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Az ,1868-iki XXXVIII-ik törvényczikk napirendre

került revisio-kérdésével szembe alólirt "pad~g~giai-kör~
is bátorkodik tapasztalatainak és meggyőződésének ki-

-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ,

f~jezést adni s azt ezennel a' magas ház eleibe juttat-
ván kérni, hogy ez ügy tárgyalása és elintézésénel mél-

tartassék az annyi figyelemre, a _mennyit megérdemel.

Népiskolai törvényünk nagy egészét, intentióit .

örömmel tesszük magunkévá; e~sy~s pontjaival szenihe
azonban vannak kivánalmaink, -módositási ajánlataink.

Mert mondhatja ugyan valaki, hogy az egész törvény

életrevalóságát és czélszerüségét csak évtizedek próbál-

hatják meg; de az is igaz, hogy ez a törvény --- miut
nálunk e .nemben első - megalkattatasakor nem tá-
maszkodhatott egészen hazai tapasztalatokra s mint ilyen
minálunk a legjobb esetben is egy szép theoria. Az
egésznek megvalósitására csakugyan hosszu idő lesz még

szükséges, egyes részei fölött azonban már is feljogosit

a tapasztalat itéletet mondanunk. Mi nem akarunk the-
oriák helyébe ujabb theóriákat tenni, csupán az éld
által már is szükségesnek ítélt javításokra bátorkodunk .

tan ügyünk érdekében a magas ház fígyelmét felhivni.
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I .EDCBA

.! h i t f e l e k e z e t e k á l t a l f e lá l l i t o t t n é p o k t a t á s i

t a n in t é z e t e k .

1. A ll-ik §-ben a felekezetek felhatalmaztatnak a
t a n i t á s i rendszer é s m ó d s z e r iránt intézked-
het ni. Az ott öt pontba foglalt feltételekhez azonban szük-
ségesnek tartjuk hozzácsatolni azt, hogy a kor mán y nak
hat áro zó b ef oly á s biz tos itt a tik a z one set r e,
ha a tanterv és kézikönyvek által az állam
é r d eke i é s a fel eke zet e k köz tie gye tér t é s l á t-
s z a n é k ves z é ly ezt etv e. Ámbár erre ugy is joga
volna a kormánynak, de az autonomiai és nemzetiségi tul-
hajtásokkal szembe ezt e pontban világosan kifejezni még
sem tartjuk feleslegesnek. Valamint annak ellenőrzését sem,
hogy vajjon a tantárgyak eltanittatnak-e a kivánt terjede-.
lemben.

I I .

A m a g á n o s o k é s t á r s u la t o k á l t a l f e lá l l i t o t t

n é p o k t a t á s i t a n in t é z e t e k .

2. Az előbb emlitett befolyás az államnak itt is biz-
tositandó.

3. A 20-ik §-ben az "i s k o l a isz é k" helyett "i s k 0 -

1Itt an ács" veendő, fel; mert ez iskola bizonyos tekintet-
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ben egyenrangu lévén a községi és felekezeti iskolával, nem
rendelhető azok iskolaszéke alá.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I .

A k ö z s é g i n é p o k t a t á s i tanintézetek.

4. A 27-ik §-ben ki kellene - fejezni azt is, hogy az
uj isk o 1a épü 1e tek abe 1viI á g nakedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 - 14 1á b-
nyi mag ass ága mell et t az i II e t őte r üle ten 1a-
k ó gyermekek által a-lehetőségig egyaránt
k ö n nye n -hoz z á fér het ő pon ton é pit tes sen e k.

5. A 29-ik §. legfeljebb a felső népiskolákra alkalma-
zandó. A nem szerénti elkülönítés az -elemi népiskolában
nem látszik -szükségesnek magában Schweizban is, a hol
pedig- már körülbelől megszerezték a legszükségesebb ta-
pasztalatokat az elemi népnevelésügy 'terén. Sőt lényeges
okokat tudnánk felsorolni éppen maga .az együttmaradás
mellett részint átalános, részint hazai szempontból. A nemi
ösztönök ébredéséig t. i. gazdasági előny, hogy - ha a lét-
szám különben nem követel ellenkezőt - egy tanító, egy
teremben, ugyanazon taneszközök -segitségével tanits a a fi-

és leánygyermekeket ; mig az elkülönítéesel mindezen terü
kétszeresen nehezednék az iskola tartó testületre. Továbbá
az együtthaladásban a két nemnek egymásra csak ösztönzö
hatása lehet. Végre pedig éppen népünk közerkölcsi szem-
pontjából kivánatos, hogy a közös nevelés szoktassa a ne-
meket az egymásban megismert egyforma képességek köl-
csönös becsülésére és erősítse őket a szemérem, az illem
törvényeinek tiszteletében. A társadalmi és családi élet e
közös alapon biztosabban fog nemesülni, mint az emberi
természettel, az emberi rendeltetéssel határozottan ellenkező
elkülönítésen.

G. Az 57-ik §. a hit- és erkölcstani oktatást a feleke-
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zctek kezébe teszi, ezek pedig illető papjaik által végezte-
tik azt. .

Mi csupán a felekezeti hitoktatást tart-
juk a fel eke zet e k r e biz a n eló nak. A vall á s e r-
kedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö 1c sio k tat á stp edi g a ren des tan i t ó k ö t e-
lességévé tennők.

1 n dok ain k nagyon egyszerűek és világosak. Az
összes nevelésnek egyszersmind erkölcsinek kell lenni. Az
erkölcsi oktatás nem valamely különálló tehetség kimivelé-
sére irányul, hanem megszentesiti, megnemesiti az egyete-
mes képzés munkáját, sikerét. Áthatja az összes tanitói m ű -:

ködést, mely létjogát azonkivül egyébben nem is birhatja.
Már maga az a feltevés, hogy nem biz hat juk gyermekeink
erkölcsi nevelését arra, ki az oktatás sok olelalu munkáját
végzi, képes lenne veszélyeztetni magát az intézményt.
Vagy megbízhatunk a tanitó által gyakorolt erkölcsi neve-
lés és oktatásban, vagy nem. Ha meg, akkor legyen bizal-
munk teljes s. az egyik leghathatósabb eszközt ne vonjuk
ki a magunk kárára annak kezéből. Ha nem bizliatunk meg:
akkor ne űzzünk gyermekeink sorsával veszélyes játékot;
mert azzal ném biztositjuk őket, hogy a vall á s e r k ö 1-.
cs i okt a tás czimén egy nehány órával s talán egy tárgy-
gyal kevesbitettük tanítójuk teendőjét, Előtte még mindir
tágas mező áll tévutra vezetni őket s megmérgezni hajla
maikat, vágyaikat, törekvéseiket. Arra pedig éppen ne gon-
doljunk, hogy ez esetben a papi kezek mentő csolnakul
szolgálhatnának ; nem, mert mi sem könnyebb napjainkban,
mint népünk kicsínyét és nagyját a papok iránt bizalmat-
lanná tenni, azok törekvését paralysalni. Hát még ha ehez
vesszük, hogyamentőszerek közül a leggyengébbet válasz-
tottuk. A tapasztalat t. i. azt bizonyit ja, hogy a papokra

. nézve e kötelesség oly terü, a melyet vagy nem tudnak
•



vagy éppen nem IS akarnak hördoznl. Díj nélküli munkát
ma már kevés ember hajlandó végezni. S igy a nagy több-
ség azt vagy roszul végzi,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a g y pedig egészen elhanyagolja.
Ez orvosság tehát rosiabb a betegséguél.

Vegyük azonban a dolognak még egy fil·ársikoldalát.
Mivel megbizhatóbb az erkölcsi oktatásban a pup a tanitó-
nál? Melyik képesebb a felekezetieskedés nyügeiböl inkább
kibontakozni? S egy állam polgáraíra, egy állam jövőjére
nézve előnyös-e az; ha a felebaráti szeretet, a kölcsönös
türelem helyére a bizalmatlanság, irigység; gyűlölség üti
fel tanyáját; ha az egyik szerint erkölcsös az, mi a másik
szerint erkölcstelen, --.: az egyik olyan erényt gyakorol, mit
a másik éppen bünnek tart? A felekezeti hitélet e dishar-
moniája pedig nem ismeretlen a történelemben s az életben.

Da mit mond e kérdéshez apaclagogia? Az erkölcsi
oktatás; mint minden más oktatás; alája esik bizonyos mód-
szertani elveknek. És valamint átalános előkészület és al-
kalmazási képesség nélkül nincs biztositék semmiféle tan-
tárgyban a sikerrel ugy bizonynyal még kevesebb az erköl-
csi oktatásban, hel a padagogíai ismeret és tapintat, e min-
den tanitói, nevelői munkásság egyedül biztos alapja, min-
den tanitói képességek között első sorban kívántatik meg.
S maga a tantárgyak nagy része saz egész iskolai szellemi
élet oly gyakori, sokoldalu és elválhatatlan Vonatkozásban
áll az erkölcshöz, hogy annak kiaknásása nélkül az erkölcs-
oktató munkája a való dolognak csak árnyéka marad.

Ha tehát népnevelésünk ném akaraz'Otl szemrehányás-
ban részesülni, hogy az ismeretek bövitésével az erkölcsöket
lazitja : szükség, hogy az egesz szellemi es erkölcsi vezetés
ro eg biz hat ó es egy személy kezébe tétessék Je. Ez pe-
dig nem lehet más, mint a ld a tanítói és nevelési összes
qualificatiók birtokában van - a tanitó.
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A hitoktatás más kérdés. Miután mínden embernek
valamely 'vallásfelekezethez tartoznia kell: szükség, hogy
annak hittételeivel, egyházi szertartásaival megismerkedjék.
Itt már az egyháznak, a papnak természetes hivatása van.
Ez már természetszerüleg csak reá bizandó. E tekintetben
legfeljebb az lenne meghatározandó, h o g y ahi tok tat á s
mikor vegye kezdetét. Szerintünk az értelmesség kára nél-
kül alig lehetne azt a tizedik életéven elől megkezdeni.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V .

F e l s ő b b ' népískolák.

7. A 63-ik §-kel kapcsolatban leimondatni ohajtanók,

hogy a szorgidö 9 hónál kevesebb ne legyen.
Népiskoláink és gymnasíumaink kevés sikeréhez eddig-

elé nem utolsó ok volt az, hogy a tanfolyam alig vette fe-
lét az esztendőnek igénybe. E bajtói a lehető legnagyobb
iuértékben óvandók meg ujabb intézeteink, különösen a me-
lyek ugy is kevés évü tanfolyamuak. Annyival szükségesebb
a 9 ho, inert az 53-ik §. a 10 éven felül lévő növendékek-
nek ugy is megengedi, hogya legszorgosabb munkaidőben

két hónapon át csak ismétlő iskolába járjanak. E szaba-
dultnat pedig bizonnyal az egész országban igénybe fogják
venni. Ekkor pedig ismét csak hat hóval maradnánk. .

8. A 74-ik §-ben meghatározott tantárgyak sorában
az e) alatt eléjövő ezen meghatározást: "p o 1g á ri po j i~
tik a isz á mve t é s" - nem értjük s 'meglehet, még- so-
-kan vannak velünk e baj b a n.

A tanjtöképezdék.

9. A 81. §-ben meghatározott 20 állami tanitóképezde
terület és népességi viszonyainknal fogva nem elégséges.
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A szám meghatározása egyátalában czélszerütlen. Adassék

a kormánynak e tekintetben szabad kéz. Az ellenőrzést a

képviselőház a költségvetésnél ngy is míndig gyakorolhatja.

10. A 82-ik czikkben ki van mondva, hogy a képezde
egy gyakorlo iskolával köttetík össze. Mi ehez még hozzá-

tennők azt, hogy "e gyakorlo iskola szervezete megfelel az

országban lévő elemi nép iskolák túlnyomó része szerveze-

tének. "

Napjainkhan a felett foly a vita: miképp szervezzük a

gyakorló iskolát? Három-négy éven keresztül erről szó sem

volt - s végre kísül, hogy mig Bud á n eddig osztatlan

volt a gyakorló iskola s ma némelyek h áro m osztály lyal .

akarják azt berendezni, addig D é v á n már az els ő évben

hat osztálylyal indultak meg s Sz.-Kereszturon a hat osz-

tályra való fokozatos emelkedésben a harmadik évben még

csak nég y osztály lehetett berendezve. Hogy melyik volt

helyesebb eljárás, azt e helyen vitatni' nem akarjuk; de

hogy mí felel meg a ministeri utasitásnak s mindenek fe-

lett népiskolai törvényünk szellemének s átalában népneve-

lésügyünk jövőjének inkább, a felől egy perczig sem lehe-

tünk kétségben. Tény ugyanis az, hogy hazánk legtöbb ele-

mi népiskolája egy tanitóval bir jelenleg s ez állapot bi-

zonyosan igy lesz még a jövő században is. Képezdei növén-
dékeink legnagyobb, részének jövő munkaköre tehát ezen

körülményben körvonalozva van. Ha tehát őket jó gyakorlo

tanitókká akarjuk nevelni: mi természetesebb, minthogy a

képezde mellett olyan elemi népiskolában szeniléljék és gya-

korolják a munkásságot, a milyenben nekik is működniök
kellend. Szóval: a képezdei gyakorló iskola nem birhat

más szervezettel - ha czéljának megfelelni akar ----:-mint a

falusi elemi népiskolák tulnyomóan nagy része, azaz az egy

tauitóval biró hat osztályu népiskola. Ennélfogva a képez-
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dei gyakorló iskola másnemű szervezéséről csak ugy lehet
szó, .ha egyszersmind elemi népiskoláink szervezetét is mó-
dositaui akarj uk. Ugy hogy ez a kérdés: miképp szervezzük
a gyakorló-iskolát ? magában nem is tehetö fel. S hogy ma-
gának az elemi. népiskolának szervezési módositásához fogni
mennyiben szükséges és kivánatos, ezt - megvalljuk - mi
a gyakorlatból még nem tanulmányozhattuk eléggé, s ennél
fogva ahoz ez alkalommal szólani sem akarunk. Annál ke-
vésbé akarunk tudni a gyakorlo iskola uj ,szervezéséről.

11. A 84. §-ben meghatározott minimuma a rendes
. tanáraknák ket t őről h áro mra emelendő, bevévén e számba
a zene- és énektanárt is.

In dok o 1á s. Az ének és zene fontosságáról hallga-
tunk. Csak azt említjük meg, hogyaképezdei növendékek-
től - mint leendő tanítók- és pedig ének- és zenetanítók-
tól - is megkövetelt végeredmény oly elméleti és gyakor-
lati képességet tételez fel a zenetanárban, a milyennel a
most élvezett fizetés nem áll arányban.

Továbbá: az ének- és zenetanár hetenként egy órával
többet tanit, mint az igazgató, a mivel csak azt akarjuk
mondaní, hogy elég gyakran érintkezik az ifjusággal. Elég
gyakran arra, hogy ha szaktárgya mellett nem bir padago-
giai készültséggel, tapintattal: csakhamar lejárja magát.
A csupán "Stundengeber" művészek nem képezdéhez valók.
Itt minden tanárnak nevelőnek kell lenni, különben nagyon
könnyen terhére válhatik a nevelési rendszernek, az inté-
zetnek. Ugy de ilyen követelés csak ugy jogosult, ha meg-
felelő jutalom áll azzal kapcsolatban.

12. A 85. §-benaz lenne kimondandó átalánosságban,
hogyaképezdei tanárok fizetése ugyanannyi, mint az álla-
mi középtanodák tanárai é - s a gyakorló iskola tanitója
egy rangra emeltetik a rendes tanárokkal.

/
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1edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn dok o 1á s. Itt azon feltevésből indulunk ki, hogy
a középtanodák tanárainak nagyobb fizetést fognak hatá-
rozni, mint a képezdei tanároknak jelenleg van. A képezdei
tanároktói azon tárgyakban, a melyeket ők kezelnek, sem-
mivel se kivántatik kevesebb készültség, mint a középtano-

dai tanároktói ; ámde munkájok sokkal terhesebb. Mi ter-
mészetesebb tehát annál, hogy a ki csak teheti, átmegy a
középtanodához s a képezde ezt annyival sajnosabban fogja
megérezni, mert valószinü, hogy éppen a legjobb tanerőket
vesztheti el.

A mi a gyakorlo iskola tanítóját illeti, erre nézve
egyszerüen árvesszük azon indokolást, mely a ez.-kereszturi
állami tanitóképezde első tanévéről kiadott jel e n té sben
.az 50-51 lapon áll.

"A gyakorlőiskola nagy jelentőségének a tarritóképzés
ügyében elismerést és méltány lást kell szerezni a tanító
anyagi ellátására nézt' is.

E tekintetben a nép oktatási törvény idevágó szakasza,
mely a képezdei tanszemélyzet fizetését szabályozza,éles és
szigoru kritikát érdemel; mert hogy a gyakorlőiskola tani-
tója miért nincs fizetés dolgában legalább is egy rangra
emelve a képezdei rendes tanárokkal, ez teljesen megfog-o
hatlan mindazokra nézt, kik csak megközelítőleg is tisztá-
ban vannak aziránt, hogy men nyi és m i n ő kötelességek
azok, a melyeket egy gyakorlóiskola-tanitótól okvetlenül meg
kell követelnünk, A rendes tanárnak egyenlő munkafelosz-
tás mellett, a mostani tanterv szerént, jut a teljesen kinőtt
képezdénel legfölebb 3~4 tan t á r gy a, s legfölebb 19-20
órája, - felelőssége, hivatali gondja ugyszólván csak saját
tárgyával szemben. A fegyelem is legfölebb csak saját tan-
óráin érdekli - s ez pedig épen tanitónövendékekkel szem-
hen föltehetőleg nem fog sok gondot okozni neki. Nem ~~JY::
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juk kicsinyleui a rendes tanárok hivatali kötelességeit, inert
ez elvégre is sokat függ a subjectiv felfogástól; de tekint-
sük bár akárhogy, a gyakorlőiskola tanitójának vállaira na-
gyobb terü nehezedik!

Vegyük e kötelességeket először is csak ídómennyiségi
szempontból. A gyakorlóiskola-tanitó heti óráinak száma
28-30. Körülbelől annyi min t két ren des tan á r-
nak egy ü t t v é v e. Ugy tehát tán a tanitói működés fon~
tosságára, ért é le ére nézt áll a gyakorlóískola tanitója

L/~i;~\llesszi mögötte a r. tanároknak ? Valóban bajos ezt
elhinni elfogulatlan meggondolás után. Hisz a gyakorlóis-
kola önmagában egy összes képezde. A gyakorlőiskola-taní-
tónak ugy szólván tenni kell azt, ami a képezdében még
csak a tudás embriója. Avagy neki nem kerül annyi idejébe
és fáradságába az előkészülés a maga óráira, mint a többi
tanárúknak ? Volt idő - s ez fájdalom még nem eléggé
mult idő minálunk - a midőn azt hitték, hogy a tantárgy
tud ása egyszersmind magában foglalja a tantárgy metho-
díkáját is, ugy hogy például elemi (népískolai) tanitó lehet
mindaz, a ki legalább is annyit tud, mint a mennyit az is-
kolában tanitanak - tehát körülbelöl mínden írástudó em-
ber. Ezen vastag félreértés szülte meg a tanitéi állások
mindenek felett nevetséges rangfokozatait és fizetési ará-
nyait még ugyanazon intézet kebelében is az a 1ant és
fen t tanitás között, Ma ez már neveléstani anachronismus,
- mert minden józan gondolkodásu tisztában van az iránt,
hogy amennyivel több bajt ad annak, a ki "fent" tanít a
tanitási mi, épen azon arányban ad "alant" több bajt a
tanitási medcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k én t.

Hogy ez utóbbi nehézség mindenekfelett nagy mérték-
ben nehezedik a gyakorlóiskola tanitójára, azt már ezen is-
kola czélja eléggé bizonyit ja. Neki arra a sok órára aggo-
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dalmasabb lelkiösmcrettel kell előkészülnie, mint bárki más
tanitónak. Neki folytonosan az igazgató neveléstani előadá-
sainak szinvonalán kell magát tartania, tehát egyenlő pae-
dagogíaí tanulmányokat tenni vele, s munkája folytonossá-
gának ép oly kevéssé fog határt vetni a belejövés. mint a
hogy nincs megállapodás' az anthropologiában, lélektan ban,
didaktíkában és methodikában, szóval az egész paedagogiá-

ban, melynek ő gyakorlati valósitója. Neki tanítása alkal-
mával minden szava, minden tette, minden mozdulata szem-
léleti tárgy a tanitónövendékekre nézt, s az a mit mutatott,
nem sokára egy egész sereg növendék reproductiójában fog,
tovább élni. Valóban nagyszerű feladat és óriási felelősség'

Lehet-e vagy szabad-é föltenni azt, hogy az állami
képezdék sorsa felett dönteni hivatott törvényhozási és kor-
mányzási közegek ennél kevesebb jelentőséget tulajdonitaná-
nak a gyakorlóiskolai intézmények s illetőleg tanitói állá-
sának? Ha tehát lehetetlenség kétségbe vonni azt :

1. hogy a gyakorlóiskola tanítójának mu n kai d ej e
csaknem annyi mint két tanáré együttvéve;

2. hogy e munka a tanitóképzésben leqslább is annyira
ért é ke s, mint bármely más tanár tanítói működése ;

3. hogy e munka 1eg alá b bis annyi ta n u l m á n y t
és elő kés z üle tet igényel, mint bármely más tanáré a
tanitóképezdében;

4. hogy maga e munka- annyira fárasztó és fölemésztő
(egy tanitó hat osztály számára), mint bizonyá ra egyetlen
egyé sem az egész képezdei tanári személyzetben :

bátran merjük kérdhetni, hogy miféle logikával bir az
az igazság vagy csak méltányosság, a mely ennyí' és ilyen
kötelességekkel szemben mégis az egész képezdei tanitó-sze-

mélyzetben a legkevesebb díjra látta érdemesitendönek a
gyakorlóiskola tanitóját?
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Bocsánat az indokolás hosszadalmasságáért, Tartozni
véltünk ezzel az ügynek, mert mig egyfelől nagyon át va-
gyunk hatva azon tán legelsőbben Diesterweg által kimon-
dott igazság által, hogy a gyakorlőiskola képezi ~ tanitó-
képezdei intézmény lelkét: ugy másfelől tisztában vagyunk
azzal is, hogy a hivatásának teljes öntudatára felemelkedni
biró tanitó lelkületére semmi se hat annyira leverő és bé-
nitó hatással, mint az efféle kiáltó aránytalanság az ugyan-
azon intézethez alkalmazott tanerők munkanagysága és mun-
kadíja között. Ezért méltán véltük ezen körülményt a gya-

korlóiskolai intézmény sikerének utjában a leglényegesebb
akadályok egyikéhez sorolhatni. "

13. A 86. §-ben a gymnasíum, reál- vagy polgári is-
kola mellé felveendő a fel s ő bb né p isk o 1a - s a fel-
vételi vizsga minden esetben megtartandó.

1n dok o 1á s. A felsőbb népiskola tanterve minden
intézetek között legközelebb áll a tanitóképezdééhez, ugy-
annyira, hogyafelvételnél a mértéket éppen arról. vennők
ilyen formán: "A tanitóképezdébe olyan növendékek vétet-
nek fel, kik - - - - az anyanyelv, számvetés és föld-
rajz- ismeretében s a történelemben legalább annyi jártas-
sággal bírnak, ame n nyi t a fel s ő b b nép isk o 1 a 3
els Ö osz tál Yá ban tanedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 tan a k. "

A felvételi vizsga azért szükséges minden esetbeu,
mert némely isk. bizonyítványok nem egészen megbízhatók,
leülönösen azért, mert tanügyünk szervezetlensége közepette
nem következtethetünk azokból elég biztosan arra, hogy
vajjon pl. egy négy gymn. osztályt végzett ifju csakugyan
bir-e azon képesség- és képzettséggel, mely a képezde első
osztályába megkívántatik, s mert a felvett növendékek ké-
pességéről egy elöleges, átalános tájékozás - a mi pedig na-
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gyon szükséges - csak ez által érhető el. E nélkül a ta-
nár heteken keresztül folytonosan csak puhatolózik, tapo-
gatózik; mig tanitványai felől valamennyire tisztába jöhet.

14. A 87. §-ben a 3 éves tanfolyam határoztatik meg.
Mi ennek megváltoztatására a következő indítványt tesszük:
"Tekintettel azon köznevelésügyi tényleges állapotainkból
kifolyó körülményre, hogy az állami tanitóképezdébe lépő
növendékek nagyon távol állanak a tárgyi és alaki képzett-
ség azon fokától, mely lehetövé tenn é ezekkel a specialis
tanítói szakképzés megkezdését, de másfelől e szakképzés
terjedelme és fontossága is kizárván annak lehetőségét,
hogy a szoros értelemben vett tanítóképzés kevesebb mint
három év alatt elvégeztessék ; mulhatlanul megkívántatik,
hogy tanitóképezdéínkben a három évi tanfolyam négy évire

emeltessék. Eszeréut a négy évitanfolyamból álló tanitó-
képzés következő szakaszokat foglalná magában:

1. osztály az elökészités számára. Az ismeretek kíszé-
lesitése, bövítése és szilárditása különös tekintettel az alaki

képzésre.

II. és Ill. osztály a szervezett alapon főleg az elmé-
.leti szakképzést fogja eszközölni.

A IV. osztályban tulnyomóan a gyakorlati kiképzés
fog szerepelni. Ezenkivül a neveléstan története is itten
fog behatóan tárgyaltatni. "

Nekünk ez inditványunkat teljes három évi tapaszta-
lat diktálja. A ministeri tantervben felvett tárgyak - me-
lyek pedig mind elmaradhatatlanok - semmiképpen sem dol-
gozhatók fel a kivánt terjedelemben; pedig némelyek még
e tantervben is túlságosan rövidre vannak szabva, mint pl.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i l. földrajz. A németnyelvvel pedig éppen nem érhető el az
a czél, hogy növendékeínk ezt, mint leghathatósabb segéd-
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eszközt, könnyüséggel használhassák a további önképzésben.
A neveléstan történetére neveléstani erőszaktétel nélkül ép-
pen nem jut idő. Még közönséges körülmények között is
igen nagy volna a munkakör három évre. A mi körülmé-
nyeink azonban egészen rendkivüliek. Legfontosabb tantár-
gyainkban növendékcink legnagyobb részénél vagy egészen
hiányzik az alap, vagy annyira ingadozó, hogy mindent az
alphán kell kezdenünk, a mi fölemészti a megszabott tárgyra.
forditandó idő nagy részét. Nálunk a három éves tanfolya-
mu rendszerrel is az első év nagyjában csak elökészitö. A
tárgyi képzés bevégzése és a gyakorlati munkásság csak-
nem két évre szorittatik, a mi pedig a tapasztalat szerént
igen kevés, annál kevesebb, mert egész módszerünk, a nép-
iskola szempontjából, annyira elemző, hogy azzal gyors ha-
ladás egyátalában nem képzelhető. Ha tehát azt akarjuk,
hogy népnevelésügyünk reformja való és ne képzelt legyen,
annak egyik első rangu tényezőjén, 3, képezdén észlelt ba-
jokat igyekezzünk míhamarább elhárítani. Az itt előállandó
leöltségtöbblet az, mely az egész intézmény szellemi kamat-
ját biztositandja.

15. A 9'1. §-ben - - "élelmezéséhez" után ezt ten-
nők be: "e s het ő leg ben n lak á s á hoz". És ezzel el-
jutottunk az internát vitás kérdéséhez.

Ennek in dok o l á sár a a fenn nevezett jelentéshez.
csatolt em 1é kedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi r at ból a következőket vesszük áto .:

"Tartsunk egy lehetőségig tárgyilagosan beható és
kimeritő vizsgálatot. ezen nem kisebb mértékben életbe-
vágó, mint a legélesebb elvi meghasonlások okát képező
nagy tanügyi kérdés fölött. Mindenekelőtt és felett le-
gyünk azon, hogy egy ily nagy kérdéssel állván szemben,
ha lehet szabaditsuk fel értelmünket az öröklött 's ·be- ,,,
lénk nevelt elóitéletek erős békóitól, a személyes ....•han-

2;
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gulatok, hajlamok és szenvedélyek zavaró befolyása, a
It ész it éle tek ránk erőszakolása és főleg a tek i n-
t é 1y im ádá s i bab o n á k li el é r C Z n y o más a a ló 1,
hogy igy az ügy által igényelt és állásunkhoz
m élt ó sze II e ~ i ö n álló s á g gal fog has sun k hozzá
e nagy vitás kérdés kitisztázásának fontos munkájához. Az
intézet .czéljainak világos fölismerése s az adott körülmé-
nyeknek és konkret tapasztalatoknak rendelkezésünkre álló
kész gyűjteménye képezik azon szilárd realalapot, melyről e
kérdésben az uralkodó nézeteknek egészen tárgyilagos meg-
birálására vállalkozhatunk, És -nem ok nélkül ajánlottuk,
hogy a lehetőségig emanczipálni igyekezzünk ítéletün-
ket e kérdésben az értelmi önállóság különböző nyügei
alól, mert hisz éppen ama felsorolt szellemi nyügök okozzák
azt, hogyabennlakás esz m éje aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm i tan i t ó kép ezd é-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i n k b e n és itt a mi hazai viszonyaink k ö z ö t t
is egy össze-vissza bonyolitott tanügyi kér d é s alakjában
áll előttünk és hogy e kérdésben az efelett itélni jogosult
közönség már előre minden önálló vizsgálódás és tanulmány
nélkül egy egészen határozott - mondhatnók =: makacs
álláspontot foglalt el. Ezen a bennlakási intézménynyel
szemben elfoglalt merev párt-álláspont (lásd a 38. t.-cz.
megalkotásának történetét) elég világosan mutatja előttünk,
hogy vajmi sokan követik még minálunk Mcphistónak eme
maró gúny nyal teljes tanácsát:

Legjobb itt iS"ha csak egyre figyelsz
S a mesternek szavára esküszöl·
Egy szóval asz a vak ban hiszesz;
Ne félj, igy aztán majd csak eljutsz
Az örök igazság kapujához.

Azonban a bennlakási intézmény ellen alakult és fé-
lig-meddig már a positiv törvény által is fedezett pártállás-
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sal szemben a tanitói tapasztalatnak is megvan a maga
szilárd realalapokon nyugvó álláspontja s ez alapról ki
merjük egész határozottsággal mondani azt, hogy bennlakás
nélkül n á 1u nk a tanitóképezde csak tanóraadási intézetté
fog lesülyedni, ugy hogy ha a döntő számnak vagy körnek
szánandó chimarái következtében, csakugyan nem lesz léte-
sithető nálunk tanítóképezdei bennlakás, akkor legyünk el-
készülve rá, hogy sem mennyi ségiIeg annyi, sem
min ő ség i:leg olyan tan i t ó kat nem fog n n k s z o l-
g á 1tat hat n i a haz á nak, m e 1y ere d m ény a z é g e-
t ö tan i t ó s z ü k ség 1e t tel, i II e t ő 1e gaz ont e t eme s
áld o z a tok kal, me 1y e k bee zen in t é ze tek az á l-
l a m nak ker ült e kés ker üln e k, c s akt á vol ról i s
a r á n y ban álló nak mnt a t k o z hat n é k.

És ezt a legkevésbbé sem nehéz bebizonyitani,
Lássuk először is azon állítást, hogy ezen intézmény

életbeléptetése nélkül a mi tanitóképezdéink nem fognak
elé g tanitót képezhetni, tehát hogy ezek a költséges inté-
zetek, me 1y e k m i a t t egyfelől annyi népizgató bús poli-
tikai sohaj emelkedik sa" m e 1y e k hez másfelől oly sok
őszinte népboldogitási remény fűződik, többé-kevésbbé med-
dök, azaz néptelenek fognak maradni.

E szerint következik :

1. A bennlakás a tanitóképzés mennyíséql okainak szempontjából.

Erre nézt mindjárt a priori nem csekély fontosságu
adatokat szolgáltatnak az nj képezdék jelenlegi létszám-
viszonyai. Most még ábrándnak is merész az a föltevés,
hogy néptanitó növendékeinket ne kellene a legszegényebb
társadalmi osztályból toborzanunk. Európában" tán aránylag
a schweiesi német kantonok néptanitói vannak a legjobban
c1íjazva, hanem azért még ott is tulnyomóan a szegényebb
néposztály gyermekei szolgáltatják a képezdék népességét,

2*
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Ámde épen a szegényebb 'emberekre nézt van lebetetlenné

téve a pálya, ha a tanulói megélhetés tisztességes ingyenes

lakás, fűtés és világitás nem különben ingyenes vagy leg-

alább olcsó koszt által nem fog megkönyittetni. .

Ha . jó, egészséges lakást és fűtést, világitást ingyen

nyujthatunk, már az magában egyik legfőbb akadályát há-
ritja el az intézetbe lépésnek, mert épen ez az a mit még

drága pénzért is nehezen találhatni nálunk.

, Vegyük .például csak a~ általunk leginkább ismert

székelyföldi tanügyi viszonyokat. Tudjuk, hogy a protestán-
sok mindenütt bennlakással kötötték össze középiskoláikat

- ellenben a catholicusoknál csak q kevés számu ösztön-

díjasok élvezhetik annak előnyeit. Ebből kifolyólag tessék

megfigyelni, hogy minő numericus előnyöket mutatnak fel

az erdélyi protestáns iskolák a katholikusokéval szem-

ben .. Enyed közel ezer - s az udvarhelyi, kolozsvári,

m.-vásárhelyi collegiumok 5-600 között váltakozó létszá-

maival szemben ott vannak az udvarhelyi, fehérvári-

kézdi - és marosvásárhelyi, cs.-somlyaistb. katholikus kö-

zépiskolák alig 150-n; emelkedő átlagos létszámukkal. Avagy

hiszi-e valaki, hogy a katholikus székely szülő nem oly

örömest tanittatná gyermekeit mint a protestáns, vagy a

katholikusok anyagi körülményei kedvezőtlenebb ek lennének

mint a protestánsokéi ? .Igy egészen megbizható kutfök után

állithatjuk, hogy például a sz.-udvarhelyi ref, collegium ta-

nitóifjuságának közel három negyed része azon egészen sze-

gény falusi gyermekekből kerül ki, kik tanulói pályájúkat
a collcgialis (bennlakási) rendszer segélye nélkül tovább

folytatni' egyáltalában képtelenek lennének. Ezen segély

pedig lényegileg csak abból áll, hogy az intézet minden

tanulónak képes ingyen, vagy alig egy pár forintért, tisz-

tességes lakást s e mellé mégedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-= - magában véve ugyan elég
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gyarló, d e a tel jes magedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i r a hag y a tilt ts á g n á 1 még
is többet érő nevelői felügyeletet is szolgál-
ta tni. Ezen segitség mellé hozzájárulván még több más
olyan oeconomiális előnyök is, mclyek viszont csak az együtt-
lakásból fejlődtek ki, az erdélyi protestáns collegiumok ma
már ott állanak, hogy alig van olyan elesett szegény em-

. ber, kinek gyermeke ezen intézetekben minden különös ösz-
töndíj nélkül is keresztül ne tudná küzdeni magát. A ne-
velés ezen intézetekben ismételjük sok kivánni valót hagyhat
fenn, de elvégre is a protestáns iskolák már belszervezetük-
nél fogva meglehetősen ki vannak téve a nyilvánosság bí-
rálatának, s eddigelé nem találtak. a bennlakási intézmény-
ben semmi olyan különös veszedelmet, mely annak megszün-
tetésére okul szolgálhatott volna. Ez intézmény meg is fog
állani, mert az életből és pedig épen a mi társadalmi és
nemzeti életünkból nőtte ki magát. És a bennlakás mint a
gyakorlati élet egyik postulatuma nem csak a mi közép is-
koláinknál érvényesitette magát. Egy állam van Európában,
melyre, midőn a tanügynek a reális élet alapján való sza-
bad és organikus kifejlődéséről van szó, minduntalan rá
kell hivatkoznunk, s -ez a szabad, boldog Hel vet i a. A
bennlakásí intézmény ezen államban a középiskol{dmál is
(az u. n. kanton-iskolákban) épen ugy és oly haszonnal lé-
tezik, mint.u mi protestáns collegiumainknál. Ezen a kö-
zépiskolai tan ügy köréből vett, de a tanítóképezdékre nézt
egészen rátalálo példák után ugy hiszszük bátran és a leg-
nagyo bb határozottsággal kimondhatjuk, hogy ha ki váua tos
sőt szükséges népnevelésügyünk megfeneklett áliapotának

előmozditása érdekében, hog y men t ő 1 nag y o b b s z á m-
m al nyerj ü n k n ö vend é k e k e t az ál-l ami t ani tó-
leé p ezd é leb e, I I g Y a nép tan i tói . á II ása n y agi é s
er le öle sie 1 1 1 elé sem elle t t, m i n elen e le elő t t go n-
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doskodjunk a b e n n l a k á sedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi intézmény c z é l s z e r ü

életbe léptetéséről.EDCBA

II. A tanitóképzés minőségi okainak szempontjaból.

A bennlakási intézmény kérdésében a tanítóképzés ID i-
nős égi tekinteteire is hivatkoztunk. Igen, hisz a bennlakás

iránti ellenszenv nem is annyira a numericus eredményre,
mint tán inkább a nevelés minőségére, tehát magára a. tani-

tóképzésre vonatkozik?

Ezzel szemben bátrak vagyunk kijelenteni, hogy épen

megfordítva a leglényegesebb neveléstani okokból kérjük és

sürgetjuk a bennlakási intézmény lehető gyors életbelépte-

tését.

Indokainkat a következőképen osztályozzuk:BA

1 . A l t a l á n o s n e v e l é s t a n i o k o k b ó l é s p e d ig :

a) A testi nevelés s z e m p o n t j á b ó l.

Itt nálunk Sz.-Kereszturon és az ehhez hasonló falu-

szerü kis városokban a. növendékeket - és ha mindjárt csak

80 vagy százat is - nem lehet ugy elszállásol ni, még állami

költségen se, hogyaszállások egészségtaní tekintetben többé-

kevésbbé a növendékre nézt hátránycsak ne .legyenek. Az

1871-ik iskolai év köz egészségi tekintetben egyike volt itt

szakértő orvosi tapasztalatok szerint a legkedvezőbb éveknek,
és még ig képezdei növendékeink közel egy harmada volt az

iskolai év folyamában orvosi gyógykezelés alatt. Hát ha még

az állam akár a nagyobb létszám-szaporodás, akár más okok-

nál fogva nem találná többé az addigi szálláspénzt utalvá-

nyozhatónak s ennélfogva a növendékek önmaguk tartozná-

nak szállásukról gondoskodni: mí lenne még akkor?

Erre nézt ismerni kellene aztán az itteni építkezési s
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népszokásokat, úgyszintén a közerkölcsi viszonyokat és pedig.

ha lehetséges volna, ne az idealismus rózsaszínű szemüvegén

keresztül, hanem a maga rideg valóságában! Mily mértékben
fokozódik pedig ez a nyomoruság akkor, ha valamelyik a

növendékek közül valósággal beteg is lesz. A beteg elkülö-
nitéséről hogy is lehetne szó : Mit lehet ez esetekben tennünk

az ilyen szerencsétlenekért itt, hol az egész szék területén

csak az innen három órányi távolságra esőBA8 z . - Ud varhelytt
van egy kérház s az is olyan, hogy csupa könyörületesség-

böl nem kellene oda vinni a beteget.

Igy vagyunk a testi élet és nevelés igényeivel itt a

.künulakás következtében. Pedig a testi egészség megvédése
a testi erők összhangzatos fejlesztésével együtt egyike aZOlÍ

legelső és legfőbb kellékeknek, melyeket a társadalom jogo-

san megkövetelhet minden nyilvános tan- és nevelői intézet-

től. Leg i n k á b bme g kell pe dig ezt k ö v eedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e l I I ti n k

épen a tanitól~épezdéktől.Aligvanpályaolyall

- t á I I a l í gaz egy kat o nai t k i v é v e, - m e 1y olyan

erősen megkivánná az ép egészséges t e s t a l k a-

tot, .min tat a n í tói pál Ya.

Csak igazán ép egészség és okszerüen kifejlesztett testi

erő lesz képes mindeu testi hátrány nélkül megfelelni tudni

azon kötelességeknek, malyeket az uj rendszer szerinti népis
kola például egy hatosztályn egy tanítóval biró (osztatlan)

iskolában a néptaní tó elébe szab.. Jaj azon tanitóképző-iuté-
zetnek. meIy a helyett, hogy megvédte volna az ifju tanitó-

nemzedék physicai nevelésének érdekeit, okot szolgáltatott

arra, hogy például akár tüdö, akár szemgyengeségek vagy

betegségek csiráit vigyék ki innen magukkal az életbe. Ezen

esirákra nézt a leggondosabban fejlesztő tcnyézdeül fog szol-

gálni a tanitói pálya; s az a betegség és nyomor, amely

igy egy szegény tanítóra, sőt az egész iskolára rá fog sulyo-
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sodni, tán első sorban a képezdét fogja vádolni mindazok

előtt, kik az okok eredetét elfogulatlan és avatott szemekkel

lesznek képesek felkutatni. Miudezen okokuál fogva ne feled-

jük tehát, hogy egy főfontosságu tanitóképzési feltételnek

teszünk eleget akkor, a rnidön kimondjuk azt, hogy a testi

nevelés szempontjából csak a bennlakás intézményében fogjuk

feltalálhatni azon biztosítékokat, malyekben hivatali lelkiisme-

retünk megnyugvást találhat.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, -

b) Az erkölcsi nevelés s z e m p o n t j á b ó I.

A népi sk ola igy eseng felénk tanitóképezdék felé: "Min-'

denele felett jellemeket neveljetek nekünk." .

Mi megválaszul igy esedezünk törvényhozásunkhoz: "Min-

denek 'felett tegyetek minket képezdeket abba a helyzetbe,'

hogy igazán nevelhessünk."

Mily sok tényező érvényesiti magát a jellem fejlődé-
sénél ! '

Szabad-é a nevelés nél a külbefolyásokat szabad men-

tökre hagyni s igy mindenféle esélyeknek tenni ki a növen-

dékeket?

Mi nem akarjuk ezt, s a bennlakási intézmény által ön-

tudatosan szabályozni akarjuk saját működési térünket. Azt

akarjuk, hogy a nevelés uralkodjék a körülmények fe'ett; és

ne megfordítva. Ezt a nevelést a bennlakási intézmény segé-

lyével kétféle irányban fogjuk eszközölhetni :

Először n e gat iv uto n, ami d ő n a nev él ő ház

á It alm eg óvj u kan öve n d é ket a k ülv i 1 á g á rt a 1-

m a s erkölcs rontó b e h a tá s a i t ó l.

Itt nem tehetjük, hogy bámulat és fájdalommal teljes

érzéssel ne kiáltsunk fel: ugyan van-e: az ez intézmény elle-

nescinek csak egy kis sejtelmük egy 16 éves gyermek ifju

lélekvilága és ezzel szembe a mi társadalmi és közerkölcsi
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állapotai nk felől; hogy oly könnyedén tudják odaítélni a sze-

gény gyermeket az önállóság veszélyeinek, és pedig épen ak-

kor, a midőn a legnagyobb szüksége lenne annak a nevelés

szoros támaszára ? Eléggé látjuk és tudjuk, hogy az egyete-

mi szabadság mily készületlenül találja a' fögymnasiumok

VIlI. osztályából 'fölkerült "érettek" legnagyobb részét s en-

nélfogva mely sokakra nézt veszélyes is az, és mégis már il, .

16 éves gyermek ifjut tehát épen a legveszélyesebb kerban

érettnek tartjuk az életiskolájára. Vagy azt hiszi valaki, hogy

ez az "életiskola ", ez a beledobása a gyermekifjunak il, tár-

sadalom hánykódó zavaros hullámai közé, csak egy-egy olyan

nagy városbán mint pl. Budapest foglal magában kouioly ve-

szélyeket az illetőkre? Képes-e valaki a nemzeti önámitást
odáig vinni, hogy elhitesse magával, miszerént a növendéke-

ket lehetséges lesz, egy ily kis városkában mind olyan régi

jó patriarchalis erkölcsű és szokásu családok körébe helyezni

el, hol nem csak semmi kisértéseknek nem lesznek kitéve,

de sőt a szükséges felügyelet és nevelői gondozás alatt is

leendenek. -Valóban ugy látszik ez az irigylésre méltó árká-

diai világnézlet szép elterjedésnek örvend mi nálunk!

Szabadság, emanczipaczió minden irányban, ez a jelszó!

A nőemanczipáczió, ez még csak kicsiség; következik az is-

kolás gyermekek emáuczipácziója. S valóban tanitóképezcle-

inknél a bennlakási intézmény mellözése alig nevezhető egyéb-

nek, mint épen azon kornak, amely leginkább rá van szo-

rulva a nevelői felügyeletre - az ugy nevezett ka maszkoedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 "

nak emánczipácziója a nevelés alkalmatlan nyügei alól. E.~ a

nemcsak nem gátolt, de sőt rá kényszeritett érintkezés a kü '_
világgal meg is fogja aztán teremni a maga szép gyümölcseit

a képezdeben is. Például nekünk itten Keresztuton gyönyörü
kilátásaink· lehetnek! Mi akár statistikailag kimutathatnók,

hogy 'nálunk minden 3-4-ik ház korcsma ; urtnélfogva a; nyo-
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morult korcsmaélctnek olyan buja tenyészete is van itten,

hogy ennek rothasztó befolyásától az itteni u. ll. polgári -

és néposztály alig egy-két százaléka maradott még épen i

aztán az ezen korcsmaélet nyomán mily dúsan sarjadoznak
fel a különféle ' bűnök és" nyomorok,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t közelszegényedés, a

demoralisatio stb. Ilyen erkölcsi athmospherában (pedig a ke-

. reszturi közerkölcsiség azért még sem igen áll sokka! hátrább

a legtöbb ilyenszerü magyar és székely' városokéuál) ha a

helyett, hogy beletaszitanők az intézetet az erkölcspnsztitó
elemek közé, nem gondoskodunk inkább rögtön a legóvato-

sabb erkölcsnevelési isolátióról, ugy mondjunk Ie előre miu-

den reményéről annak, hogy valódi tanítói jellemeket fogunk

kibocsátani tudni ez intézet falai közül, Ha I t külkörnyezet
erkölcsrontó behatására- nézt konkrét eseteket kivánnak tő-

lünk, szolgálni fogunk csak ebből a 3 évi multból is elég

sok és elég csattanós példákkal. .Azt akarja a nemzet, hogy

a népnevelés sikerrel kezdje meg az irtó háhorut a szellemi

sötétség és erkölcsi romlottság ellen?

Ha igen.. ugy akarnia és előrnozditania kell míndenek-

előtt azt, hogy maga a hadsereg is, melylyel e harczot ki-

vi vili akarjuk, ne csak' szellemileg felvilágosult szak képes, ha-

nem erkölcsileg is é p és romlatlan legyen. Ez a felszerelés

legszükségesebb alkatrésze. Ezért kérjük, sürgetjuk a benn-

lakasi intézményt. A nevelőház fala v é d fal lesz a külvi-
lággal szemben, de n e-m chi nai. Itt benn nevelni fogunk

a 1eh e t ő ség i g füg get 1en li 1, sza b a el o n a z éle t b e-

h a tás ait Ó 1, d e a z é r t a z éle t r e.

1t tan e vel é s t azonban nem kisebb mértékben fogja

p o s i t i v irányban is e l ő m o z d i t a n i az intézeti

ben nl ak á s. És képes lesz-e valjon erre? kérdik a benn-

lakás ellen ei. Sokkal inkább igy a bennlakási intézménynyel

niint annélkül, Azt csak nem tagadhatja még a legelfogul-
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tabb nézetellenlábasunk .se, hogy ezen intézmény sokkal

több nevelési eszközt ad nekünk nevelőknek a kezünkbe,

mintha a növendékekkel csak a tanórákon találkozunk. És

erre valóban nagy szükségünk is van. Az intézetbe lépő

növendékek neveltsége nagyon is sok nevelési hátraléket

hagyott fenn a tanitóképezdének. A mi képezdéinknek -

kimondjuk kereken - bizonyos tekintetben j a vit ó-h á z a k-

nak kell lenniök. Azok, a kik a mi családi és köznevelés-
ügyi s közerkölcsiségi ál1apotaink beható ismeretével bir-

ván, egy ily paedagogiaí intézet czéljai felől is tájékozássa 1

bírnak, leginkább tudhatják, hogy mennyi a való amaz ál-

litásban, mennyi nem. A fegyelem, sőt szígor keserü, de

erősitő gyógyszerére van szükségünk. Miként a kis csemete

- vadonezeknak a kertészi késre, egyengetésre és támasz-

karóra, ép oly szükségük van a mi növendékvadonczaínk-
nak is az erős és biztos paedagogíaí behatásokra, a rendre,

engedelmességre és az okos szigorra. Az ifjunevelés egyá1-

talában, de legkivált a tanítóvá - nevelés bizonyos paeda-

gogiai szigor nélkül nem is képzelhető. A valódi tanitói

jel1cmnek sok - nagyon sok önmegtagadásra, -tehát önura-

lomra van szüksége s ily nagy önuralom c sa k nevel é s-

nek lehet az eredménye, melyet nem a véletlen, a külsö
élet, nem is a tanelőadások, hanem a czélszerüen szervezett

és vezetett nevelőház leend képes eszközölni.

"Mily csaknem hihetetlen nagy jótétemény egy rendet-

lenséghez, tisztátalansághoz és mindennemü vásottságokhoz

- szokott fiatal emberre nézt, őt rendre, pontosságra, tiszta-

ságra és ügyességre szoktatni, ha másként nem lehet, kénv-
szer által is! S hogy e tekintetben mily elhanyagolt álla-

potban lépnek be a fiatal emberek a tanitóképezdébe, ez

viszont csaknem hihetetlen" igy kiált fel Diesterweg, s ha

ő Németországban jogositva érezte magát e felkiáltásra,
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tán nekünk sem fogják, rosz néven venni aztedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ? Tehát ne-

velőházat, azaz bennlakást a tanitónövendékeknek! Nem

pro domo beszélünk, mert, hogy reánk tanárokra nézt sok-

kal kényelmesebb és nyugadalmasabb életet igér a künnla-

kás az együttlakásnál, azt könnyü belátni - hanem hát

mi a hivatási érzetnek, -a lelkiösmeretnek nyjrgalmára is

adunk valamit és teljesen tisztában vagyunk az iránt, hogy

missióukat ilyen viszonyok között nem fogjuk betölteni

tudni soha, ha a nevelésnek minden alkalmas eszközeit ke-
, I

zeinkbe helyezni nem fogják. Mivel érdemeltük meg mi ezt

a bizalmatlanságot, hogy ennyire félnek, vonakodnak e lé-

}Jé3töl? Attól tartnak-e, hogy elfojtjuk, elnyomjuk az iridivi-
dualitást, hogy békóba verjük az" egyéni akaratot, s neve-

lünk szabad, akaraterős jellemek helyett egy folytonos en-

gedelmesség által megpuhitott, félénk szolgahadat ? Valóban

külöuös, vagy tán inkább szomoritó és leverő az, hogy ép-

pen az akaratnak," a jellernnek fejlesztésében középkori el-

fogultságot . és tudatlanság okat tulajdonitanak nekünk és

hajlandóbbak inkább az erkölcsi ragályokkal satmált tár-

sadalmi életre bízni annak nevelését, mint a paedagogusra.

Vagy tán magát a paedagogiát illeti a bizalmatlanság? Mi

kár, hogy azok, kik oly sok jóakarattal, sőt lelkes buzgó-

sággal ítélnek és döntenek, e dologban ~zon sok jóakarat

mellett nem rendelkezhetnek azon független ítélettel, hogy

elfogultság nélkül Ínegengedjék, míkép ezen intézmény ta-

pintatos szakértő vezetése mellett épen ugy szolgálhat a

jellemnek kivánt kifejlődésére, valamint szolgált és szolgál

a tudatlanság vagy gonosz nevelői szándék hatalmában a r

jellomnek megrontására vagy meggyengitésére. Sőt éppen az

ijesztésképen felhozott péfdák nyujtják a leghatalmasabb

bizonyítéket arra nézt, hogy mily hatalmas tlszköz ez az

akarat fejlesztésére nézt. Azoknak bűneiért, akik oly rútul
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visszaéltek és élnek ez eszközökkel, minket ésedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu z ügyet
akarja sujtani a büntetés ? A vas, mely a háboru kezében az
öldöklés és pusztítás fegyvere volt, ne lehessen többé a
béke kezében a kultura és jóllét áldott eszköze? Ezzel kel-
lene tehát niindenekelött tisztába jönni azoknak, kik dön-
teni hivatvák ez ügyben. E mellett még óhajtandó volna
beJá1ást és meggyőződést szerezni azon paedagogiai tapasz-
talatokl'a alapitott lélektani igazságok felől is, hogy éppen
az ifjui akarat edzésére alig van valami jobb eszköz azon
'Szabályos, rendszeres elfoglaltatásnal és munkánál, mely a
czélszerüen berendezett konviktusi életben feltalálható. Is-
mételve hivatleozunk tehát-reá, hogy fölötte komoly és nagy-
jelentőségü kérdéssel állunk itten szembe. Itt a tanitói jel-
lernnevelés forog kérdésben s mi sokat - csaknem mindent
fektetünk abba, hogy miként döntetik el e .Jcérdés, mert
nincsen olyan életpálya, mely annyira igényelné a férfi
akarat-erejét, mint a néptanítói-pálya ez idők szerint. Neki
egyfelől folytonosan és ezernyi akadályok között kell küz-
ködni a népboldogitási magas eszmények felé, mialatt más-
felől tán az anyagi élet rideg önfentartási küzdelmei fogják
lelki erejét folytonosan bénitani.BA

2 . A t a n i t ó i s z a k k é p zé s r e v o n a t k o zó o k ,

A bennlakás sokkal több módot és alkalmat
nyujt' az önképzésre, mint a szétszórt künlakás. A uöven-
dékuek az intézet emlőin kell tanitóvá nőni ki magát;
meutől többet érintkezik vele, mentöl többet táplálja magát
belőle, annál inkább fog növekedni, fejlődni benne a tanító.
A növendéket tapintatos bánásmóddal kell beleszoktatni,
Delevonni a rendszeres és folytonos munkába, beleédesgetni
fl, komoly szakföglalkozásokba az erre kinálkozó eszközök-
nek könnyü felhasználásával: mindezckre nézt felülmalhat-
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lan jó alkalmul és ösztönül szolgál a bennlakási intézmény.
A komoly rendszeres foglalkozás, nem a külsö kényszer ki-
csikart adója lesz, hanem a közszellem, az egészséges er-
kölcsi atrnosphara természetes következménye, mint a jó ét~
vágy a tiszta üditő havasi légben s igy az individuumnak
czélellenes kitörései tisztán erkölcsi eszközökkel fognak
korlátoztatni, anélkül, hogy az egyéni akaratnak meg kel-
lene semmisülni e rendszer merevségében. Az egész együtt-
élés egy önkéntes társulásnak természetével fog birni, mely-
nek összetartó és éltető jó szelleme az intézetben bennlakó
igazgató, ki szereteten és tiszteleten alapuló tekintélylyel
kormányoz - de nem uralkodik - mint nevelő és atya.
Igy fog aztán igazán táplálkozni - ki-ki a maga tehetsége
szerint az intézet emlőin, igy fognak igazán felhasználtatni

-azon tanítóképzési eszközök, melyekkel az intézet fölsze-
relve van. Azon a szó nemesebb értelmében vett családias
viszony, mely a tanítvány és a mester, az atya' közt leend,
lehetségessé fogja tenni az egésznek és egyeseknek fe I-
h asz n á In i őt, azaz érintkezni vele, hozzáfolyamodni bi-
zalommal és szerétetteljes tisztelettel az önképzésnek min-
den kisebb-nagyobb akadályaiban. Ime, éppen az ellenkezője
azon bajnak, melyet sokan a bennlakásra ráakarnak látni, .
nem, hogy elnyomná az egyéni fejlődést, de sőt irányt fog
adni annak. A nevelő csak igy fog valóban azon helyzetbe
jőhetni, hogy tekintetbe vehesse és érvényesithesse az in-
dividualitások jogos igényeit. Igy fogjuk igazán _eíérhetni,
hogy ne legyen chablon a nevelésből. A bennlakás már benn
a képezdeben nyujtja az associatió előnyeit s ez. a legjobb
és legtermészetesebb eszközül fog szolgálni : előnyeinek fel-
ismerésére és méltánylására. Igy fog megerősödni már a
növendékekben a társulási ösztön, mely a későbbi .tanitó
tovább képzésénél a legfontosabb tényezők egyikéül szolgál.
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De lássuk a bennlakásnak mindezeknél még sokkal
concretebb alakban mutatkozó előnyeit _a szakképzésben.
Képzeljük, hogy a növendékek 1/~_l/i órányi távolságban
vannak SZelte szélylyel elszállásolva a városon, vegyük e
mellé még oda a rendkivül sáros utakat, melyek az eszten-
dőnek közel 1 3-ad részében ily rendezetlen helységekben
nem kis mértékben gátolják a hozzáférhetést az intézethez. -
Mennyire megneheziti ez az intézetben elhelyezett szakkép-
zési eszközöknek íelhasználhatását, mig ellenben mily köny-

nyü a bennlakókra nézt felhasználni az intézetnek minclen
gyüjteményeit. Lelkünkben feltárulnak a schweicai képez-
déknek - ezen Európában még sehol feljól nem mult
mintaintézeteknek - kedves képei. Mily gyönyörű szép és
üde tanítóképezdei élet virul ezeknek internatusaiban - a
tanórákon kivül is! Az épület minden zúgában mily élénk,
vidám foglalkozás. A zongora az egyes szohákban a kezdő
növendék nehézkes ujjainak gondos gyakorlását hirdeti:
egy más szobából egy egész csoportnak hege.lü küzdelmei
hallszanak. A zeneteremben majd az orgona tekintélyes szó-
zata, majd az egyes különéneklő csoportok négyes dal gya-
korlatai hirdetik az intézet hangyaszerü önmunkásságát.

Vagy menjünk innen, - ha fülünknek ez a sokszavu pon-
gyola müvészet nem kedves, a dolgozó és olvasó szobákba.
Bizonyára meg van ennek is mindig a maga közönsége,
melynek komoly munkája épp oly csendes, miat ri, mílyen
zajos volt a másik. Egyik olvas, másik ir, jegyez, rajzol.
A munkakedv csaknem ragadós itten satétlenség minden
külsö kényszer nélkül is valódi képtelenségnek tetszik. Ha
volna olyan szerencsétleu, ki iele beléhelyezve sem tudná
niegszeretni a munkát, azt bizonyára a példának ellenáll-
hata tl an hatalma üldözne ki az intézetból. Itt még a fiatal-
ság elidegenithctlen joga a kitartó munkát követő játék és
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szórakozás is többllyire)nképzési"foglalkozás, a testi ügyes-

ség fejlesztése a tornahelyen, mely nekik l'endesen a leg-
kedvesebb szórakozásul és testi üdülésül szolgál. Az ilyen

önkénytes társas tornázást természetesen mindig játszi jó
kedv, vidámság, nevetés és ártatlan tréfák kisérik. Igy szerzi

vissza náluk a test, sőt a kedély is a mit erejében és üde-
ségébén a tartós és megfeszitett szellemi munka által elve-

szitett volna.
E vidám lélekemelő ,kép mellé képzeljük oda a mi nö-

venclékeink elszigeteltségét a, mostani állapot szerint. 5-
6-op egy kicsiny füstös sötét szugolyékba zsufolva, csaknem

minden felügyelet nélkül elhagyatva, elszigetelve az önkép-
zés legszükségesebb eszközeitől, tán igen sok esetben a leg-

veszedelmesebb erkölcsi kisérteteknek kitéve. Ezeket szo-

moru fészkeikból «sal} a tanelőadások .csengettyüje gyüjti

össze koronként, s mídön együtt vannak: valjon miről , be-

szélgetnek magok- között, mi körül forog gondolatviláguk?

Mi gJakon~lt erősebb és közvetlenebb benyomást lelkükre,

valjonedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ,tanár beszédje, előadása, tehát tulajdonképpeni

életeséljuk és hivatásuk, vagy az a tarka élet, mely köz-
vetlen közelről és teljesen védtelenül támadta meg őket, az

érzéki csábok és ingerek biztos hatásu mérgei vel?

Mily szomoru ellentét! míly szomoru tévedés megvonni

éppen ezektől a mi képezdéinktől a bennlakási intézményt! !BA

3 . E g y k iv á l ó a n m a g y a r , n e m ,ze t i é s t á r s a d a lm i o k .

Mindezek után még csak egy nem kevésbbé szembe-

ötlő előnyét akarjuk felemliteni a bennlakásuak, s ez fő-

ként a mi sajátszerű magyar társadalmi életünkre vonat-

kozik. Tanitóképezdéínk állami, azaz felekezet nélküli in-

tézetek lévén, ennélfogva az intézet népessége külömböző
valIásfelekezetü, sőt tán -uemzetiségü elemekből is fog össze-EDCBA

1"- __
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alakulni. Nem méltán remélhetnők-c tehát az intézeti együtt-
lakástól, hogy az kellő tapintatos felügyelét mellett az ide-
gen elemek összesimulásához és barátkozásához vezetner
ugy, hogy ez által is _előmozdithatnók ·a vallási és nemzeti
válaszfalak ledöntését. És ne kicsinyéljük ezen előnyt se.
Mi egyelőre ~ s ki tudja még meddig - mindig csak a
felekezeti középiskolákból fogjuk ujonczozni növendékeinket.
Ámde a felekezeti középískolák, akarva, nem akarva vajmi
sok merev felekezetiséget és elfogultságot nevelnek belé a
serdülő növendékekbe.vAz elkülönitő felekezetességi válasz-
fal alapjai' már szépen le vannak rakva a 4-5 gymnasialis
osztályu növendékben is s egy nagy-enyedi reformatus gym-
nasista, már bizonyos nemével a szánalomnak és megvetés-
nek fog lenéz ni egy csík-somlyói gymnasistára, mig viszont
ez egyelőre csak alig lesz tán képes leküzdeni magában
egy bizonyos titkos borzadályt, akkor midőn azzal a pro-
testans eretnekkel kell egy padban könyökes pajtássági vi':
szonyba lépnie. Pedig ki tudja, e két növendéknek tán már
3-4 év~mulva, mint ugyanazon' egy vagy legalább is szom-
széd falusi tanítóknak kellend ugyanazon tanitó-egyletben
tanácskozni és a mi ennél is több:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí a k ol á j u k által a
fel eke zet i t üre 1m e tIe n ség é s biz alm a t 1a n k 0-

d á s konkolyátajövőnemzedékbő-Ikiirtogatni.
Ime egy kiváló an magyar indok a _bennlakás mellett!YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l . F u t ó s z e m le a z e l l e n n é z e t e k lé n y e g e és t e r m é s z e t e f ö lö t t . .

S végül hogy ezen tán- már is tulságos hosszura nyult
indoklást befejezzük, ugyan mit tudnak a bennlakáselle-
nesei az általunk felsorolt argumentumoknak, a tényleges
és csaknem kézzelfogható előnyöknek hatalmas phalanxa
elébe állitani ?

Sok szépen hangzó phrasist, sok elöitéletet, felületes
3
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á1litást, tévkövetkeztetményeket s tán a legtöbb esetben

egy beteges idealismus rémképeit .. A bennlakási intézmény

ellen nyilvánuló ellenszenv, bizonyos tekintetben természe-

. tesnek nevezhető. Azon nevelöházak, .melyeket a multban

magunk elé állithatunk, részint mint állami, részint mint

felekezeti intézetek, vagy a legszánandóbb tudatlanságot,

vagy a lehető leggonoszabb és vétkesebb visszaéléseket tün-
tették fel azon nevelési eszközök felhasználásában, melyeket

a bennlakás az illető intézetek vezetőinek kezébe' nyujtott.

Nem titok előttünk s már .hála az égnek nyiltan ki is

mondhatjuk, hogy a convictusi intézmények eddigelé s tán

részben ma is a politikai és egyházi absolutismus eszközei

még pedig gonosz eszközei gyanánt szolgáltak.

Igy nevelte az egyik a katonát - a másik a papot,

az absolutismus két leghatalmasabb támaszáva mindenik

a maga czéljainak megfelelően szervezett convictusokban,

sőt a politikai és egyházi absolutismus egymással szövet- -,
kezve, ugyanazon bilincsekbe verték a humanisticai közne-

velés egy jelentékeny részét is a katholikus gymnasiumok

mellé felállitott -ugynevezett seminariumok vagy convictusok

által. Azonban e galád visszaélés a nevelőházakkal nem

mindig mutatkozík, csak az öntudatos gazság gonosz kiszá-'

mitásaiban. A nevelői' tudatlanság és képtelenség nem ke-

'vé3bbé undok és visszariasztó bennlakási képeket tár előnkbe

a multból és jelenbőL Innen az a nyomott, fojtó rabszolga-

szellem még az olyan intézetekben is, melyek tulajdonképen

becsületes és. őszinte nevelési czélokszolgálatában állottak,

mert arra nézt a ki nem képes p a e el a g o g i a i 1 a g vezetni

egy ily intézetet; rendes en nem marad fenn a fegyelmezés-

nek más' módja, mint vagy nevelői merev despotismus által

a szolgai meghunyászkodást és f-élelmet -léptetni fel nevelői

tényezőül, vagy szabad mentére hagyni az egészet, mely
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esetben a bennlakás á. vásottság és sz.ilajság és durva nyer-

seségnekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ú ja tenyészésére vezetne.

Példáink mind a két írányra bőven vannak s valóban
bajos lenne elhatározni, hogy melyik undokabb és vétkesebb
a kettő KÖZül, Nem természetes-e tehát, ha az öntudatra.
ébredt társadalom s különösen a tudatlanság és absolutis-
mus lidércz nyomása alól felszabaditott tanítói testület le-
küzdhetlen ellenszenvet érez magáhan azon intézmény ellen,
mely által, hol a nevelői gonosz szándék oly galádul kiját-
szotta az emberiség legszentebb érdekeit, hol a nevelői tu-
datlanság és kontárság oly csufosan conipromittálta a neve-
lés egész hite1ét. A visszahatás hevélye itt kímaradhatlan
következménye lett az alányomás erőszakosságának s ha ez
kezdetben a visszaható erő első kipattanásában túllőtt a
czélon és egy másik tulságba esett; ez az ember szellemi
életében egy épen olyan örökérvényű dynamicai törvény,
mint a phisikaí erők világában. Az itélet tisztaságát meg-
zavarta a szenvedély, a méltó és nemes harag, s csak is
igy magyarázható meg, hogy sok igen tiszteletre méltó pae-
dagogus sem volt képes tisztába jönni az iránt, hogy azon
gyalázatos és vérlázító visszaélések, melyek eddigelő a benn-
lakási intézmények által végbe vitettek, nem magának az
intézménynek hibái, hanem a rendszéré és a szellem é, mely
abban uralkodott. Ezen módon van megvcsztegetve a nagy
közönség itélete is ezen kérdésben. Az eddigi kaszárnyal és
zárdai nevelés elleni undor és iszony folytonos emelkedést
mutat a társadalomban. A nag y ura 1ko eló esz i l l é le
elle n á II hat 1 an ára m la t á ban van e z is. A küzde-
lem bármily fenséges és lélekemelő általában egyes részle-
teiben, nincsen még is minden komikai tulajdonságok nél-
kül. Igy midőn valaki a mcstaní köznevelésben, például a
tanitóképezeléknél c o n v ic t II S ról beszél, .....a laikus közön-
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ség nagy részét e szóra titkos borzadály érzése fogja el és
mindaz, a mit valaha életében a zárdai élet és nevelés iszo-
nyatosságairól hallott vagy olvasott, tán még az Ubrik Bor-
bára rémalakját sem véve ki, megjelenik phantásiájában s
hogy ilyen rémképek gyötrő hatása alatt minő fogadtatásra
számíthat a convictusi intézmény eszméje, nem nehéz kita-
lálni. Fényes bizonyitékául szolgá:lhatott az eszmék e lélek-
tanilag teljesen indokolt áramlatára nézt anémet tanitók
egyetemes nagy gyülése Bécsben 1869-ben. A képez dei benn-
lakás kérdése természetesen itt is helyet foglalt a napiren-
den. A. német tanitók e nagy testületére nézt bizonyos te-
kintetben benső szükségesség volt épen itt Bécsben, hol oly
sokáig szivta a militarismus és hierarchia a népek vérét, a
nevelésben regy mentől hevesebb reactió explosióival könnyi-

teni oly sokáig elfojtott szenvedéseín. Az sem ismeretlen,
hogy ilyes nagy gyüléseken mily könnyü felszinre vergődni
az olcsó liberalismusnak ; s hogy az emberi hiuság mint
töri magát előre, hogy fennebb és fennebb licitálja a kapós
népszerű ídeákat, Ezért az ilyen monstregyülések soha sem
alkalmasok egyes fontos elvi kérdések felett tárgyilagoson
komoly és higgadt tanácskozásokra. Midőn Bécsben ezen
specialis kérdés, hogy valjon a bennlakási intézmény a ta-
nítóképezdéknél hasznos-e, vagy káros, tárgyalás alá került
azok között, kik ezen vitában oly hatalmas szónoklatokat
tartottak s még inkább azok, a kik akkor- e kérdésben sza-
vaztak, hányan voltak olyanok, akik egy tisztán specialis
tanítóképezdei kérdésnek tárgyilagos és szakértő megvita-
tására nézt eléggé hivatottak voltak? E kérdésre a feleletet
megtaláljuk agyülésnek e tárgyban hozott határozatában,
a midőn absolut itéletet vélt kimondhatni egy olyan ügyben,
melyben a specialis helyi körülményeknek s a különböző
társadalmi és kulturai tényezöknek ismerése. és méltatása

JI
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nélkül nem is lehetett volna itélni. A felbuzdult tanácskozék
nemes hevükben megfeledkeztek ezen körülményről s igy ön-

magukra mondottak itéletet, éppen azzal bizonyitván be saját

itéletképtelenségüket, hogy e fontos dologban egyoldalu fel-

fogás után absolut itélet kimondására vállalkoztak. És erre

azért nem tudunk a keserüség bizonyos érzése nélkül vissza-

gondolni, mert jól tudjuk, hogy ez a tévedés a német-
országi tanitók közvéleményének csalfa nimbuszával vevén

magát körül, itt a hazában is .nagy hóditásokat, szerintünk

pusztitásokat vitt végbe a hazai tanügyi közvéleményben. Ez

a kivülröl importált, talmiarany-okoskodás kapóssá kezdett

lenni minállunk, mig saját hazájában mint a phrasisok fel-

kevert porfellege úszik a légben. Igy például közvetlen ész-

leletek után egészen határozottan állíthatjuk, hogya schweiczi

tisztultabb paedagogiai közvélemény igen jőizüen nevetett a

bécsi utcza-paedagogoknak a képezdei bennlakás intézménye

ellen folytatott dühösrodomontadjai felett, valamint azt is

positive állíthatjuk, hogy ma Schweiczban a bennlakási intéz-

mény jó hírneve szilárdabbul áll mint valaha."

Nem hallgathatunk el itten egy eddigelé érintetlenül

maradt indokot. A képezdei növendékeknek t. i. a képezdé-

hez csatolt· kertben kertészeti és gazdasági foglalkozásban

kell magukat gyakorolniok. Ez egészíti ki a néptanitói kép-

zettséget különösen nálunk, hol a tanítónak e tekintetben is

reformatornak kell lennie. S nem lesz-é vajjon künnlakás
mellett emunkában, melyet mindenfelől összegyűlve óraszám

szerént kell végezniök, a robotnak, a napszámosságnak bizo-

nyos szinezete ? Mig, ellenben bennlakással minden sza bad

percz csak egy sétára, egy körültekintésre is használva fel a

kertben, hol munkájok után a fejlődést óráról-órára figyelhe-

tik, az élvezetnek, a munka becsülésének ezer meg ezer örö-

meit fakasztja fel keblökben. s a pihenésben is hasznos dol-
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•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gok csiráját érleli a jövő számára. Már csak az ' a körülmény

is, hogy saját /- habár ideiglenes -- lakhelyük az, melyet

munkájuk által széppé, díszessé tettek, melyen a haszonnak

kutforrásait nyitottak fel, olyan megszokás örököseivé teszi

őket, mely állandó és tartós benyomásával az élet megneme-

sitésén_ek és a hasznos foglalkozásnak erős ösztönét vonja

maga után. S ha arra gondolunk, . hogy mint fognak majd e

nyomokon alaktalan telkeink, puszta, bozotlepte kertjeink

egy~egy kís paradicsommá változni: képzelhető-e elfogulatlan

em ber, ld, ha teheti, ne igyekezzék minden erejével segitsé-

günkre jőni e szebb jövő elővarázsolására?!

Végül, hogy külföldi tekintélyre való hivatkozással vé-

gezzük indokolásunkat - mert erre nálunk mindig legtöbbet

szoktak adni - ide igtatjuk az "Encyklopadie des gesammten

Erziehungs- und Unterrichtswesens'' 91-92 füzetéből Sch ne i-
\ . . .

der berlini képezdei igazgató· idevonatkozó terjedelmes érte-

kezésének következö helyét: "A képezdének nem csak taní-

tani, hanem nevelni is kell; mert a tanító erkölcsi derekas-

ságától többet várnak, mint tudásától. A legtöbb szakférfinak

pedig egész napjainkig az a nézete, hogy ez a czél csak

bennlakás berendezésével érhető el biztosan - és én nem

tartózkodom kimondani meggyőzödésemet, hogy én a bennla-

kást, és pedig a kötelezett berinlakástá képezde legtökélete-

sebb alakjának tartom. Magának a közvéleménynek az ellen

való izgatottsága és felhevülése - igy kellett volna nyilat-

keznom egy időben -- gyanussá teszi azt, mert egy intéze-

tet, melynek a· nyilvánosság bizalmára oly nagy szüksége

van, nem helyeznek azzal ellenkezésbe ok nélkül. De ezen

itélet módosuláson ment keresztül. Miután maga a bielizi

seminarium; hogy növendékeket kapjon, neminternatot ugyan,

de "alumnium" név alatt ugyanazt szervezett, a mit mások

internatnak neveznek, - s tuióta szabadelvű tanférfiak, mint
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Kehr, a Diesterwegre és arra való hivatkozással, hogy egy
Pitt, p'eel, Palmerston, egy Lessing - Ritter IL ínterná-
tokból kerültek ki, Pythagoras, Pestalozzi, Basedow ésFel-
lenberg olyanokat szerveztek, azt nemcsak nélkülözhetetlen-
nek, hanem éppen jónak is nyilvánították, belenyugvás kö-
vétkezett bé. Nagyon érdekesek e tekintetben azon infor-
matiók, melyeket Molnár Schweizban nyert.

Az internat ellene in ek bizonyos tekintetben igazuk
van; hibájuk csupán az, hogy egyes visszaélések é~ tévedé-
sek miatt az egész intézményt elitélik.

Már maga az a körülmény, hogy éppen azWl férfiak,
kikre nézve az externat könnyebbség volna, ellene szólanak,
azon feltevésre vezet, hogy erre erős objectiv okaik vannak.
S az a tény, hogy a berlini seminarium növendékei közül
1832-1870-ig az összes igazgatók alatt a bennlakók 20,
5"/", akiinnlakók 25,12edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu /o-a nem érte el az intézet czélját,
a bennlakás mellett szól.

Hogyabennlakás a növendékeknek kellemes, kítűnik
abból, hogy azt ők maguk is kívánják. Az externatok szü-
kölködnek növendékekben, az internatok nem; azért kellett-
a bielizinek is internatta átalakulni, különben most üresen
állana. Öt különböző állam programmjaiban olvasható azon
nyilatkozat, hogy ha az internatot megszüntetnők, nem
kapnánk tanitványokat, Szászországban a növendékek azon
szabadalmat, hogy künnlakhatnak, nem igen veszik igénybe
s Berlinben ugyan szabadelvű férfiak kérték hozzátartozó-
iknak az internatba való felvételét.

A növendékek maguk és képviselőik azért is keresik
az internatot, mert abban a c sal á d i éle t áldásait talál-
ják feL Ennek természetesen éppen az ellentétét szoktuk
olvasni. Az externat által a seminaristák a családi életben
maradnak, a -mivelt polgári osztálylyal összeköttetésbe jő-
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nek. Ez ellen igy ir Kehr: "Hol. vannak hát azon mivelt
családok, melyek ew szegény seminaristát családi körükbe
felvesznek? hol van az a mivelt polgárság, mely arra hatá-
rozza el magát, hogy szegény seminaristákat mivelt társas-
körökbe vezessen bé? és hol vannak a semináristák, kik-
nek módjuk volna a mivelt osztály társas, illetőleg fináu-
cziális igényeinek eleget tenni?" És én kérdem tovább: a
családi élettel való érintkezés-e az, ha két vagy három se-
minarista egy szegény családdal együtt bérel ki egy födél-
szobát, inelyet még, mint ez itt gyakran előfordul, egy egé-
szen ideli.en gyármunkással is megosztanak - és a melyet
nyárban a meleg, télben a hideg miatt a lehetőségig kerülnek?
s ha mindezek étkezésüket egy pinczében vagy egy nép-
konyhán együtt végezik ? A berlini városi iskolák semina-
riumában ismételve constatiroztatott, hogy ezen életmód
mellett a növendékek nem csekély számának testi sulya és
a tüdő működési ereje a tanfolyam ideje alatt hanyatlott.

A családi élet nevelői behatását a rend adja. Mentől
inkább bevésődött abba a salamoni tétel: "mindennek meg
van a maga ideje" - s minél szigorubban ügyelünk arra,
hogy meglegyen mindennek a maga helye is, annál jobban
fogunk állani a háznál. A családi élet másik képző mozza-
nata a jog és kötelesség kölcsönös viszonya, az a szüksé-
gesség t. i. az egyes tagokra nézve, hogy mindenik megte-
gye a magáét és hálával fogadja, a mi érte történik. Ebben
rejlik az a szükségesség az egyesekre nézve, hogy maguk-
nak önkéntesen határokat szabjanak és magukat másokhoz
alkalmazzak. Igy érti meg az ember a családban az egy-
mást oly csudálatosan kiegészítő apostoli intéseket, hogy
egyik a másiknak semellett mégis mindenik magának
terhét hordozza. Igy tanul meg az ember szeretetet elfo-
gadni és szeretetet gyakorolni. A családi élet ezen erőit
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fejti ki a jól rendezett és bölcsen vezetett internat. A jó
berendezéshez tartozik, hogy a - seminarista abban magát
jól érezze, elegendő és jó élelmet kapjon, lakása és alvása
egészséges legyen s olyan rend környezze őt, mely köteles-
ségeinek teljesitését megkönnyiti. Kehr megkülönbözteti a
czella-rendszert, hol két növendék közösen bir egy szobát a
munka- és alvásra; a szoba-rendszert, hol négy növendék
használ egy dolgozó sebbe nyiló hálószobát, - és a terem-
rendszert, hol 10-12 növendék dolgozik egy szobában s
két-három annyi hál együtt. Poroszországban az is előfor-
dul, hogy 6-8 seminarista lakik együtt - s mintegy har-
minczan alusznak tágas termekben, a mi itten czélszerü-
nek bizonyult be. A bölcs vezetéshez tartozik aházszabály,
mely kerüli a pietismust épp ugy mint a pedanteriát, mely
bly dolgokat követel, mit senki sem teljesithet és olyanokat
tilt el, mit mindenki gyakorol. E házszabály oly nyelven
legyen fogalmazva, melyet mindnyáján beszélünk, tehát sem
bibliai, sem torna-, sem bursch-nyelven :--, S csak nehány
meghatározásra szoritkozik, melyek az· illemszabályokon
alapszanak, tekintettel a közös jóllétre, a tanczél előmozdi-
tására s hogy abban a ház· keresztényies szinezete tükrö-
ződjék' vissza. Ez a házszabály azonban aztán legyen érvé-
nyesitve és kötelezzen mindenkit. A bölcs vezetés pedig
egyszersmind szeretetteljes és atyai. Ez nagyon megkönnyit-
tetik, ha, mint ez _Bunzlauban van, a seminaristák cs á 1á-
dok r a oszlanak, melyek mindenike egy külön tanitó- gond-
jaira és vezetésére bízatik. Ezen családok tagjai szorosan
és hiven fűződnek együvé s összeköttetésük tul éli az inté-
zeti életet."

Többet is idézhetnénk e nagyon tanulságos értekezés-
böl, melynek hátterét hosszu tapasztalat, mindeneknek meg-
próbálása s tiszta és komoly szánclék képezi. Elegendőnek
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tartjuk azonban e mutatványt e helyen arra nézve, hogy a
bennlakás elleneit általa az ügy .komoly és mindenek felett
elfogulatlan megvizsgálására hivjuk fel. Fel vannak ebben
sorolva annak nehézségei is, a míknek nem létezését áll.»

tani senkinek se juthat eszébe. Mínden okok egybevetése
azonban az internat mellett emel hangos szót.

S hogy figyelmünket a napjainkban folyó jelektől se
vonjuk meg: nem internat berendezésével akar-e segiteni
népnevelésügyén közvetlen szomszédunk Austria is? Valami
mélyebb, fontosabb jelentőséggel még is csak birnia kell ez
eszmének, mely mellett annyian küzdenek s melyet az -élet
végre is követelni látszik.

16. A 93. §-ben felvett ösztöndíjak igy lennének meg-
különböztetendök : "a) abennlakásnál teljes ellátás, b) a
hol köztartás nincs, annak megfelelő pénzösszeg."

17. Az igazgató-tanács hatáskörét megszabó 99. §. első
fele helyére csupán ezt ajánlanók : "az igazgató-tanács a
közoktatási minister utasításai szerint vezeti a képezde

anyagi ügyeit s rés z t ves z szellemi ügyeinek' vezeté-
sében." -

1 n d ok o 1 á s. A részletek a ministeri utasiráshoz tar-
toznak. "Az intézet beligazgatását egy kézbe kell öszpon-
tosítani s erre nézve legilletékesebb egyén az igazgató. A
nem szorosan véve szakértőkből, azaz laikusokból alkotott
igazgatótanács nem eléggé hivatott a bel igazgatási ügyek
czélszerü elintézésére. Az igazgatótanács eléggé nagy és szép
müködési tere az intézet öconomíalís ügyeinek vezetése; e
mellett a Ielügyeletböl és ellenőrzésből is annyi, a mennyí
azt, mint a társadalom képviselö-testületét, de nem egészen
szakértőket, joggal megilletheti. "

18. A 100. §-héz ezt tolclanók: "A gondnek évi tisz-
teletdíjt kap."



4 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 n dok o l á s. A nobile officiumok ideje lejárt. A
gondnoki teendők, miután az igazgató által kezelt aecono-
mialis ügyek is természet szeréntőt illetik, lényegesebb
részét teszik az intézet vezetésének, hogysem azokat fele-
lősség nélkül rábizhatnók, vagy pontos és lelkiismeretes
végzésöket minden díj nélkül követelní jogositva "Xolnánk.

19. A 102-ik §. kapcsolatba hozatván az általunk
ajánlott módositáson átment 87-ikkel, a két évi határidő a
tanitóképesitési vizsgára nézve elvetendő s az ott emlitett
feltételekkel egybekötött vizsga a negyedik vagy utolsó is-
kolai év végén tartandó meg.

In dok ol á s. ~z emlitett két évi határidő két okból
vétethetett fel: a) hogy ez alatt a tanítónak alkalma le-
gyen a gyakorlati tanításban kellő jártasságot szerezni, b)
hogya tanítói önképzés az iskolából az életbe is átplán-
táltassék. Mind a két ok nagyon fontos, de még sem ele;-
geridő azon §. fenntartására. Tervezetünk szerént ugyanis a
4-ik év annyini túlnyomóan gyakorlatra használtatnék fel,
hogy annak végén biztos itéletet lehetne mondani a növen-
dékek e nemü képességéről. Bizonyosan többet tenne ez év
a képezdei ellátás, segédeszközök használata és szakértő
vezetés, szóval az intézeti élet előnyeinek és kényelmeínek
élvezetében, mint két vagy több év is az élet nélkülözései-
vel és a megélhetéssel való küzdelemben s egy felszerelet-
len és rendezetlen iskolában. A mi pedig azon emlitett
előnyt illeti, hogy a tanítói öntovábbképzés szelleme az
életbe is átvitetik : erre nézve azt mondjuk, hogy vagy
megfelelt feladatának a képezde, a mennyiben elegendő is-
meretet nyujtott s felébresztette .növendékelben a pálya
iránti lelkesedést s a haladás szellemének életszükségét -
s ekkor feleslegessé vált a próbaidő, - vagy pedig arra
nem volt képes, s ez esetben az orvoslást magán az intézet



44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szervezetén kell megkísérteni, .nem pedig az általa kibocsá-
tott növendékeken experimentálni.

Nem csak felesleges azonban ez intézkedés, de nagy
. mértékben hátrányes is tanúgyi viszonyaink között, Átalá-

nos ugyanis a tapasztalás, hogya tanítói tövíses pályára
'az anyagilag módosabbak és szellemileg tehetséges ebbek kö-

zül kevesen adják magukat. Ha 'már most még ezekre rrézve .
is megnehezitjük a czél elérését, ez által éppen nem tesz-
szük keresettabbé e pályát. Pedig meg van nehezitve, mert
tanítói' oklevél nélkül rendes tanitó senki sem lehet. S ve-
gyük fel még azt az esetet is, hogy a képesitesi vizsgán-
a melynek szigor un ak kell lenni -:- többen elbuknak, Ki
adja vissza nekik az elveszitett két évet? S nem lett vol-~
na-e kivánatosabb, hogy ha csakugyan bukni kell, az két
évvel hamarább történjék s ne kinoztassanak két évig se az
általok vezetett iskolák, se ők maguk? hanem lássanak/
más pálya. után. Hisz az államnak nem fékhetik érdekében
szeroncsétlen polgárainak számát szaporítani.

. S hogy ilyen vagy hasonló indokok vezették-e a köz-

oktatásügyi ministeríumot - nem tudjuk,' de annyi tény,
hogy jelenleg okai voltak nem várni be a két évet, hanem
megengedte már a tanfolyam bevégzése után .két hónappal
megtarthatni a képesitési vizsgát.

E körülmény is lényegesen hozzá járul a fennebbiek-
hez arra nézve, hogyaképezdei tanfolyamot négy évre ren-
dezzük bé s -a képesitési vizsgát az utolsó év végén tartsuk
meg. E szükségesség még külföldön is .kezd érvényesülni,

hol az ujabb képezdék négy évi tanfolyammal rendeztetnek
bé (pl. Austriában)' s a régiek közül is többen alakíttatnak

át ilyenné. S a mennyivel már nálunk majd minden baj
nagyobb arányokban jelentkezik, annyival jogosultabbak
hasonló törekvéseink.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- .

-~-
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20. A 103-ik §. helyébe egy olyant ajánlnánk, mely-
ben kimondatik, hogy fel s ő bb nép i·s kol a i é spo 1 g á ri
iskolai tanitók képzésére a szükséghez mért
számban 'külön képezdék állittatnak fel az
o r s z á g k ülö n b ö z ő po n t j ain.

1 n dok 0.1 á s.• Az 59. 60. 61-ik §-ekben felsőbb nép-
iskolák felállitásáról van szó, de hogy az ebben működő

tanitók hol képezzék ki magukat, erről nem gondoskodott a
törvényhozás. Mi egyszerüen utalunk e hézagra.

21. A 105~ §. elejére e tételben: "Magán-tanitóképez-
déket csak oly egyének állíthatnak" - az "e g y éne k"
után beteendőnek találjuk ezt is: "é s tes t üleedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ek".YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I •

.A . t a n i t ó n ő -k é p e z d é k .

. 22. Semmivel sem látszik kevésbé kivánatos nak a
nőkre, mint a férfitanitókra s a nőnevelésre, mint a fineve-
lésre nézve, hogya nőtanitók is más intézetben képez tes-
senek az elemi iskolai tanitónőségre éSlllegint másban a
felsőbb népiskolai és polgári iskolai pályára. Mert vagy el-
ismerjük a nőnevelés egyenjoguságát s annak állami és tár-
sadalmi fontos hivatását minden ellenvetés nélkül, vagy
nem. Első esetben semmivel sem kivánhatunk kevesebbet a
nőtanitóktól és növendékektöl, mint a fitanitók és tanitvá-
nyaiktól. Második esetben pedig oknélküli kedvezményeket
adunk a sikernek kellő biztositéka nélkül s félszeg irány-
zatnak nyujtunk védpaizst az állam czége alatt.

Semmi esetre sem tarthat juk pedig nemcsak igazságos-
. nak, ele még csak indokolhatónak sem, hogy a 14 éves le-
ány, ha 3 évi tanítóképezdei tanfolyamot végzett, már felső
nép- és polgári iskolai tanitónő lehessen, mint ezt a 106. S.
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rendeli, mig a fiunak ugyanerre vagy külön vizsgát kell
letennie, vagy még egy felsőbb tanfolyamot végeznie.

23. A 115-ik §. világos rendelete ellenére a közokta-
tásúgyi kormány a tanitónő-képezdékbe nő-igazgatókat al-
kalmaz. Vagy töröljük el e czíkket, vagy alkalmazzuk ahoz
magunkat; mert nem tanácsos példát. adni arra, hogy a
törvény czikkei közt vannak olyanok is, a malyeket nem
tanácsos, nem szükség avagy nem kötelesség megtartani.
Mi részünkről a 107-ik §-ben elég biztosítékot látunk a
benulakásnál szükséges női felügyeletre nézve; az intézet
egyéb ügyeinek vezetését pedig biztosabbnak . tartjuk férfi-
kezekbe tenni. "Egyelőre tulhajtott . és körülményeink, külö-
nösen pedig éppen nönevelésügyünk jelen stadiumában nem
igazolt szabadelvüségnek tartjuk az emlitett eljárást. Neve-
lésügyünk orgauismusába belenevelni a nőket igen is kivá-
natos. Az egyenranguságot azonban egyelőre csak elvileg
tartjuk elismerendőnek. A kisérletek egy uj intézmény élet-
beléptetésénél még a férf}. vállakra is sulyosan nehezülnek ;
mindamellett a vezetés nehéz munkájára még egyenlő el-
méleti készültség mellett is alkalmasabbnak tartjuk őt a
nönél. .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I I .

A n é p is k o la i h a t ó s á g o k .

24. A 124-ik §-re nézve mi is hozzájárulunk azon már
mindenfelől constatirozott tapasztalathoz, hogy a tan k e-
r üle tek ~gen nag y o kés ar á n y tal aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I ok.. Nekünk
azonban e pontnál csak a tanitóképezde szempontjából volna
egy javaslatunk, ilyenforma:

a) "A hol tanitóképezde van, annak igazgatója a köz-
vetlen szomszédságban lévő népiskoláknak - melyek külön
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tankerületet képeznek -- taníelügyelöje. E tankerület azon
isk. tanács alá tartozik, a mely politikai területen fekszik
s ott ennek ügyeiről az illető igazgató refera1."

1 n el o kai nk teljesen öszhangzanak a Mol n á r Ala-
dáréival, ki nálunk ez eszmét első penditette meg s erre
nézve a többek között igy nyilatkozik: "Ez intézkedéssei a
tanfelügyelőknek is némi segítség lenne ugyan nyújtva,
de a föhaszon még sem ez, hanem az lenne, hogy a képez-
dei igazgatók közelebbi érintkezésbe hozatriának a már al-
kaltuazött tanítókkal s a gyakorlati iskolaélettel. s ennél-
fogva jobban megismerhetnék annak szükségeít s hiányait;
hogy harmadéves növendékeiket is néha' magukkal vihetnék
az iskolák látogatására (ily kirándulásokat igen elönyösen
lehet a tanárnak növendékei képzésére felhasználni); s
végre az, hogyBAi z országban vagy L !O O iskola s tanító állana
folytonosan szerosabb paedagogiai 'vezetés alatt" - (L.
Tanfelügyelet. 95. 1.). .

b) "Valamely államiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt . 'képezdét magában foglaló tan-
kerületbe vagy els ö tanfelügyelő alkalmaztassék, kötcles-
ségévé tétetvén a képezde helyén való lakás s a tankerüle-
tébe tartozó iskolák számának maximuma a lOO-at meg
nem haladhatván, vagy ba másodtanfelügyelő működik ilyen

helyen, a nevezett feltételek mellett hatalmaztaesék fel -
legalább a képezdei ügyeket illetőleg - a kormánynyal
való egyenes érintkezésre.

1 n el o kai n k nagyon világosok és az élet áltai han-
gosan támogattatnak . A tanfelügyelő ugyanis az: igazgató-
tanács elnöke s mint ilyen a képezdc és kormány között
az összekötő kapocs. Az érintkezés e kettő között igen gya-
kori és a késedelem sokszor igen fontos életél'dekeit kocz-
káztatja a tanügynek. A késedelem pedig, vagy legalább is
a lassu ügymenet mindig elmaradhatatlan lesz ott, hol a
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másod taufelügyelő a mostani chablon szerént lesz kényte-
len működni.· Azon fiatal, üde, eleven élet, mely nélkül az
állami tanitóképezdéket gondolnunk sem lehet,: gyors admi-
nistrativ organumot igényel s valljuk meg őszintén, hogy
erre nézt a jelenlegi állapot elegendő biztositékot vnem
nyujt.

25. A tankerületi iskülatanács alakulására vonatkozó-

lag a 125-ik §. megtoldandó a következő tartalmu 5-ik
ponttal: "A mely megyében (szék, vidék, kerület) állami
tanitóképezde van, otf a tanári testület saját kebeléből egy
tagot választ az iskolatanácsba. " -

Továbbá a 2-ik pont igy lenne módositandó : "A tan-
megye terül etén lévő összes községi és állami elemi, felső
nép- és polgári iskolai tanitók és tanitóuők, valamint
kisdedovók és gyermekkertek vezetői maguk közül négy ta-
got választanak.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l Vagy pedig ugyanezen czél elérésére az
mondatnék ki, hogy a négy tagot a nevezett tanitók kép vi-
selésérp a tanitóegyletek választják a maguk kebeléből. Ez
által azon méltányosság nyerne kifejezést, hogy a felekezeti
tanitók sem maradnának képviseletlenül, a mennyiben ez
reájuk nézve ösztönzésül szolgálna, hogy az állami és köz-
ségi tanítókkal együttesen' alkossanak egyletet. Ha ettől
vonakodnának, akkor legalább nem lenne ok a panaszra,
hogy ők képviseletlen maradnak.

26. A 137-ik §. a 102-iknek általunk ajánlott módo-
sitásával kapcsolatba hozandó,

27. A 142-ik .§-ben . meghatározott tanítói fizetéseket
a következőleg látnők méltányosabban szabályzandónak:

a) az elemi rendes tanitó fizetési minimuma 400· frt·
. ,

b) a segédt.anitóé 300 frt· -,
c) a felsó népiskolai rendes tanitóé 750 frt ;

ll) " "segédtanitóé 450 frt;,
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e) a pelgári iskolai rendes tanítóé nagyobb w á -

rosokon 1000 frt;
kisebb helyeken 900 frt;

f) a polgári iskolai segédtanítóé nagyobb vá-
rosokon 600 frt;
kisebb helyeken 500 frt.

A felekezeti iskolák tanitóinak fizetési minimuma szin-
tén meghatározandó lenne.

28. A 146-ik §. az elhalt tanítók szegény -árváinak
segélyezéséről szól. Helyébe nyugdíjtörvény hozandó,

29. A 147-ik §.-ben a községi .iskolai tanitók egyletté
alakulása rendeltetik el. Mi e kötelezettséget kiterjesztenök
a felekezeti tanitókra is - s a községieketcsak azon eset-
ben különitenők el, ha a felekezetíek vonakodnának velük
összeolvadni. Ez azért lenne nagyon jó hatással, mert a
kétféle jellegü tanítók kellégiálls viszonya mind az önkép-
zésre, mind népnevelésügyünk szellemére és az ellentétek,
tulajdonképpen előítéletek elenyésztetésére nagyon sokat

tenne.

'Természetes aztán, hogy az ily kötelezett egyletek
tagjai az összejövetelek alkalmával segélyül utikö1tséget és
napidíjt kapnának.

A fennebbiekben kijelöltük t. Képviselőház népnevelés-
ügyi törvényünk azon hiányait, melyek annak gyors, biztos
és czélszerü keresztülvitelét meggyőződésünk szeréut folyto-

nosan akadályozni fogjálc

Hogy e kivánt módositások miképp történjenek meg:
póttörvény, rendelet vagy -revisio által-e ? ennek fejtegeté-
sébe nem bocsátkozunk. A magas Ház bölcsesége el fogja
találni erre a legalkalmasabb utat. Mi csak módositási i l ; '

/' -
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lataink tekintetbevételét s azok lehető érvényesitését kér-

jük. hódoló tisztelettel révén

A tisztelt' KépviselőházBA
T

alázatos szolgái

A székely-kereszturi "paedagogiai-kör"-nek 1873. feb-
ruár 12-én tartott ülése 9-ik és junius 17-én tartott ülése
t-sö pontja alatti határozatából.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G y e r t y á n : f l '" y I s t v á n ,

képez dei igazgató
, s a sa-keressturi "padagogiai kör"

elnöke,

K o z m a F e r e n c z ,

képez dei tanár
s a sa-kereszturi "padagogiai kör?

titkára,






