg a választmány formába önt-
hetné a megalkotandó, tanítóképzésről szóló törvényt illetőleg min-
den óhaját. E tervezetben tekintetbe veendők 'a közoktatási tanácsnak
S ' az egyetemes gyüléseknek ezt illető tárgyalásai is. A tervezet annak
idején kinyomatik és a tagok nak kiosztattatik.

8. A sárospataki áll. tanítóképző tanárkara köszönetet mond az
egyesületnek, hogy magát a sárospataki képző 25 évi jubileumán Nagy
L. titkár által képviseltette. Tudomásúl szolgál.
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elnök.

Jegyezte

Dr . Ba ló J ózsef.

9. A tanítók orsz. bizottsága a képzőkben alkotandó őnképzőkö-
rök ügyével óhajtván foglalkozni, felkéri az egyesületet, mint e kérdés-
ben a legilletékesebbet, hogy e kérdésben megállapodásait közölni
szíveskedjék.

A választmány örömmel vesz erről ~udomást és addig is, míg
ezze! a kérdéssel behatóan foglalkozhatnék, hivatkozik azon megálla-
podásaira, melyek Kap iGy. tagtársnak az önképző-körökről tartott
felolvasása alkalmából közzé tétettek.

10. Titkár indítványozza, hogy tekintette! a játék-tanításnak a kép-
zőkben való nagy fontosságára, a miniszter úr kéressék fel, hogy az
évenként Budapesten tartatni szokott játék-tanító tanfolyamokra a tanító-
képző torna-tanárok is hivassanak meg.

A választmány elfogadja az indítványt és elhatározza, hogy szóba
hozza a miniszter úr előtt azt is, hogy leülföldön szokásos játék-tan-
folyamokra tanulmányozás czéljából nők is .küldessenek ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r r. Pénztáros előterjesztést tesz a pénztár állásáról. Adatainak a
főbbjei a következők:

áthozat I894-ről
Tagsági díjak _

53 frt 39 kr.
316 frt kr.

369 frt 39 kr.
Kiadások ~ 152 frt 50 kr.

Pénztári készlet 2 16 Irt 89 kr.

A tagdíjaknak ez szánalmasan kevés százaléka.
A jelentés alapján a választmány sürgősen kéri a tagtársakat, hogy

tagdíjaikat mi előbb fizessék be, annál is inkább, mert a közelgő junius
végén a kiadó részére nagy összeg fizetése esedékes.

Kmf.

O K I R A T T TSRQPONMLKJIHGFEDCBAA R .

A z á l l . t a n í t ó k é p z ő t a n á r o k k in e v e z é s e e .

(64,575. szám.) Elhatározván, hogya jövőben minden állami tanító-
és tanítónőképző-intézetben a z iga zga tói, ta na r i és segedta ná r i á llá sok
nyilvá nos pá lyá za t útjá n töltetnek be, a tanfelügyelőséget miheztartás
végett a következőkről értesítem:

Az illető tan felügyelő részéről bejelentett üresedés esetén az általa
bemutatott tervezet értelmében a vallas- és közoktatási minisztérium a
szükséges szabott határidőre nyilvános pályázat ot hirdet.

A folyamodók, ha már alkalmazásban vannak. felsőbb hatóságuk
útján, ellenkező esetben közvetlenül nyujtsák be a vallas- és közoktatási
miniszterhez czímzett folyamodványukat azon tanfelügyelőnél, kinek
megyéjéhez e kérdéses tanítóképző tartozik.



A határidő lejártáig beérkezett kérvényeket a tanfelügyelő leküldi
az illető intézet tanári testületének, mely az összes folyamodókról
minősítési kimutatást készít s alapos megokolás kíséretébenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh.drma s ki-
jelölést tesz.

Az ekkép tárgyalt, felszerelt s visszaterjesztett kérvényeket aztán
a tanfelügyelő a tanári testület javaslatára vonatkozó észrevételeinek
közlésével, végleges döntés végett a vallas- és kőzoktatási miniszterhez
terjeszti fel.

Budapest, 1895. április 2. Zsz'linszky Mihá ly.

VEGYESEK.
Lévay Ferencz, a vallás- és közoktatási minisztérium népoktatási osztálya-

r-an osztálytanácsos, a f. é. április 25-én hosszú szenvedés után meghalt. Lévay
Ferencz halálát, a ki a népoktatás ügyét önzetlenül s odaadással szolgalta, mélyen
sajnáljuk. Tiszteletetet érdemelt az ő fáradtságot nem ismerő vasszorgalma,
kötelességtudasa, jószivvel párosult szigorú igazságossága. Részletes életrajzát 'a
Magyar Tanítóképz9 1890. évi X. füzeteben Hetyey Gábor írta meg. Ezt mostZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

azzal egészítjük ki, "hogy 1890 elején nevezték ki osztálytanácsossá, tehát abban
az időben, midön a kultuszminisztérium népoktatásügyi osztályának adminisztratív
ügyei már öriasilag felszaporodtak, de személyzete hiányosabb volt, mint valaha.
Lévay bámulatos szorgalorAlal, éjjelt s nappalt egybe téve dolgozta fel az
akták rohamosan növekvő tömegét. Különösen akkor fejtett ki nagy tevékeny-
séget, midőn a miniszter, gr. Csáky Albin, megbízta a tanítói nyugdíj-törvény ki-
dolgozásával. Lévay gyenge szervezete végre is összeroskadt a sok munka terhe
alatt, s a buzgó hivatalnok áldozata lőn munkassaganak. Temetésén megjelentek
volt és jelenlegi főnökei, gr. Csáky Albin, br. Eötvös Loránd és Wlassics Gyula,
valamint kartársai, a vallas- és közoktatási minisztérium összes tisztviselői s a
tanügyi férfiak nagy számmal. A temetési szertartást Kurdy Béla ev. ref. segéd-
lelkész végezte, ugyanaz, a ki Hetyey Gábornak adta meg a végső tisztességet.
Lévay élete zajtala nul, de híven s becsületesen teljesített munkassagban telt le,
a melyből nagy haszon háramlott a népoktatásra. Mély megilletődéssel teszszük
sírjára az elismerés és kegyelet virágát.

Személyi hírek. Az ev. ref. tiszántúli egyházkerület a május 7-lo-én
tartott közgyűlésén a debreczeni ev. ref. tanítóképző-intézet igazgatójává .hat évre
Ková cs La jos ugyanottani tanárt, jeles tankönyvírót, választották meg. Udvözöl-
jük érdemes kartársunkat a megtisztelő helyen! - Ugyanekkor töltötték be a
a debreczeni képzőben a Joó István főigazgatóvá történt megválasztása követ-
keztében megürült neveléstani széket, a melyre 2 fögimnaziumi tanár, 1 lelkész
és 5 segédlelkész pályázott; megválasztották Nagy József szaboszlöi s.-lelkészt
és vallastanart, oly feltétel mellett, hogy két év alatt -köteles középiskolai tanári
képesítést szerezni. - A vallas- és közoktatási miniszter Thurá nszky Ir ént, a
budai áll. tanítóképző-intézet igazgatóját kiküldte a temesvári áll. felsőbb leány-
iskola internátusának megvizsgálására.

Szathmáry György miniszteri tanácsost, a közoktatási minisztériumban
a népoktatási oszály vezetőjét, a M. Tudományos Akadémia levelező tagjava
választotta. Ime, ez a második eset, hogy a Tud. Akadémia is nyujtja az elis-
merés és dicsöség koszoníjat a népoktatási ügyek vezetőjének (a mint ismeretes,
Gönczy Pál is levelező tagja volt az Akadémianak). Szathmáry irodalmi tevékeny-
sége, legalább részben, előttünk tanítóképző tanárok előtt jól ismert •. Utóbbi
időben is, nagy elfoglaltsága mellett, több művel gazdagította az irodalmat.
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A dévai állami tanítóképző IV.-ed éves növendékeirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABoga Károly
igazgató s 7 omor Boldizsár s. tanár vezetése alatt f. hó r ő-án tanulmányút czél-
jából Budapestre rándultak. Az életbe kilépve, dús jövedelmekkel nem igen
kecsegtető pályájukon aligha kínalkoznék kedvezőbb alkalom a tanítójelölteknek
körültekinteni e szép hazában s megismerni annak ifjú fővárosát, mint az iskolai
élet folyamán, hol jártasabb tanáraik vezetése alatt, a vasutak rendkívül olcsó
kedvezményei mellett igazán értékessé, gyümölcsözővé s könnyűvé tehető az
rájuk nézve. Azon czél vezette a dévai áll. tanítóképző IV-ed éves növendékeit
is, hogy mielőtt elhagynák az iskola falait, lássanak egy jö darabot abból a
földből, melynek felvirágoztatására életük munkajat szentelni fogják, lássák azt a
várost, mely állami életünk s kulturánk összes intézményeinek göczpontja, hogy így
a látottak on buzdulva, nemes hevülés szállja meg lelkeiket, tovább munkalni a
haza javán.

Az említett nap reggelén indultak el Dévaról. Radnán túl a Nagy-Alföld
nyílt még életre kelö rónaival szemük előtt. Délután egy óra tájban érkeztek
meg Budapestre. Élénken hatott rájuk a keleti pályaudvar hatalmas arányaival,
a zajos és népes Kerepesi-út, a Nagy-körút belátható részének pompás épületei,
az el-elsurranö, fürge villamos kocsik, a népszinház, majd beljebb a nemzeti
szinhaz. A kerepesi útról egyenesen Budára jöttek at s az egész délutarit Buda
nevezetességeinek megtekintésével s a Gellérthegyen töltötték. Este felé tértek
csak a Paedagögiumba, hol Gyertyánffy István igazgató lekötelező szíves barát-
sággal s vendégszeretettel fogadta az érkezőket, hol elszallasolásukról a lehető leg-
kényelmesebben gondoskodott, a mennyiben a valláso és közoktatásügyi miniszter
úr az {5 közbenjarasara 200 frtot utalványoz ott kiágyak s ágyneműek beszerzé-
sére. April 17-én következett Budapest egyéb részeinek megtekintése. Ez alka-
lommal tisztelegtek a vall.- és közokt, ügyi miniszteriumban, hol a ~1iniszter úr
O nagyméltóságának távollétében Szathmáry Gy. min.. tanácsos úr O méltösaga
s Axaméthy oszt. tanácsos úr fogadta őket a legszívesebben. A harmadik
nap délután az igazgató vezetése alatt kivonultak a kőbányai temetőbe, hol a
dévai áll. tanítóképző volt igazgatójának, Hetyey Gábornak sírját keresték fel,
kegyéletüknek áldozva elhunyt tanáruk s igazgatójuk emléke iránt. Este 10 órai
vonattal indultak vissza Arad felé. Aradon, hova másnap reggel érkeztek meg,
egy napi megállást tartottak s az ottani állami tanítóképző derék igazgatója,
Sza bd József s az intézet IV-ed éves növendékei a legszívesebben fogadták az
érkezőket, kiknek szíves kalauzolása niellett tekintették meg Arad nevezetessé-
geit is. Aradról az esti vonattal folytatták útjokat haza Dévára. A költségeket
részben a növendékek szülei adták össze, részben pedig az igazgató előlegezte
a köztartasi megtakarítások terhére.BA T.

Horvát vendégek. A magyar tanítóképző-intézetek tanárai s növendékei
már többször élvezték a zágrábi kartársak vendégszeretetet. Első ízben 1893-ban,
a zágrábi tanszer-kiallitas alkalmával látogatott el nehány tanítóképző tanár a
horvátokhoz, 1894 nyarán pedig a kalocsai képző, s öszén a Peadagogium tanárai
és növendékei fordultak meg Zágrábban s mindenkor legkötelezőbb szívességre és
vendégszeretetre találtak a horvát testvéreknél. Az utolsó alkalommal megigér-
ték, hog} viszonozzak a látogatást még ez év tavaszán. Ez ígéretoket valtottak
be május 7-én. A zágrábi képző negyedéves növendékei,· 27-én, igazgatójuk,
Ma tica Károly, Ivka nec Tamás tanár és Vukovic Adolf gyakor lóiskolai tanító
vezetése alatt rándultak fel hazánk fővárosába s Kalocsara. A főváros ban a
horvátok ~. Paedagogium vendégei voltak, s ez intézet tanárai, különösen Gyer -
iydntJ y István igazgató és Szta nkó Béla, Her rmann Antal tanárok dícséretes
buzgalommal fáradoztak azon, hogy horvát vendégeink kellemesen érezzék magu-
kat körünkben s jól kihasznál hassák a tapasztalatok szerzésére szánt idejöket.
Három napig voltak Budapesten s ezen idő alatt megnézték a Paedagogiumon
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kívűl a Ferencz-jözsef-intézetet, a Rökk-Szilárd-útczai elemi iskolát, a budai állami
tanítönöképzö-intézetet s a Ludovika-Akadémiat ; meglátogatták a nemzeti
múzeumot, a Tud.-Akadémia kép- és könyvtárát; megtekintették a budai vár
nevezetességeit,. a királyi palotát, Mátyás-templomot, a varosligeti körképet, az
állatkertet, a kiállítási építkezéseket; voltak a Margitszigeten, Aquincumban, a
Széchenyi-hegyen stb. Egyik nap délelöttjén a Pedagogiumban hangversenyt
adtak tiszteletökre, a melyenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa jor Gyula és Ká ldy Gyula tanárok főleg a régi
kurucz dalokat mutatták be a vendégeknek. A Pedagogium hangversenye müvészi
élvezetet nyujtott. Ugyanekkor volt a díszebéd is a Pedagogiumban a vendégek
tiszteletére. Az elmondott sok felköszöntő között rdekes volt a zágrábi képző
igazgatöjaé, Ma tica Karolyé, a ki kijelentette, hogy növendékeiket azért hozták
fel Budapestre, hogy bennük a Magyarország iránti tiszteletet és rokonszenvet ápol-
ják s majdan a népiskolában s a nép között emez érzelmeiknek terjesztői legye-
nek. Nevezetes mozzanata volt a látogatás nak a kultuszminíszternél végbement
tisztelgés, A vendégeket Gyer tyá nffy István vezette s ő is üdvözölte a minisztert.
Gyertyánffy igazgató beszédére a miniszter nagyjelentőségű beszédet mondott, a
melyből adjuk a következő részt: «Arra kell törekedniök, hogy önök, kik a tanító-
képző iskolából kilépnek és tanítani fogják a horvát ifjúságot, egy nagy eszmét
csepegtessenek a tanulök szívébe, azt, hogy az a legjobb horvát, a ki a legjobb
magyar, hogy soha szem elől ne téveszszék, hogyamagyarok, úgy mint a
horvátok, Szt.-István koronájának magyar állampolgárai. Hiszen egy hazának
vagyunk fiai. Nem létezik külön állampolgárság, hanem csak egy '5 ebben kell
mindnyájunknak felolvadnunk.»

A miniszteren kívül még Zsilinszky Mihály allamtitkarnal, Ssa t/imdry György
miniszteri tanácsosnál s Axaméthy Lajos osztálytanácsosnál tisztelegtek a horvát
vendégek. ro-én délben Kalocsára utaztak a horvátok az ottani tanítóképző szíves
meghivása következtében,

Mi a fővárosban örömmel fogadtuk a horvát tanítónövendékek s tanító-
képző tanárok látogatását; de azt hiszem, rokonszenves érzelmeket keltenek azokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
: l; hazafias szándékok, a melyek öket közénk vezérelték az egész országban.
Eppeu azért, mert a magyar s horvát tanulóifjúság s tanítók személyes érint-
kezése mindennél nagyobb hatással ápoIhatja a két nemzet fiai közötti jö viszonyt,
óhajtjuk, hogy e kölcsönös látogatások mind szélesebb körre terjedjenek ki.
Reméljük, hogy 1896-ban a tanügyi kongresszus alkalmával körünkben fogjuk
üdvözölhetni a horvát. közoktatas minden ágának képviselőit.

az 1895.ápr. Z4-töl május z3-ig befolyt tagsági díjakról.

1893-ra:
1894 II.:
1894-r~:
1895-re:

Dr. Jankovich Pal,Rohn József (4-4 frt.)
Huzják Lukács (2 frt.)
Lányi Ernő, Miklós Gergely, Rohn József (4-4 frt.)
Arányi Antal, Bedő Dénes, Belle Lászlo, Borbély Sámuel,

Buzogány Mariska, Karkis István, Kasselik Róza, Lázárné
Kasztner Janka, Oherolly János, Orbók Mór, Pákh Berta,
Polereczky Jolán. Sándor Domokos, Szarvassy Margit, S rós
Antal, Ujvary Mihály, Végler Gyula, Zöllner Erzsébet.

1895. II. Velőssy Lipót (2 frt.)

Budapesten, 1895. május 23. Komá ro my La jo s,
egyesületi pénztarnok.


