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TANfTÓKÉPZÉS.

Adatok a telvételről.
E közlöny szerkesztőjének felhívására számos képző igazgatósága

beküldötre a fölvételről szóló adatokat, a melyeknek közlését a jelen
füzetben kezdjük meg.

Tartózkodunk a tanulságok Ievonásától, habár ezek nagy számmal
kínálkoznak. A tanulságok és következtetések megalkotását az érdek.
lödő kartársakra, a közönségre s az illetékes hatóságokra bizzuk. Köte-
lességünknek tartjuk azonban az adatok bekérésénél és közrebocsátá-
sánál szemünk előtt tartott czélt megjelölni. Ez pedig nem egyéb, mint
- az I890-ben kifejtett programmunkhoz híven - feltárni a hazai taní-
tóképzők mai helyzetét, elősegíteni azt. hogyatanférfiak, a hatóságok
megismerjék a létező bajokat, a mutatkozó haladást. Különösen most
látszik szükségesnek a felderités, a mikor országos egyesületün k, a
tanügyi kormányanépiskolai és a tanítóképzési törvények reviziójával
foglalkozik Ha valaha, úgy most kell a létező viszonyokba mélyen
pillantanunk, hogy az ujitásokat, a fejlődés útját helyesen határozhas-
suk meg. Ohajtottuk tehát egyesületünket a maga korszakos munkája-
ban támogatni.

Habár általános és különös tanulságok közlése által nem akarjuk
megzavarni azt a munkát, a mely szerint kiki kiegészítheti ez adatok-
ból a tanítóképzésünkról alkotott képét; mégis lehetetlen fel nem hív-
nunk a figyelmet azon kőrulményre, hogy az igazgatóságok meglepő
készséggel tettek eleget kérésünknek. Ugyanis 17 állami fitanité-képző,
5 áll. női tanítóképző, ro róm. kath. férfi, 8 női, 3 gör. kath., I gör.
kel., 3 ev. ref., 5 ágo ev., I izr. elemi tanítóképző, továbbá 6 kisded-
óvóképző, 4 polgári tanító- és tanítónőképző, összesen 63 intézet ré-
széről érkeztek be adatok. Valóban eddig nem tapasztalt szép jele ez
a közérdeklődésnekI E körülmény biztatá jele annak, hogy nemcsak
törvényalkotásunk intenczióiban, hanem a közérzésben is közeledünk
tanítóképzésünk egysége felé. .

Forró köszönet és mély hála az igazgatóságoknak azért, hogy
lelkesedéssel karoltak fel kérésünket. De illesse őketvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAálta lános elísmerés
is az együttes munka, a vállvetett tevékenység szép és magasztos
tényéért l
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A r a d .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALétszám.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFölvétetett a négy osztályba összesen 114 növendék.
Még pedig az I-ső osztályba 34, a Il-ikba 22. a III-ikba 26, a~IV-ikbe 32.

Anyanyelv. Az I-ső osztályba felvettek közül magyar 21, nérne , 9,
román 3, bolgár I.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA II-ik osztályban magyar 10, német 9, román 3.
A III-ik osztályban magyar 13, német 6, rornán 6, horvát r , A IV-ik
osztályban magyar 19, német 6, román 5, szerb 2; vagyis magyar
összesen van 63. német 30, román 17, szerb 2, horvát I, bolgár 1.

Előképzettség .. Az I. osztályba felvett 34 növendék közül négy
osztályt a kozépiskolában végzett 4. polg. isk. négy osztályt végzett
26, fölvételi vizsgálat alapján lett fölvéve 4.

Illetőség. Közülök r j-an aradiak, a többi Arad- és a szomszédos
vármegyékből való.

Ellá tás. A segítségnek három [aja va.n: havi 14 frtos, havi 10 frtos
és havi 5 frtos.

14 frtos segítséget élvezn ek az I. osztályban 3-an, a Il-ikban 1,
a III-ikban 2, a IV·ikben 4. Tízforintos segítségben részesül az 1. osztályban
II, a Il-ik osztályban 9, a III-ik osztályban 8. a IV-ikben 14. Ötforintosban
az 1. osztályban 3, a II-ikban 7, a Illikban 10, a IV-ikben 3. Tehát ha-
vonkénti segélyben részesül 75 növendék 675 frtnyi összeg erejéig. Meg-
jegyzem, hogy a folyó évre kiutalványozott segítség összege 6600 frt s
így IS0 forintot a mult évekből fenmaradt megtakarításokból kell fedezni.

Intézetünknek saját épülete nincs. A Lyceumban, mely a Bibics-
alap tulajdona, van elhelyezve. S ha nem is dicsekedhetünk "éppen
kényelemmel, de a szükséges helyiségek nem hiányzanak. Fizetünk pedig
évenként az alapnak 4000 forintot. Ez az oka, hogy a mi kegyelmes
urunk buzgólkodása daczára sem sikerült még idáig saját helyiség felépí-

tése, ámbár Arad város telket s a felszereléshez 30 ezer forintot ajánlott föl.
Növendékeinket tehát polgári családoknál kellett elhelyeznünk.

Havi 14 forintért kapnak lakást, fűtéssei és világítással, ebédet és vacso-
rát. Havi 10 frtért ebédet és vacsorát. Az ellátás elegendő és egész-
séges," mellette a növendékek színe piros, kedvük derült, vidám. Na-
gyobb számban vannak ellátáson az igazgatónál (I 3), egy városi
tanítónál (10), egy özv. tanítónénál (4)" A többi vidéki növendék ré-
szint rokonainál, részint pedig szülői nek jó ismerőseinél lakik.

Meg kell még jegyeznem, hogy növendékei nk közül legalább
40%·nak van magánházaknál órája kis gyermekek mellett, s így is szép
pénzt keresnek. Középszámítás mellett 3-4 ezer forintra fölmegy, a mit
ily módon szereznek. De ennél sokkal értékesebb az a társadalmi ügyes-
ség, simaság, mely a művelt családokkal való érintkezésből ragad rájuk.

B a ja . Létszám. Felvételre jelentkezett az I. osztályban 65, felvéte-

tett 43, tényleg jár 43; a II. osztályba jelenrk. 32, felv. 28, jár 26; a
Ill. osztályba jelentk. 38, felv. 37, jár 37; a IV. osztályba jelentk. 20,
felv. 20, jár 20. Az ő sze s létszám I26; gyarapodás a mult évhez
képest 21. A gyakorlóiskola tanulóinak létszáma a négy osztályban 52 .

.Ellá tás. Internatusban lakik 70 növ., externatusban 27, saját szü-
leinél (bajaiak) 29.
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Vallásra nézve a 126 növ. közül 93 róni. kath., 13 gör. kel., 6
ev. ref., 9 ágo ev, 5 izr. .

Előkészültség. Felvételi vizsgálat alapján egy tanulót sem vettek fel.
Anyanyelvre nézve van 93 magyar, 20 német, 13 gör, kel. szerb.
Budapest I. ker. elemi képző. Az igazgatóság csak az l. éves

növendékekról szóló adatokat küldte be.' A felvettek száma 24. Anya-
nyelvre nézve: mind magyar ajkú. Valamennyit polg. isk. IV. oszt.
biionyitványnyal vették fel. Vallásra nézve róm. kat. ll; gör. kat. 1;

gör. kel. 1; ágo ev. 1; ev. ref. 7; izr. 3.
A csáktornyai áll. tanítóképző-intézetbe 94 jelentkező közül

felvétetett 78 növendék; még pedig az első osztályba 30, a másodikba
22, a harmadikba 14, a negyedikbe 12. A felvett elsőéves növendékek
közül hat polg. isk. oszt. végzett 1. öt polg. isk. oszt végzett 2. négy
középisk. oszt. végzett 6, négy polg. isk. oszt. végzett 20, gazdasági
felsőbb népiskolát végzettihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI növendék. Felvételi vizsgálatra senki sem
bocsájtatott. Vallásra nézve: róm. kath. 74. ev. ref. 1, gör. kel. szerb 1,
gör. kel. román 1, izr. 1. A magyar nyelven kívül beszéli még a né-
met nyelvet 18, a horvát-vend nyelvet 21. Az internátusban lakik 60,
szüleinél 7, künnlakó 1r.

Csurgó. Létszám. Az első évfolyamba jár 22,.a II-ikba 20, a
Ill-ikba 19, a IV-ikbe, 17; össszesen 78.

Anyanyelvle nézve a 78 növendék közül magyar 71, német 5, cseh 2.

Előképzettség. A gimn. 4 osztályát végezte 4, a reálisk. 4 osztályát 1,
a polg. isk. 4 osztályát 3, a polg. isk. 3 osztályát 1, a gymn. 2 osztá-
lyát 3, a gimn. 1 osztályát 1, elemi isk. 6 osztályát 6, katonaisk.
7. osztályát 1, ismétlő volt 2. E szerint felvételi vizsgálatot tett 12.

Ellá tás. A növendékek valamennyien egyes szállásadóknál vannakDCBAI

elhelyezve.
Déva. A felvételre vonatkozó adatok a következők:

a) Létszám.

I Anyanyelv szerint

Osztálylétszám =,
r. kath.! g. kath.! g. kel.l ev. ref.! ágo ev.1 unit. magyar német román

Vallás szerint

1.

26 5

7 3

9

30 6 9

Ó 3

7

8

II

4,II. 4

lÓ

13

Ill.

1 -::,....:-.i 1-':' h l
--+-! 2-" ~ I : '---+ -1 -:6 -+ -1 -', + -1 1-

1
-::"" ;""1 -:1 -1 -

1

':~

25 3 4 10 6 9 2 14

Jegyzet. A magyar nyelv tökéletesebb elsajátítása végett átjött a szamos-ujvári g. kath.
képzőból két okI. tanítójelölt. a kikkel mint rendk. hallgat6kkal a létszám I06-ot tesz,
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Az 1. osztályba a 64 folyamodó közül felvétetett volt 36; a vissza-
maradt 6 növendék más képzőkben nagyobb segélyt nyervén, beiratko-
zásra oda jelentkezett. A felsőbb osztályokba felvettek l,<ö,ziHpedig
kettenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítói á llomásokra tá ,voztak.

Az I.o.sz~ályba beiratkozottak előf/éPJJ~ttség(: .2 kitünő, 4 jeles,
4 jó, 20 -elégséges; végzett 18 gimn. IV., 3 girilO. V., 7 polg. isk IV.
ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 felső népisk. lll. osztályt.

J lletőség. A legtöbben jöttek a székelyföldi megyékből. Besztercz e-,
Naszód-,. Brassó-, Fogaras- és Torontálmégyékből.

Hogy az. intézetból kikerülö tanítók a romanajkú vidékek iskolai-
barr is akadálytalanúl alkalmazhatók legyenek, a román nyelv elsajátí-
tására' megfelelő gond fordittatik. Evégből a magyar- és németajkú
növendékek mind a négy osztályban tanári vezetés alatt, az órarend
keretében, külön roman beszédgyakorla tokat folytatnak; ugyanazon idő
alatt a románajkú növendékek pedig, a kik az intézetbe való lépésükkor
még alig értik és beszélik a magyar nyelvet, szintén tanárj vezetés
alatt, az I-ll. osztályokban magyar beszédgyakorlatoket végeznek ;
a Ill-IV. osztálybeliek pedig, mint a kik a nyelvben már meglehetős
jártassággal bírnak, hospitálnak a gyakorló-iskolában.

A kántorképzéseddig csak a r. kath. és protest. szertartásra terjedt
ki, most fog életbe lépni a görögszert. képzés is.DCBA

b )edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS e g é ly e z é s .

-
A köztartasi segely 1.

I
II.

I
lll.

I
IV. ő ssz , I

1Ingyenes 3 3

I
3 5 14

Élvez havi 8 frtot

I
6

fizet
2 4 7 19

» 4 »

Élvez havi 6 frtot

Ifizet • 6 >
15 12 10 7 44

Élvez havi 4 frtot
9 6 4 23fizet » 8 :t 4

Egészdíjas
1 I 2 - 4

I
fizet havi 12 frtot

I I I I

I Összesen :

I
-30

I

26

I
25

I
23 I 104

yegyzet. Egynek kivételével valamennyien bennlaknak s ingyen élvezik a lakás, fütés,
világitás, mosatás és egy frt betegápolási dij fizetése mellett a gy6gykezeltetés kedvezményeit.
Ezek mind összesen évi átlagban egy-egy növendéknél 38-40 frtot érnek.

Az internatus részben az intézet saját belső, részben bérbevett küts ••..helyiségeiben van
elh elyezve..

A köztartas az igazgató vezetése alatt házi kezelésben áll fenn.
Egy növendék ellátása (reggeli, ebéd, vacsora) havi 12 frtba kerül.
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Mult évben Jelen évben ApadásihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . osztály 15 23
IL,. 25 13

Ill.,. 21 25
IV.,. 12 17

Az összes létszám volt a mult évben
a növekedés kitesz tehát 5· öt.

Előklpzettség. A 78 növendék közül négy középiskolai osztályt
végzett 57 (ebből az 1. osztályra esik 15), négy középiskolai osztálynál
kevesebbet végzett I4 (az 1. osztályra esik 5), négy középisk. osztálynál
tó'bbet 7 (az első osztályra esik 2).

Anyanyelv. Az összes tanulók létszámaból magyar 62, német 12 j

ezen kívül van még 1 bunyevácz, 1 rutén és 1 cseh.
lllctőség. A legtöbb növendék pestmegyei, u, m. 41, azután van

II ]ász-Nagy-Kun-Szolnokmegyéből, 9 Torontál- és 5 Csongrádmegyé-
ből, Szatmár-, Csanád-, Krassö-, Bács, Máramaros , Temesmegyékből
1-2, Stajerországból 1, Csehországból 1.

Érdemes tudni, hogy helybeli 21, vidéki 57; továbbá 45· nek lakó-
helyéhez esik legközelebb a télegyházi képző és 33-nak lakóhelyéhez
valamelyik más képző esik köZelebb.

Ellá tás. A félegyházi képzőnek nincs internátusa, tehát valamennyi
növendék a városban családoknál lakik. Köztartás sincs, tehát a növen-
dékek csak pénzbeli segélyben részesülnek és pedig havi 5 irt segély-
ben II, havi 6 frt segélyben 9, havi 7 frtban 9, havi 8 frtban 8, havi
9 frtban 1 0 , havi 1 0 frtban 6, havi 1 [ frtban 3, havi 12 frtban 1; semmi-
féle segélyben nem részesül 21. a kik közül II első évfolyarnos,

Igló. Létszám. A [elvett tanulők száma: 7 r , És pedig az 1. osz-
tályba felvettek 35-öt, a II. osztályba r z-öt, a Ill. osztályba r j-at és a
IV. osztályba II-et.

llletőség. A 71 növendék közül legtöbb ,szepesmegyei, összesen 42
tanuló, a többiek Sáros-, Gömör-, Liptó-, Arva-, Trencsén-, Nyitra-,
Abauj- és Zemplénmegyék, sőt Jász- és Temesmegyék között oszlanak
meg.

Anyanyelv. Magyarajkú 9, német 35, tót 27 tanuló.
(E számok eléggé mutatják az intézet politikai és hazai misszióját.)
Előképzettség. A f. évi Lső évesek közül gimnáziumból került ki

25 tanuló. Ezek kőzül az V-ik osztályból 5, a Ill-ikböl felvételi vizs-
gálat alapján;. I. Polgári iskolából 1 0 tanuló vétetett fel. Ezek közül
3 tanuló csak a III-ik osztályt végezte, s felv. vizsga alapján vétetett fel.

Az I-ső osztályba felvett 35 tanuló közül általános előképzettségre
nézve: jeles volt 5,. jó 7,. elégséges 16,. elégtelen 7.

(Ezen adatok viszont azt. mutatjak, minő tarka-barka előképzett-
ségű elemekkel kell a tanári karnak megküzdeni és mégis: annyi
különböző nemzetiség és előképzettség mellett is ezek mindenikének
derék jó tanítóvá kell lennie).

Kolozsvár. Létszám. Az 1. osztályba felvett ekDCBA4 . I , a Il-ikba 20,
a Hl-dikba 21, a IV-ikbe 18 növendéket. Az 1 . osztályba felvettek nagy

adatok:
Növekedés

8
12

4
5

73, a jelen isk. évben 78,
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létszáma főleg annak tulajdonítható. hogy a kolozsvári képző a jelen
iskolai évben internátust kapott. Az összes létszám wo.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anyanyelv. A növendékek - 2 kivételével - mind magyarajkúak.
A IV. osztályban vanihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 német és 1 román ajkú növendék.

Ellá tás. A kolozsvári képzőt a f. isk. évben bennlakással és köz-
tartással kötötték össze. Összesen 80 növendék lakik benn az intézetben
és kap teljes ellátást. A részletes kimutatás a következő:

l
l. oszt. II. oszt. Ill. oszt. IV. oszt. Összesen

ha vi 7 frt fizetéssel bennlakó 7 5 7 I 20
:t 5:t :t :t 9 2 4 5 20
:t 3:t :t :t 6 6 5 3 20

teljesen ingyenes 6 4 5 5 20
Az intézetnek csak 20 növendéke lakik künn a városban, a kik

közül II semmiféle segélyben nem részesül,' 8-an kapnak havi 5 frt és

I kap havi 10 frt segélyt. .
Előképzettség. Az J. osztályba járó tanulók közül öt polg. isk.

osztályt végzett: 1, négy polg. isk. osztályt: 27, öt gimn. osztályt 2,
négy gimn. osztályt 5, három gimn. osztályt 1" felső népiskola Ill.
osztályát végezte 5 .

Léva, Az első évfolyamra fölvétetett 24 növendék, és pedig
2 I magyar, 3 tót anyanyelvű ; osztályt ismétel 2, gimnáziumi V osztályt
végzett 2, IV-et ro, Ill. osztályt 2, polgári iskolai IV. osztályt 8.

A második évfolyamra fölvétetett 18 növendék, és pedig 13 ma-
gyar 5 tót anyanyelvű.

A harmadik évfolyam ra 20, kik közül 19 magyar és I tót.
A negyedik évfolyam ra 21, a kik közül 19 magyar és 2 tót.
Mindnyájan egyes csa ládok/tá l vannak elszállásolva.
Losoncz, Létszám. Összesen 78 tanulót vettek fel, a kik kőzül 1.

éves 23, II. éves 16, Ill. éves 18, IV. éves 2 I.

A1Zya1Zyelv. A 78 tanuló közül 55 magyar, 5 német, 17 tót és 1

román.
Valláso Róm. kat. 38, ágo ev. 30, ev. ref. 9, gör. kat. 1.

Előképzettség. Az 1. osztályba felvett 23 tanuló közül a polgári
iskola 4 osztályát végezte 9, a felső népiskola 3 osztályát 3, a közép-
iskola 4 osztályát ro, a középiskola 3' osztályát 1 növendék (ez utóbbi
fölvételi vizsgálatot tett.)

Ellá tás. Az intézetnek van internátusa. Bentlakik 38 növendék;
lakás díjat kap 2 növendék; a többi a városban saját költségén van
elhelyezve.

Ingyen étkezésben 7 2 tanuló részesül; fél étkezési díjat fizet I ta-
nuló; csupán 5 tanuló nem részesül étkezésben.

Tandrok, A tanárok száma: I igazgató; 5 rendes, 1 zenetanár, 1

gyakorlóisk. tanító, 1 óraadó és 3 hitoktató. Egy tanár 3 havi sza-
badságon van.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M o d o r . Létszám. A jelen tanévben felvettek az I. osztályba 30
növendéket, a Il-dikba 31-et, a I1I-dikba 32-öt, a IV-ikbe ző-ot. Az
összes létszám kitesz II9-et.

Ellá tás. A növendékek közül éppen 100 benlakó és 19 künnlakó,
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Künnlak6 csak az lehet, ki Modorban szülei házánál lakik. Künnlakók
még a héber vallásúak is.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anyanyelv. Nemzetiségre, vagy jobban mondva anyanyelvre nézve
van: 56 magyar, 35 német, 28 tót.

Előképzettség. Az I. osztályba a gimnázium IV. osztályából 10
növendéket, a reáliskola IV. osztályábel 3-at, a polgári iskola VI.
osztályából r-et, a polgári iskola IV. osztályából t ő-ot : felvételi vizs-
gálatot nem tartottak, mert hosszabb idő óta nem jelentkezik olyan
növendék, kinek a törvényszabta kvalifikácziója meg nem volna.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M á r a m a r o s s z ig e t . Létszám. Az 1. osztályba telvettek 43, a
Il-dikba 30, a III-dikba 28, a IV· dikbe 14, összesen 115 növendéket.

Ezek közül 39 első-osztálybeli, 28 másod-osztályos, 25 harmad-
osztályos és 14 negyedéves, összesen 106 növendék jelent meg. Az
elmaradottak segély hiánya miatt nem bírták magukat fentartani; azért
kérvényüket vissza kérték.

Anyanyelv. A megjelent növendékek anyanyelv szerint következőleg
oszla nak meg:

magyar
tót

17
Ill. oszt. lY. oszt. Összesen

19 13 74ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I

4 16
1 1 IS

externátusa van. A segélyek-

I. oszt. II. oszt.

román 8 4
ruthén 6 7

Ellá tás. Az intézetnek internátusa és
szóló részletes kimutatás a következő:ről

ingyen ellátást kap
ingyen élelmezést
havi 3 frt segélyt bp
segélyben nem részesül

------------------------------------
Összesen 39 28 25 14 106

Az internátusban 52 növendék van elhelyezve, az externátusban 41.
Szülőinél, vagy magánháznál 13 lakik.

Előképzettség az 1. osztályba felvetteknél : Gimn. IV. vagy több
osztályát végezte 14, a gimn. ll-Ill. osztályát 3, polgári iskolai Ill.
osztályt 2, felső népiskolai Ill. osztályt 12, felső népisk. II. osztályát 2,
földmüves-iskola II. osztályát 1, elemi iskola VI. osztályát 2, ismétlő 3.
Összesen 39 növendék.

Az intézeti köztartás házilag kezeltetik. Egy növendék élelmezé-
sére (reggeli. ebéd, vacsora) naponként 26 k r, jut, a mi a mostani drá-
gaság mellett igen nehézzé teszi a növendékek kellő élelmezését, Mind
a mellett az élelem jó és elég.

A segély összeg most is csak annyi, mint öt évvel előbb volt, a
mikor 52 növendéket kell abból ellátnunk.

A miniszter úr megigérte, hogy az évről-évre növekedő létszámra
való tekintetből az 1898-99 tanévre a segélyösszeget 1200 frttal emelni
fogja.

Az ezefőtt 5 évvel emelt épület .is szűk. Akkor 80 növendékre

I. oszt. Il. oszt. Ill. ost. IV. oszt. Összesen

9 12 20 1I 5.2
16 8 4 2 30
2 2 4

12 6 I I 20



1. oszt. ll. oszt.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. oszt. IV. oszt. Összesen
- .ev. ref. 28 16 IS II 70

róm kat. 5 4 4 2 15
gör. kat. I 3 1 1 6
ágo ev. 4 4
izr. 1
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számíttattak a tantermek, az internátusi felszerelés pedig 48 növendékre,
Most már mind a kettő elégtelen ; azért elodázhatatlan ul gondoskodni
kell úgy tágasabb tantermekről, mint az' internátus kibővítéséről. Az
igazgató-tanács már tanulmány tárgyává is tette e két kérdést. s még
a tél folyamán részletes és megokolt felterjesztést intéz a miniszterhez
a szükséges intézkedések eszközlése iránt. Óhajtandő, hogy a tanács
előterjesztése meghallgatásra találjon s a rohamosan fejlődő intézetnek
mód nyújtassék fontos feladata megoldására.

Pápa. Eddig nem érkeztek be adatok.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S á r o sp a ta k .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALétszám. A növendékek létszáma osztályonkint a
következő: 1.. osztály: 38, II. osztály: 24, Ill. osztály: 20, IV. osztály:
14. A sárospataki képzőnek összesen 96 .növendéke van .

. Anyanyelv. A 96 tanuló közül 94 magvar, csupán az 1. osztályban
van 1 ném et és 1 tót, összesen 2 nem magyar.

Valláso A tanulók tulnyomólag ev. ref-ok. A részletes kimutatás
a következő:

Illetőség. Zemplémmegyei csak 33, más megyebeli 58. Részletesen!
Zemplémmegyei 1. osztályos 13, II. 5, Ill. 10, IV. 9, összesen 33. Más
megyéből való van az 1. osztályban 24. a Il-ikban IS, a Hl-ikban 10,

a IV· ikben 9, összesen 58.
Előképzettség. Egyszerü előbbvitellel vétettek fel az 1. osztályba

29, a Il-dikba 23, a III-dikba 20, a IV-dikbe 14, összesen 86·an.
Ismételte az első osztályt 3, a II-dikat I tanuló .

.Felvételi vizsgálatot tett 6 tanuló.
Korengedélylyel vettek föl az 1. osztályba 6 tanulót, a II-dikba 3-at,

a llI-dikba 4-et, a IV-dikbe 3-at; összesen r ö-ot.
Ellá tás. Az intézetnek internátusa nincs; a növendékek _egyes

családoknál vannak elhelyezve. Közélelmezés van. A kedvezmények
leginkább abból állanak, hogy az intézet fizeti a lakásdíjat és ad köz-
étkezést. A részletes kimutatás a következő:

Ingyen lakást kap az 1. osztályban 27, a Il-dikban 21, a Ilf-dik-
ban 20, a IV -ik ben 13 tanuló, összesen 8 I.

Ingyen élelmezést kap az 1. osztályban II, a II-dikban 10, a 111-
dikban 9, a IV-dikben 7, összesen 37 tanuló.

Havi 6 frt segélyt kap az 1. osztályban 12, a Il-dikban 7, a
III dikban 10, a IV-dikben 4. összesen 33 tanuló.

Székely-Keresztúr. Létszám. A székely-keresztúri állami tanító-
képző-intézetbe, az 1897-98. isk. évre felvétetett a IV. osztályba 18,
a Ill. osztályba 21, a II. osztályba 25, az I. osztályba 25, összesen
89 ifjú. .

. Előképzettség. Az I. osztályba felvettek előképzettségét illetőleg
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közlöm, hogy jött a felső népiskola Ill. osztályából 2, a polgári iskola
IV. osztalyáből 3, a gimnázium IV. osztályából 15, az V. osztályából 3,
a VI. osztályából 1 és a reáliskola IV. osztályából 1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valláso Róm. kath. 13, ágo hitv. ev. 5, ev. ref. 39 és unitárius 32-
Igazgató megjegyzi, hogy az 1. osztályba a gimn. IV. osztályaból fel-
vett 1 róm. kath. és 1 ev. ref vallású ifjú nem jelent meg, s így a
tényleges létszám abban az osztályban 23.

Ellá tás. Az összes tanulók közül az együttlakás számára bérelt
helyiségben elhelyeztetett 54. míg a többiek künn laknak szerteszét a
községben. A künnlakók közül azonban 10 helybeli szülők gyermeke s
a többiek mind 1. osztályosok.

Együtt étkezés nincs intézetünkben, hanem e helyett havi segélyt
nyernek, még pedig az igazolt szegénység és jő erkölcsi viselet mellett
a kitűnő általános osztályzatuak havonkint 8 frtot, a jelesek 7 frtot, a
jók 6 frtot, az elégségesek 5 frtot, s az 1. osztályos ok kivétel nélkül
6 frtot.

Temesvár. Létszám. A temesvári képző igen népes. A 1. osz-
tálynak 57, a II-iknak 49, a III-diknak 31, a IV-diknek 22, a képzőnek
összesen I59 növendéke van. AzihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . és II. évesek 2-2 párhuzamos osz-
tályba vannak osztva.

Valids, A növendékek 6-féle egyház kebelébe tartoznak. Római
kat. van az 1. osztályban 33, a II-dikban, 26, a Ill-dtkban 16, a IV-
dikben 19; összesen 94.

GÖr. kat. van az 1. osztályban, 4, a II-dikban 1, III-dikban 1;

összesen 6.
GÖr. kel. román van az 1. osztályban II, a Il-dikban 13, a III-

dikban 8, a IV-dikb.en 1; összen 33.
GÖr. kel. szerb van az 1. osztályban 5, a Il-dikban 5, a Ill-dik-

ban 5. a IV -ikben 2; összesen 17.
Ev. reformált van az 1. osztályban 3, a Il-ikban 1, a III-ikban 1 ;

összesen 5.
Ág. ev. van az 1. osztályban 1, a II-ikban 3; összesen 4.
Anyanyelv. Anyanyelvre nézve a tanulők 7-félék. Legtöbb a nérriet-

ajkú.
Magyar van az 1. osztályban 9, a Il-ikban 8, a III-ikban 7, a

IV-ikben 2; összesen 26.
Német anyanyelvü van az I. osztályban 26, a Il-ikban 22, a Ill-

ikban II, a TVvikben 17; összesen 76.
Román van az I. osztályban 15, a II-ikban 13, a Ill-ikban 8, a

IV-ikben 1; összesen 37. .
Szerb van az 1. osztályban 5, a Il-ikban 5, a III-ikban 5, a

IV-ikben 2; összesen 17.
Tót van az 1. osztályban 1, a II-ikban 1; összesen 2.-
Es végre van I franczia.
llletöség. A legtöbb van Temes-, Torontál- és Krassó-Szörény-

megyékból.
Temesvármegyei van az 1 . osztályba c 12, a II-dikban 2, a

III-dikban 7, a IV-ikben 9 tanuló; összesen 40.



Torontálvármegyei van az I. osztályban 19, a Il-dikban 18, a
Hl-dikban 12, a Iv-íkben 8, összesenedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 7 növendék.

Krasső-Szörényrnegyei van az I. osztályban 20, a Il-dikban 13, a
III-dikban 10, a IV-ikben 2; összesen 45 növendék.

Bács Bodrogmegyeivan az I. osztályban 5, a II-dikban 4, a-
lV- ik ben 2, összesenihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11.

Csanádmegyéből van 1 , Pestmegyéből 2, Békésmegyéből 2, Arad-
megyéből . 1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ellá tás. Az intézet internátusában 82 növendék talál helyet és.
ellátást. A részletes kimutatás a következő:

bennlakó ingyenés élelmezéssei : 32;
bennlakó havi 4 frt fizetési kötelezettséggel : 30;
bennlakó ha vi 7 frt fizetés ért : 18;
bennlakó havi 14 frt fizetés ért : 2 (1 . oszt.);
künnlakó ingyenes élelmezéssei és 3frt szálláspénzzel: 4;
künnlakó ingyen élelmezéssei és 4 frt szálláspénzzel : 14;
künnlakó ingyen élelmezéssei és 5 frt 50 kr. szálláspénzzei : 18;
künnlakó ingyen élelmezéssei és 6 frt szálláspénzzei : 4;'
künnlakó ingyen élelmezéssel: 32.
Csupán 5 növendék nem részesül segélyben.
Z n ió v á r a lja . Létszám. A növendékek létszáma 73; 1. oszt. 26.

II. oszt. 20, III. oszt. 14 és IV. 13. .
.Anyanyelvö'k szerint:

I. osztályban: magyar 5, német 1 , tót 20,
I I .» » 8 ,» 4,» 8 ,

III. ~ »6,,, 2,» 6,
IV.» > . 6, olasz 1, » 6.

Ellá tás. Van 68 bennlakó.. 5 künnlakó (helybeli a szüleinél).
Előképzettseg. Az első évesek közül öt gimnáziumot végzett z,

négyet 10, hármat 1, négy polg. oszt. végzett 9. hármat 1, négy reál-
isk. 1, I l l . felső népiskolát végzett 2.

R ó m . k a th . t a n ító k é p z ő k .

E g e r , é r s e k i . Lltszam. Az 1897/98- iki tanévre bejegyeztetett az:
egri érseki tanítoképző L osztályába 27 növendék, még pedig a gym'r
real és polg. iskolák 2-4, osztályából ötnek kivételével, kik az .elemi
ő-ik osztályból jelentkeztek. A fölvételi vizsgálatnál elesett. 4 s így az
Losztály növendékeinek száma ez idő szerint: 23, a IL-nak 14, a
III.-nak 17, a Iv'-nek 2 1. vagyis vannak növendékek összesen: 75-en.

Az előképzettség általában középfokűnak mondható, azon sajátos
megkülönböztetéssel, hogy nem egyszer találunk' mélyebb értelmiséget,
elevenebb felfogást elemi tanulóknál,' mint a középiskolák növendékeinél.

Az anyanyelv teljesen magyar növendékeinknél, Eger vidéke a
magyarság fészke, Érintkezik ugyan szláv vidékekkel. de melyeken,
hála Istennek 1 a magyar nyelv már teljesen otthonos. Jönnek néha
felsőbb megyék szülöttei is, kik azonban magukat magyaroknak vallják
s valóban azok is s bizonyára apostolai lesznek a magyar nyelvnek,
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visszakerüíve -szülőföldjükre, a mint az már a tapasztalás által is bizo-
nyítva vagyon. .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ellá tás. Internatusunk nem lévén, a növendékek elhelyzése egyes
családoknál történik az igazgató szoros felügyeléte és ellenőrzése mel-
lett, ki levén mondva,hogy senki szállást nem fogadhat az igazgató
tudta és beleegyezése nélkül. Sűrűn keresik föl a kosztadó gazdák az
igazgatót, ki aztán valogathat közöttük s oda juttat növendéket, a hova
jónak látja,' kizárva levén minden neheztelés is, mert hát a ki nem
kapott, annak már nem jutott.

Esztergom. Létszám. Az esztetgomi kir. érs. tanítóképzőben az
1897/98. tanévre felvétetett összesen 88 növendék, a kik közül 20 első,
3 I masod· 24 harmad- és 13 negyedéves. .

ELőképzettség. Az első évesek közül 5 felvételi vizsga alapján vé-
tetett fel, de ezek is végeztek négy reált kettőnek kivételével, csak-
hogy egy-egy tárgy ból elégtelen jegyet nyertek.

Ellá tás. Internatusunk eddig még nincs. A növendékek tehát a
városban vannak elszállásolva. A lakást az igazgató jelöli ki Van azon-
ban tápintézet, amelyben 22 növendék ingyen kap ebédet és vacsorát
és két növendék fél díjért (5 frtért.) A közel napokban fog megalakulni
egy seg-élyegyesület, melynek feladata lesz a szegénysorsú ifjakat könyv-
vel, ruhával és esetleg pénzzel is segélyezni.

Anyanyelv. Nyelvre nézve a növendékek közül 3 magyarnémet,
14 magyar-tőr, a többi pedig magyar.

Györ,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ir . k a th . Létszám. A győri kath. tanítóképző-intézetbe
1897/98. tanévre felvétetett összesen 116 növendék. Az 1. évfolyamban
van: 36, a IL-ban 35, a lII.-ban 26. a IV.-ben 19.

Anyanyelvre nézve a négy évfolyamban : magyar: 87, német: 23,
horvát: 4, tót:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ,

BőkéjJzettség. Az I. évfolyambeliek előképzettsége tekintetében:
IV. vagy még több középiskolai osztályt végzett: 24; Ill. középiskolai
osztályt végzett és felvételi vizsgát tett: II; a vallas- és kőzokt, mi-
nisztérium engedélyével felvétetett: I növendék.

N. B. Három középiskolai osztálynál kevesebbet végzett egyént
felvételi vizsgálatra nem bocsátottunk.

Kalocsa, érseki. Belélelz' mozgalmak. Igazgató tulajdonkép csak
három hónap óta igazgatja az intézetet s így ennek beléletére vonat-
kozó adatai, csak azon általános ítéletben pontosíthatók, hogy a tanári
kar teljez odaadással, megfelelő, sok tekintetben teljesen bevágó készült-
séggel, lelkiismetes szorgalommal és példás életökkel teljesítik nevelői
és tanítoi feladatukat.

Figyelemre méltó intézkedés a tanári karnak' abbeli határozata,
mely az intézet domestiens törvényei közzé is be lett czikkelyezve,
hogy az intézet növendékei tartoznak magukat havon kint, . általuk az
év elején szabasion választott orvos által megvizsgáltatni és a kiállított
orvosi bizonylatot az igazgatónak bemutatni. Továbbá tartozik minden
növendék a szünidők alatt tanusított magaviseletéről bizonylatot hozni
és pedig elbocsájtatás terhe alatt. A szünidő alatt a növendékek fel-
ügyeletével a helyi plébános van megbízva.



= 27 tanuló
ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI mag. tan. = 26

1 1 9

és 1 mag. tan. = 13

összesen 85 tanulóvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valláso Ezek közül vallásra nézve róm. kath. 84, izraelita 1.
Anyanyelv. Magyar: 68, szláv: 4, riémet : 13.
Előképzettség. Az idén 8 olyan növendék vétetett be, kik 4 gymn.

osztályt végeztek megfelelő eredménynyel, 2-en pedig a 4 polgáriról
hoztak bizonylatot. A többi 17 első oszt. bevett növendék közül 9 olyan
van, ki vagy I-III. gymn. és I. polgári osztályt végzett, 10 pedig
pusztán 6 elemi osztályt. A jelentkezők között volt két olyan, ki a
felvételi vizsgán megbukott.

A tavalyi iskolai évről ismétlő vizsgát tett: 13, sikerrel.
Tehát az első osztályra összesen jelentkezett : 34 ifjú, ezek közül

10 a törvényszabta előkészültséggel ; 24 felvételi vizsgálat alá volt bo-
csájtandó, ezek közül visszavettetett 7.

Ellá tás. A mi a növendékek elhelyezését illeti, 33 növendék a
tanítók házában van elhelyezve. A többiek privát házaknál laknak.
Szabályúl áll, hogy a növendék csak kifogástalan erkölcsös házaknál
helyezendő el, magáról az elhelyezésről az igazgató intézkedik ; ennek
tudta és belegyezése nélkül helyet változtatni nem szabad. Négynél több
nem lehet egy háznál ellátva. A csoportosítás lehetőleg úgy történik,
hogy egy nagyobb osztályú növendék val} ifjabbakkal együtt, az ezekre
felügyel, tanulmányaikban útbaigazít ja. Atalán a növendékek lakása,
koszt ja az igazgatóság szigorú ügyelete alatt áll

Az intézet segélyösszegek fejében bold. emlékű Haynald Lajos
néhai bíboros-érsek fundácziója után 3600 frt évi segélyösszeggel ren-
delkezik. Ellhez járúlt 1897. október 14. óta Császka György jelenlegi
érsek utalványozása alapján 200 frt, össszeg : 3800 frt, mely havi rész-
letben osztatik ki 68 növendék között. A segély maximuma havi
12 frt, minimuma 4 frt. A segély juttatásnál szabályúl szolgál az, hogy
a mely növendék a Il-ik évszaki bizonyítványában akár egy tantárgyból

Továbbá évek óta fennáll a kalocsai képzőnél egy 'irodalmi ön·
képző kör, rendes s magából a testületból évenkénti szabad választásban
megalakúlt szervezettel. A kör Virág István m. irod. tanár közvetlen
fóvezetése és felügyelete alatt áll és eddigelé sok haszonnal müködik.
Ezenkivül terveztetik egy math.· fizikai osztály-kör is.

Létszám. Ezen 1897 /98-iki iskolai évre beiratkozott összesen 88
növendék, kik közül kettő magántanuló. Időközben azonban két növen-
dék a segély elégtelensége miatt elhagyta az intézetet. Ezek közül egy
első éves végleg lemondott a további tanulásról, a másik II. éves Kas-
sára ment tanulmányai folytatása végett. Egy harmadik növendéket
(1. éves), mint teljesen gyengét, az intézetból ki kellett zárni. Maradt
tehát mai napig 83 rendes és két magántanuló. Ezek közül ismét egy
Baján végzett 3 osztályt. Az ö ssze s rendes és magántanulók osztályon-
ként a következőleg csoportosúlnak :

Az 1. osztályt látogatja 27 rendes tanuló
A II. ~ :J 25 :> :>

A edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l . :> :> 19 :> :>

A IV .:> ~ 12 ..• :>
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is elégtelen jegyet mutat fel, a hátralevő havi segélytől megfosztatik;
ugyanaz áll azon növendékekre nézve,. a kiknek javítóvizsgat kell ten-
niök, még akkor is, ha azt sikerrel kiállották, addig, mig be nem iga-
zolták, hogy a múlt évhez képest határozottan haladó sikerrel tanulnak.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanári kar . Az intézet áll: egy igazgatóból (ez idő szerint Ztttl
Róbert kalocsai kanonok)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s egy vezértanárból, a ki felügyel a tiszta-
ságra, rendre és az igazgató rendelkezésére áll (ez idő szerint Setara
József, rend tanár, ki a szám- és mértant tanítja a II-IV. osztályban,
a fizikát, a vegy tant és helyettesíti a gazdaságtant).

Dr. Amon Pál, áldozó pap, a képzőtárgyak tanára (helyettes tanár)
kal. e.-megyei áldozár.

Virág István, áld. pap, r. t., a hittan-, a magyarnyelv és irod.
tanára.

Berauer József, r. t., a zene- és kántorságtánnak, az I-ső osztály-
ban a számtannak, az I-IV osztályokban a földrajznak tanára.

Boromisea Márton, óraadó tan. tanítja a kézműipart.
Ketterer Károly, áldozó pap, Ó. t. tanítja a német nyelvet.
Pécsy István, óraadó tanár, tanítja a történelmet és az alkot-

mánytant.
Horváth Géza, óraadó tanár, tanítja a szépírást és rajzot.
Klossy Péter, óraadó tanár, tanítja a testgyakorlatot.
A tanárok fizetése. Sztár a kap 1000 frtot és 200 frtot a gazdaságt.

tanításá ért (a korpotlékon kivül). Berauer 1248 frtot (a korpótlékon ki-
vül), Virág 1000 frtot (a korpóttékon kivul). Dr. Ámon 500 frtot, mint
helyettes tanár (Mócsy helyett).

Oránként egy frttal díjazva, mint órás tanárok: Ketterer 300 frtot,
Pécsy 210 frtot, Horváth 210 frtot, Klossy 200 frtot, Boromisza 100 frtot.

A fizetést a tanár urak 10 havi részletben kapják, és pedig a
rendes tanárok előre, az őrasok utólag. Dr Amon Császka érsek úr
által a saját alapjából fizettetik. A többiek a Haynald-féle alapból kap-
ják fizetésöket. Az igazgatónak fizetés nem jár.

Kassa, kir.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk a th . Létszám. Az első osztályba fölvétetett: 12
ifjú, II törvényes előtanulmányok és I fölvételi vizsgálat alapján. A II.
osztályba fölvétetett: II; a tn. osztályba If és a IV-be 5.

Anyanyetv. »Anyanyelvet én nem ismerek. Nem esi nálok én hiva-
talosan nemzetiségeket. Nalunk mind magyar. Én csak azt jegyzem be,
miféle nyelven tud beszélni. c

Ellá tás. Teljesen ingyenesen felvétetett 12, 9 pedig 4 frt havi díj
fizetés mellett.

Belélett" mozgalmak. s Intézetünk egyéb körülményeiről bajos vala-
mit röviden írni. Egész memorandumot kellene írni. Ilyet pedig írtam
már lagalább 20-at. Röviden annyit írhatok, hogy intézetünkkel senki

sem törődik. Itt csak az igazgatónak kell törnie magát, hogy az intézet
működése az igényeknek megfeleljen. Pedig ezek a felekezeti intézetek
is megérdemelnék, hogya közoktatási kormány fontos kulturintézetek-
nek tekintse s így gondozásban részesítse, vagy pedig szüntesse be
ezeket. Egy kis állami segélylyel a legtöbbeket kitünő intézetekké
lehetne fejleszteni. De mikor még a tanulmányi alapból fentartottak
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sem juthatnak nagyobb dotatióhoz, mert a közoktatásügyi miniszterium
alapítványi ügyosztálya még azt a csekély dotatiót is, melyet jelenleg
élveznek, törekszik tőlük elvonni. Valóban ideje volna, hogy ezen inté-
zetek amphibiens volta tekintetében határozna a magas miniszterium.

Mindennapi késés csak kárával jár a népoktatási tanügynek.cedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P é c s , p ü sp ö k i .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALétszám. Anyanyelv. A pécsi püspöki 'tanító-
képző-intézetbe az 1897 /98-iki isk. evben összesen 74' en vétettek fel.
és pedig az 1. osztályba 28-an; a II-ba 22-en; a Ill-ba II-en; a IV-be
I 3-an, a kik anyanyelvre nézve mind magyarok.

Ellá tás. ,A növendékek, fájdalom, internatus hiányában, a lelki-
ismeretlen szállásadóknál a városban szerte-szét vannak elhelyezve
lakáson és élelmezésen. Sokat foglalkoztam én, az igazgató, ez ügygyel,
és mindenáron segíteni akartam a pécsi képző-intézetnek ezen' égető
kérdésén ; tervezetet készítettem és ezt a költségvetésseI együtt beter-
jesztettem annak idejében Dulánszky püspök úrnak A tágas lyceumi
épületben, nagyobb kiadások nélkül is megtörténhetnék az internátus
felállítása. «

Előképzettség. Az első évesek közül 19·en gymn." reál- vagy pol.
gári iskolákat végeztek, a többi.ek felvételi vizsgálat alapján léptek az
intézetbe olyformán, hogy amazok közül is többen felvételi vizsgálat,
nak vettettek alá.

«Meg kell jegyeznem, hogy növendékei nk között nagy szegénység
uralkodik, s ezen én úgy iparkodtam segíteni, hogy magasrangú höl-
gyek közreműködésével hangversenyeket rendeztern, és az így befolyt
tiszta jövedelmet, most már 2000 forintot 'tőkésftettem, és ennek 5%
kamataiból a szegényeket az összes könyvekkel és tanszerekkel ellátom.
és ezenkívül még többen az itteni irgalmas apáczáknál, havi 3 forinton
ebédet is kapnak; mely összeg, hasonlóképpen ezen tőkéből fedeztetik. c

S z a tm á r , k ir . k a th . Létszám. Az ezen iskolai év elején föl-
vétetett az 1. osztályba 15 növendék, a II-ikba I9, a III-ikba II, a
IV -ikbe 5. összesen 50 növendék.

Anyatzyelvre nézve a növendékek mind magyarok.
Ellá tás, Az 50 növendék közül 24 az internatusban kap ingyenes

elhelyezést és eltartast, 26 a városban jó családoknál szétszórtan lakik.
Előképzettség. Az első évesek közül 4 növendék négy gimn. osz-

tályt, I növ. felsőbb népiskolai 3 osztályt végzett; 3 növendék ismétlő;
4 növ. gimnáziumi 3 osztályt végzett és felvételi vizsgát tdt.

S z e g e d , k ir . k a th . Létszám. Az 1. évfolyamban van .z8 nö-
vendék, a Il-ikban 19, a III-ikban 14, a IV-ikben I7, összesen 78
növendék.

Valláso A növendékek valamennyien róm. katholikusok.
. Anyanyelv, A 78 növendék közül 41 magyar anyanyelvű, 3 I né-

met, 3 tót,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 bunyevacz, 2 krassován.
Illetőség. A 78 növendék közül 23 szegedi illetőségű, 55 vidéki.

Előképzettség. A 28 első éves közül 7 elvégezte a gimn. 4 osztá-
lyát, 10 a po 19. isk. 4 osztályát, 1 a reáliskola 4 osztályát, 3 ismétlő,
7 pedig felvételi vizsgálat alapján lett az intézet növendéke .

".

. ,
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Ellá tás. A vidéki növendékek közül 45 a képzővel kapcsolatos
Internátusban kap ellátást.

Az internátus költségeihez a püspök évenként 1400 írttal járul,
mely összeg a legjobb tanulók között mint segély osztátik el.

Alapok. Az intézet fentartására szolgál egy 7°,000 frtos alap, a
melyet Bonnaz és Csajághy püspökök létesítettek. Az intézet továbbá
Szeged sz. kir. város részéről évenként 1137 frt, a tanulmányi alapból
2084 frt segélyben részesül.

Az intézetnek ezen felül felmerülő költségeit Desewffy Sándor
csanádi püspök úr fedezi. A püspöknek az intézet körüli kiadásai éven-
ként 3°00 frtra tehetők.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z e p e s h e ly . ,Létszám. A szepeshelyi r. k. tanítóképző-intézetben
1. és Ill. osztályaiba (lévén az intézet váltakozó osztályrendszerű) folyó
1897/98. tanévre összesen 16 tanuló iratott be, még pedig:

Előképzettség. A törvény által előírt előtanulmányok alapján fel-
vétetett: 14, fel vételi vizsgálat alapján: 2.

Valláso Róm. kath.: 16.
Ellá tás. Internatus nincsen, sem közös étkezés; 14 tanuló ré-

szint a megyés püspöktől és magánosoktóJ, részint intézeti segélyegylet
részéről összesen 565 frtnyi segélyben részesül, 1 pedig magánháznál
teljes ingyenes ellátásban.

GÖr. k a th . ta n ító k é p z ő k .

B a lá z s fa lv a .* Létszám. Az I. évfolyamban van 40, a Il-ikban
48, a Ill-ikban 36, összesen 124 növendék. (Az intézet három év-
folyamú.)

Vailas. A 124 növendék közül 122 gör. kath., 2 gör. kel.
'Anyanyelv. Csak románul beszél: 25; románul és magya 1ul: 99;

románul és németül: 7; románul, magyarul és németül: 3; románul,
magyarul, németül és szerbül : 1.

Előképzettség. Az összes növendékek közül 6 gimn. osztályt vég-
zett: 1 ; 5 gimn. osztályt: 2; négy gimn. osztályt: 42 ; négy reált : 1 ;
négy polgáriskolát : 4; három girnn. osztályt: 50; három polg. osz-
tályt: 22; van 1, a ki gazd. tanintézetet végzett. A három gimnáziumi
vagy polgáriskolai osztályt végzettek felvételi vizsgálat alapján vétettek
fel. Magántanuló van: 2.

Ellá tás .. Az intézet internatusában 37 növendék lakik; 87-en lak-
nak künn egyes családoknál. Az intézet részéről 60-an kapnak élelmet;
8·an pedig ösztöndíjat.

Illetőség. Á növendékek a környékbeli helységekből vaiók;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e

vannak egyesek. Mohacsról, Nagy-Enyedről; Kolozsmonostoról, Tövisről,
K.-Kapusról.

S z a m o su jv á r . Létszám. Fölvétetett mint rendes tanuló a I1I-ik
osztályba 28, a II-ikba 20, az l-söbe 35, összesen 83.

ElőkéPzettség. Az I-ső osztályba való felvételnél mindig az 1868.

* Igazgató (Munteanu György) nagy buzgalommal, az egyes növendékekr51 nél'
szerint állította össze az adatokat.
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évi 38. t.-ez. 86. §-a volt az irányadó, akik az ezen §-ban előírt elő-
képzettséget iskolai bizonyítványnyal nem igazoihatták, csakis sikeres
felvételi vizsgálat alapján vétettek föl.,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valláso a) gör. kath. van a Ill. osztályban 26, a Il-ikban 20, az
I-ben 31; összesen 77.DCBAb ) gör. kel. van a III ik osztályban 2, az I-ben
4; összesen 6.

Anyanyelv szerint valamennyi roman,
Születé sz' helyó"k szerint: Szolnok-Doboka megyéből 43 való, Besz-

tereze-Naszódból 20, Szatmár-ruegy éből 6. Kolozs-megyéből 3, Kis-
Küküllőből 1, Bihar-megyéből 1, Szilágymegyéből 3, Máramarosból 5,
Ugoesából 1. .

Ellá tás. A mi a növendékek ellátását illeti, az egyházmegye püs-
pökének intézkedése alapján 31 szegényebb sorsú tanuló .részesült az
egyházmegye számláján benn étkezési jótéteményben a helybeli gör .

• kath. papnevelő intézetben.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z u n g v á r i k ir . g ö r . k a th . t a n ító k é p z ő · in t é z e t r ő l . Az

ungvári kir. gör. kath. kántortanítóképző-intézet lOO éves fennállásának
s üdvös működésének emlékünnepét 1894. június ra-én ünnepelte
meg s ezen alkalomból díszes kiállítású ~Emlék-Albumot« adott ki,
melyben az intézet története szakszerű és bő történelmi adatokkal
indokolva közöltetett. Az ungvári kir. gör. kath. tanítóképző törté-
nete bő anyagot szolgáltat nekünk annak megismerésehez is. hogyan
keletkeztek, szerveztettek és fejlődtek Magyarországon a tanítóképző-
intézetek általában s így ezen intézet története nemesek helyi, hanem
általános érdekű adatokat tüntet fel. De másrészről ezen intézet törté-
netéből azt is megtudjuk, hogy az ungvári tanítóképző ott a határ-
szélen a magyar állam vedbástyájaként szerepel s hogy a magyar-
ország'í ruthén nép oly példás hazafiságot tanusít, abban e tanítóképző-
nek nem csekély része van, mert a ruthén nép ezen intézetből kapja
tanítóit, de maga az intézet ise ruthén nép fiaiból nyeri növendékeit
is, kik midőn ezen intézet növendékei közé felvétetnek, ruthén anya-
nyelvükön kívül egyebet nem tudnak s mégis midőn a tanfolyamokat
bevégzik, hazánk bármely népiskolájába alkalmazhatók. Hogy mi ezen
valóban csodával határos eredményt és módszert megismerhessük, jónak
láttuk ezen intézetről az intézeti igazgató útján bővebben szélani.

Létszám. Az intézet áll 3 osztályból, a 4-iket. jövőre állítjak fel,
a mennyiben ezen intézetben a 4 évi tananyagot évenkint fokozatosan
hozták be. A tanítóképző 3 osztályába felvett növendékek száma az
1897/98.ik tanévben lOI. Ezek közül I-ső éves 32, Il-od éves 37, Ill-ad
éves 32. .

Valláso Ezek közül vallásra nézve : gör. kath. 84, rőm.: kath. 14,
ev. ref. 3.

Anyanyelvre nézve magyar 40, ruthén 47, tót 13, román r.
Előképzettség; A mi a növendékek előképzettségét illeti, erre vonat-

kozólag es ak annyit jegyeshetünk meg. hogy a képző Lső osztályába
felvett 32 növendék közül csak 4 növendék végzett 4 gimnáziumi osz-
tályt, 28 pedig felvételi vizsga alapján vétetett fel. Az intézet elől-
járósága azonban e tanévben gondoskodott már arról, hogy az ezen



intézetbe felveendő növendékek előképzettségét pótolja az által, hogy
a képzőhözvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőkészítő osztá lyt rendezett be, melyben a felsőbb népiskolai
tananyag taníttatik. E szerint tehát e képzőbe felveendő növendékek
úgy fognak előkészíttetni, hogyaképzővel kapcsolatban álló s a
tanítóképző igazgató kormányzata alatt lévő osztatlan 6 osztályú gya-
korló-iskola Vl-ik osztályát sikerrel végzett növendékek előbb az elő-
készihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAítő osztályba s ennek sikeres befejezése _után majd a képző I-ső
osztályába vétetnek feL - Ezen osztály megnyitása egy régóta érzett
hiányt pótol s ez által a növendékek előképzettsége is nemcsak meg
fog felelni a törvény követelményeinek, hanem előnyösebb lesz, mint
a 4. gimn. osztályból felvett növendékeké, miként azt altalában tapasz-
talásból is tudjuk.

Ellá tás. A mi a növendékek ellátását illeti, a képzővel internatus
van kapcsolatban úgy, hogy az intézet emeleti termei nappali és háló
termekül szolgálnak, a földszinti termek pedig iskolai termekül. Teljes
ellátásért évenkint fizetnek a növendékek 50 forintot, a kik pedig csak
étkezni járnak be, azok 40 forintot. Ingyenesek is vannak az alap ter-
hére és pedig 6. Árva gyermek, ha beigazolja. hogy tanító gyermeke,
14 pedig az asztalok körüli kiszolgálásért kap ingyen ellátást.

llletőségűket tekintve: ungmegyei 27, bcregrnegyei 28, ugocsai 7,
mármarosi 9. z empléni 13, szabolcsi 8, szatmári 4, hajdumegyei 2J

jász-nagy-kun-szolnok-megyeLI. sárosi 1, pest-pilis-solt-kis-kun-rnegyei I.

értesítő. 'Az intézet minden évben rendes és a követelményeknek
megfelelő ,ÉrtésÍtő«-t ad ki, melyből évenkint megtudhatók az intézet
életét érintő nevezetesebb mozzanatok. -DCBAI

Allamsegély. Végre meg kell jegyeznünk még azt is. hogy ezen
intézet tanárai fizetésének javítása czéljából- a vallas- és közokt. minisz-
térium 1500 forintnyi állami segélyt adott ; ez azonban oly csekély
összeg, hogy ebből minden intézeti tanárt kellőleg honorálni nem lehet,
- magának az intézetnek a fenntartására pedig semmi sem jut s így az
adott segély mondhatni csak annyit ér, mint a szomjas embernek egy
korty víz.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G Ö r . k e l . t a n ító k é p z ő k .

K a r á n s e b e s , rornán, f é r f i és n ő i . Létszám. Az 1897-8. isk.
évben az 1. évfolyam ba 20 növendék 'iratkozott be, kik kőzűl 14 férfi
és6 nő,

Előképzettség. A 20 közűl 4-en végeztek IV. gimh. vagy polgár-
isk osztalyt, r6-ot felvételi vizsgálat alapján vettek fel.

Anyanyelv. A növendékek mind románok.
Vallásra nézve. Mind gör. keletiek.
llletőségre nézve. Mind Krassó-Szörény-megyeiek.
N a g y -S z e b e n . Az erdélyi főegyházmegyei gör. keleti román

tanítóképzőbe folyó 1897/98 tanévre mind a három tanfolyamba össze-
sen I08 növendék iratkozott _be. valamennyi román anyanyelvű és gór.

keleti hitvallású, és valamennyi bennlakó, hol 100 frt díj fizetése mellett
teljes ellátásban részesülnek a ruházaton és a fehérneműek mosatásán
kívül, \

Magyar Tanitókérzö.



Ev. reform. tanítóképzők.

Debreczen.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALétszám. A debreczeni ev. reform. tanítóképző-inté-
zetbe, az 1897 /98-ik iskolai év elején, felvétetettihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ro rendes tanuló. A
felvett tanulók osztályok szerint így oszlanak meg: IV -ik osztályúak
9-en, Illik osztályúak 21-en, If-ik osztályúak '34-en, Iső osztályúak

46-an.
Ellá tás. A 1ro tanuló közül 22 debreczeni illetöségű, 88 vidéki.

A vidékiek közül 80 részesül az intézetben a bennlakás és ellátás jó-
téteményében. Még pedig 8 -ingyen, 30 évi 20 frt, 32 negyven frt és
10 évi 70 frt díj fejében. Három 70 frtos pótdíjas helyett a Saápi-
Böszörrnényi, illetőleg Szondy-Kenessey alapítvány fizeti a pótdíjat.

Előképzettség. Az első osztályba felvett 46 tanuló közül gimná-
ziumi 6 osztályt végzett 1, 5 osztályt 5, 4 osztályt 28, reáliskolai 4
osztályt 1, polgáriskolai 4 osztályt 8, és felső népiskolai 3 osztályt 3.
Ez utóbbiakra nézve megjegyzendő, hogy mind a hár man ismétlik a
tanítóképző I-ső osztályát. Kettő közülök a sárospataki áll. tanítóképző-
ből jött hozzánk ismételni, egyet mi utasítottunk ismétlésre.
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Az első tanfolyamba 36 növendéket vettek fel, kik közül Igen
rendes képzettséggel bírnak, J 7-en pedig felvételi vizsgálat alapján
vétettek fel.

Zombor. A) Tanítóképző. Létszám. A gör. keleti szerb fele-
kezeti tanítóképzőbe a folyó évi szeptember első napjaiban felvettek :
az I. tanfolyamba 20 növendéket, a II- ikba 23-at, a III-ikba 15-öt, a
IV -ikbe I7-et, összesen 75 növendéket.

Előképzettség. Ezek közt a Ill. és IV. osztály növendékei vala-
mennyien az intézetbe való felvétel előtt a gimnáziumi, reáliskolai vagy
polgári iskolai IV. osztályt jó előmenetellel végezték, sőt az egyik VI.
gimn. osztályt, ketten pedig (a IV. osztályban) vm . girnn. osztályt
érettségi vizsgával végeztek.

Az I. osztályba felvettek közt csak heten végezték az előírt
gimnáziumi, real-iskolai tanulmányokat rendesen és jó sikerrel; ketten
az osztályt ismétlik; és végre II növendék szigorú felvételi vizsga után
vétetett fel az intézetbe. Az utóbbiaknak nagyobb része bevégezte a
III. gimn. vagy polgári iskola osztályt.

B) Tanítónőképző. Létszám. A gör. kel. .szerb tanítónői képzőbe
felvétettek : az I. osztályba: 30, a II. osztályba: 37, a UI. osztályba:
28 és a IV. osztályba: 33; összesen 128 női növendék.

Előképzettség. A felvétel előtt valamennyien jó sikerrel végezték
a felső leányiskola vagy polgári iskola IV. osztályát.

Valláso A férfi növendékek mindnyájan orthodox keleti vallású
szerbek és köztük 74 magyarországi születésü és csak 1 való a szerb
királyságból.

A női növendékek közt 125 görög keleti vallású szerb és csak
3 róm. kath. magyar származású leány.

Illetőség. Honosságukra nézve van 124 magyarországi és 4 bosz-
niai illetőségű női növendék.
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Illetőség. Első osztályú tanítványaink a következő iskolákból jöttek
hozzánk: a debreczeni ev. ref. gimnáziumból 15. a h.-böszörményiből
7, a szatmáriból 4. a kisújszállási- és karczagiból 2-2, a sárospataki,
h.-nánási, hódmezővásárhelyi és székelyudvarhelyi gimnáziumokból 1-1 ;
a debreczeni áll. főreáliskolából 1, a h-szoboszlói polg. iskolából 3
a nagyváradi ból 2, a b.vgyulai, egyik budapesti és török-szentmiklősi
po 19. iskolákból 1-1; végre a halmii felső népiskolából 3.

Az első osztályba felvetteken kívül 2 új tanítvány jött; az egyik
a IV. osztályba Nagy-Enyedről, a másik a Il-ik osztályba Nagy-
Kőrösről.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a g y -E n y e d . Létszám.' Rendes hallgatónak beiratkozott a IV.
évfolyamraihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 , a Ill. évfolyamra 7, a II. évfolyamra 14, az 1. évfo-
lyamra 24, összesen 6r tanuló.

Anyanyelvre nézve mind magyarok.
Vallásra nézve 59 ev. református, 1 ágo evangélikus, 1 róm.

katholikus.
Előképzettség. A 24 első éves közül 4 ismétlő; a 20 újonjött első

évesek közul pedig fölvétetett: öt gimn. osztály végzése után 1; négy
gimn. osztály 'végzése után 9; négy polgári iskolai osztály végzése
után 3; felső népiskola végzése után 2 és fölvételi vizsgálat alapján 5.

Ellá tás. A növendékek valamennyien bennlaknak a Bethlen-kollé-
gium internátusi épületében. A bennlakási díj egész évre a Ill-IV. éve-
sektől, ha szoba/tlügyelők, 8 frt 40 kr; ha nem szobafelügyelők, ro frt
80 kr; az I-II. évesektől pedig, ha nagy vaságyat használnak, 6 frt;
kis ágygyal 4 frt 50 kr.

Minden protestáns vallású növendékünk, ha nem ismétlő, havonta
I forint kenyérpénzt kap, egész évre ro forintot; emellett a nem
ismétlő és javítás nélkül haladó II., IlL, IV-éves növendékek a tanító-
képző konviktusában mindennapi ingyenes ebédben részesülnek, amely
hetenként négyszer három, háromszor két tál ételből áll; az I. évesek
pedig csak másodnap részesülnek- ingyenes ebédben, többen vagy keve-
sebben, a mint t. i. az e czélra rendelt és a- IL, IlL, IV. évesektől
fennmaradó összeg. ereje engedi.

A IlL, IV. éves tanulók javarésze (jelenleg 15) mint a főgimná-
ziummal kapcsolatos 4 osztályú elemi iskola kis tanulóinak felügyelői
és gondozói is működvén, ezért az illetők a kis tanulók szülőitől éven-
ként átlag 70-80 frt honoráriumot kapnak. Ezenkívül a IlL, IV.
évesek, (de csak a prot. vallásúak) legatiókba is járnak a karácsonyi,
husvéti és pünkösdi nagy ünnepeken. Az évi legatum egynek-egynek _
fölmegy átlag véve 60 forintra.

1883-ban önképzőkört és dalkart szerveztem, egyfelől önképzés
czéljából, másfelől a végett is, hogy a tagsági díjakból és nyilvános
előadások jövedelmeiből alapot teremts ek, a melyből a folyó szükség-
letek fedezése mellett csekély kamatra kölcsönök és segélyek is adha-
tók legyenek a szükségben levő szegény tanulők részére. Azóta az
önképzőkör törzsvagyona 340 frtra, a dalkaré 2 ro frtra nőtte ki magát.
Kölcsönök azonban csak konstatált szükség esetében, tankönyvek és
taneszközök beszerzésére adatnak.

•
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Magántanulónak beiratkozott a folyó tanévre az 1. osztályba pol-
gan iskolát végzett 3 leánynövendék, aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll, osztályba egy okleveles
óvónő. Fiú-magánnövendék ez évre még nem iratkozott be egy sem,
de miután a mult évben többen voltak, valószínüleg 3 a folyó tanévre
is fog jelentkezni.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a g y -K ö r ö s . Létszám és előképzettség. Az I897/98-ik tanévre
fölvettünk 30 növendéket, elutasítottuuk 3-at. A fölvettek közt I ismétel.

A fölvett növendékek közül kifogástalan bizonyítvány alapján föl-
vétetett 25; fölvételí vizsgálat alapján 5.

Beirott létszám,'

1. oszt, 30. II. oszt. 18. Ill. oszt. 20. IV. oszt. II ; összesen: 79.

Nemzetúégre nézve,'

Magyar mind a 79 növendék:

Anyanyelvre nézve,'

Magyar mind a 79.

Vallásra nézve,'

1. oszt. II. oszt. lll. oszt. IV. oszt. Összesen

a) Református 27 17 18 II 73
b) Agostai ev. I - IDCBA
c ) R. kath. I I 2
d ) Izraelita. I I - 3

Illetőségre nézve:

1. oszt. II oszt. lll. oszt. IV. oszt. Összesen

Nagy-kőrösi : IQ 7 7 6 30
Vidéki: 20 I I 13 5 - 49

A vidékiek Bereg vármegyétől _Pestig és Baranya vármegyétől
szintén Pest vármegyéig eső területről jöt tek; de a zöme a Duna- Tisza-
közről s e két folyó mellékéről való.

:Jelen és távollét szerint,'

Beírt Jelen van Távol van Összesen A távollevők közül

I. oszt. 3° 29 I - 3° I beteg
II. oszt. 18 17 I 18 I tanítónak ment
Ill. oszt. 20 14 6 20 6 s. tanító
IV. oszt. II 10 II I kántortanító

Összesen 9 távollevő.

1897. julius r-töl 1897. nov. ro-ig 63 tanítói díjlevél jött be tantói
képzőnkhöz Nyitrától a Királyhágóig s mindössze részint a mult évben
végzettek közül, részint a jelen tanévben összesen m. e. JI növendéket
bocsátottunk ki. Azaz nem mind bocsátottuk: mert sem a II-od, sem a
Ill-ad, sőt még a IV-ed éveseknek sem ajánlottuk, hogy kimenjenek;
hanem biz azok kimentek s az egyházak úgy gondolkodnak, hogy jobb
valami, mint semmi. Sőt legujabban egyenesen bejő ide lelkész és gond-
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folytatnak az iskolafenntartók egymás ellen,
Az egyházi hatóság gyenge az ellen I Nem azt kellene a miníszté-

riumnak proklamálni, hogy csak szeptember elején és a tanév végén
lehet állomást változtatui. hanem azt: hogya kt' egy állomást akár a

tanévet előzőleg (julius vagy augusztus hónapban) akár szeptemberben el-

fogadott és arra magát elkólelezte, az onnan a tanév végeig et nem mehet,

máshol befogadni nem szabad.DCBA
A leggyó'keresebb orvosság lenne a tanítóhz'ány ellen a tanítói fizetés

mz'nz'mumának 600lrtban megállapítása és erre az állam álta l va ló
kt'pótolás.

Hiba az is, hogy a 400 frtra való kipótolásnál nem várnak addig,
míg szept, elején a kibocsátandó leteszi a képesítő vizsgát. - A mi

nzegg-yőződésünk sserint arra a 2 hónapra szüksége van a vizsgázónak,
hogy ossseseedje magát és széeresen letehesse a képesítő vz'.zsgát.

Nem az egyetemre bocsátás, az állami vizsgáló bizottságok. hanem
aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó fizetés fogja a tanÍtóság szÍnvonalát emelni és a tanítóhiányt
megszüntetni, Nekünk elégedett tanítók kellenek és nem ó'ró'kós ambz'tió-

;lázban szenvedő szerencsétlenek, a hova az egyetemekkel való kaczérkodás

vezet I
De hogy a kérdésekre visszatérjek, folytatom:
lnternatusunk nincs. (Sok szép fejtgetés daczára ezt a kérdést el-

döntöttnek nem tartjuk.) Pénz sincs reá, hely sincs reá.
Van convznctusunk. Közös a gimnáziuméval. Minden tanítönöven-

dék jótétemény es, egy-egy havi ellátás 5 frt 50 kr a tanítónövendékek
számára, 7 a gimnasialistáknak. Ezen felül még 1-1 frt havonkint le-
engedtetik a szegény jó tanuló s jó magaviseletű ifjúnak, 8 tanítóképző
növ. a 8 dunamelléki egyházmegye tanítói évi adományából részint
egész, részint 2/3'OS, részint 1/2 convinctusi segélyt kap. .

Két fenntartó testületünk kt van merülve. Sok szükségünk van most
is; ha a közoktatási tanács tanterve megvalósul, a tanári létszámot is
emelni kell. Fizetésünk még most sincs ott, a hol a vidéki állami
tanítóképzők tanárainak fizetése, .. Állami segélyért folyamodtunk. Meg
is kaptuk a miniszteri igéretet 1896. márez. 26. Hogy ez mikor valósul
meg, nem tudjuk. - Meggyőződésünk szerint a tiszta magyar faj viseli
az állam-fentartás legnagyobb terhét: első sorban ez igényelheti az
állami segedelm.et.

Ag, ev. t a n ító k é p z ő k ,

E p e r j e s . Létszám, Összesen 39 tanuló iratkozott be, a kik közül
12 első éves, 12 másod éves és 15 harmadéves, (Az intézet 3 év-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fo ly arnú.)

Ellá tás. A kollégiumban lakik 10 első, 10 másod, 13 harmadéves,
összesen 33 tanuló,

Felső~Lövő f!i tanítóképzőnek összesen 43 tanulója van, a kik
közül L osztályos 9; II. osztályos 13. Ill. osztályos 10 és IV. osztá-
lyos II.

Az előkészító-iskola négy osztályában, a melyek a gimnázium,
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illetőleg a· reáliskola négy alsó osztályával párhuzarnosak, összesen 49
növendék van. Ezek a középiskolákat látogatják, de nem fizetnek tan-
díjat s ingyen zeneoktatást kapnak. Ezt az intézményt »praeparandiá-
nak- nevezik, míg a képző »seminarium.«vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anyanyelv. A tanulók közül 2 magyar, 40 német, 1 tót anya-
nyelvű.

Ellá tás. Az intézetben 12 tanítónövendek (és 5 praeparandista)
lakik benn és 21 künn lakik.

l!..lőképzettség. A 9 első éves közül a praeparandiából jött 7, reál-
iskolából 1, polg. iskolából 1. Csak négy osztályt végzetteket vesz-
nek fel. .

Oktatás. A tv. évfolyam már a mult évben életbe lépett. Az
állami tantervet követik, a melyet a helyi körülmények szerint némileg
módosítanak.

Különös gondot fordítanak a helyes gyakorlati kiképzésre s e
tekintetben igen kedvezök a viszonyok. (Mennyiben? Szerk.) ..

Tanárok fizetése. Alapfizetés 800 és rooo frt lakáson kívül. Otöd-
éves korpótlék nincs.

_Költségek. Az intézet kiadásai körülbelül 10,000 idot tesznek ki;
fedezet nélküli hiány körülbelül 4000 frt.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S o p r o n . Létszám. Az intézetben van összesen 76 növendék, ezek
közt 75 rendes, 1 magántanuló. Az I. oszt.-ban van: 23, Il-ikban 16,
III-ikban 17, IV-ikben 20. .

Anyanyelvre : 70 magyar, 6 német.
Elhelyezésre: benlakó 54, künlakó 22.
Előképzettség. Az 1. osztályban 14 végzett négy középiskolai osz-

tályt, ~-an felvételi vizsgálat alapján vétettek fel.

Felszerelés. Van I-IV. osztályunk, rendes önálló ·gyakorló. iskolánk,
gyümölcsös, zöldséges kertünk, 4000 drb. könyvet, 1500 drb. zene-
művet tartalmazó könyvtárunk, fizikai és természetrajz-vegytani fel-
szerelésünk.

Tanít 7 tanár, u. m. 4 rendes, 3 óraadó.
Önálló épületben lakunk.
Az internátus feletti felügyeletet az igazgató s hét benlakó csalá-

dos tanár végzi felváltva.

Szarvas. A szarvasi ágo ev. tanítóképző még mindig a főgimná-
zium négy felső osztályával van szerves kapcsolatban; most kívánják
önállősítani és kellő tanszemélyzettel ellátni.

Létszám. A tanulők összes száma kitesz az I-IV. osztályokban
21-et, és pedig az elsóben 7-et, a másodikban 3-at, a harmadikban
6-ot, a negyedikben 5-öt.

Vallásra nézve mind ágo evangélikusok.
Anyanyelvre nézve mind magyarok.
Ellá tás. Internátus nincs, de az alumneumban és konvictusban

olcsó, sőt ingyenes ellátást kap »sok« tanítónövendék.

Előképzettség. A képzőbe csak a gimnázium 4-dik és a polg. iskola
4-dik osztalyából vehetők íel a növendékek.
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Gyakorló-iskola . -Van. Vezetője egy elemi isk. tanító. Tanulók
száma 62.

Beléleti mozgalom. Most óhajtja ez intézetet a bányai ágo ev.
egyházkerület az eddigi tentartótóI (Ki az? Szerk.) átvenni, önállósírani
és fejles-zteni. Ez ügy folyamatban van.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a g y -S z e b e n . ,A folyó tanévben a tanulók egész száma 89,
azihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . osztályban 22. Minden végzett a gimnázium IV. osztályát.«

I z r a e l i t a ta n ító k é p z ő .

O r s z . iz r . t a n ító k é p z ő B u d a p e s t e n . Kimutatás az orsz. izr.
tanÍtóképzőről az 1897/98. tanév elején. I. Növendékek száma az 1.
osztályban: 33, a Il-ikban : 43, a III-ikban: 31, a IV-ikben 21, össze-
sen: 128 (tavaly 132).DCBA

2 . Nö'vendékek képzettsége: minden tárgyból fölvételit állott: 21,
csak héberből tett fölvételi vizsgát: 16,' tavaly is ide járt: 91, ezek közt
ismétlő van: 5.

3· Külö'n kimuta tás az első osztá lyról : 4 gimnáziumi osztályt vég-
zett: 1, 4 reáliskelát 1, 4 polgári iskolát JO, fölvételi alapján lépett
be: 19, ismétlő van: 2.

4· Növendékek nemzetisége. Magyar: JOl, német: 19, tót: 2,
ruthén 6.

5. Vallásra mindnyájan zsidók.
6. Ellá tás dolgában Igen rosszul állunk. Összes segély áll a) az

orsz. zsidó alapból: 1000 frt; b ) a pesti hitközség kezelése alatt levő
ösztöndíjakból és pedig: Baumgarten Ignáez-féle 180 frt, hitközségi
100 frt, Dr. Kohn-féle JOO frt, 2 Wahrmann Mőr-féle 160 frt, összesen
540 frt. c) Az Izr, Tanítóképzői Segélyegylet a folyó évben ad 600
frtot; tehát a segélyek összege 2240 frtot tesz ki; azaz egyre-egyre jut
17 frt 50 kr segély.

Ezenfölül van még egy pár ezer népkonyhai étjegy és 30-nak téli
ruha; az utóbbit a pesti izr, hitközség adja.

A z orsz, Izr, t a n ító k é p z ő - in t é z e t ju b i le u m a .
- Az intézet fennáll 1857-97. -

Ritka és lélekemelő ünnepély folyt le okt. hó 3I-én a pesti izr. hif-
község dísztermében: az orsz. izr. tanítóképző 40 éves fennállásának
jubileuma. 40 év oly hosszú idő egy intézet fejlődésében, hogy azoknak,
kiknek az gondjaira van bízva, kötelességük ilyenkor visszapillantani a
megtett útra, hogy gondosan mérlegelve az elért eredményeket, a tapasz-
talt hiányokat, újult erővel léphessenek a haladás útjára. A jubileum
alkalmára Bánócú Józse! igazgató megírta az intézet történetet, mely-
ben nemcsak világos képét vázolja az intézet fejlődésének. hanem becses
adaléket nyujt a hazai zsidóság művelődési és magyarosodási törekvései
történetéhez. Maga a jubileum fényesen sikerült. Először lépett az inté-
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zet ez alkalommal a nyilvánosság elé és a zsúfolásig telt terem tanú
bizonysága volt a közönség élénk érdeklődésének. A~ izr. tanítóképző'

.•mely eddig közel 800 tanítót nevelt felekezetének, saját felekezete köré-

ben is alig volt ismeretes, pedig az ily intézet, mely csupa szegény
tanulót nevel, még pedig a közszolgálat számára, nagyon is rászorult a
közönség jótékony érdeklődésére és támogatására. Vajha megvolna e
nyilvánosság elé lépésnek áz a jó következménye, hogy a felekezet
figyelme, jótékonysága fokozottabb mértékben fordulna azon szegény ifjak
felé, kik a hazai és felekezeti tanügy szolgálatát választották pályájuk-
nak. Az Intézet 40 éves fennállása jubileumával kapcsolatban megünnepelte
derék tanáránakvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMendl Lajos tanári működésének 40 éves jnbileumát .
.Mendl Lajos az intézet megalapítása óta szakadatlan munkásságot
folytatott az intézetben és mai nap is nagy buzgalommal és sikerrel és
fiatalos erővel és frisseséggel teljesíti a fárasztó tanári munkát .

. Az ünnepély lefolyása a következő volt:
A nagyszámu előkelő közönségihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 t órakor, mikorra az ünnepély

kezdete jelezve volt, teljesen meg töltötte a termet, úgy, hogyakésőb.
ben jöttek már alig kaphattak helyet. A közoktatási kormányt dr. Zsi-
linszky Mihály államtitkár és dr. Axaméthy Lajos miniszteri tariácsos
képviselték. Ott voltak továbbá dr. Verédy Károly kir. tanfelügyelő, ki
az emelvény' közepén, mint az igazgató-tanács elnöke, foglalt helyet,
mellette az igazgató-tanács tagjai: Schweiger Márton, dr. Simon József,
Wahrmann Sándor. A hitközséget képviselték Kohner Zsigmond elnök,
Deutsch Sámuel alelnök, Adler Lajos és Baumgarten Lajos előljárók.
a szentegyletet Ehrlich Mózes és dr. Mezey Ferencz,' ott volt a rabbi-
képző-intézet tanári kara, elnökével, Bioch Mózessel és szám os vidéki
hitközség rabbija és küldöttsége. Képviseltették magukat a pesti izr.
nőegylet, az izr. tanító-egylet, a népnevelők és budai tanítóegylet, a
budapesti- állami elemi és polg. isk. tanító- és tanítónőképző-intezetek,
a tanítóképző. intézeti tanárok egyesülete, stb. Ott lattuk Beöthy Zsolt,
Fröhlich Izor, Alexander Bernát, Goldzieher Ignácz egyetemi tanárokat,
dr. Munkácsi Bernátot, Sebestyén Gyulát, a közokt. tanács titkárát,
Péterfy Sándor kir. tanácsost, Nagy Lászlo igazgatót, György Aladárt,
dr. Wolfner Tivadart, dr. Neumann Armin és Weisz Berthold orsz. kép-
viselőket, Terrezer Pál főv. bizottsági tagot, stb.

Az ünnepély a fohász eléneklésevel kezdődött, melyet az intézet
énekkara. Major J . Gyula tanár vezénylete mellett adott elő. Azután
dr. Verédy Károly kir. tanfelügyelő megnyitó beszédé következett,
mely így hangzik:

«Mélyen tisztelt ünneplő gyülekezet 1 A kegyelet vezérelt ben-
nünket, a midőn a mai ünnepélyen egybesereglettünk, hogy hálaadón-
kat lerójjuk egy oly intézet ellenében, a mely mindenkor hirdette,
cselekedte azt, hogy hazafias elemeket, úttörőket nevelt, oly elemeket,
melyek terjedésétöl függ Magyarország jövője. A régi klasszikus népek
szintén érzékkel birtak a kegyelet iránt, nagyjaik, uttörőik neveit ércabe
vésették, megiratták történeteiket ; azok a viaszlapok örökké hirdették,
hogy nemzetük ért kik voltak azon' áldozatkész férfiak, a kik nemcsak
nagy eszméket vetettek föl, hanem azokat meg is testesítették. Nem az



ércz, hanem annak jelképe volt az, melyre az ifjúság figyelmét az in-
tézők mindenkor fölhívták.

A jelképek által akartak arra hatni, hogy az ifjúság ismerje a
multat, legyen hű követője pályafutásári azon dicső emlékű férfiaknak,
kik nemzetük nagyságát megalkotni segít ették. A mi szerény intézetünk
40 esztendei fönnállása után, a mai ünnepély alkalmából emléklappal
számol be; 'írásban, nyomtatásban adja elő történetét, a mely történet
lapjai tanúbizonyságot tesznek arról, hogy ezen intézetben egyetemle-
gesen és egyenként vezérlő bizottságával és tantestületévei mindenik
megfelelt ideális föladatainak. Nevelt egy nemzedéket. me ly szerte a
hazában elemekre szakadozva, de eszmékben, lelkesedésben bővelkedve,
iparkodott egy oly ifjúságot teremteni a magyar hazának, a mely nem-
csak közönséges adózó polgára ennek a nemzetnek, de ha kell, nem-
csak pénzzel, de vérrel is tud áldozni. (Lelkes éljenzés.) Bármilyen sze-
rény, mélyen tisztelt gyülekezet, a tanítók környezete és befolyása, de
örökké maradandó az alkotása.

A nemzetek életében a sucrescentia az, mely biztosítja annak jövő-
jét és bátran elmondhatjuk, hogy Magyarországban a magyar zsidóság
olyan fényes helyzetet teremtett önönmagának, hogy neki az egész
nemzet, az egész ország elismeréssel adózik. Szerény tanítók csepegtet-
ték az itjúság lelkébe azt. hogy szeressek e hazát, tiszteljék Istenüket,
de örökké és mindenkor lelkesedjenek ezen hazának koronás fejedelméért.
(Hosszas éljenzés.)

Különös örömömre szolgál, hogy közoktatásügyi kormányunk és
annak fennkölt gondolkozású vezetője: Wlassics Gyula m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr ő exczellencziája (Éljenzés) elismeréssel
adózik ez intézet áldásos mult ja iránt.

A közelismerés tudatában szivernből, lelkemből üdvözlöm ezen
intézetet s annak vezetőit!

Jól tudom, hogya fényes multnak lesz még egy szebb folytatása,
egy dicső jövője; ehhez kívánok az igen tisztelt tanári karnak s az
intézet növendékeinek kitartást, mert ez képes egyedül a világos sikert
biztosítani.

És most, igen tisztelt ünneplő gyülekezet, ezen szerény üdvözle-
tem után. méltóztassék megengedni. hogy kész örömmel kívánj ak ezen
intézetnek teljes sikert a jövőben is. Kérem a döntő faktorok közre-
hatását, mert bármily fényes a mult, egy nehéz jövő előtt állunk. Ezen
intézetnek nagy anyagi eszközökre van szüksége, hogy folytathassa a
jövőben munkálkodását, mert mint minden intézménynél, ezen képzőnél
is az idők során szaporodik a hozzá fuzött föladatok száma, a melye-
ket ily kis anyagi eszközökkel nem lesz képes megoldani. De ismerve
úgy korrnányunk, mint a vezérlő bizottság, az igazgatótanács jóakaratát,
előre is látom. hogya közel jövőben ezen nehéz toladat megoldása
sikerre vezet. Ugy legyen.

Ebben a reményben üdvözlöm az igazgatótanács nagyérdemű
tagjait, de különös örömömre szolgál, hogya körünkben időző államtitkár
úr ő méltóságát üdvözölhetern (Éljenzés), kinek fényes multú neve s
mint a tanári kar egyik dísze örökre szivünkbe van vésve; üdvözöljük



dr. Axaméty Lajos miniszteri tanácsos urat, ki, mint a népoktatás
egyik vezetője, képzőnk iránt mindenkor ~a legjobb akaratot. tanusította ;
üdvözlöm az ifjúságot, s szivemből kívánom, hogy annak a szellemnek,
mely az intézet multjában kifejezésre jutott, legyen fáklyavivője, az
emberszeretetnek, a hazafiságnak bajnoka és vezetője. Ezekkel van szeren-
esém, megköszönve szives figyelmüket, a mai ünnepi közgyűlést meg-
nyitni.s (Lelkes éljenzés).

A tanfelügyelő beszéde utánvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Zsüz'nszky Mihály államtitkár úr
ekkép szólt :

«Mélyen tisztelt gyülekezet 1 Mindenekelőtt engedtessék meg
nekem, hogy úgy a magam, mint a vallás és közoktatásügyi miniszter
úr őnagyméltósága nevében is szives köszönetemet fejezzem ki az
Elnökségnek és igazgató- tanácsnak azért, hogy alkalmat szolgáltatott
nekünk arra, hogy érdeklődésünknek és ezen ünnepély iránti lelkese-
désünknek tam: bizonyságát adjuk megjelenésünk által. Engedtessék meg
nekem, hogy egyúttal a magam részéről is üdvözletemet jelentsem ki
az igazgató tanácsnak és azon férfiak iránt, kiknek nevéhez van kötve
ezen szép intézet fejlődése, hogy a legnagyobb tiszteletemet fejezhes-
sem ki azok iránt, a kik együtt működtek 4 évtizeden keresztül nehéz
körülmények közt, s meg tudták mutatni, mit képes létrehozni az igazi
lelkesedés, a magyar kultur a iránti lelkesedés. (Zajos éljenzés).

'En, uraim, tudom azt, hogy önök igen sokat fáradoztak addig,
mig ezen szép intézetet megalkották. a mi az önök felekezeti kulturá-
jának jóformán alapját képezi, mert ha a nevelők kitünőek, biztosak
lehetünk abban, hogy azok jó. hazafias ,irányban fogják nevelni a jövő
nemzedéket. Üdvözlöm azon férfiút is (Éljenzés], ki 40 esztendei rnun-
kássága által közreműködött ezen intézet fölvirágoatatásában és mint

. egy fáklya, követendő példaként ragyog tanítványai előtt. Es valamint
a fáklya, midőn a világosságot terjeszti, önönmagát fogyasztja, úgy
fogyasztott a az a férfiú saját életét, midőn másoknak világított - kí-
vánom, hogy sokáig vilagítson még tanítóinknak. (Hosszu éljenzés)

Erre Bánócú Józse! igazgató a következő szavakkal mondott kö-
szönetet: Mely tisztelettel és köszönettel vettük őnagyméltósága kegyes
figyelmét s különös örömünkre szolgál, hogy a hazai közoktatás egyik
vezérlő tagját méltóztatott képviseletévei megbízni. Kérjük méltóságodat
tolmácsoini ő excellenciája előtt hálánkat és hódolatunkat.

Most az igazgató ünnepi beszéde következett, melyet szószerint
közlünk:

Méltóságos uraim l Tek. igazgató-tanács. Mélyen tisztelt közönségihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

A kisded makk merész sudárba szökkent. Az elemi tanulók iskolá-
jából tanítókat képző intézet, a mindennapi szükséglet részére épült
hajlékból a felekezeti és nemzeti élet erős vára lett. Mert kedvező volt
a talaj, bölcsek és buzgók a vezetők, lelkesek és lelkiismeretesek a mun-
kások.

Negyven év fáradságát, negyven év sikerét ünnepeljük ma. Multunk
nekünk is hatalmunk egyik elemévé lett s törekvésekben megtisztulva,
erőben megedzve, duzzadó reményekkel indulunk a végtelennek igérkező

. jövő felé. .



Fönnállásat intézetünk annak köszöni, kinek nagyságát és dicsősé-
~,ét e hon minden röge hirdeti - a királynak. Az erők kö~!, melyeket
O szólított munkás létre, az intézmények közt, melyekkel O erősítette
művelődésünket, n~m utolsó az iskola, melynek ünneplése bennünket ma
egybegyüjtött. .

Ám a bölcs fejedelem ajándéka csak azért válhatott a hatás állandó
forrásává, mert nem ingyen ajándék volt, mert utána való törekvésünk-
kel kiérdemeltük.

Már 1836. ban óhajt a pesti izr. hitközség a maga erejéből zsidó
tanítóképzőt álJítani, mert - miut fölterjesztésében mondja - «bizonyára
mélyen elszomorító minden községre, hogy iskoláiban csak külföldi taní-
tókat alkalmazhat, nem itthon szülötteket is; ily praeparandia ellenben
a mi iskolánk, valamint az ország többi 'izr, iskolái számára is magyar-
országi ifjakat képezne tanítókká.s S midőn I839-ben a reformátusok,
a következő évben a katholikusok több rendbeli képzőt állítanak, ismét
jelentkezik, Ballagi Mór felhívásában. a mi felekezetünk is. «Barmennyire
(áradoztak már - úgymond - hitsorsosim ellenei azoknak jellemében
minden árnyékoldalt kikutatni, legdühöngőbb üldözőiknek is meg kellett
vallaniok, hogy mindig legelső fokon állott azon szép buzgalmuk, mely-
lyel gyermekeik taníttatása ügyét felfogják és űaik.» A zsidókat maga-
sabb műveltségi fokra kell emelni s a magyarságnak megnyerni. Ennek
egyetlen eszköze: magyar-zsidó tanítókat képző intézet felallítása. Erre
kéri a magyar közönségnek s külön a zsidó községeknek is támogatását.

A visszhang, melyet e felhívás keltett, ma is minden zsidót büszke-
séggel és hálával tölthet el. A Bajza, Toldy és Vörösmarty folyóirata
e szavakkal ajánlja: «Ha akarjuk a czélt, kell akarnunk annak eszkö-
zeit is. A zsidók magyarosodása nemcsak zsidó, hanem nemzeti ügy is.
Az Athenaeum főörömei közé fogja számítani, ha .ez ügy előmozdítására
bármi csekélységet is tehetend.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

S a nemzetnek akkor első publicistája, csakhamar első szónoka,
Kossuth Lajos a következőkkel ajánlja a zsidó tanítóképző ügyét:
<Európa Iegrnüveltebb országaibani példa s gyakorlat ellenére minálunk
még' igen sokan hiszik. hogy a zsidó magyarrá soha sem lehet. Ez
vastag előítélet. Minden nyelvűek közt, kik honnnkat lakják, tán épen
a zsidó az, a ki nemzetiségi antipathiát legkevésbbé taplál keblében
ellenünk. Ha azt meggondoltuk, mennyire fontos dolog, hogy felkarol-
junk magunkhoz minden erőt, a mely nemzetiségünket gyarapithatja,
terjesztheti : nem is lesz szükségünk a viszonosság elvénél fogva meg-
emlékezni, hogy a zsidók soha sem veték ellen vallási külörnbségöket,
valahányszor közintézetek gyámolttására felszólíttattak. EI~g lesz egy
kis józan politikai számolás, hogy meggyőződjünk, miképen akármely
valláson legyünk is, a mindnyájunkat, az egész hont érdeklő közjót mozdít-
juk elő, ha hogy e jeles felszólítás keblünkben munkás részvétre találs,

Nem kevésbbé meglepő az adakozók során végig tekintenünk.
P u ky Miklós Roffon gyüjt a zsidó praeparandia felállítására. Bugát Pál
és Fogarasi János, Jankovich Miklós és Schedius Lajos. Török Pál és
Toldy Ferencz aláírják a gyűjtő íveket, de sőt gr. Teleky József, br.
Eötvös József és gr. Széchenyi István nagyobb összeget ajánlának fel.



Ily kiváló nevekkel kapcsolatos intézetünknek - nem, a zsidóság.
nak története. S íme: a nemzet vezérelemei mind bíznak abban, hogy
a zsidó, ha felkarolják, a magyar érzelmek és törekvések osztályosa és
apostola lesz.

Nem is csalatkoztak. Midőn hét évvel később fegyvercsörgés és
ágyúdörej hirdeti a magyarság küzdelmét szabadságáért és jogáért, a

· zsidőság egynek érzi magát a nemzettel küzdelmében. diadalmában,

gyászában. S a megtorló erőszak vele is meglakoltatja ragaszkodását s
megsarczolja, a miért magát magyarnak érezte.

De mint a vizek folyása, olyan a király szíve Isten kezében, vala-
· hová akarja, oda hajtja. A legnemesebb fejedelem a kirótt· sarczot
zsidó iskolaalapul rendeli, melyből intézetünk mielőbb felállítandó. Igy
függ össze tanítóképzőnk. megléte a király kegyelmével és a zsidók
magyarságával.

S negyven évelőtt megnyílt intézetünk mindig hű maradt a dicső
eredetéhez. S midőn a nemzet egy emberöltő mulva uj életre kél,
számosabbnak és erősebbnek érzi magát azzal az uj zsidó nemzedékkel,
melyet közben a tőlünk kikerült tanítók a király és a haza iránti hű-
ségben neveltek. Ime intézetünk fontossága a nemzeti hóditás szem-
pontjából. Ime a misszió, melyet negyven év óta változatlan hűséggel
és odaadássaibetöltünk.

S valamint a nemzettel szemben, azonképen igyekszünk teljesíteni
· kötelességünket a felekezet irányában. A zsidó tanító ritka kivétellel,

azon. erenyeknek szószólója, melyek fajunk dicsőségét . teszik s azon
érzelmek ápolója. melyek a hitünkhöz való ragaszkodást táplálják. S a
hol - a rohanó évekkel nem kevesbbedő számban - a zsidó ház a
vallásos gyakorlattal való közösségtől eltávolodik: a nalunk képzett
tanító ott is a szent hagyományok megértésére és tiszteletére oktatja
a gondjaira bízott nemzedéket. Ezért van, hogy a zsidó praeparandiával
szemben elnémul a pártok zaja és viharja s a zsidó tanítóban minden
rendbeli hitközség segítőjét és munkatársát látja. S így, az egész fele-
kezetet szolgálván, egyúttal felbonthatatlan egységét dokumentáljuk.

De egyik szerény tűzhelye vagyunk a hazai kulturának is. 793
tanító került ki eddig intézetünkből s ezek alkalmas nagy része rnin-
denütt ott van, a hol a maga hathatós eszközeivei a művelődést az
iskolán kívül is terjeszthetni, az erkölcsi érzést nemesithetni: a társa-
dalomban. az egyesületekben, az irodalomban. Minden téren becsületet
szerez magánakés a felekezetnek és ezzel az intézetnek is. Mert bizo-
nyára tőlünk, ez iskolától is nyerte azt az odaadást, azt a hevülést,
azt a szellemet, melynél fogva nem unott napszám ot végez csupán,
hanem áldásos munkát teljesít.

S vajjon minek köszöni intézetünk maga azt az egészséges szelle-
met, melyet mindenha kiárasztani képes volt? Rövid szókba foglalva:
annak, hogy mindig modern volt s modern maradt.

Mi ez a modernség P Az, hogy a mindenkori viszonyokhoz képest
praeparandiánk állandóan a legjobbak színvonalára tudott emelkedni;
hogy mindig megértette a kort, melynek számára dolgozott s a körül-
ményeket, melyeket hasznára fordítani sietett.



Hallgassuk csak meg a tények tanúvallomásait. Mint német nyelvű
iskola nyílik meg r 8 57 -ben, de mihelyt a gyászos évek leteltével a
nemzeti szellem r Só r-ben újra bontogatni kezdi megtépdelt szárnyait,
intezetünk, noha tanítványaink nyelvi viszonyai ezt korántsem tették
sürgőssé - azonnal vegyes nyelvű lesz, valamint az ősi alkotmány
helyreállítása után csakhamar tisztán magyar tannyelvű.

Ep így biaonyíranak modernsége mellett szervezetének mindenkori
változásai. Mint kétéves tanfolyamú kezdi meg pályafutását: negyven
évvel ezelőtt ez volt a monarchiában a tanítóképzésre fordított leghosz-
szabb idő; de midőn az r868. törvény hároméves tanfolyamot ír elő, a
'zsidó praeparandia - r870-ben - nem azt nézi, hogy még 23 más
felekezetű intézet kétévesnek maradt meg, hanem alkalmazkodik a tör-
vényhez. Tizenegy évvel később a hazaiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt rnítoképzés egy újabb jelentős
lépést tesz a nyugateurópai színvonal felé s négy évre bővül a tanfolyam.
A költségesebb szervezetet az országnak mindössze négy intézete lépteti
azonnal életbe: három állami és a zsidó tanítóképző.

De az iskola színvonalát minden rendtartasnal és szervezetnél job-
ban tanári kara biztosítja A mi szakiskolánk is szakoktatást kiván meg,
ezt pedig csak szak férfiútól várhatni. E követelést nálunk 188 5-ben han-
goztatják s már két évvel később foganatosítják s kétségtelen, hogy a
zsidó. praeparandia azon hazai képzők közül való, melyben aránylag a
legszámosabban vannak egyetemet végzett tanerők. Ime modernségünk
harmadik s áldásos hatású mozzanata.

Am, valljuk meg nyiltan: mindez nekünk nem érdemünk,hanem
szerencsénk. Mert minden fáradozásunk meddő s minden igyekvésünk
terméketlen marad vala, ha ki nem nyerjük jóakaratát és támogatását
minden felsőbb hatóságnak, melyhez negyven év változásai történetünket
hozzáfűzték. ,

A bécsi cs. kir. oktatásügyi miniszterium megalapítja az intézetet,
melyet a budai helytartótanács szervez és állandó bizalmával kísér, Ez
majd minden zsidó elemi iskolai ügyben a mi intézetünkhöz fordul
javaslattétel végett: a kormány segítsége mellett fölállítandó új iskola
számára velünk csináltat tantervet és órarendet; az alkalmas tanköny-
vek lajstromát velünk állíttat ja össze; a zsidó iskolai szünetekről tőlünk
kér véleményt s midőn egy általa zsidó iskolák részére kiadott olvasó"
könyvben a bírálat vallásos szempontból talál kivetni valót, ugyancsak
tőlünk kérdi, mennyiben igazoltak e kifogások. A fejlődő viszonyok
azóta a közoktatásügy ily természetű érdekei számára is hivatalos fóru-
mot teremtettek, de nem természetes-e, jogos e, ha mai ünnepünkön
megemlékezem a kitüntető bizalom e tényeiról. melyek nemcsak inté-
zetünknek,' de első tanári karának is oly nagy dicsőségére válnak?

A helytartótanács megbízásából és nevében a felügyeletet ez idő-
szakban a pestvárosi iskolak igazgatója és az a hatóság gyakorolta,
mely 20 évvel ezelőtt magát az intézetet is meg akarta teremteni: a
pesti. izr. hitközség. Ezek helyébe lépett később a kir. főigazgató és

mint felekezeti hatóság az orsz. iroda. Mély hálával emlékszünk meg
mindkét rendbeli fölügyelet jóindulatáról és lelkiismeretes gondossagá-
ról. Nekik köszönjük, hogy az új intézmény mind mélyebbre ereszthétte
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gyökereit, hogy megerősödve és fejlődve az egész felekezetnek hasznára
és szolgálatjára lehetett. Már ekkor az új életre támadt magyar állam-
nak és közoktatásügyi kormányának js élvezzük pártfogását és kiváló
jóakaratát, Ha ma egy sorban állunk hazánk legjobban szervezett tanító-
képzőivel, övé érte a hála és a köszönetihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Mostani közvetlen hatóságunk az igazgatótanács és a rabbiképző
vezérlő bizottsága. Kell-e róluk külön szólanom? Amannak bölcsesége
intézetünket ujjáalkotta s emennek nagylelkűsége gondoskodott az új
szervezet tetemes költségeiről. Tanítóképzőnk mindenestül le van nekik
kötelezve : a tanerők, hogy taníthatnak, a tanulók, hogy tanulhatnak.
Es - ki merem mondani - le van kötelezve a felekezet is, melynek
praeparandiánkban egy hozzá nem méltatlan intézetet szervezte.k.

E negyven év sokakat letarolt azok közül. kiknek az intézet
állandó emelkedéseért el nem múló hálával adózunk. A nagy vezérlő
alakokat: Eötvöst, Trefortot nem illik magunknak lefoglalni. Az ő di-
csőségüket egy nemzet kegyelete tartja örök fényben s nekünk elég,
hogy elméjök munkájából mi is kivehettük folyton gerjesztő részünket.
De a kik életerejöket kizárólag nekünk szentelték, közülök többnek már
csak haló porát "áldhatjuk. De hadd ujítsam meg különösen annak az egy-
nek ernlékét, a ki nekünk és feladatunknak szentelte egész lelkét és munkás
odaadását: Deutsch Henrik elődöm sírjara hadd tegyem le koszorúnkat.

A kik a nagy munkában kifáradva itt hagyták nekünk buzgósá,
guk példáját, de kikkel, tiszta örömünkre, az élet még egybefűz - kép-
zőnk nyugdíjazott tanerőinek és azoknak, a kik ideiglenesen osztozkod-
tak velünk a nehéz feladat terhében, hadd fejezzem ki ez ünnepélyes
órában az intézet köszönetét - leülönösen annak az egynek, Léderer

Ábrahámnak, kinek hatását az egész hálás zsidó tanítóság vallja és tanúsítja.
Kegyelet a holtaknak, kösz önet az élőknek I
Intézetünk negyvenéves útját ime nemcsak eredmények és sikerek,

hanem sírdombok és veszteségek is jebzik, mindazáltal - büszkeségge1
mondjuk - ifjúi erőtől duzzad és, úgy tetszik, virágzása korát éli.
Falait megszenteli a tanárok és tanulók oda adó munkaja s osztályai
alig képesek befogadni a tóduló fiatalságot, mely a felekezet szolgála-
tára siet. Pedig a nehéz pályára készülőket bár annyira támogathatnók,
a mennyire azt hivatásuk fontossága s az emberszeretet kivánatossá teszi.
Felekezetem tehetősei, kik jelen vagytok s a kikhez csak szellemben
tordulhatok : ti nem fogjátok elfeledni a szegényeket, mert belőlük árad
szét a tudomány._

Mi pedig, működő tanárok, kik szerencsések vagyunk a zsidó fe-
lekezet praeparandiáját az ötödik évtized kuszöbén át további útjában
vezetni - mi nem teszünk új fogadalmat. Hivek maradunk intézetünk-
höz az ő dicső multjáért, az ő nyugodt jelenéért, az ő biztos jövőjéért,
Mi áldozzuk tovább az igazság áldozatját és bízunk az Örökkévalóban .

Ti pedig adjatok dicséretet Istennek, kinek dicsősége az Izraélen
és hatalma a felhőkben vagyon.

*
Zajos taps jutalmazta az igazgató e kiváló beszédjét.
A taps lecsendesülése utánvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Arnold veszprémi pap lépett az



emelvényre és elszavaita ez alkalomra Írt ünnepi ódáját. A lendületes
szép költemény, valamint az érzelmes előadás a közönségnél élénk tet-
szésre talált. Majd az egyes testületek üdvözlése következett. Az orszá-
gos rabbiképző intézet üdvözletér dr.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABlau Lajos, az orsz. izr. tanító-
egyesületet Kom/eId Gyula , a népnevelők budapesti egyesületéét Sretvizer
Lajos, a pesti izr. hitközség elemi és polgári fiú- és leányisko-
lák tantestületeinek üdvözlerét Stem Abrahám, a pesti izr. hitk,
középiskolai hittanárok testületéét Schó'n Dávid. a pesti izr. hitközség
elemi és polgári hitoktatók testületéét Gyón' Adolf s végül a budapesti
tanítótestület üdvözletét Schó'n József adta áto Az intézet egykori növen-
dékei nevében Csajági Béla igazgató meleghangú szép beszédet tartott.

Az ünepély utolsó pontja dr. Krause Sámuel rabbi imája volt, a
ki papi ornátusban áldást kért az intézetre, a tanárokra és a növen-
dékekre. Az imát a jelen volt közönség állva hallgatta végig.

Az intézeti énekkar erre Major J . Gyula tanár megzenésítésében
előadta Kiss Arnold ódajának két versszakát s ezután Mendl Lajos
tanár jubzleuma következett. Mendl Lajost, Péterffy Sándor vezetése alatt,
háromtagú küldöttség hozta az ünneplő sokaság elé, mely őt lelkes éljen.
zéssel és tapssal fogadta. A jubiláló t'anárt először Verédy Károly tan-
felügyelő üdvözölte, a ki rövid beszéd kíséretében átadta neki Wlassics
miniszter üdvözlő iratát, a mely igaz elismeréssel adózik az érdemes
tanférfiúnak.

Azután Schwet'ger Mártun intézett hozzá meleg és lendületes beszé-
det és átadta neki a vezérlő bizottság ajándékát: egy ezüst Írókészletet.
A tanári testület üdvözlerét Bdnocs» Jozref a következő beszéddel tol.
mácsolta:

«Tartok tőle, kedves Barátunk, hogy e nagy és fényes sokadalom-
ban elfogultabb vagy nálamnál. A ki mindig aggódva kitértél a soka-
ság elől, ime központja lettél; a ki mindig a munka hétköznapjait élted,
ime ünneplésre kényszerítünk ; a ki mindig kerülve kerülted a nyilvános-
ságot, ime ő keresett föl. Es fölkeresett az elismerés is! Miniszterünk
külön levélben méltatja nagy érdemeidet ; igazgató-tanácsunk meleg
szavakkal adózik a te törhetetlen buzgóságodnak. És nézd, mily számosan
vannak, kik ide siettek, hogya mi örömünknek és a te felmagasztalásod-
nak tanúi legyenek I

Sokféle kincse van az életnek; vágyunk, véralkatunk mivolta annak
teszi meg majd, a mit birunk, majd, a mit elvesztettünk, hol az elért et,
hol az elérhetetlent. Hiúságok hiúsága - mondád te - mindez és a
léleknek gyötrelme. És más kincs után. néztél, amely állandóságon
fordul meg: a szeretet után, a mely erősebb a halálnál. S a te nemes,
derék lényedet meg is szerették mindazok, kik veled érintkezésbe jutot-
tak: tanítványaid, kartársaid, tisztelöld. Neked nemhogy ellenségeid, de
még talán ellenfeleid sincsenek. Mindnyájan részesei vagyunk a te meg-
bizhatóságodnak és a te hűségednek - és szeretünk és áldunk érette.

Önzetlenségedről nem szólok. Valamennyien tudjuk, hogy te mindig
csak szántottál, vetettél és sohasem jutottál az aratáshoz. De szólok a
te egyszerűségedről, melynél fogva az élet és hivatás gyakran terhes
és súlyos kötelességeit oly magától értetődö módon végzed, és . szólok
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különösen a te szerénységedről, melynek alig találni mását. A felekezeti
itodalom terén. nem egy munkálat tesz tanúságot a te alapos tudásodról
és meleg zsidó szivedről. A tanügyi irodalom terén több igen hasznos
könyv hirdeti a te világos gondolkozásodat és kényes tapintatodat. Nem
egy körben -vezérlő szerepet vittél és bizonyos, hogy mindig jól jártak,
valahányszor te utánad indultak. Es csodák csodája! te mindig úgy tud-
tad intézni, hogy mialatt sikereket aratsz, magadról minél kevesebben tud-
'tanak. Jóformán külön tehetséggé fejtetted ki magadban, hogyan rejtőz-
hetni el személy szerint az eredmények mögött szinte a föl nem ismerésig.

A mit különösen iskolánkban -és· az ő érdekében mint tanár és
igazgató tettél e hosszú negyven év alatt, azt meg sem kísérlem föl-
sorolni. Mai színvonalunkat és hírünket nagyrészben a te munkásságod-
nak köszönjük, mely mindig zajtalan és áldásos volt. El sem képzel-
hetjük intézetünket nálad nélkül s történetének képébe föloldhatatlanul
van beleszőve a te nevednek maradandósága Ezért is kapcsoltuk a
te jubileumodat az intézetéhez.

Fogadd, kedves barátunk, tőlünk, kartársaidtől, a mai közös ünne-
pünk emlékére e koszorút. Juttassa eszedbe a te hűségedet és a mi
ragaszkodásunkat, a te barátságodat és a mi hálánkat.

Korra, működésre legidősbb vagy köztünk, szellemre, lélekre a leg-
ifjabbak közé tartozol. Tartson meg Isten soká ily ~atalnak intézetünk
díszére és valamennyiünk örömére 1.

A tanari kar ajándéka díszes ezüstkoszorú volt. Ezután az orsz.
izr. tanítóegyesület nevébenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsukást" Fülöp igen szép és hatalmas be-
szédben üdvözölte a jubilánst, az Eötvös alap nevében pedig Péterffy

. Sándor a nála szokott kiváló ékesszólással, Schz"chtanz Armzn tanár a
volt növendékek nevében szólott, szintén zajos tapsokat aratva. A mos-
tani növendékek egy szép ezüstkehely kíséretében adták át üdvözletü-
ket, végül az ünnepelt tanár tisztelői két igen szép művű ezüst karos
gyertyatartót nyujtottak át Mendl Lajosnak.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző ünnepe visszhangot keltett távol vidéken is, arra
vall az üdvözlő levelek és sürgönyök azon tömege, mely ez alkalom-
ból az igazgatóhoz érkezett. KIlenczvenötre rúg a száma a hitközségele-
nek, testületeknek, magánosoknak, kik ez ünnepről ily módon megem-
lékeztek. A társintézetek közül a következők emlékeztek 'meg az ünneplő
képzőről: áll. tanítóképző Baja, áll. elemi és polgári tk. Budapest, áll.
polgári tanítónóképző Budapest, áll. elemi tanítönöképző Budapet, áll.
tk. Igló, ev. ref. tk. Nagykőrös, áll. tanítönöképző Pozsony, Szt. Orsolya-
rendű tanítónóképző Pozsony, áll. tk. Sárospatak és áll. tanÍtónőképző
Szabadka. Még a külföldről is érkeztek adreszszek és sürgönyök, Így a
berlini, bécsi és boroszlói rabbi-serninariumoktól, utóbbi sürgönye «éljen
a tanítókar» magyar szavakkal végződik.

Az esti banket már nem tartozott a hivatalos programmhoz, azért
csak röviden megjegyezzük, hogy szamos előkelőségén kívül - csak
dr. Verédyt, Péterffyt, Schweig ert és Wahrrnannt említjük - részt vet-
tek azon sokan, leginkább a tanári és tanítói karból; jelen volt Mendl
tanár családja is és a társaság sokáig győzte hivatalos és nem hivata-
los szóval és jő kedvvel. m.
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Magyar Tanltók6pzö. 39edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n ító k é p z ő - in t é z e t e k ig a z g a tá s a * .

Nagy László szerkesztőnk a tanítóképzést illetőleg törvény javaslat-
tervezetet készített, a melynek 3. fejezete a «tanári testület és igaz-
gatás» czinjet viseli. (L. M. Tanítóképző 1897. 1. f. 7. 1.)

A mint ebből a fejezetből látom, Nagy L. törvénybe akarja igtatni - ,
a tanári testület feladatát, tagjainak számát, képesítését, alkalmazását,
a tanárok heti óráinak számát, a tanári testület felelősségének körét,
a tagok kötelességeit, az igazgató különös kötelességeit, az igazgató
alkalmazásának módját és a tanárok áthelyezésének jogi föltételeit.

Nem feladatom azt vizsgál ni, vajjon ez a fejezet nem foglal-e
sokat avagy keveset a törvény keretébe, csupán azt nézem, a mit az
igazgatásról mond, Erre nézve az 1. pont kimondja, hogy a tanító-
képző-intézet a tanári testület közvetlen vezetése alatt áll. A 2. pont
azt mondja, hogy az intézetben az igazgató val együtt legalább 8 ren-
des tanár alkalmazandó. Az 5. pont szerint az igazgató legfeljebb heti
IO órára kötelezhető. A 6. pont azt akarja, hogy az intézet paeda-
gógiai ügyeiért a tanári testület, saját szakmájukban az egyes tanárok,
az anyagi ügyekért pedig az igazgató legyenek felelősek. A 7. pont
az igazgatóról ezeket mondja: »A tanári testület élén az igazgató van
s mint ilyen:DCBAa ) gondoskodik az intézetre vonatkozó törvények és ren-
deletek végrehajtásáról; b ) a testület gyűlésein elnököl s a hozott hatá-
rozatokat végrehajtja vagy végrehajtásukat ellenőrzi; c ) a tanítói tes-
tület működését ellenőrzi;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti) az irodai ügyeket vezeti; e) képviseli az
intézetet a hatóságokkal és közönséggel szernben.« A 8. pont szerint
- az igazgatót a tanári testület hármas, kijelölése alapján a vallás- és
közoktatási miniszter előterjesztésére O felsége a király nevezi ki.«

A tájékozódás kedvéért helyén való lesz mindjárt itt elsorolnunk
azokat a Nagy L. tervesetétől különböző intézkedéseket. a melyek a
képző-intézetek igazgatásáról 1887-ben kiadott miniszteri szabályren-
deletbe foglalvák. Ez az igazgatást, vezetést az igazgatóra és az igaz-
gató-tanácsra bízza. Az igazgató az intézet erkölcsi és szellemi összes
ügyeit vezeti, őrzi s ezek iránt felelős. Az órarendet az igazgató ké-
szíti s nem - mint Nagy L. szerint - a tanári testület. Az intézet
épületére, fölszerelésére. minden ingóságára felügyel s ezekről az ille-
tőket számoltatja ; Nagy L. az intézet paedagógiai fölszerelésére való
felügyeletet a tanári testületre bízza. Az igazgató heti 12- 18 órát
tanít; 3 napi szabad időt s kirándulásokra két napot adhat; a tanárok
esetleges, rövid ideig tartó helyettesítéséről gondoskodík. A szolga-
személyzet közvetlenül az igazgató rendelkezése alatt áll. - Az igaz-
gató-tanács felügyel a törvény és rendeletek végrehajtására, az igaz-
gató és tanárok rnűködésére s a növendékek magaviseletére és elő-
menetelére. A 'gazdasagi ügyeket kormányozza, a jótéteményeket -
miniszteri jóváhagyás mellett - .kiosztja ; költségvetést készít és a
képző-intézet állapotáról évről-évre jelentést terjeszt a miniszter elé.
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Nagy L. szerint a jótéteményeket a tanári testület osztja ki s ezt a
határozatot a képző-int. országos felügyelő hagyja jóvá.

Ebből az összeállításból azonnal szembeötlik, hogy Nagy L. ter-
vezete az igazgató-tanácsot egészen mellőzi, eltörli, az igazgató hatás-
körét megszorítja és hogya vezetés, igazgatás köréből egyes részleteket
kiemel, másokat meg sem említ.

Az igazgató-tanács eltörlése ellen alig fog szót emelni valaki. De
vajjon nem nézzük-e az igazgató-tanácsot az érdekeltek nagyon' is
subjectiv érzelmeivel? Vajjon látjuk-e az igazgató-tanácsban a nem
szakértő ellenőrző és vizsgáló közeg s az adrninistrálast nehezítő ható-
ság mellett azt a tényezőt is, a mely humanisztikus téren sokat érhet
és azt az autonom-testületet is, a mely az intézetet fölfelé önállóbbá
teheti, saját körében pedig a társadalom számottevő tagjaival nemesebb
érdekszálakkal egybekapcsolja? Nem azért kérdezem, hogy az igazgató·
tanács föntartása mellett akarjak érvet kovácsolni. Nem 1. A mai tanári
karok igazgató-tanács nélkül is képesek arra, hogy intézetük érdekében
a társadalmat tevékenységre birják. Lényegesebb előttem az utalás
arra, hogy az igazgatö-tanács eltörlésével bizonyos önkormányzati jogok
elpusztulnának, holott úgy az intézetnek, mint a tanári karnak érdeke
követeli, hogy azok megmaradjanak s a tauári kar kezébe tétessen ek
le. Ilyen jog pl. az egyes tanárok működéséről, az intézet állapotáról
szólő jelentés, az intézet költségvetésének elkészítése és - hogy többet
ne említsek - halasztást nem tűrő esetekben a rögtön való intézkedés
joga. utólagos jóváhagyás mellett.

Az igazgató-tanácsot eltörölhetjuk tehát, de erősítsük aztán a
tanári testületet Igen, a tanári testületet és ne az igazgatót. Ha az
igazgató nyer jogokat. igazgató és tanári testület csak élesebben el-
válik egymástól, holott nekik az intézet összes paedagógiai ügyeiben
egyeknek kell lenniök. Az igazgatónak sok joga könnyen merő ellen-
őrré, zsandárrá teszi az igazgatót, a kitől tartani kell, mert nem tud-
hat juk soha, mikor bök oldalba; holott az igazgatónak atyai irányító-
nak, útmutatónak, a nemes hagyományok megőrzőjének és átszállítója-
nak, tanár és' növendék előtt tisztelt, szeretett egyénnek kell lennie.
Mindennapi tapasztalat az is, hogy minél több intézkedési, kormányzási
joga van az igazgatónak, ez annál könnyebben és gyakrabban összetűz
tanártársaival és előljáróival egyiránt. És emberíleg nagyon érthető,
hogy úgy a tanárok, mint az előljárók könnyebbnek tartják »elbánni«
egy emberrel: az igazgatóval, mint tartanák - egy testülettel. Hogy
példát mondjak: abból a szépen czirkalmazott jogból ~ a melylyel
mi igazgatók szeretünk kérked ni is - hogy s az igazgató az intézet
erkölcsi és szellemi ügyeit vezeti, őrzi és ezek iránt felelős" következik,
hogy az igazgató mindenben intézkedik, korrigál sekkor - egyéb
bajt nem tekintvén, - a tanárok szemében zsarnok, a ki azokat örökös
torzsalkodásra készti; a torzsalkodók aztán minden kicsinyes dologban
a felsőbb hatósághoz futnak. a honnan - titkon ugyan, mert elv, hogy
:tmindig a rangban elsöbbnek van igazac - legelőbb is az igazgató
kap orrot, miért nem okos és tapintatos az ügyek vezetésében. Most
aztán az igazgató okos és tapintatos lesz, akkor meg hiba eshetik itt-



571

ott, mert hát nem minden tanár-természet veszi komolyan a kollegialis
intést, némelyik tán még s az örege gyöngeségének tudja ezt be s
-ekkor természetesen megint csak az igazgatót ütik felülről, mert ő a
felelős. Ha itt- ott van is az itt mondottakban tulzás, - igazgató és
tanár elismeri, hogy van benne igazság is, (noha ez az igazság leg-
alább. mi szerintünk, igazgatók szerint) - csak kivételeket jellemez. -
Hát én - egyénileg - azt tartom, hogy az intézetek nemes verse-
nyében győz az az intézet, a melynek élén olyan igazgató áll, a kit
az egész tanári-kar nemcsak tisztel és szeret, hanem hűségesen követ
is, mert önként és szívesen hódol paedagógiai elveinek, tapintatának.
-egyéni és társadalmi erényeinek; - de hát jól tudom, hogy ilyenné
·egy igazgatót, sem tesz semmiféle törvény, rendelet és bármilyen nagy
jogkör sem. Es ez a tudásom az oka, hogy az igazgatók jogkörének
-oly an megszorítását, mint a minő a Nagy L. tervezerében van, helyes-
nek tartom. Sőt még tovább megyek Nagy Lászlónál. Nem szeretnék
-engedni semmit abból, hogy a tanári testület az önkormányzat bizo-
nyos jogkörévei rendelkezzék; törvényileg megszabott hatáskörében
mint autonom-testület szervezkedjék és intéz kedjék. Az igazgatót, mint
-elnökét önmaga válaszsza 4-4 évre; az igazgató ne is legyen egyéb,
mint elnöke a testületnek, a melyet kifelé képvisel, a melynek hatá-
rozatait. végrehajtja, a melytől kisebb-nagyobb jogokat nyerhet s a
melynek felelős. A felsőbbségnek, a miniszternek ellenőre és felügyelője
az intézetet és tanári kart illetőleg ue az igazgató legyenihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t
hanem a

tanítóképző -intéz etek felügyelője. Igy az intézet vezetése, igazgatása,
szellemi, erkölcsi, anyagi ügyeinek intézése a tanári testületé, amely
egyénileg és együttesen felelős az intézet összes ügyeiért. A tanári
testület az elnöki jogokon kívül megbízza az igazgatót a határozatok
végrehajtásával s a végrehajtás ellenőrzésével, a halasztást nem tűrő,
avagy nem elvi fontosságú felsőbb rendeletek végrehajtásával, az intézet
képviselésével, a halasztást nem tűrő iskolai fegyelmi ügyek némelyi-
kének az osztályfő meghalJgatásával történő elintézésével, a tanárok
működésének ellenőrzésévei s a szolgaszemélyzetet illetőleg közvetlen
rendelkezéssel, Az irodai ügyeket, a pénztár kezelését, az intézet min-
dennemű vagyonának gondozását a tanári kar jegyzőjére. az internátus
közvetlen vezetését elvileg feltétlenül az igazgatóra s abban az esetben,
ha ő munkával meg van terhelve, az internátust vezető tanarra bíznám
s ekkor ezekben az ügyekben az igazgató csak felügyelő volna, itt is
elnöki jogait gyakorolná. Az igazgató mindeme munkájában a tanári
karnak felelős s jelentést csakis a tanári karn ak tesz és tehet. - A
felsőbbséggel szemben az igazgató annyiban felelős, mint minden más
tanár, t. i. hogy a rábízottakat pontosan, híven teljesíri-e vagy sem?
- Az igazgatónak elnöki joga és kötelessége volna: a testületnek
gyűlésre hívása s a gyűlés vezetése, a felsőbb rendeletek előterjesztése,
az intézet egy-egy .havi állapotáról szóló jelentésének bemutatása,
egyenlő szavazatok esetén a döntés; mint elnök, a növendékek kisebb
fegyelmi ügyeiben, ha azokat a tanár eléje terjeszti, felsőbb' fórumként
ítél; a tanárok közt, avagy a tanárok és szülék közt fölmerülő surlő-
dásokban egyeztet, ítél, hogy minden apró-cseprő ügy a tanári testület

39·
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elé ne kerüljön; ő az ellentétek kiegyenHtője, a békebíró, a tanácsadó,
a követésre méltő »primus inter pares.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«

Az igazgatás ilyetén szervezése ellen a tanárok nem tehetnek ki-
fogást; ők így mentve volnának az igazgatói -zsarnokságtól«, nem ije-
deznének a s relatióktöl« és vissza volnának adva az 'intézetnek és ön-
maguknak. - Az igazgatók is örömmel fogadhatnák ezt a szervezetet,
a mely tág teret nyit egyéniségük teljes érvényesítésének samely a
maga alkotmányosságával próbára." teszi erejöket, de igaz becsülést
szerez számukra. Voltaképpen az a szervezet nem volna más, mint
általánosítása és törvényessé tevése az igazgatás ama módjának, a me-
lyet az igazgatóknak - szabad talán mondanom - legnagyobb része
ma is követ. Az irodai, gazdai, internátus-vezetői teendők közvetlen
végezese alól fölmentve: az igazgató valóban elnök, első tanár lehetne,
a ki az összes' pedagógiai ügyek egységes, harmonikus elintézéset biz-
tosítaná, példájával, tanácsaival és tudásával irányíthatna és javíthatna
s az intézet szellemi és erkölcsi ügyeiben mindazt, a mi egyéniségében
jő és nemes, érvényesíthetné. De nem volna irányító hatása alól kivéve -
az intézetnek egyetlen ügye sern.. tehát az irodai, a gazdasági, az inter-
nátusi ügy sem; esze, szive és keze ott volna, mint felügyelőé, mint
elnöké ezekben is; és kell is, hogy ott legyen, mert nincs az intézet-
nek egyetlen olyan ügye sem, a mely az intézet egységes pedagógiai
vezetésére közömbösen hatna, annak érdekéből mellőzhető lehetne.

Természetes, hogy a tanári kar jegyzője és az internátus vezetője
teendőikért épúgy, mint az igazgató, részint kevesebb óraszámmal volná-
nak megterhelve, részint bizonyos külön díjban részesülnének s őket ugyan-
csak a tanári kar választaná 4-4 évre, de mindig ujra megválaszthatva.

Mit köszönhet ne az intézet annak, ha tanári testülete autonomikus
hatáskörrel birna, ha az intézet összes ügyeibe az egész tanári kar be-
folyna, ha az intézet vezetése nem volna egyéb, mint a tanári testü-
letben közösen alkotott, érlelt és melengetett eszmék, meg tisztított
nézetek, minden tanárnak lelkéhez, szivéhez forott gondolatok és esz-
mények megvalósítása: azt fölösleges volna rajzolnom. Mekkora külörnb-
ség van a parancsszót teljesítő kis gyermek és a közösség izzó kohó-
jában támadt, tisztult, egységessé tett és erősbült. saját belátását, érzelmeit
követő felnőtt tettei között: azt sem kell részletesen festenem. Míg a.
mai szervezet mellett az intézethez teljes érdekeltség csak az igazgatót.
fűzi, addig a vázolt szervezet szerint az egész tanári kar teljes érdekelt-
ségét élvezn é az intézets hogy mit, mennyit köszönhetne ennek: azt
is könnyen belátja mindenki.

De, ha az igazgató nem volna kinevezett főnök, nem volna köz-
vetlen előljáró, nem volna a felsőbbségnek megbizottja, képviselője:.
nem válnék-e nagyon' élessé a tanári kar és a felsőbbség közt szükség
szerint létező viszony, nem lenne-e túlságosan ellenzékivé az intézeti
szellem s nem tenné-é az országos törvények, rendeletek s a felsőbbség
legbölcsebb intézkedéseinek végrehajtását kétségessé, lehetetlenné az.
anarchia? Nem, mert az önkormányzat nem volna korlátlan; nem, mert
az autonomikus jogokkal élő tanári kar egészében és tagjaiban egyiránt
felelős; nem, mert a külön szervezendő tanítóképző-intézeti felügyelet
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a maga közvetlen s a mainál sokkal gyakoribb ellenőrzésévei és az
intézet összes ügyeit a jegyzőkönyvekből tökéletesen látó szemével a
bajokat esirájukban fölfedezhetné és azok keletkezésének elejét vehetné ;
és végül nem, mert a tanári karok első sorban nem másoknak, hanem
önmaguknak nevelői.

Az igazgatók esetleges, a mainálgyakoribb változása mitsern árthatna
ott, a hol az intézet szellemi, erkölcsi hagyományait egy egész tanárikar őrizi.

•Az igazgató, ha csupán elnök és nem mint ma, főnök is, talán
kevésbbé érvényesíthetné helyes nézeteit, kevésbbé biztosíthatná az inté-
zet pedagógiai egységességét ,az alkotmányos kormányzat mellett, mint
jelenlegi főnöki jogkörévei ? Ugy tudom, hogy nem. A mai szervezet
mellett is alkotmányosan kormányzott a legtöbb íntézetünk, mert igaz-
gató és tanár belátja. hogy parancsszóra elvethető a mag, de az csak
akkor kél ki és akkor fejlődik s hozza meg gyümölcseit, ha nem az
erőszak rombolásra késztő hatalma, hanem a szeretetnek, az együttes
hatás érzetének, a közös tudatnak gondos keze ápolja, növeli azt.

Ma, ha valamely ik tanár ellen súlyos kifogások emelhetők, az
igazgató több-kevesebb és többé-kevésbbé helyes, titkos módokon tör-
tént utánajárással elérheti, hogy az illető tanártói az intézet megmene-
kül. Hát én merem állítani, hogy egy-egy intézet felvirágzásának nincs
hatalmasabb tényezője, mint az egyetértés, a czélok és eszközök közössége
a tanárok és az igazgató között; állítom, hogy minden intézet tökéletesebb
volna, ha tanári karát, egy-egy kiváló igazgató azokból az emberekből
választhatna egybe, a kik őt kiegészítik. a kik vele egyirányban, egysége-
sen, vállvetve munkálkodnak. Hanem tudom ám azt is, hogy a mai kineve-
zési rendszer a maga kinevezésével éppen a voltaképpeni igazgatásban,
a pedagógiai irányításban, a nevelői tapintatban gyengébb embereket
is odaültetheti az igazgató zsandári, irnoki és gondnoki székébe; tudom,
hogy nincs hatalmunkban ma sem kiválogatni intézetünk tanárait azok
közül, a kikkel együtt a lehető legjobb eredménynyel működhetnénk.
Es tudom, hogy a mai rendszernek eme fogyatkozásai mellett megvan
az a kegyetlen ódiuma, a mely alappal vagy enélkül mindazokra az
igazgatókra hárul és mindazok legjobb törekvéseit is akadályozza, a
kik egy-egy tanárnak elmozdításában részesek. Hiába, legjobb az egye-
nes út, Az egyenes út pedig, amelyben én föltétlenül bízom, az, hogy
a tanári kar, ha akár-saját tapasztalata, akár elnökének őszinte előadásából
azt látja, hogy egyik-másik tagja az intézet érdekeit veszélyezteti,-
ettől a tagtól megszabaduI. Ehhez ugyan nyíltság és őszinteség kell,
a mi ma a «kényesnek s nevezett ügyekben épen nem szokásos, de a
mi határozottan becsülést, tiszteletet szerez és nem bujkáló, sok jót
tönkretevő gyanút, áskálódást, jólrosszúl takart haragot, bosszút és a
tanítványok közt is elterjedő mételyt. S ha a tanári karban talán csa-
lódnánk, a jegyzőkönyv és saját tapasztalatai alapján megteszi a kellő
intézkedést a felügyelő, illetőleg a felsőbb hatóság.

Ezek után az ig azg atásra vonatkozó nézeteimct röviden a követ-
kezőkben fog'lalom össze:

Az intézet a tanári testület közvetlen vezetése alatt áll. A tanító-
képző-intézetben legalább 9 rendes tanár alkalmazandó.
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Az intézet összes ügyeiért a tanári testület felelős, saját szakmájában

és a külön rája bízott teendőkre nézve a testület minden egyes tagja felelős.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanári testület 4-4 évre választ egy igazgatót, egy jegyzőt és

- ha szükséges - egy internátus- felügyelőt. 4vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév multán mindenik
ujra választható. Mindhárom heti 14-14 óránál többre nem kőtelez-
hető. Mindhárom a rendes tanári fizetésen kívül külön díjazásban részesül.

Az igazgató a tanári testület elnöke s mint ilyen: 1. gondoskodik
az intézetre vonatkozó törvények, rendeletek végrehajtásáról és - rend-
szerint - vezeti az internátus ügyeit; 2. a. testület gyűlésein elnököl
s a hozott határozatokat végrehajtja, vagy végrehajtásukat ellenőrzi;
3. az egyes tanárok, a jegyző és az internátus-felügyelő működésére
felügyel; 4. képviseli az intézetet a hatósággal és közönséggel szem-
ben; 5. három napi szabadidőt s tanulmányi kirándulosokra két napot
adhat egy' egy iskolai évben; 6. a tanárok esetleges, legfölebb 6 napig
tartó helyettesítéséről gondoskodik; 7. a szolgaszemélyzet az ő fő ren-
delkezése alatt áll; 8. halaszthatatlan, nemDCBAe lv i fontosságú ügyekben
rögtön intézkedik; 9. az intézet összes ügyeire vonatkozó nézeteit, tapasz-
talatait a tanári testület elé terjeszti s teendőiről elso sorban ennek felelős.

A jegyző a jegyzőkönyveket vezeti .. a intézet összes irodai mun-
káit végezi; minden kiadvány (a jelentések, fölterjesztések is) a tanári
kar határozatából és nevében, az igazgató és jegyző aláírásával készí-
tendő el. Az intézet gazdai (gondnoki) teendőit végezi.

Az internátus-felügyelő - rendszerint az igazgató - az internátus
belső ügyeit intézi.

A tanári testület az intézet összes ügyeinek vezetője; kiváló teen-
dői az előbb elsoroltakon kívül: az intézet pedagógiai irányának, a
tanítás egységességének, a rendtartásnak, a fegyelmezés módozatainak
megállapítása, a tanítás-tárgyak elosztása, az órarend megállapítása, a
könyvtár és szertár őreinek megválasztása, az intézet költségvetésének
elkészítése, a növendékek segélyezésének megállapítása, az évi jelen-
tések elkészítése, a szülők és tanárok s az egyes tanárok közt föl-
merülhető surlódások esetében első fokon való ítélkezés. Természetes,
hogy ez ügyek legnagyobb részében a tanítóképző-intézeti felügyelő,
kisebb részében a miniszterium jóváhagyása szükséges.

Mindez főbb vonalaiban megegyezik Nagy L. javaslatával; a mik-
ben eltér, azokat az önkormányzat következetes megvalósítása s az
igazgató súlyos feladatainak megosztása tette szükségessé.

Ezekből il. pontozatokból. mi vétessék föl a törvénybe s mi maradjon
a szabályrendelet keretében: azt a m, t. választmány bölcseségére bízom.

A midőn pontozataimat a m. t. választmány szíves jóakaratába
ajánlom, csupán rámutatok arra a tényre, milyen nehéz egy oly élő és
és rendkívül összetett szervezetet, mint az iskola, §-okkal vezetni, igaz-
gatni és hogy mennyi függ itt a vezető egyének latőkörétől, tudásától,
tapintatától, n.evelői művészetétől és egyéni és társadalmi erényeitől !

Ne várjunk mindent semmiféle szervezettől, semmiféle §-tól sem, mert
. bizonyosan csalódunk; ellenben bármily értékes is a keretek helyes
megállapítása: mindent egyedül a tanári testülettől várhatunk 1

Peres Sándor.



575edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n ító k é p z ő ta n á r o k képesítése.
- Adatok azihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü g y multjáb61. -

Azon nevezetes alkalomból, hogy a vallás- és közoktatásügyi
miniszter elrendelte, hogy a tanítóképző tanárjelöltek egyetemi elö-.
adásokat hallgassanak s ez a körülmény a tanítóképző tanárok képesí-
tésének ügyét aktuálissá tette: Gyertyánffy István úr, a Paedagogium
igazgatója, a tanítóképző tanárok egyesülete elnökségének átküldött
nehány, a tanítóképző tanárok képesítése történetére vonatkozó okmányt
tudomásvétel és esetleges felhasználás végett. Az okmányokat az elnök-
ség a választmánynak október 25-én tartott választmanyi ülésén mutatta
be. A választmány köszönettel vett <tudomást az okmányokról és el-
határozta, hogy azok, mint becses és tájékoztató történeti adalékok,
egész terjedelmükben vagy bő kivonatban a Magyar Tanítóképzőben
közzéteendők. A t. választmány határozatának ezennel eleget teszünk ...

1 A beküldött két okmány közül az egyik. a régibbkeletű. nem
egyéb, mint avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPaedagogium tanártestületének a tanárképesítésre vonatkozó
javasla ta , a mely meg I889-ben készült és terjesztetett fel. a miniszter-
hez. E javaslat most kerül először nyilvánosságra.

Il A másik javaslat pedig I895. október havában készült az
Orsz. Közoktatási Tanács számára. Ugyanis az ekkor feloszlóban levő
tanács a tanítóképző tanárok képesítésével foglalkozott s egy albizott-
ságot küldött ki vizsgálati tervezet készítésére. Az albizottság előadója
Gyertyánjjy István volt, a ki az alább közölt pontokat elkészftvén, az
albizottság azokat tárgyalta és elfogadta. .

1

I. §. A tanítóképző tanári vizsgálatok megtartásának idejét és
helyét a nmt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr időről időre álla-
pítja meg.

2. §. A tanítóképző tanári vizsgálatokra bocsáttatnak :DCBA
a ) Azon tanítóképző tanárjelöltek, kik az egy-, esetleg kétéves

tanfolyam sikeres elvégzése után az illető intézeti tanárkar által' a
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek e vizsgálatokra leendő
bocsáttatás czéljából ajánltatnak.

b ) A középiskolai vagy bármi másnemű qualificatio alapján ki-
nevezendő állami képzőintézeti tanárok ezentúl szintén köteleztetni fog-
nak a tanítóképző tanári vizsgálat letevésére.

3. §. A vizsgálat letehetése iránt beadandó folyamodványukban.
világosan kiteendő, hogy mely tantárgyakból akar az illető megvizsgál-
tatni. A képzőintézeti tanárjelöltek folyamodványaikat mindig az illető
intézet igazgatójához nyujtják' be s ugyanazon úton értesíttetnek a
vallás- és közoktatásügyi miniszterium ebbeli folyamodványaikra vonat-
kozó határozata. felől.

A már alkalmazott, de vizsgálatra kötelezett tanítóképző tanárok
saját intézeti igazgatóságuk útján már egy félévvel a szóbeli vizsgálat
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kitűzött határideje előtt kötelesek eziránti folyamodványaikat a m. kir,
vallás- és ~özoktatásügyiminiszteriumhoz benyujtaoi.

4. §. A tanítóképző tanári vizsgáló bizottság áll:DCBA
a ) A vallás- és közoktatásügyi miniszterium népoktatási osztályá-

nak mindenkori főnökéből, ki egyúttal e bizottság elnöke és ugyanezen
ügyosztálynak egy más, a vallás- és közoktatásügyi miniszter által ki-
nevez endő tagjából, ki e bizottságban a jegyzői tisztet teljesíti;

b ) a budapesti kir. tanfelügyelőből;
e ) a tanítóképző tanárképzéssel megbízott intézetek igazgatóiból

és szaktanáraiból.

5. §. A vizsgálat tárgyait fos az azokból megkívántató képességet
illetőleg a tanítóképző tanári tanfolyam tanterve az irányadó.

6. §. A vizsgálat áll:
a ) házi írásbeli dolgozatból ;
b ) zárthelyi írásbeli dolgozatból ;
e ) szóbeli vizsgálatból és

. d ) gyakorlati tanításokból.

7. §. Házi dolgozatul a tanítóképző tanárjelöltekre nézve a vég-
zett tanfolyamban a tanterv alapján készített nevelés- és szaktudományi
dolgozatok fogadhatók el.

Ezek a bizotJ:ság első gyűlésében fognak bemutattatni; osztály.
zatuk felett az egész bizottság dönt.

A vizsgálatra kötelezett tanítóképző tanárok a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterium által az illető tanárkarok javaslata alapján
megállapítandó és nekik megküldendő tételek felett házi dolgozatot
tartoznak készíteni.

E tételek kidolgozására három havi idő engedtetik. Az elkészített
dolgozatok pedig két héttel a szóbeli vizsgálatra kitűzött határidő előtt
küldendők be a tanítóképző tanárvizsgáló bizottság elnökéhez.

A vizsgálandó csak azon esetre bocsátható a zárthelyi vizsgálatra,
ha házi dolgoza ta a vizsgáló bizottság által kielégítőnek találtatott.

8. §. A zárthelyi dolgozat tételeit az intézeti igazgató és az illető
szaktanárok javaslatai alapján maga a vizsgáló bizottság állapítja meg.
A jelöltek e munkálatok kidolgozására megszakítás nélküllegfönnebb
négy órát fordíthatnak. A szaktanárok ügyelnek fel arra, hogy e
vizsgálaton semmiféle visszaélés elő ne fordulhasson. E munkálatok ered-
ménye felől az elnökség által meghatározandó időben azon szak tanár
referál, kinek szaktudománya körébe tartozott a tétel. Az osztályzatot
az egész vizsgáló bizottság állapítja meg.

9. §. A házi és zárthelyi irásbeli dolgozatok kielégítő eredmény-
nyel történt elvégzése után következik a szóbeli vizsgálat a vizsgáló
bizottság összes tagjainak jelenlétében.

A szóbeli vizsgálat főképen a tanítónevelés. az iskolai szervezet
és administratio, a hivatalos levelezés (correspondentia], kőnyv- és
számadásvezetés. az internatus és köztartás vezetés, a népiskola és nép-
nevelés czéljai, feladatai és eszközei főbb kérdéseire fog kiterjeszkedni.
Az egyes szaktudományokra a vizsgálat szintén kiterjesztendő; a bizott-
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-ság azonban a jelöltet a szaktudományi vizsgálat alól az illető tanári
kar ajánlata alapján fel is mentheti.

Azt, hogy az illető szaktudomány melyik részéből kérdeztessék
ki a vizsgálandó, mindig az elnök határozza meg.

Ha a vizsgálat a szaktudományokból részben vagy egészben el-
-engedtetik, akkor a tanári oklevélbe a jelöltnek polgári vagy közép-
iskolai tanári oklevelében lévő osztályzatai irandók be.

A tanítóképző tanárjelölteknek a fölmentés esetében évi szak-
tanulmányaik alapján a szaktanárok indokolt előterjesztésére s az egész
bizottság határozatából más - jobb vagy gyengébb - osztályzatok is
adhatok.

10. §. Hogy a tanítóképző tanári vizsgálaton a szaktárgyak minő
csoportosítása kívántatik meg, arra nézve a tanítóképző tanári tanfolyam
tanterve az irányadó.

A tantárgyak netalán szükségesnek itéltihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b csoportosítása felett
a vizsgáló bizottság minden alkalommal tanácskozik, s ha e téren vál-
toztatasokat lát szükségeseknek, ez iránt a vallas- és közoktatásügyi
miniszternek javaslatokat tesz. A miniszter által elrendelendő változ-
tatások szerint módosul a tanítóképző tanárjelöltek tanfolyamának tan-
terve is.

I 1. §. A szóbeli vizsgálaton csupán azon szaktudományok alól
lehet a fölmentésnek helye, a melyekből az illető vizsgálandóknak
polgári avagy középiskolai tanári oklevelukben legalább is jó osztály-
zatuk van. '

12. §. A sikerrel letett írás- és szőbeli vizsgálat ok után következ-
nek a próbatanítások, még pedig úgy az elemi tanitóképzőben, mint a
gyakorlo népiskolában.

A tanítási tételek egy nappal előbb adatnak ki.
A képzőben tartandó próbatanítás tervezetét írásban kell kidol-

gozni; a tanításnak egy egész órát kell igénybe venni.
A gyakorló elemi iskolában az egy tanítóval biró osztatlan nép-

iskolák tanterve szerint szintén egy egész órán át kell az intézeti
(gyakorlóiskolai) óraterv szerint az illető osztályokat tanítani és foglal-
koztatni.

A tanítóképzőben tartandó próbatanításon a tanítandó tantárgy
tanítóképző szaktanára, il gyakorló elemi iskolain pedig az elemi gyakorló-
iskola tanítója szintén jelen vannak; s a tanítás eredményét megállapító
tanácskozmányban mindketten szavazattal birnak.

A tanítóképző tanárjelöltek e próbaelőadások alól úgy az elemi
tanítóképzőben, valamint annák gyakorlóiskolájában teljesített egész
évi tanításaik alapján az illető tanári kar ajánlatára föl is menthetők.

13. §. Az összes vizsgálat ok végeztével a vizsgáló bizottság összeül
s a tagok a jelöltekről vezetett jegyzékeiket egybevetik, mindegyik
jelölt osztályzatát, még pedig kétes esetekben szavazatilag, megállapít-
ják s hatarozatukat minden egyes jelölt neve után az anyakönyvben
összeállítják. A nőtanárjelöltek a tantárgyakra nézve mind elméletileg,
mind gyakorlatilag a férfitanítókhoz hasonlóan, azonban az illető nő-
tanárképzőí tanfolyam tanterve értelmében vizsgáltatnak meg.



Az anyakönyv rovatai a következők: Sorszám. Tanárjelölt neve;
Vallása. Születésének helye, ideje. Végzett tanulmányai. Melyik szak-
csoportból jelentkezett vizsgálatra ? Mily nyelven képes tanítani? A
képesítés ideje. Altalános osztályzata. Házi dolgozatának osztályzata,
Szóbeli elméleti vizsgálatának osztályzata, és pedig:

1. Mindenik szakcsoportra vonatkozólag:DCBA
a ) a bölcselet és neveléstudományi tárgyakból ;
b ) a gyakorlati tanító-nevelés kérdései köréből ;
c ) az iskola szervezés és a népoktatási intézetekre vonatkozó tör-

vények és szabályrendeletek köréből ;
d ) az iskolai administratió, nevezetesen az iroda-, a szám adás- és.

leltárvezetés, valamint az iskolai egészségügy köréből ;
e ) a tanítóképzésre vonatkozó szakirodalom ismeretéből.
II.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szakcsoportok szerint :

. a ) A nyelv és történettudományi szakcsoportnál:
1. magyar nyelv és irodalom;
2. nérnet nyelv és irodalom;
3. földrajz;
4. történelem és alkotmány tan ;
5. a tanítőképzőre, valamint az elemi népiskolára vonatkozó ide:

vágó szakirodalom ismerete.
b ) A mennyiségtan-természettudományi szakcsoportnál:
1. mennyiségtan;
2. természetrajz és mezei gazdaságtan;
.3. természet- és vegy tan ;
4. a tanítóképzőre, valamint a népiskolára vonatkozó szakiroda-

lom ismerete.
c ) A zenészéti szakcsoportnál:
1. zongora; 2. orgona; 3. ének; 4. összhangzattan ; 5. zenetörté-

nelem ; 6. zeneköltészet ;
14. §. Az oly jelöltnek, ki a követelményeknek kellően nem felelt

meg, a legközelebb tartandó tanítóképző tanár vizsgálat alkalmával a.
vizsgálatnak részben vagy egészben való ismétlése megengedhető.

15. §. A vizsgálóbizottság eljárásáról jegyzőkönyvet vezet, sennek
egy hiteles példányát az anyakönyvvel együtt a vizsgálat végeztével azon-
nal a vall. és közokt. minisztériumhoz fölterjeszti. A jegyzőkönyvek
eredeti példányai az illető intézetek irattáraiban helyezendők el.

16. §. Az oklevelet a bizottság minden tagja aláírja. Az oklevél
az illető tanítóképzői tanárképző pecsétjével erősíttetik meg.

17. §. A tanítóképző tanári oklevél bélyegmentes, de az ok.
levélért 20 frt díj fizetendő.

18. §. A vizsgáló bizottság tagjai az állampénztárból 5 frt napi!
díjban részesülnek.

II.

1. A vizsgáló bizottság jellegét illetőleg kimondandónak vélném,
hogy az valóban országos legyen. Tehát csak egy ily vizsgáló bizottság
lenne úgy az állami és nem állami intézetek, mint a tanító- és tanítőnő-



képzők tanárainak kép. vizsgálatára nézve. E bizottság megalakítását
illetőleg kívánatosnak tartanám most is, hogy elnöke a közoktatásügyi
kormány népoktatási ügyosztályának főnöke, esetleg a tanítóképzési
ügyek referense lenne. Ez különben nem oly lényeges. Fődolog, hogy
a bizottság okosan legyen megalkotva s legyen abban képviselve maga
a minisztérium, az egyetem, a tan felügyelők legkíválóbbjai közül valaki.
A vizsgálóbizottság zöme leginkább mégis a helybeli állami polgári
iskolai taníto- és tanítónőképzők tanári karából volna választandó.

2. Minthogy ez a vizsgálóbizottság oly elemekből lenne meg-
alakítva, hogy azok másnemű nagy és fontos elfoglaltságuk kővetkez-
tében az ilyen vizsgálatokkal túlságosan elfoglalhatók nem lennének:
ennélfogva gondoskodni kellene arról, hogya kellő előkészültség nél-
küli, szerencsepróbáló zavaros elemek valami módon Ieszűrettesenek,
E vizsgálatra bocsátandók lennének mindenek előtt a tanító(tanítónő)-
képző tanári (tanítónői) tanfolyamot bevégzett tanár(tanítónő)jelöltek,
mindaddig természetesen, a míg ez a tanfolyam lenn áll s a melynek
mint alapjában egészséges, életképes intézménynek már annyiszor sür-
getett kialakítására, továbbfejlesztésére legyen szabad ezúttal is fel-
hívnom az illeték es körök figyelmét. Ezenkívül a vizsgálatra leendő bo-
csattatás feltételéül a férfiaknál megkivánnám, hogy az illető vagy
középiskolai tanári vagy jeles polgári iskolai tanítói oklevéllel birjón.
A nőknél természetesen csak a jeles polgári iskolai tanítói oklevél
lehetne a vizsgálatra bocsáttatás előfeltétele. De itt kívánatosnak látnám
ezt a jogot egyelőre csak az állami polg. isk. tanítónőképző mellett
fennálló orsz. vizsgáló bizottság előtt képesítettekre terjeszteni ki.

3. A mi a vizsgálat tervezetének a részleteit illeti, ennek meg-
állapítása, úgy vélem, akkorra lenne hagyható, ha maga a vizsgálat
eszméje s annak itt előadott alapgondolatai elfogadhatóknak találtatná-
nak. Itt alapul szolgálhatna esetleg a budapesti állami Paedagogium
tanári kara által készített javaslat (Lásd fennebb. Szerk.), a me ly, úgy
hiszem, hogy a vizsgálat szervezetére vonatkozólag több egészséges,
életképes gondolatot foglal magában. Azt azonban szükségesnek látnám
már itt is kimondani, hogy amennyiben ez a vizsgálat az -egyes szak-
tudományokra is kiterjesztendő lenne, ez semmi esetre sem lehetne oly
természetű, mintha ez új vizsgálat akár a középiskolai, akár a polgári
iskolai tanári, illetőleg tanítói oklevélben foglalt tantárgyak tanulási
képesítésének akarna úgyszólván a felülbírálata lenni. Ezek a tanító-
képzői vizsgálatok az illető jelölt oklevelében foglalt szaktárgyakra tehát
csak annyiban volnának kiterj esztendők, a mennyiben azt atanítókép-
zők sajátiagos czéljai akár maga az ismeretanyag, akár annak metho-
dikai feldolgozása szempontjaból okvetlenül szükségessé teszik. A vizs-
gálati szabályzat részleteinek megállapitása azonban az alakítandö
cOrszágos tanítóképző tanárvizsgáló bizottságnak» lenne a feladata.'

4. Nem tartozik ugyan szorosan e tanácskozás hatáskörébe, de
a jó ügy érdekében lehetetlen elutasítanom magamtól azt a csábitóan
'kedvező alkalmat., hogy rámutassak iskolai organismusunk egy a
tanítóképző tanári qualificatio rendezetlenségével teljesen azonos nagy
fogyatkozására :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanfelügyelői á llás minősítésének a teljes hiányára .•

579.



Ezt illetőleg azonban csak annak a kijelentésére akarok itt szorítkozni,
hogy ezen a bajon is éppen oly rnódon lehetne és kellene segíteni,
mint a hogy azt itt a tanítóképző tanárokra vonatkozólag javasoltam.
Sőt kifejezést kell adnom abbeli meggyőződésem nek 'is, hogy az «Orszá-
-gos tanítóképző tanári vizsgáló bizottság» igen könnyen szervezhető
lenne oly rnódon, hogy az egyszersmind a tan felügyelői szakvizsgála-
tok feladatainak is megfelelhessen. A tanfelügyelőknek, úgy hiszem,
legalább is olyan minősítéssel kellene birniok, mint a minőt a képző-
mtézeti tanárokra nézve kívánunk.

A, tanítéképzésrőledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó ló tö r v é n y m ó d o s í t á s a .

- Testületek javaslatai. -

A B e s z t e r c z e -N a s z o d v á r m e g y e A lt . T a n ító e g y e s ü le t é n e k

ja v a s la ta i .

A tanítóképzésről szóló törvény módosítása tárgyában készített s
'hozzászólás czéljából megküldött javaslatot általános tanítóegyesületünk
tárgyalta s azt általánosságban helyesnek és az abban foglalt elveknek
mielőbbi megvalósitását óhajtandőnak tartja. A részletekre pedig -
azon megjegyzés előre bocsátása mellett, hogy a nem említett pontok-
hoz változatlanúl hozzá járúlunk - a következő észrevételeket van
-szerencsénk tisztelettel a Tekintetes Választmány elé terjeszteni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/. Sseroeeet. Okta tás és nevelés. 3-ik pont. A tantárgyak közé a
magyar nyelv mellé a magyar irodalom is fölveendő.

4. pont. ,A «Felvétel» I-SŐ pontja alatt körülirt javaslatunkhoz
képest az 5-ik (gyakorlati) évet a 4-ikre kivánjuk áthelyezni.

5· ik pont, Az oktatási nyelvre vonatkozó kedvezményt azon hatá-
rozott megszorltással tartjuk megadhatónak, hogya magyar irodalom,
a hazai történelem és a hazai földrajz bármely tanítóképzőben kizáró-
iag csak magyar nyelven tanítható.

8-ik pont. Ennél az a véleményünk, hogy az összes tanítóképző
intézetekben csak a vallás- és közokt. m. kir. miniszterium által enge-
délyezett "tankőnyvek legyenek használhatók.

9-ik pont. A kisdedóvóképző intézetekkel való szerves kapcsolatot
a jelenlegi viszonyok között nem tartjuk helyesnek, a tervezet javasolta
kisérletezés meg éppen nem való a törvénybe. Egységes képzés és

képesítés esetéri a dijazásnak is egyenlőnek kellene lennie, a mi pénz-
ügyi okokból kivihetetlen; másfelől az ővóképzés ilyen iránya a tanító-
képzés szinvonalának óhajtott és szükséges emelésenél csak czölönk
lenne. Bármennyire óhajtandó is, hogy az óvók minél teljesebb általános
és paedagogiai miveltséggel bírjanak: nem tagadható, hogy azok a
népiskolai gyakorlati tanítás és az ezzel összefüggő módszertan kiter-
jedt ismeretkörére semmi részben sincsenek ráutalva s így ebbeli készült-O
ségük gyakorlati czél nélkül való szellemi tőke lenne. Azután bizonyos'
kapaszkodási vágyakat is ébresztene ez a jelöltek között, a mennyiben



egyenlő képesítéssel mégis csak inkább óhajtana mindenki tanító, mint,
óvő lenni.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ro -ik pont. A gyakorló iskolára nézve nem tartjuk helyesnek,
hogy az teljesen osztott népiskola legyen, mert az országban legkevesebb
az osztott iskola; hanem azt óhajt juk, hogy mind. a tanító, mind a tanító-
nőképző intézeteknél osztatlan, vegyes iskola állíttassék fel; legfölebb
az lenne keresztűlviendő, hogy az I-IV . osztályt egy tanító, az V-V I.

osztályt más tanító vezesse. Tehát két ta n íto s gyakorló-iskolák szer-
veztetnének, mert a tényleges viszonyoknak ez lenne a leginkább meg-
felelő.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. Felvéte/. Az I-SŐ pontnal kimondandónak tartjuk, hogya tanító-
képző-intézetekbe csak olyan növendékek vehetők fel, kik a polgári
vagy középiskola 6 osztályát végezték s ily elő képzettségű növendé-
kekkel a négy évi tanfolyamból a 4-ik év legyen a teljesen gyakorlati,
hogy a tanítójelöltek a tanítási gyakorlatokban és gazdasági ismeretek-
ben a szükséges készséget elsajátíthassák. Elismerjük, hogy így egy
ifjúnak 12 évi tanulásába kerül, hogy tanítóvá lehessen - a mi talán
soknak látszik - de a tanítóság anyagi helyzetének' a közeljövőben,
remélhető emelkedése, és a kor szellemével való haladás szükségessé
teszik a mívelt, képzett és hivatásuk magaslatán álló tanítók képzését ..

A gyakorlati évaképzőkben volna eltöltendő. Ezen gyakorlati
évvel kapcsolatban a nézetek egyesületünk tagjai között elágaztak ~
nyomós érvek szólanak a mellett, hogy ezen gyakorlati év valamely
jól szervezett és a kir. tanfelügyelók által ajánlott iskolánál is eltölt-
hető legyen.

z-ik pont. A felvételi vizsgálat a magyar nyelvre, illetőleg a
magyar beszédben való jártasságra nézve csupán a nem magyar ajkú
növendékekre terjesztendő ki. .

3-ik pont. Erre nézve az az óhajtásunk, hogy a felvételt kizárólag
a tanári testület eszközölje.

A 4-ik pont így volna módosítandó : «Azok kik a kisdedóvö-
képzőben oklevelet nyertek, felvehetők a tanítóképzők harmadik év-
folyarnára. ha a tantárgy külöm bözetből vizsgálatot tesznek.» Ezen
pont többi részét az I-SŐ pontban foglalt javaslat alapján mellőzendő-
nek tartjuk. . :DCBA

I l f Tanárt' testület és igazgatás. A képzőintézeti tanárok képesí-
tését illetőleg kimondandó lenne, vhogy a paedagógia és módszertan,
tanára, valamint a gyakorló-iskola tanítója is megfelelő magasabb ké-
pesítésén kívül elemi népiskolai tanítói oklevéllel is birjon s az utóbbi
legalább 5 évi. megfelelő gyakorlatt működést tudjon felmutatni.

IV. Fe/ügyelet. A I. felügyeletre nézve az az óhajunk. hogya.
tanítóképzők továbbra is a kir. tan felügyelők alatt maradjanak, az.
eddigi módozatok szerint.

A vezetés és haladás egységes szellemben való irányítása czéljá-
ból azonban szükségesnek, de azután elegendőnek is tartjuk, hogy
5 évről 5 évre terjedő megbizással a hazai összes tanító és tanítónó-
képzők 1---,1 miniszteri biztos főfelügyelete alá helyeztessenek. A ter-
vezet ide vonatkozó szakaszai ilyen értelemben lennének mődosítandók;



3. b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApont A tanítőképesítésre nézve azt javasoljuk, hogy ez csakis
az egész országra nézve egységesen szervezett állami bizottság előtt
és pedig a képző-intézet elvégzése után azonnal legyen megszerezhető,
-illetőleg megszerzendő, hogy a tanítójelöltek oklevél nélkül az életbe
ki ne lépjenek. .

Azon megtisztelő bizalomért, hogy a Tekintetes Választmánya
tervezetre vonatkozó nézeteinket kikérni szives volt, őszinte köszöne-

tűnket nyilvánítva: igénytelen javaslatainkat nagybecsü figyelmükbe
ajánljuk.

Besetercee, 1897. november hó ő-án.

Mz'h.á ly Gábor,

egyI. főjegyz5.

Benedek János,

egyI. elnök.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z a r a d i á l la m i k é p z ő ta n á r i ~arának j a v a s la ta i .

Az aradi állami tanítóképző-intézet tanári karának az a meggyőző-
dése" hogya magyar nemzeti állam gyors és te 'jes kiépítése szükségessé

- teszi a közoktatás teljes államosítasát és ilyen törvénynyel kívánná a
· tanftóképzést is reformálni. Ezt a ez élt megközelíti a mostani viszonyok
közt lehető módon a javaslat, melyet Nagy László dolgozott ki. azért
a tanári kar hozzá is járul a benne foglaltakhoz. de a következő módo-
sírásokkal.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 A tanári kar nem tartja szükségesnek, hogy a növendékek a
gazdasági gyakorlatokat a szüneti időben is végezzék. A nyári gazda-
.sági munkák gyakorlata nélkül is eléggé kiképezhető az itjúság.

2. A kézimunkát fölöslegesnek tartja az anyagban éppen nem
szűkölködő tantervben. A kézimunkának szánt időt inkább arra használ-
ják fel, hogy a tanuló ifjúság a gazdaságtanban nyerjen beható képzést.

3. A föntebbiekből kifolyólag fölösleges a 4 évfolyam után még
egy ötödik. -

4. Az oktatás és nevelésről szóló fejezet 8. pont jához hozzáveendő,
hogy kéziratok nem használhatók tankönyvek helyett, miután azok nem
-ellenőrizhetők, a mi addig, a míg a tanítóképzés nem állami, szükséges.

5. A gyakorló-iskola hat osztályúvá .szervezése kívánatos, de csak
úgy valósítható meg, ha a kormánya városoknak, a hol tanítóképző-
intézet van, megadja a szükséges helyiséget, fölszerelést, fűtést és ezek
a tanítóképző czéljaira átengednek tanítóik közül ötöt. Így az állam,
mint ma, egy gyakor ló-iskolai tanítót tart, de a gyakorló iskola annyi
osztályú lehet, a hány osztályúra éppen szüksége van a tanítóképző nek.

6. A fölvételnél nem szükséges a zenei hallást kutatni, mert e
nélkül is igen kitűnő tanítóvá lehet valaki, a minthogy például Vörös-
marty avagy Göthe igen nagy költők voltak kicsi zenei hallással.

7. Az igazgató kinevezésére vonatkozólag a tanári karnak az a
nézete, hogy az ne a tanári testület hármas kijelölése alapján történ-
jék, hanem úgy, mint eddig. S pedig azért. mert megeshetik, hogy
régibb, érdemes tanár soha sem lehet igazg atóvá, ha véletlenül egy
intézet tanári karából helyben többen is pályáznak. Azok bizonyára a
m á s intézetből pályázót nem fogják kijelölni.



8 . AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanár a szolgálat érdekének czíme alatt se legyen áthelyez-
bető. Csakis fegyelmi eljárásra történhessék az meg.

9. A tanárok fizetése czímű fejezet 1. és 5. pontja közt ellen-
. mondás van. Ha a tanárok a IX. rangosztálynál alacsonyabban nem
lehetnek, akkor a tanítónők fizetése legalább _ 1DCBAW O forintnál, és nem
woo-nél nem lehet kevesebb.

10 A fegyelmi eljárásról sz óló fejezetbe beveendő utolsó előtti
fokozatnak a hivatalból való nyugdíjazás.

K m. f.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ssabd Józse(.

igazgató,

.szollősz' István.

a tanári kar jegyzője,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lé v a i k é p z ő ta n á r i k a r á n a k ja v a s la ta i .

Tanári testület a Nagy László-féle javaslatot, mint a mely a köz"

lönyben idevonatkozólag megjelent kívánalmak kellé> figyelembe véte-
lével készült s a képzök szervezetének és igazgatásának összes tagoza-
tára kiterjeszkedve a fokozott igényekkel készült tanterv végrehajtásának
alapját lesz hivatva képezni s egész szellemében a tanítóképzés intézmé-
nyének szabadelvű irányban történő továbbfejlesztését biztosítja: általá-
nosságban elfogadja s maga részéről a népoktatási intézetek küszöbön
álló reformjával együtt, avagy a legnagyobb mértékben kívánatos voltánál
fogva külön napirendre kerülő tanítóképzői törvény módosítása alkal-
mából a munkálatot - csekély módosítással - még szövegében is
törvénybe iktatandónak tartja.

A részletes tárgyalás során azonban módosító- és változtatandó
intézkedéseket javasol a következő szakaszok- és pontoknál.

Sserueset, A 4. pontban kívánt gyakorlati, tehát intézeti 5. évet,
illetőleg a kurzusokat ilyeténképen szaporító évfolyam beállítását nem
találja különösebben indokoltnak, Az új tanterv értelmében képzendő
fiatal tanítónak lesz módja négy év alatt is kellő gyakorlati ismereteket
szerezni. S félő, hogy az 5. évre saját akarata szerint benmaradt jelöl-
tek a 4 , év után kimenő, vagy kimenetelre késztetett növendékek elől
fogják az élet levegőjét elszívni. - A mezőgazdasági szakismeretek
elsajátítását, illetve a gyakorlati okmutatást pedig tanári testület inkább
a három első évre kivánja helyezni, esetleg a növendékeket egyik
vakáczió alatt a mintagazdaságokban való foglalkozásokra bentartani
javasolja. E szakasz kapcsán inkább azt óhajtja, hogy minden képző
részére, minden tanévben biztosíttassék egy akkora ösztöndíj, a melyen
a tanári kar által kiszemelt soklevelet szerzett végző növendék egy évi
külföldi tanulmányútra volna kiküldendő.

A 9. pontban emlitett ama kívánságot, hogy némely tanítönöképző-
intézet tanterve úgy dolgozandó ki. hogy az illető intézetek kisdedővö-
nők képzésére is alkalmasak legyenek, az értekezlet tekintettel intézeteink
egységére, sem czélszerűnek, sem szüksé gesnek nem tarthatja. A létező
állapot fenntartása mellett inkább azt óhajtja, hogy a kisdedóvási tör-
vény szellemének megfelelőleg legalább egy fé r f i óvóképző is állíttás-
sék fel.



AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIO. pontban kívánt hat tantermű s hat tanítós gyakorló-iskolára
nézve az értekezlet többségének alap os kételyei vannak Sem kivihető-
nek, sem szükségesnek nem tartja. Feltéve. hogy a tanügyi kormány s
általában a képzők fentartói ezt a tetemes költséget igénylő teljesen
osztott iskolát beállítanák is a képzök tagozatába: kérdés marad, hogy
kapnanak-e ezen elemi iskolák kellő számú növendéket? Egyik sokat
protegált áll. képző nek gyakorló-iskolájában pl. egész évtizeden át alig
van évenként húsz tanítványa. Egy másik, szinte a legjobbul feltűnte-
tett intézetnek a mult tilnévben négy osztályban 22 gyakorlóiskolésa
volt. Több véglegesen csak az utolsó években szervezett képző a város
főüterétőJ való távolléte miatt fog állandóan elesni az elméleti szak-
tanultság okultatásának kis objektumaitól. Ha még az 5. osztályba lehet
is növendékeket toborzani, a utolsó évfolyamra szinte lehetetlen. A
fölösleges túl költekezés gyümölcseit már csak a lehetetlenség miatt
sem hozhatná meg. - De annélkül, hogya mestert nevelő életre való
hivatkozással a gyakorlati kiképzés nagy horderejét csak egy pillanatra
is kisebbíteni akarnák, elegendőnek tartják, ha az osztatlannak maradó
iskola a közvetlen szomszédságban (helyes építkezési beosztás 1) még
egy felszerelt tantermet kap, a hol a csoportos, vagy osztály szerinti
osztottságot rövidebb vagy huzamasabb időre, előre megállapított terv
szerint minden nagyobb nehézség nélkül keresztül lehet vinni.

A I4. pontra vonatkozólag értekezlet csak annyit kíván, hogya hitok-
tatóknak a mainál nagyobb ctiszteletedíj :o adassék, óránként 50 frt,
Nevezetesen tekintett el a gyakori változásra a «rendes fizetést» és cálta-
lános szavazati jogot:. részükre nem kivánja biztositani. - E pont tárgya-
lása kapcsán felmerült az az óhajtás, hogy az egyes felekezetek felsőbb
egyházi hatóságai magasabb helyről íelhivaudók volnának, hogy már
csak a hitoktatás módszerének kötelezővé. tett tanítása okából is,
speczialis tanterveket dolg oztassanak ki.

Felvétel. A felvétel 2. pontja alatt javasolt kötelező felvételi vizsgá-
latra nézve az értekezlet abban a meggyőződésben van, hogy az a tanári
testületek nek indokolatlan megterheltetésén túl; ellentétben áll azzal a
köteles respektálással, melylyel - tekintettel a közoktatás minden terén
kifejlett rendszeres ellenőrzésre - egyik intézet a másiknak bizonyít-
ványai iránt viseltetni tartozik. Az előzetesen beküldött bizonyítványok
alapján. feltéve a tömeges jelentkezéseket, a tanári karok amúgy is
kiválogathatják az adott körülmények szerint a java anyagot; ritka soros
kérvényezesek esetén pedig a kellő létszám miatt ezután is beteborzzak
a jelentkezőket. - A nemzetiségi középiskolákból felkerült s a magyar
nyelvet tökéletesen nem biró növendékeket pedig a felvételi vizsgák
nélkül is még idejekorán le lehet szorítani a tanítói pályáról.

A 3. pontban említett s a tanítóképző-intézeti felügyelőnek adni
kivánt ama jogot, hogy a felvételt tulajdonképen ő eszközölje, érte-
kezlet nem látja kellőleg indokolva s e jogot a tanári karokra óhajtja.
ruházni.

Felügyelet. A felügyeletet szabályozó szakaszok Iegutolsójában
említett iskolalátógatói minőségben nem örömest látja az értekezlet a.
tanítóképző tanárokat. A vármegyei kir. tanfelügyelőknek továbbra is



megadott látogatási jog és kötelesség reven elég biztosítékot látnak
arra, hogya képzök a népiskolák szükségletei felől közvetlen tájékozódást
szerezzenek. Továbbá a megyei tanfelügyeletet szabályozó törvény sxintén
csak idő kérdése lévén, ebben vélik biztosítani az elemi oktatás ellen-
örzését es felügyeletét úgy minőségileg, mint mennyiségileg. A tanító-
képzői tanárok erejét nem szabad túlbecsülni és habár rokon, de mégis
idegen térre lefoglalni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szabó Lajos
igazgató.

Krzek Jenő
jegyz5.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p é c s i r ó m .-k a th . k é p z ő ja v a s la ta .

Hivatkozással f. évi október 15-ikén kelt becsesátiratára, melyben
Nagy László úr iálral kidolgozott, s a tanítoképzési törvényre vonatkozó
javaslatnak tantestületi véleményező tárgyalása iránt kerestettem meg:
ezennel van szerenesém a pécsi képzőintézeti tanári karn ak mai napon
tartott tanácskozmányából folyólag értesíteni, miszerint a tanítóképzés

és ezzel kapcsolatos kérdések reformjára vonatkozó és a «Magyar Tanító-

képző s-folyóiratnak 1895. novemberi (IX) füzetében megjelent véleményes
javaslatát egész terjedelemben fentartja és kéri, hogy ezen javaslat a
tanítóképzés reformjanal jóakaró figyelembe vétessék.

Mély tisztelettel
Pécsett, 1897, október 29-én. Do'brössy AlaJOS s. k.

tanítöképző-Iot, igazgató,

A g y a k o r ló - is k o la i t a n ító k h e ly z e t e .

Tudvalevő dolog, hogy a tanítók iránti jóindulatáról ismert vall.
és közoktatásügyi miniszterünk, Dr. Wlassics Gyula, az 1895. évi 31,086 sz.
alatti rendeletével úgy óhajtott segíteni a gyakorlo- iskolai tanítók sanyarú
helyzetén, hogy nevezett rendeletben kimondta, hogy hajlandó esetről-
esetre hosszabb szolgálat és kiváló érdemek alapján egyes gyakorlo-
iskolai tanítókat a X. rangosztályba segédtanárokká, illetőleg rendes
tanítónőkké kinevezni. Hogy ezen jóindulatú - rendeletért köszönetet
mondjunk és kérjük a kegyelmes urat, hogy legalább az 1898. évben,
a rendelet értelmében az előléptetesek meg is történjenek - minthogy
a gyakorló-iskolai tanítók kétharmada hosszú szolgálatti al bír. s érde-
meket valamennyien szereztek - összehívtam kartársaimat deczember
IS-ára Budapestre,

Összejöttünk! fájdalom kevesen voltunk 1
Miért? ennek megokolására álljanak a következő kivonatok - a

felhívásomra válaszul kapott 17 levélbőlihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I. Kedves kollega 1 Szükségesnek látnám kegyelmes urunk előtt

megjelenni, szívem keserveit elmondani, de csekély jövedelmem csalá-
dom fentartására is alig elegendő. nekem nem jut egy oly rendbeli
ruhára, melyben Ö nagyméltósága előtt megjelenhetnék.

2. Tudom és érzem, hogy meg kell tennünk mindent helyzetünk
javításáért, mert a fizetés semmiképpen sincs irányban a gyakorlo-iskolai

Magyar TanitókéllZÖ, 40
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tanítók munkájával. Legnagyobb sajnálatomra én nem vehetek részt a
tervezett összejövetelen,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnekem nem jut költségem utaedsra ,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fővárosba
való utazás legalább 10 frtba kerül, IQ frttal felválthatom gyermekeim
1'ongyos cúpőü újakkal. Itt a tél! Az élet drága!

3. Budapestre, sajnos, bármennyire szeretném is, nem utazhatom.
mert ilyen költségekre csekély fizetésemből nem telik, pedig eleget
dolgozern. Hetenként 26-28 órát adok, azonkívül sok időbe kerül a
tanítási tervezet ek elolvasása, utasítá ok adása, tananyag' kijelölése, a
feladatok javítása, a bírálati órák megtartása stb.' körülbelül heti IQ

órát kíván. Nehezíti működésemet még ama körülmény is, hogy növen-
dékeim kétharmada nem magyar ajkú, ezeket úgy tanítani, hogy jő
eredményt érjek el, felemészti minden fizikai erőmet; mégis, hogy
családomat eltarthassam ebben a drága városban, kénytelen vagyok
fárasztó munkámat még magánórákkal tetézni, rokonok segítségét kérni,
hogy csak némileg is tisztességesen tarthassam el családomat. Elhiheti
tehát, hogy ily körülmények között nem telik utaedra ,

4. Folyton azt hangoztatják, hogy mily fontos a mi feladatunk,
de azért munkánkat méltányolni, bennünket munkánk hoz mérten díjazni
nem akarnak. Úgy bánnak velünk, mint a páriákkal, megraknak mun-
kával, mint az igavonókat és hagynak éhezni, fázni nagyszámú csalá-
dunkkal. Mert bizony a gyakorló-iskolai tanítók nagyrésze nem mai
gyerek, nagy családjuk van.' _

5, Ha nagyszámú családom iskoláztatása nem lebegne szemem
előtt, összezördülnék igazgatómmal, vagy valaki mással, áthelyeztetném
magamat büntetésből valami kisebb helységbe, hol a fizetés ugyanannyi,
a munka meg felényi. Fel nem foghatom, hogy .az urak nem akarják
helyzetünket látni és engednek bennünket tengődni, nyomorogni.

6. Bár siker koronázná a k. kollega faradozását! Oh! ha meg-
hallgatná kérő szózatuk at kegyelmes Urunk! Nekem nincs pénzem. én
nem csatlakozhatom Önökhöz, pedig talán nekem lenne legtöbb okom
panaszkodni. Félek, hogy ebben az évben is kimaradunk az előléptetés-
ből,pedig hát a iegilletékesebb helyről vagyok ajánlva. Igaztatóm
méltányos, minden alkalommal felemlíti az illető körökben nyomasztó
helyzetemet. de eddig még nem volt eredménye Bár meghallgattatnék
az Önök kére Ime. - \

7. Teljes joggal tehetünk lépéseket, hogya miniszter Úr magas
igéretét beváltandó, egyelőre legalább azon gyak. isk, tanítókat léptesse
elő, kik magas leírata értelmében sok évi buzgó és sikeres müködésük
által, arra magukat érdemessé tették. Én nem lehetek a kérelmezők
közt, nekem nem jut utaedsra ,

8. Bizony szomorú, hogy részünkre, kik a tanítóképzés terén
számottevő tényezők vagyunk, ily silány anyagi helyzet van csak biz-
to s írva . A mai viszonyok szerint nem előre, de határozottan hátra ment
a gyak. isk. tanítók helyzete. Helyzetünk immár tarthatatlan 1 helye-
sen tetszett megpendíteni, hogy csak egyesült erővel tehetünk valamit,
de én nem mehetek Önök közé. nincs pénzem utasni, ninc~ pénzem
olyan ruhára, melyben állasomnál fogva megjelenhetnék a magas minisz-
tériumban. Mondják el O nagyméltóságának, hiszen őkegyes és mél-



tányos a tanít6k iránt, - hogy nem sokan vagyunk, s bármely fényes
fizetést adna is a mintatanítóknak, a tanítók tanítóinak - ez az ország
keltségvetését nem terhelné meg.

9. Nekünk szegény árváknak a könyörgés sem fog használni.
Igazságos ügyünknek nincs pártfog6ja. Lenéznek bennünket és bennünk
az egész magyar tanít6ságot, mert az eddig tapasztalt elbánás azt
mutatja, hogy a tanítók tanítói munkája annyi jutalmazást érdemel,
mint egy irnoké. Én nem lehetek Önök közt, mertvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnincs utt'kö'ltségem,
az élet drága, családom nagy és a gyermekek - esznek.

19. Igaza van 1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő ssze kell jönnünk. Helyzetünk botrányossá kezd
válni. En nem lehetek Onök közt, akadályoz szegénységem. Aztán meg
kár a költség ért, mi rajtunk nem akarnak segíteni 1

II. Őszintén sz6lva bámulok azon,. hogy Ön még tud hinni s meri
remélni, hogy a mi fizetésünk valaha javulhatna. Én részemről rég le-
mondtam arról a reményről és fölöslegesnek sőt károsnak tartok minden
lépést, mit ez irányban tehetnénk. Higyje el, minket lenéznek. kinevet-
nek, s minek adjunk alkalmat és okot arra, hogy ismét csak - neves-
senek?! Ne, ne tegyünk semmit, ne okozzunk magunknak ujabb meg
ujabb fájdalmakat. Nem vesznek bennünket számba, minden előrehala-
dásunk utjába gánc~ot vetnek. Nem is tudom, hogyan várhatni ilyen
mellőzött, elnyomott páriáktól lelkesedést, hogyan várhatják tőlünk, hogy
mintatanítók legyünk elkeseredett szivünkkel. Bocsásson meg, nem
megyek Budapestre, másra - kenyérre - kell a pénzem, meg húzom
magam itthon, ne lássa bánatom senki . . .

Nem folytatom tovább. Sapienti sat! A mi a többi levélben vagyon,
az maradjon örök titok, mint sok más nyomor. Én ezen kivonatokkal
a helyzetet akartam festeni. A panaszok jogosultságát mindenki belátja,
a ki ismeri a gyak. isk. tanítók multját, jelenét, munkakörét és felada-
tát. Mindenki belátja, hogy jogosult volt az általam most már harmad-
ízben megindított mozgalom, melyről a következőkben számolok be.

November I8-án hárman jelentünk meg a Hold-utczái palotaban.
Ott tudtuk meg, hogy O Nagyméltösága, mivel akkor minisztertanács
volt, nem fogad. Kérvényuriket O Méltóságának, Zsilinszky Mihály
állarntitkár úrnak adtuk át. Czöndör Sándor (Temesvárról) volt veze-
tőnk. O szólt. Röviden, határozottan adta elő ügyünket, kérve annak
pártolásat. Ő Mélt6sága a tőle megszokott kedves nyájassággal igérte,
hogy kérelmünkről, melyet jogosnak talál, pártoí6lag fog referalni a
kegyelmes Úrnak 1

Ez volt összejövetelünk eredménye, azonkívül, hogy személyesen
kértük meg egyesületünk Elnökét és hivatalos közlönyünk Szerkesztő-
jét, hogy hassanak oda, hogy egyesületünk választmánya külön is kérel-
mezze a magas Minisztériumban a gyakorló-iskolai tanítók anyagi
helyzetének méltányos javítását. Végül meg köszöntük Kun Alajos fő-
városi kartársnak szíves megjelenését és ügyünkben való önzetlen közre-
működését. Reméljünk tehát, higyjünk közoktatásügyi Miniszterünknek
az 1895. évi 31,086. sz. alatti rendeletében kifejezett kegyes igéretének.

Es bizzunk az Istenben 1 Szántó Edéné.
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Azt mondják, hogy a társadalmi életben minden ember tehet-
ségének és a közérdeket szolgáló munkája sikerének arányában érvé-
nyesűl. -

Faluvégi Albert a tanítóképzés terén kifejtett 28 évi munkássága
után, midőn most nyugalomba vonult, nekem ugy tetszik, hogy e
közfelfogás rá nem alkalmazható; mert ha Faluvégi nem érvényesír-
hette magát olyan irányban, hogy a pedagógia terén elismert, országos
neve legyen, ez az ő egyéniséget olyannyira jellemző lekiismeretességének
és .végtelen szerénységenek tulajdonítható ; meg aztán az ő puritán
természetének, a melynek a nyilvánosságtói ment, a csendes, zajtalan
munkáság felelt meg.

Most is fülemben cseng egyik aranymondása : c Az én működésern
egész embert kíván.s

A mai korszakban mily jellemző, sokat mondó kijelentés ez, mely
mint általában Faluvégi összes nevelői működése, azért gyakorolt _oly
mély, felejthetlen hatást, mert ő sohasem cselekedett másképen, mint
a hogyan beszélt. Ezért csüng emlékén tanítványainak mindenike s
nincs azok között egy se, a ki a leghálásabb fiúi szeretettel áldva ne
emlitné nevét. Olyan eszménykép ő, akinek példás egyénisége tanítva- -
nyainak lelkébe forrott, mert hivatás- és emberszeretet volt minden
ténykedése s míg amazt kiváló képességének fárad hatlan munkaerejével
tökéletesen teljesítette: emebben mint egy jó atya, nevelői gyakorla-
tának tanulmány alapján tett öntudatos alkalmazása mellett szükség
szerint kérlelhetetlen szigorú volt, de igazságos és jó tulajdonokkal
szemben lelkének mélységes szeretetével elárasztó.

Faluvégi családi traditiói folytán papi pályára készült, de egyuttaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

bölcsészettel és nevelészettel is foglalkozott s Eötvös a kitűnő készültségű
fiatal embert 1869-ben külföldi tanulmányutra küldte, hogy később
valamelyik állami tanítóképző szervezésével bízza meg. 1870- ben ki is
nevezte a zilahi tanítóképző igazgatójává, mely képző megszüntetése
után 1892-ben hasonló minőségben a kan-félegyházai képzőhöz helyez-
tetett áto

Faluvégi mélyen érző lelkére ez áthelyezés nyomasztó hatást gya-
korolt mert méltatlanságot látott abban, hogy az ugyanakkor felállított
temesvári képző szervezésével nem őt, a már sokat tapasztalt pedagógust
bizták meg.

Ime, az ő élettörténetében egyéniségének egy nagy tanulsága:
fáradhatatlan ügyszeretet, hivatásban való teljes lelki odaadás az érdem-
szerinti érvényesüléshez még egy olyan kiváló tehetséggel megáldott
férfiunál sem elegendő, mint Faluvégi. Hivatásodnak tehát - hogy
nagyobb erkölcsi elismerésben részesülj - ne légy egész embere, hanem
munkásságod felét szenteld külső szereplésekre l Hiszen az aranyat is
ki kell ásni: mutasd magad ... ! - Es én mégis jól tudom, hogy ha
Faluvégi pályáját elől kezdhetné, ő ismét nem lehetne más, mint a
milyen eddig volt, Sokkal drágább előtte az önbecsérzet, mint a lélek



fájdalma, mely Félegyházán végre megérlelte benne a nyugalomba
vonulás gondolatát.

Faluvégiben egy sokoldalú fáradhatatlan, munkás férfiú példája
áll előttünk Nem írt tankönyveket. sem pedig nagyobbszabású irodalmi
művet. Pedig ha ilyen irányban is munkalkodik : tudata,,, gondolkodó
lelke s pedagógiai érzéke jeles műveket alkothatott volna. O mindezeket
nem tette, nehogy ezáltal egyéniségének a környezetére gyakorolt felejt-
hetien hatása meglazuljon. Ellenben, hogy nevelői alkalmazása tökéletes
legyen, külön- külön tanulmányozta mindenik tanítványát s azok lelkéből,
~int megannyi különféle okozatból olvasta ki az okot és e szerint nevelt.
Am az ilyen nevelés sok időt kíván, de ő nem restelte a fáradságot s
működését épen ezért kivánta hivatása - egészen.

Életét az iskola és családja kozött megosztva, e kettőnek szentelte
s a külvilággal jóformán kizárólag csak ott érintkezett, hol hivatásaból

kifolyólag a társadalomban a tanítási állás ernelésén közreműködhetett.
Iyenkor a nyilvánosság előtt való megjelenése, modorának elegencziája
mellett, beszédjének formában és tartalomban egyaránt kifogástalan,
mély hatást gyakorl6 megnyilatkozása számára. mindenkit lekötelezett.
En nek tulajdoníthat6 tekintélyét mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy Szilágymegyében mindenféle tanügyi mozgalom vezére volt s
emellett noha a társadalomban nem volt nyilvánosan szereplő ember, a
zilahi tekintélyes casinó elnökévé valasztotta.

Nem hiába mondotta Faluvégi, hogy neki az iskola épen olyan
otthona, mint családi kőre, mert élete javarészét az iskolában töltötte
s a volt zilahi tanítóképzőt és annak gyakorlóiskoláját valóban minta-
iskolává fejlesztette. Nemcsak a külső rend és tisztaság volt abban
az intézetben olyan, mintha az minden nap magas vendéget várt volna,
hanem az intézeti rendszabályok megtartása is. Faluvégi állandó éber
!igyeIme és az önfegyelmezésre szoktatott rendszere folytán a növen-
dékeknek valósággal vérébe ment. De nem is maradt ott a legkisebb
kihágás sem megtorlás nélkül s Faluvéginek bármilyen csekély hiba
elég volt arra, hogy azt addig ne feledje el, míg a teljes javulás be
nem következett. Beszédjének logikus menete mellett szemeiben volt
valami varázserő. melylyel növendékeit teljesen lefegyverezte s négy-
szem közötti fegyelmezésében mindig előkelő, finom modorának hangja
a skála fokozatain emelkedett, mígnern a megtörött lélek benső bűn-
bánatát látva, czélját teljesen elérte,

Faluvégi mint a vezetésére bízott intézet jó hírnevének féltékeny
őrizője, az ifjúság egészséges irányzatú gondozása mellett rendkívül
nagy súlyt fektetett a tanárkar egységes működésére, Ehhez pedig
legelső követelményül az igazi kollegialis baráti együttérzést állitotta fel.
A maga nyilt, őszinte és bizalomgerjesztő képére formálta az egész
testületet s míg egyfelől hivatalos dolgokban egymás támogatása az ő
jóindulatában összpontosult, magánérinkezésében pedig a ragaszkodó sze-
retet volt minden szava, mely le1ket öntött az egész testületbe. Eme
szeretet és az ebben nyilvánuló egyöntetű lelkiimeretes munkálkodás
míg az intézet belsejét az ott működő tanároknak kedves otthonná tevé;
úgy künn a társadalomban is az intézetnek s .tanártesületnek becsü-
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lést, tekintélyt szerzett. Ezért Faluvégivel örömmel szolgált mindenki s
még az előlépletéssel- áthelyezett kartársaknak is fájdalmas volt tőle
megválni.

Mindezeknél azonban Faluvéginek nem kisebb érdeme a tanító-
képzés színvonalának folytonos emelése és a tanítói tekintély érdekében
kifejtett munkássága. Az ő ügybuzgóságának minden szála a növen-
dékeknek kötelesség- és hivatásérzetre lelkesítésében összpontosulván,
ezen irányú szellerrrét nemcsak az iskolában, hanem több pedagogiai és
társadalmi czikkeiben is érvényesítette. Faluvégi sohasem törekedett
arra, hogy növendékei létszámának nagyságával tűntessen. mert kellő
előkészültség nélkül senkit sem vett fel és az olyan növendéket, a
ki akár képesség hiányában, akár erkölcsi tekintetben alkalmasnak nem
mutatkozott, a tanítói pályárólleszorította

És Faluvégi e nemes intentiójának micsoda következménye lett?
méltán megérdemelt jutalom helyett - a csalódás;

Faluvégit 189s-ben Félegyházán érte igazgatói működésének 25
éves jubileuma (L. a M. Tanítóképző 1895. VII. VIlI. füzetét), mely
noha impozáns volt, de mert tanítványai nagy részét e mozgalomról
nem értesítették, mint halljuk, azok körében ujabb mozgalom fog meg'
indúlni, hogy Faluvégi 30 éves működésének jubileumát érdemeihez
méltóan tanítványai mindenikének részvételével a következő nyáron
Zilahon ünnepeljék meg.

A tanítóképzésre Faluvégi távozása nagy veszteség s ezt legjob-
ban érzik az őt szerető kartársai és hálás tanítványai. De ha az aktiv
munkától immár vissza is lépett, dolgozni fog ő - hisz még aránylag
fiatal ember, - más irányban bár, a nemzeti erőfejlesztésért ezután is
sokáig.

Úgy legyen - őszintén kívánjuk lDCBA B . F .

P sy c h o lo g ia i újra-éledés.'

E czím alatt az észak-amerikai Egyesült-Államok nevelésügyi
biztosanak az 1893/4-ik · tanévről kiadott jelentésében érdekes ismerte-
tés jelent megvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASmzth A. Tolman tollából. Nem vélünk felesleges mun-
kát végezni, ha ez ismertetés vázlatát lapunk tisztelt olvasóinak is be~
mutatjuk.
. Az ismertetés hivatkozik azon czikksorozatra, mely a megelőzött
tanévi jelentésben cA gyermek tanulmányozása s czím alatt jelent meg.

A szóban forgó mozgalom megértése czéljából szükségesnek vélem
e czikksorozat egyik tárgyát is érinteni röviden.

Wachthold István tanár Berlinből a chicagói nevelésűgyi kiállitás-
ról tett jelentésében ezen megjegyzést teszi: «Az, a mit mi ma a

1 L.· Raport of the Commissioner of Education. 1893/94.
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nevelés történetének nevezünk, nem tények, de rendszerek és elméletek
története.s Sürgeti a látszólag jelentéktelen tények gyüjtését, melyek
azonban a jövő történeti rója számára értékes anyagot szolgálhatnának.
A tanítók nagy száma követeli, hogy a nevelésben előzetesen alkotott
eszmékból induljunk ki, de elhanyagolják a gyermek tényleges állapotá-
nak figyelembe vételét, pedig ez a nevelendő. Míg némelyek elmélete-
ket követnek és oly tények et föltételeznek. melyeken azoknak nyugod.
niok kell, addig mások minden elméletet elvetnek és azt követelik,
hogyanevelőknek először azon tényeket kell kikutatniok, melyeken
az alapul szolgáló elvek nyugosznak.

Lássuk most már az amerikai mozgalmakat 1 Követvén anémet
egyetemi tanárokat, Amerikában az ügybuzgó munkásoknak oly iskolája
létesült. amely feladatává a gyermekeken észlelhető lélektani jelenségek
tanulmányozását tette, hogy az ifjuság jobb tanítására és nevelésére
alapul szolgáló tényeket szolgáltathasson.

Ilyen tanulmányokat végző munkások a tanítás minden fokán
találkoztak az elemi tanítótói az egyetemi tanítóig. A nevelésűgyi
kongresszusok idején Chicagóban cavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyermekek tanulmányozdsának
amenokai tdrsuia ta» alakult s annak elnökévé dr. Stanley Hall G.-t
választották. A következő év nyarán (1894) ugyancsak dr. Stanley
Hall vezetése mellett a Nemzeti Nevelési Egyesületben hasonczélú
szakosztály alakult.

Az idők szellemi mozgalmai között, - mondja tovább a jelentés,
- a nevelésügyre egynek sincs nagyobb hatása, mint a psychologiában
való törekvések megujulásának. A szemügyre vett évben ez a mozga-
lom az «Amerikai psychologiai társulat» megalakulásával és a «Psycho-
logiai Szemles kiadásával gazdagodott.

A lapot több egyetemi tanító szerkeszti.
A törekvés, a melyet egyetemi tanítók tartanak ébren, a tanítók

nagy testületére is kiterjedt. Valamint a nevelést illető más mozgalmak,
úgy ez is, a mely tulajdonképpen már jó ideje csendes fejlődésben volt,

. először a chicagói kongresszuson nyilvánult észrevehetőleg. Az emléke-
zetes 1893. év nyarán tartott kongresszusoknak egy szakosztálya sem
dicsekedhetett nagyobb és lelkesültebb hallgatósággal. mint a psycho-
logiai dr. Stanley Hall G. elnöklete alatt; ez illeti különösen a kisér-
létí psychologlat. Ebben a főérdem dr. Hall-é, ki megjelölte az irányt.
A felállított szempontok egyikében, nevezetesen a gyermekek rendszeres
megfigyelésében, a tanítók közrernűködése nagy segítséget nyújt, sőt
nélkülözhetetlennek mondható, Ezért létesítette dr. Hall a nemzeti
egyesületet a gyermek tanulmányozására; ez ismét helyi vagy állami
társulatok keletkezéséhez adta meg a lökést,

New-Yorkban Thurber B. Károly egyetemi tanító igazgatása alatt
egy szakosztály létesült a gyerm-:k tanulmányozására. A tanítók számára
ürlapokat bocsátottak ki, melyeken azok a gyermekeken történő meg-
figyeléseikról rendszeres töljegyzéseket végeztek. Hasonlókép jelentéseket
is bocsátottak ki, melyek az eljárásra általános meghatarozásokat és
hasznos utalásokat tartalmaztak, egyéni tanulmányokat, életrajzokat stb.

Dr. Hall, kinek érdeklődése az . ügy iránt sohasem lankad, újab-
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ban, nagyszámú értékes pontozataihoz a tanítók és szülők számára, a
gyermek tanulmányozására a vázlatok egész sorozatát bocsátotta közre.
Ezek tizenöt tételt ölelnek fel, beleszámítva az indulatokat, mint a
haragot, az állatok szeretetét; indulati kifejezéseket, a kiáltást, nevetést,
szokásokat, tapasztalatokat stb. Érdekes, hogy dr. Sully James London-
ban ez idő szerint hasonló munkában fáradozik.

Vannak bizonyos nehézségek, melyek a gyermek psychologiája
iránt növekvő érdek útjában állnak és a melyek az ezen mozgalom
vezetőinek figyelmét nem kerűlték ki. A gyermekkor ugyanis egy nagy
egésznek kiszakított része; könnyen megesik, hogy az esetlegest és
jelentéktelent indokolatlanul túlbecsüljük, azonkivül a fejlődő lélek sok
jelenségének magyarázatát csak az érett élet adja meg. Hasonlókép
nem hagyható figyelmen kivűl, hogya megfigyelés értéke nagy mérték-

ben függ bizonyos, az észlelőben található oly képességektől, melyek
a szak kutatót jellemzik. Ezek a tanítók nagy testületének nem mindig
sajátjai. Ezért az észleletek minden psychologiai tanulmánynak a vég·
eredményben való egységére utalnak, legyen bár annak módszere akár
a megfigyelés, akár laboratoriumi kutatás, akár az ,önmegfigyelés. Ha
a külömböző úton nyert eredmények kapcsolatba hozatnak. állapítható
csak meg azok igazi értéke. Az egység ezen eszméjét hangsúlyozza
dr. Bain Sándor egy értekezesben az önmegfigyelés és a psycho-physikai
kísérletek sajátlagos köréről és kölcsönös gyámolításáról a psychologia-
ban. A bevezetésben így szól: cA rendelkezésünkre álló segélyforrá-
sok, melyek a psychologiának tudományos jelleget kölcsönöznek, ma
már nagy számmal vannak. Mindazonáltal az önmegfigyelésnek vagy
minden egyén külön munkálkodó öntudatának az első hely jelölendő
ki. Ez azon rnódszer, mely a tudomány első kezdetén, a görög bölcsé
szetben különösen alkalmaztatott. Ez nem zárja ki és soha sem zárta
ki (a mint azt Aristotelesnél látjuk) a tárgyilagos tények és jelensé-
gekre való utalást, melyekből ép úgy származik a belátás, mint a
biztosság. A tanulmány czéljából felhasználandó eszközök között ma
már ott szerepelnek a gyermekekre, rendellenes és kivételes lelkiállapo-
tokra, állatokr.a, a társadalomra vagy colleetiv emberiségre vonatkozó
megfigyelések (kísérletek). Ezekhez járul a physiologia és utoljára, de
nem mint legértéktelenebbek, a psycho-physikai kísérletek.s

A legfontosabb adatok, melyekkel az újabb psychologia a lelki
jelenségekről való ismeretünkhöz járult, a laboratoriumi tevékenységnek
az idegrendszer szövete és műxödésére irányuló kutatásaiból eredtek.
Több előkelőbb egyetemen a gyermeki élet rendszeres tanulmányozása
is a laboratoriumi tevékenységgel halad párhuzamosan. Konkrét példa
jobb szolgálatot tesz, mint általános állítás, annak feltüntetésére. hogy
a tanulmány ezen szaka mely téren mozog. Így a Columbia egyetemen
il kísérleti psychologiai szakot CasselihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . tanár vezeti. Az 1894/S-iki
jegyzék a laboratoriumi fölszerelésre a következő részleteket nyujtja:
cA psychologiai laboratorium egy olvasószobából, egy általános labora-
toriumból és a sajátlagos kutatásokra harom kisebb szobából áll, bele-
számítva a látási munkákra szolgáló sötét szobát is. A kisebb szobák
a tanulóknak lehetövé teszik, hogy a nap minden órájában egyedül és
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megszakítás nélkül munkálkodhassanak. A laboratoriumnak minden ég-
táj felé vannak ablakai és kísérleti czélokra villámvilágítással és villám-
gépekkel van felszerelve. Az ezen szakon levő tanulóknak is a készü-
lékek rendkivül finom gyüjteménye áll rendelkezésükre.» .

A nevelői szakon lévő tanulóknak, a Mann Horace iskolában,
melyet a tanítók Collegium a minta-gyakorlóiskolának tart fenn, szintén
van alkalmuk a gyermekek személyes megfigyelésére.

A Clark egyetem elnöke maga is, dr. Stanley Hall G .. a psycho-
logia tanára. A nevelői szak a psychologiai és anthropologiaival szoros
viszonyban tartatik s részben azokra alapíttatik. A Vale egyetemen a
physiologiai és kísérleti psychologia dr. Scripture E. W.-re van bízva.
A tanfolyam, melynek nevelési oldalát jól kidomborították, cA gyermek
tanulmányát tudományos alapon» öleli fel. Hasonló szak van a Harvard
egyetemen. A Pennsylvania egyetemen.a kísérleti psychologia a követ-
kezőket öleli fe}: 1. rendszeres tanfolyam a kísérleti psychologiából;
2. különös tények az osztáiyvizsgálatra; 3. seminariumi gyakorlatok a
gyermek lélektanának tanulmányozására; 4. egyéni laboratoriumi munka
legalább hetiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra.

A Princeson egyetemen a bölcsészeti tanfolyam szintén felöleli a
kísérleti psychologiat.

A kizárólag női Collegiumokon hasonló tanfolyamok nyujtatnak.
Wellesley-ben előrehaladottabbak számára dr. Miles és Calkins W. Mary
tanár felolvasásokat tartanak. Bryn Mawr-on a psychologia a gondol-
kodástannal és bőlcsészettel mellérendelt viszonyban áll. A psychologia
minden főrésze: efelolvasások, értelmező levezetések, rendellenes esetek-
ről való jelentések és értekezések» által tárgyaltatik. A Randolph-
Macon nőcollegium elméleti és kísérleti tanfolyamokat hirdet a psycho-
logiából, a paedagogiával való kapcsolatban.

A psychologia iránti jelen érdeklődés nem kevésbbé fontos ered-
ménye azon viszony, melyet az az egyetemi tanár, a középiskolai oktató,
az elemi iskolai tanító és az iskolai tisztviselő között létesített. A tanítók
és felügyelők többé nem téveszthetik szem elől a tárgynak gyakorlati
befolyasát szakmunkáikra. Más oldalról az egyetemi férfiak nagyon
természetesen fontolóra veszik a tárgy tágabbkörű vonatkozásait. Ezen
kölcsönhatást a vizsgálati szervezetek és tanulmányi kimutatások nagy
szama kellőképen hangsúlyozza. Egy ily tervezet a vérmérséklet tanul-
mányozására, az anthropologusoknál közkeletű azon elmélet jeleit adja,
hogy a faji életerő kulcsa a koponya alakjában lelhető fel' (hosszú fej
viszonyítva a széles fejhez) . .. Megjegyzendő, hogy az egyetemi körök-
ben az új psychologiát a régivel szeros viszonyba állítják; a lelki
jelenségek hatásainak kutatása, a mint azok az izmok és idegek tevé-
kenységében nyilvánulnak, az önmegfigyelési nézőpont iránti érdeket
megkétszerezi. -

A psychologiának nevelői hatása a tanítóképző-iskolákban is. rég
idő óta gyümölcsöző tárgya a psychologiának. Azon kérdés merül fel,
mely gyakorlati eredménynyel mely irányelvek támadtak az új psycho-
Iogiáböl, a melyek az iskola munkájában alkalmazhatók. Ezen kérdése-
ket részint közvetlenül, részint közvetve megvitatták a lapokban. Helyén
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való lesz, ha néhány oly elvet, melyeket azok, kik ez ügyben vezér-
szerepet visznek, határozottan elismertek, feljegyzünk.

Dr. Hall a testi fejlődés időszakairól és azoknak a lelki fejlődés-
hez és tevékenység hez való viszonyáról így szól:

«Egyik tapasztalat, hogy a gyermekek tavaszszal a magasságban
nőnek és szélességben fogynak; továbbá, hogya test külömböző részei
más-más időszakban vannak nagyobbfokú növésben. A testi növekvés
ideje egyúttal ideje az értelmi gyarapodásnak is, noha ilyenkor nem
képesek a gyermekek j61 rendszerezni. Ezért a nagyobb szerzés idején
a módszer szigora lazftandő.s

Hasonlókép figyelmeztet dr. Hall, hogy a gyenge és rendellenes"
gyermekek tanításánál ajánlott m6dszerek az átlagos gyermek oktatá-
sára is alkalmaztassanak. Aztán így folytatja:

«Néhány évvel ezelőtt kísérletet tettek Párisban, mely arrólihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ú s -

kodott, hogy" az élénk felfogású gyermekekhez alkalmazott módszer az
átlagos növendékekből álló osztályt képesítette a lyceum hatévi tan-
folyamának alig több, mint két és fél év alatti elvégzésére, noha külön
idő nem adatott. Ily módon bizton hiszem, hogy osztályunk élenkebb
telfogású felével kétszer olyan gyorsan munkálkodhatunk. Ez nem el-
mélet; én megkísérlettem azt.»

Dr. Hall, dr. Burnham, a Clark egyetemen, és más kutatók a
test kialakuló fejlődésének megfigyeléséből levezetett három elvre
helyeznek súlyt. Dr. Burnham így sz ól :

cA gyermekek széleskörű tanulmányozása által minden ellen-
mondást kizárólag megállapított első paedagogiai elv az, hogy semmi
fejlődés sem lehetséges az idegrendszer tevékenysége nélkűl. A gyermek
idegrendszerének ezen törvénye a legfontosabb nevelési elv alapja.
Általában először a főbb idegvezetékek erős, egészséges kifejlődése
szükséges, azután következhetik csak a finomabb és összetettebb gyara-
podás. Ezen rendnek megfordítasa. a finom, elmés, összetett foglalkozá-
sok erőitetése a gyermekkertek vagy az elemi iskolákban, tetszhetik
talán aszülőknek és bizottságoknak, de ellenkezik a gyermek ideg-
központjába írt törvénynyel.

Hasonlókép a test nem minden része fejlődik ugyanazon időben,
Azonkivül szoros viszony van minden szerv működése és annak fejlő-
dése között; a magasabbfokú ügyesség, valamely szerv használatát
illetőleg, gyakran csak a fejlődés tartama alatt szerezhető meg.

A nyelvek megszerzése példa a jelzett esetre. Hasonlókép, ha a
kézügyességi képzés az élet korai szakában elhanyagoltatik, nagy
ügyesség később ritkán szerez hető meg. '

A mozgató szervek életrekelési időszakainak az érdeklődés idő--
szakai a gyermek értelmi hal adásában, hasonlókép megfelelnek. Növen-
déked ez évben gyűjtési maniában van; a' következő évben a "rejtett
nyelveket búvja ; a harmadikban a vitatkozó társulatok után jár, vagy
vadászni és madarakat s kigyókat tömni akar. Ezen érdeklődések
szentek. Némelyik ezek közül- uj mederbe terelendő, más állandóvá.
teendő, mint jellemének egy" része. Minden esetben azonban az érdek-
lődés ideje a megfelelő alkalom ideje és ilyen alkalom ritkán akad



kétszer. Különös tanulmányok mutatták meg a gyermek -erdeklődésé-
nek következményeit.s

_ A fáradtság jelei és hatása kellő megértésének fontossága általá-
nosan el van ismerve. Dr. Krohn W. O. e dolgot a következőkép
állapítja meg:

"Sokan tudják közülünk, és minden tanítónak tudnia kell, hogy
a fáradtság foka a lélek és test állapotával változik. Így a gyermek
hamarabb farad, ha a munka ízetlen vagy a szervek egészségtelenek,
vagy rosszul táplálvák és a test hamarabb látszik kirnerültnek, ha a
lélek fáradt, nernkülömben a lélek hamarább, ha a test lankadt. A
gyermek egyik időszakban gyorsabban fárad, mint a másikban. Hasonló-
kép a gyors növés csökkenti a kit artás erejét.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fáradtság okozza,
hogya gyermek lelke az érdek és újság iránt kevésbé érzékeny. Nem-
külömben a tanulmányok egyik sora a gyermeket inkább fárasztja,
mint azt a másik tenné.s

Kétségbe vonhatatlan tény, hogy bármily módozatok fognak is az
új psychologiai felfedezések által illetékeseknek bizonyulni, ezek a vélet-
lenre vagy egyesek elszigetelt munkasságára nem hagyhatók. A messzi-
ről bevezetett elvek közelebb állnak a pathologiához és ideggyógyá-
szathoz, mint a lelki állapotokhoz, magukban tekintve: innen ezen elvek
nyomatékot adnak azon követelésnek, hogy az iskolák és iskolai gyer-
mekek orvosi felügyelet alá vétessenek Jellemző, hogy éppen ezen
eredményre jutott Bostonban dr. Hartwell E. M. a testi képzés igaz-
gatója. Dr. Hartwell az ügyet physiologiai szempontból, de a lélek-
taninak kellő méltatásával kutatta.

Visszatekintve a psychologiai újraéledés történetére, talán nem
nagyítás azon kijelentés, hogyamozgalomnak a megindításhoz leg-
közelebb álló és legfontosabb eredménye az egység eszméjéhez való
legujabb visszatérés. Közli:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomogyi Géza .

1RODALOM.

A kalocsa-egyhazmegyeíedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ó m . k a th . n é p is k o lá k :
tö r t é n e t e .

• A kalocsa .egyházmegyei róm. kath. népiskolák torténetec írta és egyházható<ági engedélylyel
kiadta Berauer '.József kalocsai kath. tanítőkepz ő-iutézeti tanár. Kalocsa 1896. (Werner 8°

292 1 . és 3 db. starisztikai tábla.) Ar. 2 frt 50 kr.

A kalocsa-egyházmegyei tanítók a millennium emlékér két mara-
dandó művel örökítették meg. Az első, miből jóformán minden tanító
kivette a maga részét: felépítették Kalocsán a tanítók házát. mely már
azért is nevezetes, mert e nemben első a hazában. Czéljuk ezzel az volt,

. hogy a tanítOk gymnasiumba, vagy tanítőképz.ő-intézetbe járó gyermekei
egyelőre mérsékelt díjazásért, idővel pedig teljes ingyenes ellá tásban és
mindenekfelett ker. kath. szellemű nevelésben részesülhessenek. Másik mara-
dandó becsű mű: az egyházmegyei róm. kath. népz'skolák tö·r ténete.

A »tanftók háza e eszméjének meg pendítője és ébrentartója és az
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iskolák történetének megírója: Berauer József tanár társunk; ki a mint
nem ismert fáradsagot, mikor a • tanítók háza c mellett propagandát
kellett csinálni, ép úgy szorgalommal kutatta át az iskolák története
érdekében nemcsak a helyben levővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérseki-o hanem jóformán az egyház-
megye területén levő összes községi és plébánzai levéltára kat is.

Fáradságát siker koronázta. Császka Gybrgy érsek 37 ezer forint-
tal járult aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs tanítók háza e alapjához s már előre is biztosította Berauer
kartársunkat megírandó munkájának erkölcsz' és anyagi támogatásáról.

Berauer kartarsunk munkajának három része van. Az 1. rész 14 feje-
zetében bemutatja s mondhatnók a hazai közoktatás-ügy történetébe
beleszövi a kalocsai egyházmegyei róm. kath. iskolák történetét és jelen
állapotját. A ll. részben betűsoros rendben adja lehető röviden az egyes
községek tanügyi történetét. A nl. részben (s táblazatos kimutatások»)

érdekes és igen sok esetben tanulságos adatokban mutatja be az isko-
lák és tanítók 1870. és 1895. évi állapotát.

A I. rész l-SŐ fejezetében ~ és 1/2 lapon tárgyalja szerzőnk a s Ratíő e

előtti állapotokat. Dr. Krss Aron munkáját használva forrásul, arra a
végeredményre jut, hogy nálunk a mohacsi vész előtt »ae aisé néposz-
tá ly okta tásáról az á llam nemcsak kogy nem gondoskodott, sőt ellenkező·
leg azt szigorÚ'an meg is ttltotta .» Allapodjunk meg ez állítasnál kissé I
Ha eddig a kath. írók es tanférfiak dr. Kiss Áron mnnkáját meg tá-
madták, támadasuk főoka abban volt, mert azt olvasták ki ez érdemes
Írónk munkájából, mintha Ő, csakhogy a reformátió érdernét minél inkább
kiemelje, azt állítana, hogy a retormátió előtt nálunk népoktatásról
beszélni nem is lehetne. Tudtommal Berauer kartársunk' az első a
katholikusok között, a ki dr. KISS Áronnak ad igazat, azzal a külömb-

séggel, hogy ő a vizes lepedőt az • állam <-ra akarja ezért teríteni. Egyet
azonban ne feledjünk ell Egész Európában a középkorban a tanítás joga
az egyházé volt. A fejedelmek és városok, mikor iskolát állítottak, erre
engedélyt a pápáktól kértek. Ha az iskola állítását megengedték nekik,
az engedélyezési okmanyban rendesen benne volt az is, hogya tanítók
díjazásáról s egyéb anyagi szükségletekről a kérelmezök tartoznak gon-
doskodni. Így az állam-nak e korban az oktatásügy iránt csak köteles-
zége volt. Árpádházbeli királyaink az egyházakat javadalmakkal bőven
ellátták, ha tehát nem volt népiskola, annak oka bajosan lehet az ál-
lam, mely az anyagiakról bőkezűen gondoskodott. .

De volt olyan, a milyen népoktatás is! .Hogy az állam gondos-
kodott rola. azt eléggé bizonyítja Szt, István törvényeinek 34-dik feje-
zete. Szr, László 1093 ban hozott törvényei között (II. könyv 13. pont)
ezeket olvassuk: cA papi rend. ha ludat, vagy tyúkot, vagy almát, vagy
effélét lopand. csak a mestertől vesszőztessék meg ... ,. Nem akarom
ezeket bizonyítékokul hasznaini, de Berauer állításával szemben fel kellett
emIítenem. Berauer kartarsunx idézi az esztergomi zsinat végzéseinek
30 dtk pontját, mely szerint, a ki idegen szolgát, vagy bárkit a köz-

népből tudományokra oktat, vagy a papságba fölvesz, azt váltsa meg
s azonkívűi 50 pensat fizessen bírsagul. •. Ezért a végzésért bajosan le-
hetne az államot karhoztatni, mert hiszen ez teljesen egyházt' esina t volt,
rajta a király részt sem vett. A zsinati végzések is így kezdődnek:



«Mindenek előttvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg kel! kérni a kirá lyt ... ' Kuna római követ ösz-
tönzésére jött csupán létre s V. Henrik és II Paskalis közötti per adta
rá az okot. E végzésnek a czélja különben nem az volt, hogy a job-
bágyokat a tanulástól elfogják, hanem igen is az, hogy e korban igen
sok volt a kóborló szerzetes s ezek elé akartak gátat vetni. A ki meg-
unta a szolgálatot. szerzett magának valami szerzetesi ruhát s ment
püspökségről-püspökségre, ép ezért ki is mondotta a zsinat, hogy a
vendég klerikusok Vilgy mut assanak hiteles tanukat, vagy menjenek
vissza bizonyságlevélért. A böcstelenek pedig távozzanak és ne is tér-
jenek vissza (21. p.) És ismét: <A ki monakhus ruhát visel, vagy me n-
jen monostorba, vagy az húzassék le róla, vagy büntettessék meg,» (40.
pont) Tovább megyek 1 Ez az egyházi zsinat nemhogy el akarta volna
vonni a szolgagyerekeket a tanulast ól, hanem inkabb gondoskodott a néP
okta tásáról is, a mennyiben meghagyta, hogy a nagyobb egyházakb~n
az evangelium és az epistola, kisebbekben pedig a hitvallas és az Ur
imádsága magyaráztassék a néPnek mz'nden vasárnap (2. pont.) és hogy
a nagyobb egyházakban minden egyházi rendek legyenek és hivatalo-
kat tegyék meg. (3. pont.) Ezzel, azt hiszem, sikerült azt bebizonyítanom,
hogy az esztergomi zsinat végzéseért az államot kárhoztatni még akkor
sem lehetne, ha az valójában országgyűlés szamba mehetne, annyival
kevésbbé akkor, ha tudjuk. hogy az tisztán- pusztán egyházi gyűlés volt.

Berauer kartársunk azonban felemlíti még II. Endrének a papság
részére adott kivaltság levelét is, a melynek egyik pontjában megpa-
rancsolja a király. hogy egyetlen főpap se avasson senkit a szolgaság
igája alatt levők közül klerikussá. Mikor ezt olvassuk, jusson eszünkbe,
hogy valamint az arany bullát kicsikárta a főnemesség a gyenge király-
tól. ép úgy esikárta ki a főpapság e kiváltságlevelet. A ki kész volt
beleegyezni abba, hogy ellene a nemzet felségsértés bűne nélkül fegy-
verre foghat, beleegyezhetett az ilyen dologba is csak azért, mert
kívánták tőle. Ezért az államot kárhoztatni nem lehet. Az az állítás
tehát: az állam cszigorúan megtiltotta- az alsó néposztály oktatását,
olyan, mintDCBAá szappanbuborék, mihelyt hozzá érünk, magától szét-
pattanik.

A kalocsa-egyházmegyei parochiák a török pusztítás korábari jó-
formán teljesen elpusztultak; úgyannyira, hogy 17 ro- ben a plébániák
száma csak 7 volt. Ez is mutatja már, hogyamunkaban a XVIII. szá-
zad előtti adalékot igen keveset találhatunk. Pedig a kalocsai püspökök
és érsekek hazánk történetében fontos szerepet játszottak. Ha az el-
pusztult levéltarak nem szolgáltathatnak is ehhez adatokat, hazai tör-
ténelmünk kútforrásai neveznek egyes eseményeket, a miket nyomozva,
talán éppen a kalocsa-egyházmegyei iskolák állapotára következtetnünk
lehetne. Fel van például jegyezve, hogy Saul kalocsai érseknek, ki
«szent és ártatlan élete miatt kedves volt Isten és emberek előtt» az
egyházmegyéjében lakó tótok megtagadták a tized fizetést. Incze pápa
intette is a királyt, kényszeríten é a tótokat a tized fizetésre. Ugyan-
csak Incze pápa bulláiból tudjuk, hogy Béla herczeg a kalocsai-egyház-
megyében, a maga fundusán, a melynek neve Caet (keu, kö) Szt. István
tiszteletére monostort épített s azt 30 benedekrendű szerzetesre beren-
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dezett, pénzzel, kelyhekkel s fekvő jószággal bőven ellátta. (Egy szer-
zetes ellátására ez időben 2 középszerű falut számítottak 1) E monostor-
ban, mint a történetíró mondja: «sok ideig szolgáltak az említett fráterek
az Urnak» s így valószínű, hogy valamint máshol, úgy itt is kiterjesz-
tették figyelmöket a nép oktatására s nevelésére is és kolostori iskoláik
berendezése megtelelhetett a leülföldön levő .kolostori iskoláknak. Később
azonban - miért s miért nem - e k lastromot a királyakaratjából, a
püspök egyetértéséből Ebron völgyéről nevezett szt. Ábrahám kanonokai-
nak adták. E kanonokok elkergették a Benedek rendű szerzeteseket s
bementek a monostorba, eltékozolták a tuonostor jószágait s a nagyobb
rész, mert a szegénység miatt nem élhetett meg, ott hagyta a monostort.
A papa Saul érsekre bízta a monostor megvizsgálását, ki is azt találta,
hogy az Abrahám fiai feslett erkölcsű ek voltak, minden jószágukat meg-
ették s megittak, ép azért őket a monostorból elűzte., Most Incze pápa
azt ajánlá Saulnak: telepítsen le a kelostorban szt. Agoston regulája
szerint élő kanonokokat. (Virág B.: Századok I. 305. 1.) Ez eset annyit
bizonyít, ha többet nem, hogy a kalocsai egyházmegyében már a XII-dik
században két tanítórenddel találkozunk. Mennyire terjedt ki ezek műkö-
dése, annak a vizsgálása nem tartozik feladatom körébe. Ilyen sehhez
hasonló adatunk éppen a kalocsai-egyházmegyére vonatkozólag több is
van. Az iskolák történelme írójának ezekkel az adatokkal is számolnia
kellett volna s hiszem, ha Berauer kartársunk a történelmi kútfőket
vizgálja, munkájának e része is sokkal érdekesebb és tanulságosabb. -
Aztán meg az egyes iskolák története is arra mutat, hogy már a
XI. században volt itt birtokuk a veszprémvölgyi apáczáknak (70. 1.), a
XIV. században pedig a klarisszák nak (251 1.), IV. Béla alatt meg a
cistercitákkal találkozunk (264, 1.) s így fel kell tételeznünk, hogy e
szerzetek legalább a saját birtokaikon nem feledkeztek meg magasztos
hi vatásukról.

A XVIII. századra vonatkozó adatok közül következőket említhe-
tem fel:

A hatóság egyik község (126. L) bíráját szigorún utasította arra,
hogy avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszülőket szorítsa gyermekeik iskolába küldésére; a ki gyermekét
iskolába nem küldi, havon kint 1 garas büntetést tartozik fizetni. Az
iskolába járás azonban a különböző helyen nagyon külö nbözó volt" Egyik
helyen (95.1.) a szorgalom-zdő egész éven at tart, máshol a gyermekek csak
késő ősztől kora tavaszig járnak iskolába, - néhol a tanítás csak a nagy
bőjtben folyik, (r66. 1.), máshol azonban a gyermekek egyáltalán nem jár-
nak iskolába (123. 1.)- Az iskolabajáró gyermekek elfoglalására érdekes ez
az 1852-ből való adat: (73. 1.) ca/407-kor csengetnek az iskolába; 7 órakor
imádkoznak. Aztán kikapjak a leczkét, melyet 8 órakor felmondanak.
Most a délutánra készítendő feladat kijelölése után a templomba mennek,
honann visszatérve, foglalkoznak mint 7-8-ig. IO-l/21 1-ig hittani ok- .
tatásban részesülnek; a sz1labizá lók és olvasók olvasnak, az írók írnak,
a számolók számolnak. a muzsz'kusok muzsikálnakihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj utána énekelnek
és haza mennek.s A délutani előadás r-l/25-ig tartott. Vasárnap és
ünnepeken énekelve mennek a szt. misére és prédikáczióra,

A hol a gyermekek nem járnak iskolába, ott szokásban van a



lelnottek okta tásazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(251., 20 r. 1.). Ilyen helyeken az egész község csapatokra
felosztva részesült a hitoktatásban. Minden csoport több (7-8) osztályra
volt osztva, kik más-más időben nyertek oktatást. Egy-egy osztály 30-36
hallgatóból (férfiak, asszonyok, leányok stb.) állott. Minden csapat élén
egy kz'kérdező és egy felügyelő állott.

Tanterem nem igen van. A tanulók rendesen a tanító lakásán
tanulnak (r73., r83 .. 71., r66., 1.). Adatunk van arra is, hogya plebanus
is az iskolában lakott. (r 26. 1.) A tanító lakását rendesen a község telkén
építik fel, sokszor éppen a pásztorok háza mellett, miért a tanítónak
nem egyszer meggyülik a baja - szomszédaival (200. 1.). A hol nincs
iskolai épület, ott a Canonica Visitatiok szorgalmazzák ezek felállítását
s a községet még pénzbirsággal is fenyegetik. (225. 1.).

A tanítók képzettsége különböző. Néhol maguk a lelkészek és
a szerzetesek tanítanak (280.1.). Maguk között a tanítók között is vannak
olyanok, kik theologiát végzettek (89, 124. 1.); aztán rhetorok (68.
152. 188. 1.) és syntaxist végzettek (222. 287. 1.), de mesteremberek és

egyszerű földmívesek is. Cothmann, kamarai biztos, 1763. évi jelentésében
így nyilatkozik a tanítókról: ca tanítók ·nagy hiányát is tapasztaltam
a bácsi kerületben. A plebanus urak maguknak vették a jogot tanítókat
alkalmazni s csak azt kivánják tőlük, hogy valamicskét a zenéhez értse-

nek és az ő parancsaiknak engedelmeskedjenek; .a többi hiányaikat -
úgy látszik - nem veszik észre. Minthogy azonban az, a ki maga is
alig tud olvashatólag írni, vagy a számoláshoz nem ért, tanítványait sem
taníthat ja czélszerűen: alázatos véleményem az, hogy az uradalom
arra is terjeszsze ki különös figyelmét, hogya kamarai helységekbe csak
alkalmas tanítók alkalmaztassanak; ha talán a zenéhez nem értenek is,
csak jóravaló egyének legyenek és az íráshoz és számoláshoz értsenek>
(10. 1.)

A tanítót a nép cgyerek-tanító~·nak is hívta (190.1,). Kó'telességeit
egy 1738-ban kiadott szabályzatban következőleg találjuk : cA kántor
vagy mester a gyermekeket nemcsak erkölcsökre és tudományokra, hanem
a keresztény hittanra s 'énekekre is szorgalmasan oktassa ~ (10. 1.). Egy
I763-ban kiállított díjlevél a következőkben sorolja elő a tanító köteles-
ségét: «Az oskolákban naponkint járó férfi és leány gyermekecskéket
a keresztényi tudományban, annak utána más szentséges dolgokra,
úgy mint irnya, számvetésre stb. tanítanis (r 57. 1.). Máshol meg (281. 1.)
azt kötik ki, hogy egy ifjút a zenére oktasson, minden szombaton
számtant tanítson. a mulatságokon pedig ne rnuzsikáljon. - Hogy a
templomi szolgálat a tanító első kötelessége volt s hogy ő volt a falu
jegyzője s harangozója, azt említenern felesleges.

Tanítónők alkalmazásával is találkozunk (236. 1.). Szabadkán a
város 1748 ban a hittan okta tására egy nőt alkalmazott. 1763-ban pedig
még két férfit és két nőt, kik nemcsak a. kis gyermekeket, de a fel-
nőtteket is tanították.

A tanítóz'jizetések általában gyarlók voltak. Néhol a tanító havonkintihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

garas tandíja tkap minden tanuló után (r 10. 1.); máshol egész évre fizetnek a
szülők, minden tanulóért r frtot és r pozsonyi mérő gabonát. Haran-
gozásért a bortermő vidéken bort kap, temetéseknél pedig a rendes díj,
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versenként _1 garas (142., 263. 1.). Minden esetre furcsának tűnik ma,
hogy a díj lapokban a tanító fizetésénél akárhányszor előfordúl az «egy
pár csizma. (180., 277.1.). - Adatunk van arra is. hogya Canonica
VIsitatio utasította a plebánust arra, hogy ha kell,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégrehajtássa l is
gondoskodjék a tanító fizetésének kiszolgáltatásáról (73. 1.).

Az első «Ratió s-val kapcsolatban felemlíti Berauer, hogy tan-
ügyünkre vonatkozólag a tulajdonképpeni lökést gr. Barkóczy Ference
esztergomi érsek, az osszes magyarországi felsőbb és alsóbb iskolák
felügyelőjének I763-ban a királynőhöz nyujtott emlékira ta adta. Azt
azonban ez a munka is elhallgatja: mi is van hát tulajdonkép az okta-
tásügyről ez emlékiratban ? Ha a kath. iskolák monografiáinak írói ily
fontos dologra nem terjesztik ki figyelrnünket, ne csodálkozzanak rajta,
ha a protestans írók nem mondanak, mert nem mondhatnak ez emlék-
iratról többet, a mit és a hogy a forrásmunka gyanánt szolgáló mono-
grafiák megemlitenek. .

A «Ratió s-k korából több adatot találunk Berauer munkájában.
Egyik, az z'smétlő-isk(}ldk-ra vonatkozó adatában azonban alighanem sajtó-
hiba fordul elő. Azt írja ugyanis: «Az ismétlő oktatas és ezzel egye-
temben az iparos- és kereskedő-tanonczok vasárnapi iskoláztatása már
I728-ban elrendeltetett. (265. 1.) Azt hiszem, hogy ez 1828 akart lenni.
Annak a nyomára, hogy a kormány már 1728-ban szorgalmazta volna
az ismétlő-iskolai oktatást, én ez ideig nem akadtam. Ismerek egy ren-
deletet I79S-ből (febr. 25.), mely szerint a mester-legények és inas ok a
városokban ra jzoló-z'skoldba tartoznak járni. E rendeletre támaszkodva
adta ki utasítását I804-ben 'a győri tankerület felügyelője. E rendele-
tet ujította meg a helytartó-tanács 1815. január 3án 290. sz. a. kiadott
rendeletében. Azt hiszem tehát, hogy ez az ismétlő-iskola éppen olyan,
e rendeleten alapult ra je-isbola , mint a milyenről a 237. és IS8-dik
lapon is említést tesz Berauer.

A tantermekDCBAf e ls e e r e le s « , valamint a húszas (237. 1.), úgy a harmin-
czas és negyvenes években is nagyon hiányos. Hogyan építették az
iskolát, arra nézve érdekes a következő adat: (162. 1.) «Meghosszab-
bították a pásztor házat egy szoba es konyhával s megvolt az iskola,
melynek bútorzata nehány szál téglához fektetett deszkából, egy asztal-
ból, fekete táblából s nehány pálczából állott. A hány gyermek volt annyiféle
volt a tankönyv is, elhozván kiki magával anyja elviselt imakönyvét. A tanév
kezdetét vette november közeledtével startott libakelésig. (121. 1.). Tan-
tárgyak voltak: imádságok, katechismus, biblia olvasás és számolás, az
írás mint fölös valami, külön díjaztatott havi egy váltó garassal. Ez a képe
a tanyákon levő iskoláknak. de jó részben talál a falusi iskolákra is
(213. 1.) és csak a városokban találunk más állapotokat, ahol mát 1827-
den kezdik elkülöníteni a fiúkat a leányoktói (158., 73. 1.) a leányok
tanítója feleségének kötelesség évé teszik, hogy a tanítókat : "asszonyi
munkában nevelje és oktassa.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Máshol (6 I. 1.) a kántorságot elkülöní-
tik a tanítőság től, (67., 233. 1.) - A tanítók ügyessége befolyással van
a lakosok kézi ügyességben való fejlődésére. Egy 1782-ben alkalmazott
tanítóról olvassuk, hogy «mint fúrni faragni tudó ezermester a népre
irányítólag hatott a kézügyesség terjesztésében.» {202. 1.)



6 0 rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A «Ratió s idejében uralkodott szellemre mutat az az adat is, hogy
1805-ben a magyar és német tanító között meg osztották azt al/2

telek földet, a mi addig kizárólag a magyar tanítót illette. (II 5. 1.)
AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítók fizetéséről szólva fel kell említenünk, hogy legelőelkülöníté-
sek alkalmával a tanító díjazására rendesen 1/2 telek földet hasítottak
ki, mi a tanítói javadalmazást tetemesen javította. A hol a tanító nem
kapott földbirtokot, ott minden gazda öt kereszt gabona után egy keresz-
tet adott a tanítónak. (227. 1.)

A tanítót különben úgy fogadjákDCBAfd s a szerződő [elek kikötik
az l l l , évi felmondást. (131 1.)

Minél jobban szorították a szülőket gyermekeik iskoláztatására,
annál jobban szaporodott az iskolába járók száma. Mikor aztán a gyer-
mekek nem fértek az iskolába, a tanítók úgy segítettek magukon, hogy
a tanulók egyik részét délelőtt, más részét pedig délután rendelik az iskolába.
A kalocsai egyházmegyében két helyről (230.,232.1.) van feljegyezve. hogy
benne 1820 táján ilyen/elvá ltva való tanítás divatozott. - Az is megtörtént,
hogya felsőbb hatóság ösztönzésére és szorítására a község két tanitót
fogadott, de mivel csak egy tanterem volt, egy iskolában egyszerre taní-
tottak. (177. 1.) Furcsának tetszik, de igaz, hogy olyan hely, a hol két
tanító egy tanteremben tanított, még 1871-ben is volt. Egyik iskolaszéki
elnök 1871-ben ugyanis ezt az észrevételt írta a kimutatásba (ro r. 1.):
«Csak egy iskolaterem lévén és azért egy teremben két tanító egyszerre,
egy z'dőbenés egy órában minden siker nélkül tanít - az egyik a fiú, a
másik a leánygyermekeket.lt

Visszatérve a «Ratié s-korába, meg kell még jegyeznünk, hogy
a jobb módú gazdák megkívánták a tanítótől, hogy névnapjok és kará-
csony előestéjén ablakaik alatt énekszóval felköszöntse őket (190. 1.)
Ilyen esetet egyet említ Berauer. En úgy tudom, hogy ilyen ünnepé-
lyes alkalmákkor a tanító a nagyobb iskolás gyermekekkel megjelent
az illető gazda házánál. A gyermekek elénekelték a betanított éneket
A gazda ajándékkal kedveskedett, melynek tetemes része a tanító é lett.
Ez a s cantatiö e sok helyen benne van a díjlapokban is, hogy ehhez
a tanítók hozzászoktak, azon nem kell csudálkoznunk, mert az úgyne-
vezett gyakornok, vagy ha úgy. tetszik segédtanítók évi fizetése az
ellátáson kívül 8-20 irt között váltakozott még e század közepe táján
is. Megtörtént bizony akárhányszor, hogy miután e csekély fizetésból
meg nem élhetett, a mulatságok alkalmával muzsikálni jártak. (14. 1.).
Különben is a fődolog nem a tanít óság, hanem a kántorság volt. A
bogojevai előljárók pl. 1846-ban is egy zombori korcsmában fogadtak
fel egy embert tanítónak, csak azért, mert s szép torka" volt. (ro r. 1.).
Altalában úgy tűnik, hogy a tanítók előképzettsége a «norma" felállítása
után alább szállt. Mig előbb a tanítók között· syntaxist, rhetori osztályt
sőt theologiát végzetteket is találunk, addig a «norma» felállítása után
működő tanítók többnyire csak mint gyakornokok szeréztek némi ismere-
tet, aztán hosszabb-rövidebb ideig látogatták a normát és tettek vizs-
gálatot. Ez a körülmény is eléggé indokolja: miért sürgették jobbjaink
a tanítókepző-intézetek felállítását?

De jött az 1848. A szabadságharcz zajából s keserűségeibél a

Mllgyllr Tllnftóképzö. 41



602

kalocsai egyházmegye. ismét kivette a maga részét. Fel van jegyezve
pl., hogy Bács-Földváron egy szerbekből álló fölkelő csapat ép úgy a
templomban ütötte fel téli tanyáját és barrnostul. lovastói benne lakott,
mint hajdan Nagy-Szombatban a törökök. Az összes templomi fel-
szerelés: edények, ruhák, képek" a plebanián őrzött hivatalos iratok
részint elégtek, részint ellopattak (132 1.). Mikor aztán a honvédeket
üldözni kezdettek, ezek jó része az iskola falai között húzta meg magát
s beállt tanítónak. (89., 13 L, r 86. 1.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szabadságharcz leveretése után a zsandár kergette a gyermekeket
az iskolába. A tantermek szűknek bizonyultak a gyermekek betogadá-
sára. Egyik helyen (169. 1.), mikor az iskolafelügyelő r852-ben meg-
látogatta az iskolát, a gyermekék száma két tanteremben 684 volt s
így, egy tanító 300-nál több . gyermeket volt kénytelen tanítani, nem
eg,y helyen reggel 7-1 x-ig, délután 1-5-ig. Gondoskodtak arról is,
hogy avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApusztákon is állítsanak. iskolát (237. 1.). A kerületi főnökök
maguk is meglátogatták az iskolát, de arról is gondoskodtak, hogy a
tan~tói fizetés javíttassék Duhony kerületi főnök pl. mikor meglátogatta
a . doroszlói iskolát és arról értesült, hogy a segédtanÍtónak' 60 frt
évi fizetése van, összehívatta a községi tanácsot és xövetkezőkép intéz-
kedett : Jegyző úrl Vegyen fel jegyzőkönyvet arról, a mit itt a tanács
határozni fog! Es diktált egy jegyzőkönyvet, mely elején a népnevelés
fontosságával. szükségességével. foglalkozván, utóbb rátér a tanítók fizeté-
sére és a 60 pengő fizetést 200 pengő forint, 30 pesti mérő buza.: 3
öl keményfa, lakás s az : ismétlő-iskolákért 50 frtban állapítja meg.
Midőn ez ellen egyik tanácstag felszólalt, Duhony kizavarta. Erre a
többiek az álta luk hozott határozatot szó nélkűl aláírták. E kerületi
főnök szám os községben járt el hasonlóan s mindenhol lényegesen meg-
javította a tanítói fizetést. (12 L 1.)

Haasz Mihály csász. kir. tanfelügyelő nem hiába dicsekedett azzal,
miszerint megmutatja, hogy néhány év mulva az alföldi csikós németül
jodlirozza a «Gott erhalte s-t. Megjelent a tanképesítő vizsgálatokon
5 éber figyelemmel kísérte anémetnyelvi feleletek et. A magyar fiúk
remegtek tőle. Csak hogy a közmondás szerint: e Sokat végeznek Bécs-
ben, de elrontják az égbenedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Így történt Haasz képesítő vizsgálatain
is. Fallovics piarista tanár és képezdei igazgató Haasz figyelmét rende-
sen valami más dologra irányította, mikor a magyar fiúk a német-
nyelvből feleltek s így a magyar fiúk ügygyel-bajjal keresztül csúsztak s a
hideg zuhanyt rendesen a német tanítók kapták a német nyelvért. (63. 1.)

E korszakra vonatkozólag még azt is látjuk Berauer munkájaból,
hogy csak azok mehettek középtanodába s fokozatosan a tanítóképző
intézetekbe, a kik a fóelemi iskolába jártak vagy ott vizsgálatot tettek
(1858. évi 18,788. és 27,735. 5Z. rendelet 143. és 159. 1.)

Mihelyt nem kergette a zsandár a gyerekeket, az iskola-látogatás
azonnal csappant. A helytartó-tanács az oktatásügyi dolgokban egyes
községekkel sem tudott semmire menni, még akkor sem, mikor egyik-
másik tanítói állást a község beszünt ette, s ha nem fértek be a. tanulók

. a tantermekbe, úgy segítettek rajta, hogy az üresen maradt tanterem
közfalat kidöntötték és két tanteremből csináltak .egyet. (I44. 1.)



'A kalocsai egyházmegyének igen nagy szerencséje az, hogy mikor
.az 1868. évi XXXVIII.törvényczikk életbe lépett, az érseki székben
-dr ..vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARaynald Lajos ült, ki minden alkalmat és módot megragadott
arra 'nézve, hogy az egyházmegye róm. kath, iskolái a közoktatásügyi
törvénynyel összhangzásba hozassa nak. Aztán 24 évi érsekeskedése alatt
51/2 millió forintot áldozott különféle jótékony czélokra, melyekből
a tanügyre 1 milliónál több esett. Alatta tetemesen szaporodtak a
tanítói állomások, létesíttettek az összes nőzárdák, melyek mindenikéhez
tetemesebb költséggel járult. Ha valamelyik községnek rozzant volt az
'iskolája, vagy egyáltalában nem is volt: a főpásztorhoz fordult s ez
felépítette az iskolát, gondoskodott a tanító fizetéséről. Haynaldnak
hatalmas támasza és segítője volt Kubinszky Mihály főtanfelügyelő,
ki «bámulandó buzgalmának áldozatá e-vá lett.

A mely irányban megindult dr. Haynald, ugyanazt az utat követi
utódja: Császka György, ki már eddig is 250 ezer forintot fordított a
tan- és nevelés ügyre. ,

, 'Mielőtt a jelen állapotok ismertetésére áttérnék, fell kell emlitenem,
hogy a kalocsai egyházmegyében is találtam több tanítói nemzedéket,
a kiknél jóformán száz év óta apáról fiúra szállt a tanítóság. Ily családok:
Rauschenberger (173. 1.), János)' (180 1.) Haintz (201. 1.), Stumpfögger
.(91. 1.), Jelenik (105. 1.). :

Berauer kartársunk könyve érdekes adalékkal szolgál arra is" hogy
miért alakították át némely helyeken a felekezeti iskolát községivé?
«A nép mindinkább szegényedett. J970-ben a sokacz nép már annyira
tönkre ment, hogya föld 3/4 része a zsidók kezébe kerűlt, kik addig
a felekezeti iskola terheinek viselésében részt nem vettek. Hogy ezeket
is bevonhassák a lakosok, az iskola jellegét községivé változtatták»
(196. 1.). A mi az iskolák községivé változtatását illeti, a községek
képviselő-testületei nem mindig vannak tisztában a jelleg megváltoztatá-
sának módjával; mert akkor nem szahad volna megtörténni annak, a,
mi Ó-Kanizsán történt (2 11 1.), hol a kózségi képvúdő-testület kóZségi
jellegűnek nyzivánította a róm. kath. iskolát. Az 1869. évi okt. ro-én
I7663, 1869. évi nov. r r-én 217I7; és I869. évi jun. 8-án I4I I. eln.
.sz, miniszteri rendeletekben nyiltan ki van mondva, hogy az iskola
felekezeti jellegének megváltoztatásához a községnek joga nincsen: s
felekezeti minőségét megváltoztatni. kizárólag az illető feiekezetnek áll
jogában. A .felekezetl iskola részére tagosításkor kihasitott tekvőség
községi iskolai czélra még azon esetben sem foglalható le, ha az illető
községben felekezeti iskola nincs is. (I892. évi jan. 1 r-én 3793. I89I
számú minist. rendelet.)

Ha már benne vagyunk a szervezéstani kérdések íejtegetésében,
lássunk még egy visszás eljárást! Bács-Bresztováczon (92. 1.) van egy
községi, egy róm. kath. és ~gy szerb iskola. A községi és róm. kath.
iskola összes kiadásait a politika i kózség (edezt a kath. és zsidó polgá-
rokra kivetett 130/0'os cultusadóbóL A szerbek, minthogy felekezeti iskolát
tartanak fenn, a községi és róm. kath. iskolák fenntartásahoz nem járul-
nak. - Törvényellenes a I30/0 iskolai adó, mert az I868: XXXVIII.
t. ez. 35. §-a meghagyja, hogy ez az állami egyenes adónak 5%-át meg
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ne-n haladhat ja. A szerbek is kötelesek volnának hozzájárulni a községi
isk. fenntartásához, ha ki lehetne mutatni, hogy az az összeg, it melylyel
saját felekezeti iskolájuk tenntartásahoz pénzben vagy [terrnényekben,
hozzájárulnak, egyenes adójuk öt százalékát nem haladja meg. (1868.
XXXVIII. 36. §. és 1879. ápr, 8. 2947. sz. a. kelt rend.). Ha az 5%-05
iskolai adó nem elegendő a községi iskola fenntartására, az esetben a
hiány, valamint a felekezeti iskolának régi gyakorlaton alapuló segélye-:
zése is, felvétetik avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkö'zségz' köttségvetésbe s mint a község egyébihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszü k -

ségletei, ezekkel egyszerre, pótadó alakjában vettetik ki a község összes
adófizető tagjaira felekezeti külömbség nélkül, és e pótadót tartozik fizetni
a község minden tagja, akár járul a törvénynek megfelelő felekezeti
iskola fenntartásahoz akár nem. (1888. évi decz. 18-án kelt 51. 573sz.
miniszt. rendelet.)

Annak nyomára, hogy a községek a felekezeti iskolákat segélyezik,
két helyen akadtam. Az egyik helyen (80. 1.) a segélyezés a tankötelesek
arányában történik (1891. 29425 sz. miniszt. rend.); a másik helyen
(266. 1.) pedig minden férfi tanítóra 700; minden nő tanítóra 600 frt
segélydíjat ad a község, bármekkora és bármilyen legyen a tanköte-
lesek aránya.

Hiba van az «iskolai alapoks-ok kezelésenél is. Bajsa (79. L}
történetében olvassuk: ca legelőelkülönítés alkalmával 56 holdból
álló »iskola-alap e létesíttetett, melynek jövedelmét 1876-84-ig a község
saját czéljaira használta. Ebből építé fel díszes községházát és a jegyző-
lakását. Ez az eljárás ellenkezik a törvény 40. §-ának rendelkezésével.

Az alapítvá1lyok kezelésénél mily felületesen járnak el néhol, mutatja
az az eset is, hogy egy helyen (17 I. 1.) I882-ben tett iskolai alapítvány
már is elkallódott. Hova lett ez az alapitvány, azt ma már senki se
tudja.

Sok taníto és pap példát vehetne azon' szivélyes vz'szonybOl, mely
a filippovaí pap és tanító között uralkodik. E viszony folyományaként
említi fel Berauer (128. 1.) «kevés helyen van oly összhangzó működés
egyház és iskola közt, melynek eredménye a nép vallásosságában, visel-
kedésében, minden nemes. dolgok iránti lelkesedésében oly szépen nyil-
vánul.» Ehez csak azt tehetjük hozzá, hogy ha iskola és egyház közt
nem lehet meg mindenütt a kellő összhang, annak nem mindig, sőt
mondhatnók a legtöbb esetben nem a tanító az oka. Az is említésre
méltó, _hogy Garán (141.' 1.) a hívek a templompadokban a plebános
által összeálított korjegyzékben ülnek. A ki falusi népünket ismeri, tudja,
hogy ilyen rendelkezéssel mennyi kellemetlenségnek elejét lehet venni.
Némely helyen (80. 1.) a plebános buzgólkodása folytán «kath, ifjúsági
egylet» alakult, melynek czélja egyrészt a további képzés, másrészt az,
hogy az ifjúságot nemesebb szórakozásra szoktassa. Hetenként négyszer
jönnek össze, nemcsak az ifjak, hanem a férfiak is, hol esti 6-ro óráig
a plébános és tanítók vezetése mellett tanulnak és szórakoznak.

Sokat beszélünk ma a gazdasági z'smétlő z'skolákról. Ezt Berdánan
már régebb idő óta úgy oldották meg (97. 1.), hogy az ismétlő iskolák
tanulói gazdaságtani füzeteket kapnak :kezükbe s a gyakorlati neme-
sítés fogásaiba télen az iskolateremben, tavaszszal pedig a faiskola és
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a szőlőtelepen begyakoroltatnak. Más helyen (140._ 1.) meg az ismétlő
iskolát annyira megkedvelték, hogy a fiatalság addig jár iskolába, míg
meg nem nősül, illetőleg férjhez nem megy. Ebben a községbenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
fa iskolából a község lakói sorrendben ingyen kapják a gyümótcsfákat,

A statisztikai adatokból említsük fel a következőket:

A községi lakorok száma volt

r Soo-ban : római katholikus: 187,354
egyéb vallású: 82,700

1895-ben: római katholikus: 485,823
egyéb vallású: 17,374

A tankó"telesek száma:

187o,ben: (6-12) fiú:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» (12-15) ~

1895,ben: (6- 12) »

:> (12-15):>

leány: 18.450

7,481
29,983
12,743

18,918

7.894
30,760
12,986

iskolába járt;

187o-ben: (6-12) fiú: 15.644 leány: 14,°58
:> (12-15) ~ 3,451 ~ 2,932

1895-ben: (6-12)>> 28,281 " 27,489
» (12-15):> 9,680" 8,797

A tankötelesek közül 121 hülye, 31 vak, 77 siketnéma.
A tantermek száma.' 187o-ben 305; 1895-ben 754.
A tannyelv magyar 372 tanteremben, - német 26; - magyar-német

109; - magyar-dalmát 21; - magyar-német-dalmát 16; - magyar-
tót 3 tanteremben. Ha figyelembe veszszük, hogy róm. kath. egyházak
nagy többsége idegen ajkú lakosok betelepítése által származott és
szaporodott, lehetetlen elismerésünket elhallgatnunk azon siker felett,
mit a tanítók a magyarositás körül elértek. Az iskolákat meglátogatták
az esperes egy év alatt 191-szer, a kerületi iskolalátogató 141-szer. A
kirá lyí tanfelügyelő 189°- r895-ig 136-szor, Bizony van akárhány iskola,
a melyet a kir. tanfelügyelő ez idő alatt egyszer- se látott.

Tanító volt:

.. 187°- ben férfi: 344 nő: 33
,1895-ben 505» 179

Egy tanító átlagos fizetése 445 frt.

Pénzintézetnél van alkalmazva 55
Biztosítási ügynök 78
A tanítói özvegyek száma: 53
Tanítói árva . . . . . . 48

Paedagogia i lap jár a községekbe 305 példány_ Bizony ez 684
tanítónak édes kevés. különősen, ha meggondoljuk, hogy ebbe bele
van számítva a két hivatalos lap: a e Néptanftók lapja» és a
Népnevelő is s ez a 146 iskola mindenikére egyet-egyet számítva kitesz
292 példányt. Ez az adat arra int bennünket, hogy a tanítóképző,inté-

zetek fordítsanak gondot arra , »useerin: a leendó tanítók kedveljék meg
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az olvasást!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANe az legyen a «szálló ig-e» ckedveltessük meg a neppel
az olvasást,» hanem igen is; a tanítókkal! !

A tanítók közül tanulmányaikat végezték: Kalocsán 300-ah, Baján
7J-an, Pécsett 44-en. Szegeden 39-en, Budapesten 18-an. '.

Az iskolák történetéri kívül közli még Berauer al a káptalan,DCBAb )

az alapítványok, c) a tanítóképző úztlzet d) mz' asszonyunkról nevezett

úkolanénék kalocsai intézeteinek. e) az egyházmegyei róm. kath. tanító
egyesületek és f) a tanítók házanak törrénetét.

Azok az adatok, miket én itt folernlítettern, eléggé mutatják. hogy
Berauer kartársunk neveléstörténelmünk érdekében is derék dolgot
végzett, mikor a monográfia adataithangyaszorgalommal egybegyűj-
tötte és feldolgozta.Munkája (bár terjedelméhez képest kissé .drága)
érdemes a pártolásra.

(Osurgó.) Pethes János

Magyarország tanítósága nemzetünk ezer éves .fönnállásának ünnepét
korszakos alkotással, a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus
megtartásával ülte meg. Ez az egyetemes gyűlés, a melyen a kisded-
óvótól az egyetem ig az ország mindennemű oktató és nevelő intézetei-
ben működő tanítók és nevelők között eddig nem tapasztalt erővel és
arányban nyilvánult a közérzés, a melyen a közoktatás minden ágának
nevezetesebb ügyei egységes alapon és nemzeti szellemben tárgyaltattak, -
rninden időre a mai tanítói nemzedék dicsőségét hirdető emlékoszlop marad.

A tanügyi kongresszus a bezáró összes ülésell azon határozatot hozta,
hogy a tárgyalások menete és eredménye egy Naplóban összefoglalva
kiadassék. A kongresszus a napló által is biztositani kívánta azt a hatását,
a melynek nyomai a tanítói társadalmi egyesületi életünkben, törekvéseink-
ben, a közoktatásunk több ágában felmerült reformmozgalmakban és
alkotásokban már ma is észlelhetők.' E Napló tehát. rnint a tanítóság
mai közokta tási mozgalmainak. eszméinek, törekvéseinek mindent egybe
foglaló hű tükre, nemcsak -történeti értéket fog képviselni, hanem becses
forrásmunka is lesz :1 közoktatás javán fáradozók kezében, s - bizonyára
hosszú ideig - állandó ébrentartója. ösztönzője marad a közoktatásunk
nemzeti irányban való egységes fejlődését czélzó törekvéseknek

A. kongresszus által a határozatok végrehajtására kiküldött bizottság
az alulírt szerkesztőkre bízta a Napló elkészítését. E szerkesztőség a
mult év őszétől fogva állandóan fáradozik a nagy mű létrehozásán, a
meJy nagyobbára már elkészült és aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJÖ V Ő 1898. évi január hó folyamán
meg fog jelenni és a tagoknak megküldetni

A mű két kötetből fog állani. Az első kÖlet tartalmazza a kongresszus
történetér, az összes ülések, valamint a 19 szakosztály naplóit, az előadások,
felszólalások, a hozott határozatok szövegét a gyorsírói feljegyzések szerint,
A másodz'k kÖlet a népiskolai osztály (V. egyetemes tanítógyűlés) naplóját,
a Magyarországi Tanítók Országos Bizottságának iratait s a kongresszus
tagjainak névsorát foglalja. magában ,

A Napló terjedelme az előre számított 70-7 S ívnél jóval többet,
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közelvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszáz ívet fog kitenni. Az ilyen nagy terjedelművé vált mű kiadása
költségeinek fedezésére a végrehajtó bizottság ~ sajnos! - nem rendel-
kezik a szükséges anyagi erővel.

Részint azért, hogya hiányzó pénzösszeg fedeztessék, részint, hogy
. módot nyujtsunk a tanintézeteknek és az egyeseknek, kik nem voltak a
Kongresszus tagjai, a mű megszerzésére, aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . O r s z á g o s é s E g y e t e m e s

T a n ü g y i Kongr'essaus Naplójára előfizetéstnyitunk. Az egész mű
megrendelési ára csak 5 fr t,. a mely összeg a végrehajtó bizottság pénz-
tárosához, dr. Beee Manó tanár úrhoz (Budapest, VI!., Damjanich-utcza 50.)
küldendő.

Bizalommal kérjük Magyarország tanítóit, tanárait, nevelőit. hogya
műre előfizetni s előfizeteseket gyüjteni szíveskedjenek. De kulönosen
kérjük a Tanári s Tanítói Egyesületeket, az iskolák nagyérdemű Igazgató-
ságait . és Tanári Testületeit, hogya Naplót könyvtaruk számára meg-
rendelni méltóztassanak. Tegyék lehetővé e műnek egész terjedelmében
való megjelenését, a melynek létesítésében Magyarország tanítással és
neveléssel foglalkozó munkásainak ezrei és ezrei részesek.

Budapest, 1898. deczernber 1.
A I I . O r s z á g o s é s E g y e t e m e s T a n ü g y i K o n g r e s s z u s

v é g r e h a j tó b iz o t t s á g a n e v é b e n :

Dr. Hánrzch Gusztáv, Nagy László.
el~ök. főtitkár, szerkesztő.

Dr. Kaudcs János, Hajós Mzlzály
titkár és szerkesztő. titkár és szerkesztő,

Dr. Beke Manó,
pénztáros és szerkesztő,

EGYE"SOLETI ÉLET.

K é r e le l l l .

A. tanítóképzést t ö r v é n y r e v iz ió ja tá r g y á b a n k é -

s z ü lt javaslatra v o n a tk o z ó v é le m é n y e k e t , h o z z á szóla-
s o k a t f . é v iDCBAd e c z e m b e r hó 15-ikérre m é ly t is z t e le t -

t e l k é r i

B u d a p e s t , 1 8 9 7 . n o v . 2 7 - é n .
az elnökség.

J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete vál asztn.ányának 1897. évi

november hö z z-én tartott rendes gyűlésén.

Jelen voltak: dr. Kovács János, alelnök elnöklete alatt: Péterfy
Sándor kir. tanácsos.. elnök, Nagy László, Komáromy Lajos, Sztankó
Béla, Groó Vilmos, Gyórgy Aladár. dr. Baiá József. dr. JWálnay Mihály,
Peress Sándor, dr. Weseeiy Ödön és Farkas Sándor, utóbbi jegyző.
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1. Elnök a gyűlést megnyitván, lelkesedéssel üdvözlivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPéteify Sán-
dor elnököt tanítói működésének negyven éves évfordulója alkalmából.
- A választmány a legnagyobb örömmel ragadja meg az alkalmat,
hogy érdemekben oly-kiváló elnöke iránt való szeretetét, tiszteletét ez-
úttal is kifejezze.

2. Elnök fölhívja a főtitkárt jelentéseinek megtételére.

3. Sztankó Béla főtitkár a következőket jelenti:DCBA
a ) Az egyesületbe való belépésre 1897. elejétől fogva jelentkezett

a Mdmezővásárhelyi áll. kisdedővőképző-intézet, kilépését jelentette
Marmuia janos, tanító . ...:.. Tudomásul van.

b ) A tanítóképzési törvény-revizió tárgyában készült javasiatra
vonatkozólag véleményüket beküldötték : az aradi és lévaz' állami tanító-
képző-intézetek tantestülete s a besztercze-naszódvármegyá álta lános

tanító-egyesület. A pécsi kath. tanítóképző-intézet tantestülete fentartja
és figyelembe ajánlja a M. T. 1895. évf. IX. füzeteben megjelent tan-
testületi véleményt. V éJeményes jelentéseik beadását kilátásba helyez-
ték az esztergomi kath. tanítóképző s a hódmezővásárhelyi áll. kisded-
óvóképző-intézet igazgatója. - Örvendetes tudomásul vétetnek.

4 . Nagy László szerkesztő jelenti, a) hogy az Egyesület ,egykori
alelnök ének, Hetye)! Gábornak sírjára, elnöki megbízásból a halottak
napja alkalmából az Egyesület nevében koszorút helyezett. - Helyeslő
tudomásul van. Jelenti továbbá, b) hogy Láng Béláné, a II. ker. tanítónő-
képző tanítónője, f. hó végén elhunyt. - A választmány a jelentést
részvéttel veszi tudomasuI.

5. Komáromy Lajos pénztárnek jelenti, hogy a tagsági díjak a
hó folyamán szépen folytak, különösen pedig a vidéki tagtársak részé-
ről. Éppen ezért indítványozza, hogy a fővárosi tagtársak decz. hó ele-
jén egy szolga által kerestessenek fel a díjak beszedése czéljából, kinek
20 kr. beszedési költség volna fizetendő, mely. költség megfelel ama
összegnek, melyet a vidékiek fizetnek az esetben, ha számukra postai
megbizatás küldetik. - A jelentést a választmány tudomásul veszi sa
pénztárnok indítványát elfogadván, kimondja, hogy f. évi deczember
r-töl a tagsági díjakat beszedő szolgának mint nem egyesületi alkal-
mazottnak díjául a hátralékosoktói 20 kr. beszedési díj kéressék.

6. Olvastatik Czó'ndó'r Sándor temesvári gyakorIó-iskolai tanítónak
a főtitk ar útján a választmány hoz intézett levele; melyben nevezett
tagtárs a gyakorló.iskolai tanítók által f. hó 18-án tartott értekezlet
megállapodásából kifolyólag a gyakor ló-iskolai tanítók valóban mostoha
helyzetének ecsetelése után azt kérelmezi a választmány tói, hogy az
Egyesület minden általa kérelmezett ügytől teljesen kulön választva,
egészen egymagára szorgalmazza újból a gyakorló iskolai tanítók sanyarú
helyzetének javítását. A levélben foglalt kérelmet igen élénk eszme-
csere követte, melynek során igen élénk kifejezést nyert az, hogya
választmány teljesen át van hatva az említett levélben ioglaltaktól s
maga is a legége~őbben szükségesnek tartja a gyakorló-iskolai tanítók
anyagi helyzetének javítását; s ép ezért előbbi határozatai értelmében
(1. a mult gyülés j.ckönyve f) pontját). mihelyt az új költségvetés meg-



jelenik annak adataiból kiindultan minden tőle telhetőt meg fog tenni
gyakorló-iskolai kartársaink anyagi ügyeinek előmozdítására.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'7. Dr. Weszely Ödön olvassa azon bizottság előterjesztését, mely
a taní tónőképzők tanterv-javaslata ügyében küldetett ki oly czélból,
hogy részint jelentést tenne a tanítóképzők és a : tanítónöképzők tan-
tantervének eltéréséről. (Lásd a M. T. r 897. évi októberi füzetének
A tanítónőképzők tanterve czfmű czikkét). Választmány a jelentést köszö-
nettelveszi tudomásul. 'annak első pontját egész terjedelmében, további
pontjait pedig mint indokolási anyagot elfogadja s egyben megbízza
az elnökséget, hogy e bizottsági 'jelentés alapján intézzen a nagym.
miniszteriumhoz felterjesztést; ebben felkérendő volna a nagyméltóságú
vallas- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr, hogy a tanterv-javaslatot
az összes áll. tanítónőképzők tanári testületeinek oly czélból megküldeni
kegyeskedjék, hogy azok a javasiatra vonatkozó észrevételeiket meg-
tehessék s hogy ezen észrevételek a jóváhagyás előtt figyelembe vehetők
legyenek. A felsőbb leányiskolák VI-ik osztályától a tanítónőképzőbe
lépő növendékek re, továbbá a kisdedóvó- és tanítónóképzés egyesítésé-
nek kérdésére vonatkozó javaslatokra nézve a választmány érdemleges
határozathozatalát ez alkalommal nem vélte időszerűnek .

. 8. Peress Sándor olvassa a tanítóképző-intézetek igazgatása czímű·
nagy alapossággal s az ügy iránt érzett szerétettel készített értekezését.
- A választmány megköszönvén előadónak tartalmas és tapasztalok-
ban gazdag felolvasását, határozza, hogy az abban foglalt javaslati pontok
az. idő rövidsége miatt a jövő gyűlésre tűzessenek ki megvitatásra.

9. Nagy László röviden előadja a tanítóképző tanárok képesítésé-
ről szóló javaslatát (Lásd aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM , T. r897. évi októberi füzetének Tanitó-

képző ta!zárjelóitjeznk az egyetemen czímű ezikkét.] - A Választmány
egyelőre eJhalasztandónak tartja ezen javaslatnak tárgyalását, mivel
több tag társna'k birja igéretét, hogy ez ügyben részint az Egyesület
lapjában, részint a választmány ülésében elő fogják adni véleményeiket.

ro. Elnök tárgyalásra tűzi a közgyülés helyének. idejének és
tárgysorozatának megállapítását. - A választmányban felmerült az a
nézet, hogya közgyűlés esetleg vidéken tartassék, mivel azonban a
választmány nincs abban a helyzetben, hogy a vidéki kartársaknak ide
vonatkozó véleményét ismerhetné, egyelőre nem dönt végérvényesen
a közgyűlés helyének meghatározása ügyében.

K . m . f. Farkas Sándor.
titkár.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n á r i g y ű lé s e k je g y z ő k ö n y v e ib ő l .

A leirt czím alatt állandó rovatot óhajtunk nyitni.
Ha a gyémántnak csak gyémánt lehet a csiszolópora, úgy az esz-

mék is csak eszmék tisztítótüzén átmenve várhat jak sikeres megvaló-
sulásukat. Különösen most van szükség- ügyeink házi tisztítására, mikor a
népoktatási s benne a mi intézeteink törvenyrevizios ege fölött egy nagy-
nyomású minisztereyclon van, a melytöl mint, hatvannyolcz után, ismét
hosszabb időre várjuk a tiszta levegőt. Abból a tiszta aerából pedig azok
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az iskolafajtak várhatnak legtöbb jót, a melyek avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtórvényrevizz'óhoz lehe-
tőleg hiánytalanul hordották össze az építő anyagot, olyanokat t. i., a.
melyek a tényleges gyakorlatban szükségesnek bizonyultak.

Az a véleményünk, hogy idevonatkozólag képzőink tanárkari jegy-
zőkönyvei sok adattal rendelkeznek, melyeket a nevezett czélra értéke-
síteni lehetne és kellene. A «jobb» a frisebb levegő után törekedve
egy-egy tanári kar vagy kartárs régebben, újabban sokszor kifejezést
adhatott ott a házi műhelyben óhajtásának, sürgető kivánságának oly
dolgok rendjén, a melyektől munkássága sikerének előmozdítását várta,
avagy a melyek mint regi s meg- nem felelő szervezeti intézkedések
munkájába n őt gátolták. Ezek a jegyzőkönyvi paragrafusokihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa maguk
némaságából a tanítóképzői törvény adatainak éppen folyó összegyüjtése
idején, bizonyára a siker reményével volnánk feltámasatandók.

Mert a dolog természete úgy hozza magával -- különösen most,
mikor mindent tudomásul vevŐ rniniszteri biztosunk is van, - hogy a
legfelső fórumunkig felmenő irtditványaink esetleg egy általánosan köte-
lező miniszteri rendeletben látnak napvilágot. Nincs kizárva azonban
annak a lehetősége, hogy valamely a fentebb jeleztük módon születő s
valódi közszükségletet képező, de magányosan maradó kiváuság fölött
odafent napirendre térnek, - holott ha hasonló kivánságokban több
oldalról nyer az támogatást, szintén érdeme szerint való méltatásban
részesülhetne. Viszont megtörténhetik, hogy valamely rendeletnek a
csiráját csak helyi érdek. képzelt szükség, vagy pillanatnyi kivánalom képezi.

A képviseltük ügy és saját érdekeink fejlesztésének nemcsak leg-
természetszerűbb, de leghatásosabb alkalmatossága a nyzlvánosság, a
hol az e audiatur et altera pars. rostaján mehet át a kivánság, amely
így az utolsó itélőszék elé a maga tisztaságában és adlibitum-szerű
kivánalmával kerülhet pl. egy az egyesületi közgyülésen hozott hata-
rozat képében.

Figyelembe veendő az a körülmény is, hogy a még mindig létező
igazgató tanácsok és azok esetleges további fenmaradása mellett az is
előfordulhat, a mint hogy meg is történt, hogy egy-egy indítvány nem
is juthatott és juthat el oda, a hova szánva volt : . a meghivatkoztuk leg-
felsőbb itélőszék elé.

A dolognak ily kép hasznos és szükséges volta adta tehát kezünkbe
az ötletet, hogy állandó rovatot nyissunk azon rendszerint rövidségüle-
ben átnézeres és tömören indokolt elvi jellegű határozatoknak, a melyek
a tanari testületek gyülésein rendesen valamely speczialis esetből folyó-
lag latnak napvilágot s a melyek természetük szerint a nyilvános kritika
ítélőszéke elé vihetők, hogy azután győzvén a jobb, az a közszükséglet
javára gyümölcshozóvá tétessék.

Úgy képzeljük a dolgot. mint a hogy a tudományos és gyakorlati
czélokat szolgáló, szaklapokban is tért hódított «Kérdés és feleletv-rovat
vezettetik. Bárkinek. akár évek multán is szava lehet .hozzá, ha az ügy
még aktuális, vagy olyanná válik. A rövid reflekxió rendesen kizárván
az epéskedést, míg legkényesebb ügyeinket is meghányhatjuk. vethetjük
itt. A nagy családhoz méltóan, a mit képezünk, legyünk nyiltak és
bizalmasak.
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VE GYE SEK.

Hogy időszerű-e a, rovat megnyitása, azt abból fogják látni, hogy
első sorban az egyes testületek, másodsorban az indítványt tevők eLfiO.!:;-
ják-e hozni lapunk hasábjaira a meghivatkoztuk határozataikat, .indít-

ványaikat. Intezeteket s annál kevésbbé személyeket nem fogunk emlí-
teni . s érinten} .. Ügyünket s benne helyes irányú . továbbfejlőder,ü,n'~st
akarjuk szolgálni. .

Most egyik intézetnek következő határozatát teszszük közvagyonná,
kérvén a magukat hivatottaknak érzőket. hogya felvetett kérdésben,
habáredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa le h e tő r ö v id s é g g e l is n y i la tk o z n i sziveskedjednek. I öj

* *
*1 . A félolvasott havi tananyag kimutatása nevezetesen avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAká1~to1'-

kéjJzés, vezetését is magaban foglaló zenei előterjesztés során, mint' elvi
jelentőségű kérdés felvettetik, nem volna-e czélszerű, hogy az izrael#et
nó'vendékek e nemű, a többi felekezetektől sajátosságában elütőbb igényei
akként elég íttetnének ki, hogy azok kántori kiképzése a helybeli izraepta
elemi iskola egyik ahhoz értő tagjára bizatnék, megfelelő tiszteletdíj
biztosítása mellett. ' ..

Az indokok során felmerült, hogy addig, míg az egyetlen izraelita
jellegű- képző évi tanító-produkcziója az évenkinti országos új izraelita
tanítószükségletet kielégíteni nem képes, a mint hogy nem képes ; a míg
a izraelita elemi iskolák tanítóinak 43%-a (1. a nevezett intézet jubiláris.
értékesítőjét 136. lap) állami s más képzőkből kerül ki: addig már csak
a paritás elvénél fogva is fennáll a kötelezettség, hogy a .nevez ett fele-
kezet-, főleg annak kisebb hítközségeinek - melyek önálló kantortnem
képesek tartani - e nemű szükségleteit állami képzőinknek szinténszol-
gálniok kell, annyival is inkább, mivel ezen állomások betöltésénél ujab-
ban mind gyakrabban megkívánják a kantori teendőkben való jártas-
ságot, ha nem is éppen a köz-istentiszteletek, de a szokásba jövő tanuló-

ifjúsági istentiszteletekre való tekintettel, a mely körülmény pedig az
általunk képzett izraelita tanítók érdekeinek anyagi oldalát erősen érinti.

A mi pedig a mondott indítvány kz'vÜeléllek irányát illeti, azt" az
il tény indokolja, hogya nevezett vallás-felekezetnek egyházi zenéj ~: és
istentiszteleti ryt:usa sokkal specziálisabb, semhogy annak ismeretét a
tanítóképző zenetanár szakértelmében okvetlenül fel kellene tételesni. .

A tett indítványt elvi jelentőségénél fogva a tantestület magáévá'
teszi s bár attól - első sorban maga az izraelitá növendékek hitoktatója
- gyakorlati hasznot egyelőre nem várnak, pártol ólag- jegyzőkönyvbe
vezetni és a szokott úton a magas Minisztériumnoz felterjeszteni határozta.

P é te r fy S á n d o r , a n e g y v e n é v e s ta n ító . A mi közszeretetben álló elnökünk;

a «tanítók atyja», bizony elárulta egy társ.aságban: «Ma negyven éve, hogya

tanítói diplomát kezemhez kaptam.. Alkalom lett az a kijelentés arra, .hogy
Péterfy Sándor iránt az ö szűkebb körű baráti társaságának. tisztelete megnyi-

latkozzék. Nyilvánult pedig ez a tisztelet a rajongó szeretet egyszerűségévei és
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gyöngédségével. Levelet küldtek Péterfy Sándor még most is élő elemi iskolai

tanítöjanak, Nemet Ferencznek, -Nemes-Ladanyba és megköszönték neki, hogy
oly derék tanítot nevelt a hazának, mint Péterfy Sándor. Biz azt meg is köszön-

hették, mert alig van tanító széles e hazában, a kinek negyven évi tanítói

müködéséhez annyi hasznos és nemes cselekedet füződnék, mint Péterfy Sandoré-
hoz, a kit annyian aldananak, mint öt. Az ő negyvenéves tanítói müködése a

mi alkotmányos életünk reggelén a népoktatás mezejét locsoló harmat volt s
egyúttal jótékony napsugár is, a mely bizony sok nyomort enyhített, sok köny-
nyet szántott fel. Isten tartsa meg őt még nekünk sokáig!edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z e m é ly i h ír e k . A vallás- és közoktatásügyi minisztervutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. F rO/dich Isidor

egyetemi dékánt az országos felső nép- és polgári iskolai tanítónő-vizsgáló

bizottságban miniszteri biztosi minőségben viselt tisztsége alól, az ezen minö-

ségéhen évek hosszú során keresztül kifejtett lelkes és buzgó munkassagaért

való elismerésének nyilvánítása mellett saját kérelmére fölmentette, az ilykép

megüresedeu miniszteri bizrosi tisztségre pedig dr. Entz Géza egyetemi tanárt

a nevezett vizsgáló bizottságba a. mennyiség természettudomanyi szakcsoportra

miniszteri biztosi minőségben rendes tagul kinevezte. - A lévai ágo ev. egy·
házkerület az eperjesi tanítóképzőbe megválasztott:t tanárnak Sla jcho Mihályt

a szarvasi tanítöképzöböl, a természettudományi szak ra, Kapi Gyulá t Rimaszem-
batböl, a zenei szakra.

É lj e n a k ir á ly ! A királyt a tíz szobor felállításaért tanítöképzöink is szerte

ünneplik. Ujabban a következő ünnepekről kaptunk hírt:

A budapesti VI. ker . polg. isk. tanitónőképző-zntézet november hö 4-én

tartotta iskolai ünnepélyét a következő programmal: Szözat, kardal. Óda az 1867.

évi koronazas emlékére, Vargha Gyulától. Szavalta: Zalay Emma növendék. A

tizek szobra, Fejes Istvantol. Szavalta: Tompa Alice, növendék. Örülj velünk,
, Torkos Lászlótól. Szavalta: .Andreánszky Olga, növendék. Történelmi felolvasás,

tartotta: Dr Lázár Gyula tanár. A legszebb ének, Czuczor Gergelytől. Szavalta:

Ladányi Sarolta, felsőbb leányisk. növendék. Hymnus, Vörösmartytol. Szavalta:

Csapek Cornélia, növendék. Hymnus, karének.

A budapesti II. ker . m. kir . á ll. tanítónőképző-intezet 1897. november
ro-éri rendezett iskolai ünnepet, a melyen először az énekkar a királyhymnust

adta elő, azután a kir. kéziratot felolvasta Schuster Adél, tanuló; az ünnep
jelentöségét méltatta az igazgató; a IO történeti alakot egy-egy. intézeti tanuló

ismertette, u. m. : Anonymust Tomicic Janka, Szent Gellértet Glodeák Gizella,
Hunyadi Jánost Tóth-Erzsébet, Verbőczi Istvánt Peregríny Aranka, Tinódi

Sebestyént Schifter Ilona, Zrinyi Miklóst Machik Irma, Bocskay Istvánt Petykö

Anna, Pazmany Pétert Mudrony Mária, Bethlen Gábort Somlyay Vilma, Pálffy
Jánost Devecseri Irén. Az ünnepet a szózat éneklésével zartak be.

Az eperjesi á llami óvónőképző-intézetben a' királyné Ö felsége névünnepén
jótékonyezélű hangverseny volt, mely Minke Béla Kiralyné-Himnusz-aval kez-

dődött. E szép himnuszt Beér Ferencz tanár vezetése alatt azintézet növendékei

énekelték, majd Boross Anna II. éves növendék szavalta el. Ezután Bajza



Búcsú-ját énekelték a növendékek, oly szépen oly meghatóan; hogy a szép számú

közönség könnyes szemekkel hallgatta végig. Alkalmi beszédet tartott BalázsyMargitedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . éves növendék. Majd Beér Ferencz intézeti tanárnak gyönyörű zongora-játéka;
bilincselte le-a hallgatók figyelmét:DCBAa ) Polonaise, Chopintól. b ) Változatok egy

magyar népdal fel-ett. Bartalus Istvántol. Végül még Joób Éva, Bucsinyi Piroska
és Kavalszky Margit kettős énekben, zongora kísérettel adták elő: a ) Volnék

csak kis madár, Schumann Róberttől. b ) A szabadságért, Langer Viktortol. E

szép ünnepély után a jelenlévő közönség lelkesen megéljenezte az intézet fárad-

hatatlan, nemeslelkű igazgatóját, a ki minden alkalmat megragad, hogy növen-

dékeinek szívöket nemesítse, erkölcsi és anyagi jólétüket előmozdítsa. ( M M )vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A hódmező-vdsdrhelyi dllami óvónőképző-in,ézet szintén 1897. évi novem-
ber ho r o-én tartotta meg az iskolai ünnepélyt, a következő műsorral : A
Kiralynéért, Hymnus. Peres-Exner, Négy szólamú női kar. Alkalmi felolvasás,

Ribiczey Aladartól, Üdv a királynak! Sassi Nagy Lajostól. Szavalta: Havasi
Mariska. Kiraly-hymnus, Mihalovits Ödöntöl, Karének. Az éjhez, Mőhringtől.

Kettős. Énekelték: Liptay J. és Cipps A. növendékek. Szent koronánk leg-

szebb gyöngyei, Komócsi Józseftől. Szavalta: Csenky R. Népdalok, karének ..

Hymnus, Erődy Danielról. Szavalta: Szabo Mariska. Rákóczy induló, karének ..

" V is s z a e s é s " . Tanügyi es nem tanugyi lapok széltire-hosszara foglalkoz-
nak azzal a hírrel, hogy a szegedi iskolaszék az ujonnan szervezett tanítói állá"sok-

nal a tanítók fizetését 500 tit ról 400-ra, a varosiakét 700 frtról 500-ra, a tanító--
nökét pedig 400 frtra alább szállítani javasolta; a községi közgyűlés ezt ajavas':

latot elfogadta s most várja a korrnány helyben hagyását.

A lapok majd a «néptskola ellen intézett merénylet»-nek, majd «visszaesés»-

nek deklaráljak a szegediek nek ezen határozatát. Szégyenletes dolognak mond-
jak, a mely inkább méltö volna egy kupaktanacs korlátolt eszű és szűkkeblű

közönségéhez, mint az intelligens Szeged városához, Alföldünk metropolisához.

Mindenki elismeri, hogy Szeged szegénységi bizonyítványt állított ki magáról
e határozatával.

Most csak arra vagyunk kívancsiak, helybenhagyja-e a kormány ezt a..
határozatot, az a kormány, amely kezdemázyezte, hogy I I gyakorló-iskola i tanítók'

fizetése 700 frtról 500-ra leszdllíttassék.

A k a lo c s a i t a n ító k h á z a . A mult évben ünnepelték meg a kalocsai tanítók
háza épületének elkészültét, A hasznos intézet a folyó tanévben nyílt meg. A

ház a kalocsai egyházmegye tanítóságának adakozásából és főként Császka

György kalocsai érsek különös támogatásából (25.000 frt adományából) épült

fel. At intézetben 40 gimnáziumi tanuló és tanítónövendék lakik, a kik a

szabályok szerint valamennyien Kalocsa-egyházmegyei tanítók fiai, - .es kapnak
12 frtért teljes ellátást. A 40 közül 33 tanítónövendék. Az ~intézetet Berauer

Józset, tanítóképző tanár, vezeti, a ki az intézetben lakik.

A d a to k a fe lv é t e lr ö l . Lapunk zárta kor kaptunk a nagyváradi r011l. ka tlt.

kirdlyi tanítóképző-intézet igazgatösagatöl a felvételre vonatkozó adatokat. Ezért

tehát csak itt, a (vegyes» rovatban közölhetjük azokat.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Létszám.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz 1897-8. isk. évben az első évfolyamba fölvettek 19 növendéket.

Előképzettség. A 19 .növendék közűl 6 ismétlő, 7 végzett IV. gimnáziumot,

5 végzett IV. polgariskolat,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl végzett IV. realt,

Anyanyelvre nézi'e a növendékek mind magy-arok.

Vallásra nézve 18 rom. katholikus és 1 helv. hitvallású.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c s ík s o m ly ó i r o m . k a th . k é p z ő 'k ie g é s z í t é s e . A csíksomlyói rom. kath.

tanítóképző jelenleg még három évfolyamú. Az erdélyi rom. kath. status a

november 25-én tartott ülésén elhatározta, hogy e képzőt a jövő évre négy

évfolyamúvá egészíti ki.

T ö r té n e lm i e lő a d á s o k . Sebestyáz G)'ula tanítóképző-intézeti igazgató, jeles

történettudósunk, a Szabad Lyceumi felkérésére nagy érdekű történelmi előadá-

sokat tart a Magyar Tanítók Kaszinöjaban. Eddig a következő témákat fejte-

gette: 1. Az ország földrajzi viszonyainak befolyása a magyar nemzet világtör-

ténelmi helyzetére és történetének egységére. 2 . A világtörténelmi események

hatása a magyar nemzet történetére. 3. A magyar nemzet egyéni tulajdonai s

azok szerepe történelmi fejlődésünkben. A mély tudással és formai tökélylyel

előadott, eszmei magaslatom álló érdekes fejtegetéseket állandóan nagy közön-

ség hallgatja.

É r d e k e s m ó d s z e r ta n i k ís é r le t . Nem lehet mondani, hogy Szőnyi Nagy

Istvánunk óta olyan nagyon megelőznénk a mi szomszédaink at, a németeket, a

módszertani újítások ban. Azt se mondhatjuk, hogy nálunk annyira ki volna fej-

lődve a pedagógiai készültseg és érdeklődés, hogy bőviben volnánk a metho-

dikai kísérleteknek. Annál inkább kell örvendenünk, ha akad oly bátor peda-

gógusunk, a ki újítást akar s eszméjének gyakorlati kivihetöségéröl és kasznáról

hajlandó nyilvános próbát tenni. Budinszky Károly, székes fővárosi tanító, híve

annak az ujításnak, hogy az olvasás az írás tanításától el~álasztassék s azon-

kívűi még más szempontok szerint is akarja javítani az olvasás tanítását. A

napi és szaksajtóban már régen bizonyítgatja mödszerének helyességét; most

pedig, november végén, egyetemi, tanítóképző-intézeti, eiemi iskolai tanítókból s

tanfelügyelőkből álló biráló-bizottság előtt gyakorlatilag is bemutatta mödszerét,

Egyik fővárosi elemi iskolában 5 éves gyermekeket, tehát kisdedövösokat, taní-

tott az olvasás nehéz mesterségére,

Budinszky az olvasás és írás tanítását oly módon kivanja egyszerűsíteni,

hogy a kettőt elválasztja egymástól. Előbb ta.utja az olvasást és csak azután az

írást, azonban oly módon, hogy a gyermekek már az első évben mindakettőt

elsajátítják. Ebből természetesen ap is következik, hogy a gyermekeket csak a

nyomtatott (kis) betűkkel ismerteti meg. A nyomtatott betüket könnyebben fogja

fela gyermek, mint az irottakat, mert alakjuk egyszerűbb; de meg a nyomta-

taft betűk közelebb is állanak az ősi betüformakhoz, mint az irottak.

Nevezetes továbbá az is, hogy tárgyszemléltetéssel kezdi valamely betű-

alak tanítását, olyan tárgyat vagy képet szemléltet, a melynek alakjából köny-

nyea levezethető az illető tárgynévnek kezdő betüje. Ez által felfoghatóvá igyek-

szik tenni és targyképzethez kapcsolja, tehát rögzíti e betualakot. Ezzel azt is
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-e l akarja érni, hogy a gyermekek előtt oly módon származzék le a tárgy képé-

böl- a betűalak, a miként származott az tényleg az írás fejlődésének tőrténete

folyamán, . t. i. a tárgyak és fogalmak képeiból és jeleiből. Ha tehát azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí-t

.akarja tanítani, előbb az ívet szemlélteti sennek képéből vezeti le az i nyom-

tatott alakját; az r-nél a rácsot, az l-nél a léniát stb. szemlélteti és rajzolja a

,gyermeknek. Eljárása pedig a következő:

Ha az a-t akarja tanítani. lerajzolja az almát szarastol. levelestől és kérdi:

«Mi ez?» « Alma.» «Mondj az alma szónál kevesebbet 1» « Al.» «Ha te keve-

sebbet' mondtál, letörlök én is az almaböl.» (Letörli a levélnek egy részét).

«Most mondj az af.nál is kevesebbet». «A». Ha kevesebbet mondtal, ujra törlök

-én is.» (Csak az alma és kocsánja rajzát hagyja meg).DCBA« : j I 1 í ' t e h á t e z h « A » .

Mikor a gyermekek így felfogták az a betü hangját és alakját, patront,

tust és rajzoló papirpálczikát ad a gyermekek kezébe és a patronnal lefesteti

velük az a betű nyomtatott alakját.

Két betűnek megtanítása után következik azoknak' a szokott módon való

-összekapcsolasa szótaggá (szóvá).

A dr. Verédy Károly alatt működő birálo bizottság kemény, de tárgyi-.

Iagos .kritikában részesítette Budinszky eljárását. Többnyire (Peres Sándor,

Léderer, Tóth József, Fülbier Béla stb.) helytelenitették az olvasásnak az írástól

való elválasztását és különösen azt, hogy a képből erőszakosan vezeti le a betű

alakját. Némelyek azonban úgy nyilatkoztak (Török Aurél, Csapodi István egyet.

tanárok, Nagy L.), hogy az eljárás több hasznos' egyszerűsítést és ujítást foglal

magában. Hosszú vita után végre megegyeztek a jury-tagok abban, hogy »az

eredmény jelentékenynek mondhatö.»

Budinszky Károly kisérleteteit folytatni fogja.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n ító k a n é v m a g y a r o s í t á s é r t . A Mag-yar Tanítók Kaszinó/a . Budapes-
ten országos mozgalmat indított a névmagyarosítás érdekében. A mozgalom

czélja a gyermekek álal kellő tapintattal oda hatni az iskolában, hogy a jő

magyar érzelmű, de nem magyar nevű szülők nevüket megrnagyarosítsak ; de

főképen, hogy a tanítók cseréljék fel idegen nevüket magyarral. A Kaszinó ez

ugy ben novemberben ülést tartott, melyen Gáti (Glatz) György tartott előadást.

A magyar név terjesztésére, így mondta, kitűnő és szép példa Halmos

János polgármester esete, oly példa, a melynek tömeges névmagyarosítás kell,

hogy a visszhangja legyen. A magyar ember magyar voltának egyik legfő kel-

léke a magyar név, mert a külföld előtt igen gyakran a név az egyetlen útmu-

tató arra, hogy ki milyen nemzetiségű. Az ezredéves kiállítás sikerének jö része

Schmidt miniszteri tanacsosé ; a német lapok, Schmidt nevéről ítélve, őt maguk-

nak vindikálták, s azt állították, hogy az országos kiállítást a magyaroknak a

- németek csinálták; hiába mondták a magyarok, hogy de bizony csak jö

magyar ember az. A külföld nem akarta elhinni, hogy magyar embert Schmidt-

nek hínak. Már a gyermek lelkébe be kell tehát oltani a magyar név iránt való

szeretet, ez pedig első sorban a tanító föladata, a kinek e tekintetben jö pél-

dával kell elüljárnia. Gáti azután elmondta, miképpen törekszik ő tanítványai-
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1895. II. félévre: Beér Ferencz (2 frt).
1896. L félévre: Beér Ferencz, Felméri Albert (2-2 Irt).
1896. II félévre: Röszler Béla (2 frt).
1896. évre: Schmid Bertalan. Tömör Boldizsár (4-4 frt).
1897.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 félévre: Kolbai Arnoldné, Korányi Sarolta, Kruze Ernő

(2-2 frt).
1897. I I . félévre: Belanyi Tivadar, Karoliny Mihály, Menich Antal,

Szlajchó Mihály (2-2 frt). ,
1897. évre: Bakos Kálmán, Bergmann József, Berta Ilona, Bod

Péter, Boér Gergely, Buzogány Mariska. özv. Fábián Károlyné, Galler
Kristóf, Glünkl Agost, Heinrich józsa, Herchi János, Hmvásárhelyi áll.
kisdedóvónő-képző intézet, Hódossy Béla, Kapi Gyula, Dr. Karácson
Imre, Karkis István, Kárpáti Irén, Dr. Kiss Áron, Kovács Sándor,
Kratsmar Béla. Kutnyánszky Jenő, Láng Mihály, Lázárics János, Len-
hardt Károly, Lubinszky Emilia, Mohar József, Major Gyula, Nagy
Iván, Nagy Károly (Csáktornya), Nirnsee József, Oherolly János, Paal
Ferencz, Perényi János, Répay Dániel, Röszler Béla, Rucsinszky Lajos,
Sebestyén Gyula, Sebestyénné Stetina Ilona, Sennyei József, Soős Antal,
Sztankovics Alajos, Sztankovics János, Svarba József, Schreder Izabella,
Szabó Lajos, Szente Pál. Tavassy Mária, Wagner [ános, Watzesch
Gizella, Velősy Lipót, Vineze Alajos, Zajzon Dénes, Zöllner Erzsébet

(4-4 frt)
1898·ra: Csiszár Sándor (4 frt).
Budapesten. 1897. nov. 26.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKo m d r o m y Lajos.

egyesületi pénztárnok.
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nak idegen hangzásu nevét magyarrá tenni, Adlert például elnevezi Abonyinak,

Blascheket Balázsnak, s ezen a néven szólítja föl az iskolában. A név a fiun
ragad, utóbb a szülöje is beleegyezik, sőt maga is Abonyivá lesz, meg Balázszsá.

Ez ugyan eleinte olyan elkeresztelés-féle, de olyant, a milyent minden magyar
ember szívesen vesz. .

, De ne csak a gyermek en gyakoroljuk a névmagyarosítást, hanem adjanak
példát a fővárosi iskolák igazgató-tanítói, a kiknek túlnyomó része még ma is

német nevű. Ha a székesfőváros uj polgármestere férfikora delén rá szanhatta

magát arra, hogy idegen hangzású nevét magyarossal cserélje fel, akkor az

igazgató-tanítóknak sem kell idegenkedniök ettő!' Végűl indítványt terjeszt elő,
a melynek a veleje ez:

Az összes magyar tanítók hivatásuknál fogva csatlakozzanak a nemzet
családjához, fölvévén magyar nevet. A kaszinó pedig hívja föl a székes-fővárosi

és a hazai tanítóságot és ennek szakegyesületeit, hogya magyar nevet !lz isko-
lákban minél jobban iparkodjanak megkedveltetni s az idegen nevű kartársak

magyarosítsák tömegesen a nevüket. Az indítványt elfogadták.
Üdvözöljük a tanítók otthonát nemzeti buzgalmáért .

. K im u ta tá s


