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TAN í T Ó KÉP Z É S.

"A vallas és haza szava szölal meg ajkamon ... «

- A herczegprimás beszéde a királyhoz a kornázási jubileumkor. -

«Felséges Urunk! A királyi lantos, miután bölcs és igazságos
uralkodása alatt országa békéjét a jog és rend intézményei által bizto-
sitotta, hárfája kiséretében dallamra nyitja meg ajkait és zsoltárában
népeért igy imádkozik: «Uram 1 tedd boldoggá a te népedet 1,. Te éret-
ted Felséges Királyom, ma egy ország, egy nemzet borul arczra és mil-
lióinak szerető szivéből az Urhoz ez áhitatos ima száll: cIsten áldd meg,
tartsd meg a Királyt 1,. Istenben vetett hitünk és jogaink igazságában
való kitartásunk jutalmául Téged adott Felséges Király nekünk az Eg
és áldásaul a szerit frigynek, melyet a trónhoz e hü és szabad nemzet-
tel alkotmányunk talaján ma egy negyedszázada kötöttél, megérnünk
engedte ez örömnapot, hogy hálát mondjunk a királyok és nemzetek
Urának, Istenének. Ma huszonöt éve, hogy Felséged a magyarok kirá-
lyává koronáztatott. '.

Rövid idő egy nemzet, - de hosszu egy ember életében. És a
huszonöt évnek nem volt egyetlen napja sem, mely Felséged trónjának
fényét, hatalmát dicsőségét ne nevelte volna; nem volt e huszonöt év-
nek egyetlen napja sem, mely fogyatkozni. látta volna a magyarnak
törhetlen hüségét, hazafiui lelkesedését, alattvalói szeretetét Felséged
felkent személye iránt. A mit a legnagyobb hadvezérek karddal, vitéz-
séggel megóvni nem tudnak, a minek meghóditásához a fejedelmi ha-
talom minden eszköze, minden hadserege. minden kincse kevés: a hó-
ditás eme győzelmét Felséged huszonöt év óta napról-napra kivivja jó
szivének honatyai érzelmeivel, királyi erős lelkének törvény tartó alkot-
mányos hüségével e nemzeten. Felséged meghóditotta e nemzet szivét.
Hogyne hóditotta volna meg? 1 Hisz mi tudjuk, hogy mióta szent ősöd-
nek, Istvánnak koronája érinté fejedet, a magyar birodalomban sen ld
sem volt, a kfalkotmányunkhoz hivebb lett volna, senki sem volt, a ki
törvényeinket jobban tisztelte volna, a- ki a haza iránti kötelességeket
nagyobb buzgalommal teljesitette volna, mint Felséged.

A király első lévén a jogokban, első tudtál lenni a kötelességek-
ben is. A legelső magyar ember a vallásos, a lovagias érzelmekben, a
szó bölcsességében, a tettek bátorságában, az igazság, a mérséklet és
az egyszerüség szeretetében, nem a hatalom zsámolyává, hanem a fá-
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radhatlan munka oltárává teszed a trónt s rajta az odaadás áldozatáva
az uralkodást. Egy hü nemzet érzelméhez egészen mélt6 tehát, hogy
midőn az isteni gondviselés egy negyedszázadon át jó királylyal áldotta
meg őt és erőt adott neki, hogyaközbéke oltalma alatt. a nemzeti ha-
ladás és felvirágzás termékeny munkáját elvégezze, egy ily hosszu idő
nek határán megálljon, _örömre gerjedjen, ünnepet üljön emlékére a nagy
közjogi eseménynek, mely koronát adva a királynak, alkotmányt a hazá-
nak. nehéz idők félreértéseinek vetett véget, szomoru viszonyok által
fakasztott sebeket gyógyitott be s a visszavonás szellemet elűzve, a béke
és szeretet kötelékével füzte össze a királyt és nemzetet.

Legyen tehát e magasztos ünnepen hála és dicsőség az Istennek
üdv és áldás a királynak és a hazának. Légy üdvözölve Felséges

KirályunksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl \
A vallás és haza szava szólal meg ajkamon, esedezve itt az Ur

templomában, hogy fényesen és tisztán ragyogjon Szent-István koro-
nája homlokodon, hacsak lehetséges, mindig békét sugározva a világ
négy része felé; de ha kell, az ezredéves kard élével mint a villám
sujtson hazánk elleneire. Itt az Ur templomában esedezem, hogy király
és nemzet egymást megértve, egymást szeretve, közös munkával emel-
jék az erény, a jog. a jóllét és boldogság állapotát és szilárditsák amaz
alapokat, melyeken a Felség és népjog összhangjában Magyarország
összes népeinek, nemzetségeinek testvérisége nyugszik.

Légy áldott, légy boldog Felséges Királyunk az Isten oltalmában,
hü néped szeretetében. Szeresd e nemzetet ezután is nemes szived ér-
zelmeivel ugy. mint e nemzet szeret Téged. Ha kornoly viszonyok ne-
hézzé teszik a koronát, ha vállaidat sulyos gondok nyomják, ha az aj-
tód előtt álló őr nem tud a szenvedésektől megvédeni : enyhitse fájdal-
maidat az a tudat, hogy hü alattvalóid veled együtt viseljük azokat.

Mert valamint a te örömed a mi boldogságunk, ugy a te szomo-
ruságod a mi bánatunk, a te szenvedésed a mi keservünk! Hódolatunk,
szeretetünk üdvözlete száll felséges Asszonyunk megkoronázott király-
nénk felé is. Legyen áldott azért a nagy szeretetért, a melylyel a nem-
zetet és a trónt egymáshoz közel hozni és a kibékülést női gyengédsé-
gével, anyai jóságával előmozditani segitett! Aldás legyen a királyi
gyermekeken; áldás az egész uralkodó családon. Te pedig én nemzetem,
haladj rendeltetésed utján előre. Ne hagyd el az Istent, hogy ő se hagy-
jon el téged. O nélküle, - a kitől függ szellemi és anyagi jóllétünk,
földi és örök életünk, a ki nevének hatalma által tartja fenn '!- népe-
ket, nemcsak előre nem haladhatunk. de meg sem élhetünk. En nem-

.zetern 1 A kereszténység bajnoka, védbástyája voltál a multban, őrizd
meg vallásos őseid vérével szivedbe irott nemzeti hagyományaidat, jel- .
lemedet, erkölcseid et, melyeknek életet adó ereje e hazában ezer évig
fentartott, mig más ,náladnál nagyobb nemzetek elenyésztek. Szeplőte-
len Szüz Anyánk! Egi Királyné 1 Emlékezzél meg, hogy első szent ki-
rályunk ez országot ótalmadba ajánlotta, e nemzetet reád bizta; kérünk,
eszközöld ki hathatós pártfogásod által, hogy az Atya, Fiu és Szerit-
lélek áldása legyen mindenkor hőn szeretett királyunkon, édes hazán-
kon! Arnen.s
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T ó d o r J ó z s e f j e le n t é s e a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanitéképeésről.

Előttünk van dr. T ó dor József, országgyülési képviselőnek a taní-
tóképzésről irt jelentése, a melyet a közoktatásügyi bizottságnak már
márczius havi gyülésén terjesztett elő.

Örömmel ) láttuk e jelentésből, hogyatanítóképzés ügye dr.
T ó dor józsefben is, mint nemes e1ődében, Dániel Mártonban, szorgal-
mas, az ügyért lelkesedő és e szakmában teljesen járatos támogatót
nyert. Előterjesztett jelentése arról tanuskodik, hogy behatóan tanulmá-
nyozta a tanítóképzés ügyét, jól látja a bajokat s tisztában van a teen-
dőkkel. Foglalkozik az állami és felekezeti tanítóképző-intézetek szerve-
zetével, a tanárképzéssel. a tanárkarok szervezetével. a felvétellel, a nö-
vendékekkel, a felszereléssel, a gyakorló iskolákkal, a tanítóképesitéssel
s a tanterv mődositásával, Mindegyik ügyre nézve kimutatja a jelen ál-
lapotot és megteszi indítványát. .

Legfontosabb az, a mit a fel eke zet ita n í t ó kép z é s f e.j-
1esz t é s érő 1 mond. A felekezeti tanítóképző-intézetek számos bajá-
nak megszüntetésére két módot ajánl. Az egyik: t öbb int é zet nek
ö s sze von ása, a másik : á II ami se g é 1y n ysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli j tás a. Rég el-
ismert dolog már, hogy felekezeti tanítóképzőink egy részének viszonyai
nem illenek már a mai korba s nem képesek olyan képzettséget adni.
a milyennel a tanitónak, mint müvelt embernek s egy fontos hivatal
viselőjének birni a kell; az ilyen elmaradt intézetek müködésének üdvös-
sége a népoktatásügyre nézve problematíkus még azon helyeken is, a
hol egy-két buzgó tanár emberfeletti erőfeszítéssel törekszik arra, hogy
az intézet feladatát betöltse. Ez tehát igy nem maradhat s örvendünk
azon, hogy a képviselőház közoktatásügyi bizottságában konkrét javas-
latok tétettek a viszonyok megjavítására. Mi mind a két módot plau-
sibilisnek tartjuk, de mégis első sorban óhajt juk, hogy a felekezetek
okulva az esztergomi érsek példáján, s aj á tha tás kör ü k ben é s
sa j á ter ej ü kb ő 1 javitsák meg tanítóképzőiknek hibáit. Nem kés-
hetik azonban sokáig a tanítóképzésnek a novellaris uton való rendezése.

A ~Jelentés.-t bő kivonatban, nagyobb részét szószerinti szöveg-
ben közöljük ugy, mint következik.

1.

AzlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá lta lá nos részben kiemeli a jelentés, hogy az államí tanító-
. képző-intézetekben az 1868. évi XXXVIII. t.vcz. 87. illetve 107. §-aíban
megállapított három éves tanfolyam; rendeleti uton négy éves tan-
folyarrira egészíttetett ki. De bármennyire is okadatolt a közoktatási
kormány ezen intézkedése, mindazonáltal a népiskolai törvény Ill. fejezete
értelmében hasonló intézetek állitására jogosult hitfelekezetek által fentar-
tott és vezetett47képző-intézetnél csak 22-ben. u. m. az egri, kalocsai,
kassai, s z a t m é r i.ip é c s i, szegedi, s z e p e s h e l y i férfi s az e g r i,
kas sai, kal o c s a í, sza t 111 á r és teme s vár i kath. nötanító-kép-

zőkben; a d e b r e c zen i, nag y en ye d i, nag y k ő r ö s í és páp a í
(megszünt, szerk.) reformatus, a brassói, f e l s ő l ö v ő i, s e l m e c z i
bán y a i, s o pro n í, és sza r vas i ágost hitvallá su képzőkben s a z

24*
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iz ra ei it á k országos intézetében sikerült a tanidő ezen kibővitését
eszközöltetni. Sőt több felekezeti intézetnél még azon kifogásolható
állapot is találtatott, hogyegynehányban (névleg: a nag y e nye d i
és páp asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi reform., - be szt e r c zei, b ras "s ó i, me d gye s i, se-
g e sv á ri, se 1 m e c z bán y a ilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés. sza r vas i ágost. hi tv. intézetekben)
nehány tanterem és egy· két tanár kivételével minden szükséges tan-
helyiség a főgymnásiuméval azonos, és hogy az erd, ágost hitv. be s z-
t e r c z e i, brassói, m e d g y e s i, nagyszebeni, és segesvári
intézetek tulajdonkép nem is tanítóképző, hanem papnevelő intézetek.

Továbbá daczára annak, hogya j ó gyak o r 1 ó isk o la nélkül
fenntartott tanítóképző az elméleti ismereteken kivül nem képes növendé-
keinek megadni a kellő gyakorlati képzettséget, - mig az állam mint
iskola-fentartó a törvény idevonatkozó 8z. §-ában foglalt követelmény-
nek minden egyes tanítóképző szervezésénél eleget tett: addig a fele-
kezeti 47 képző közül tényleg csak II, u. m. a p é cs i, sze g edi,
k a l o c sai róm. kath., az ung vár i gör. kath. a rad i és nag y-
szebeni gör.kel.adebreczeni, n.-enyedi, n.sk ő r ő s.i reform.,
so pro n i ágo hitv. képezdék és az iz r. or s z ágo s 'i néz et birt rendes
a tanítóképző igazgatójának felügyelete mellett az intézettel szerves
egységet képező gyakorló iskolával.

A népiskolai közoktatásról szóló jelentés bevezetésében azt mondja
a miniszter ur idevonatkozólag, hogy több esetben figyelmeztette a
fentartó hatóságokat mindezen s más szervezeti hiányok megszünteté-
sére, de bárha ezen hatóságok részéről sok jó indulattal találkozott,
mégis kivánt sikert el nem érhetett, mert «a z ese tb e n a z anyag i
eszközök hiánya az alapos és gyökeres javitásnak
u t j á t á IIj a. :o

És itt legyen szabad szerény véleményemnek s abból kifolyó
inditványomnak kifejezést adni. Kétségtelen tény az t. Bizottság, hogy
a népoktatás ügyére, mint egyik legfontosabb tényező foly be a tanító-
képzés; ez pedig a lehetőségig jól szervezett, életerős, az elméleti és
gyakorlati kimüvelés igényeinek megfelelő s azt minél tökéletesebben
eszközlő tanitóképzőintézetektől föltételeztetik. S mert a már fölfejtett
okokból egy jól rendezett tanítóképző első föltételei közé tartozik, hogy
az 4 éves tanfolyamu s gyakorló iskolával ellátva legyen: ennek megvaló-
sitására a felekezeti tanhatóságok ujból és sürgősen felszólitandók s a hol
a különben jó indulatu akaratnak «az anyagi eszközök hiánya» állriá ut-
ját, ott, ha máskép nem lehet, a jelenlegi herczegprimás példájára,
t öbb t a.,n ít ó kép z ő ö s sze von and ó s a sok helyett kevesebb,
oe a követelményeknek megfelelő képzőintézetek létesitendők. - Mivel
pedig a felekezetek ezen kivánalommal szemben talán a törvényre' hi-
vatkozhatnának; s mert az 1868-iki népiskolai törvény am ugy is, hogy
ugy mondjam, tulélte magát, azonkivül igen sok miniszterí szabályren-
delet van érvényben, melyek a törvénynek több intézkedését hatályon
kivül helyezték: nem tartom fölöslegesnek azon kérdés fölvetését, ha
az 1868-iki nép isk o 1 ait ö r v ény rev isi ó j á nak sz ü k s é ge
nem állott-ebe? .
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II.

A tanítóképző-intézetek állapotát a jelzett időrelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr észle tesen feltűn-
tető része a jelentésnek szól a) a' képzőintézetek jell eg érő 1 és f o-
k o z a t á ról. - E tekintetben, "a jelentés szerint, a legközelebbi év
alatt nem történt változás. Van összesen 72 tanítóképző, ezek közül 25
állami, 47 felekezeti jellegü. Fokozatukat illetőleg a 72 intézet közt
69 volt elemi tanítókat képző, három pedig, ugymint a budapesti 1. és
VI. kerületi állami és a kalocsai róm. kath. egyik képző a polgári isko-
lák számara is nevelt tanítókat illetőleg tanítónőket ; - továbbá a bu-
dapesti I. kerületi állami intézet míivészeti és iparági tanfolyammal
-is bir.

És itt nem mulaszthatja el, hogy a bizottságnak ugy, mint a szak-
miniszternek figyelmét a budapesti 1. kerületi állami tanítóképz őre kü-
lönösen is föl ne hívja. Ide vonatkozólag pedig inditványai a követ-
kezők volnának. 1. A zei em ita nsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ t ó kép z é s a pol g á r i isk o l a i
tan á r i kép z é st ő 1 elv á ja szt and 6, nem é. tve itt két különböző
intézetne k a felállitását, hanem ugyanazon intézetben mindkét irányu és
czélu képzésnek külön tanárokkal való eszközlését. A munkafelosztás
elve itt sürgős alkalmazást igényel. _

2 A ·polgári iskolai tanítójelöltek jelenlegi tulterheltetésének meg-
szüntetése s ezzel kapcsolatban a képzés szinvonalának emelése s inten-
zitásának ugy elméleti, mint gyakorlati irányban és ugy szaktudományi,
mint a pedagógiai és filozófiai képzés szempontjából való fokozása vé-
gett szükségesnek véli, ugy a m at hem a tic a ter m ész e t tud 0-

mán y i, min tan y e I v- é s tör t éne t tud o mán y isz a k c s o-
p ort O k nak oly m ó don val ó u j abb sze r v e z é s é t, ami n t

ez az int é zet ita n á r i kar nak az 1890. é v. feb r. 8-án ta r-
tott teljes üléséből kelt j a v a s l a t á b a n tervezve és
meg o kol v a van. (L. A Paedagogium szervezete tárgyában kelt
Három Emlékirat kőzül az A. és B. pontokba foglalt 1. Emlékiratot.)

3. A polgári iskolai tanítóképzés eddigelé csak miniszteri szabály-
rendelet által levén rendezve, ezen ügynek rendkivüli hordereje és fon-
tossága sürgősen megkivánja, hog y az ide i g 1 e n esi nt é z ked é s
tör v ény á Ita 1 v égi ege sit tes s é k; annál is inkább, mert a
polgári iskolai intézmény, főleg, ha az V. és VI osstályok megszüntet-
tetnek s helyöket különféle, az igényeknek megfelelő szaktanfolyamok
foglalják el, oly gyakorlati és nélkülözhetlen. hogy annak nemcsak fen-
tartása, de minél tökéletesebb fejlesztése is kivánatos.

4. Tervben lévén a kereskedelmi iskolai tanárok képzésének szer-
vezése, legyen szabad kijelentenem, hogy ezen ügyben az Országos Köz-
-oktatási Tanács azon javaslatával szemben, hogyatanárképzésnek ezen
ága a középiskolai tanárképzésseI volna összekötendő, a budai tanító-
képző-intézet tanári karának azon inditványát tartom elfogadandónak.
hogya ker esk e del m i isk o 1 ait a n áro k kép z é s e a pol g á r-
1 s k o l ait a n Í t ó kép z ő ben sze r v ezt ess é k ; mert 1. a közép
kereskedelmi iskola szoros rokonságban és szerves kapcsolatban van a
polgáriskolákkal ; mert 2. a középiskolák és a kereskedelmi iskolák ta-
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nítási re ndszerében semmi pedagógiai rokonság nincs. sőt közöttük lé-
nyeges ellentétek konstatálhatók; s mert 3. a Közoktatási Tanács javas-

. lata, ha elfogadtatnék, rendszerr é fogna tenni egy eddig csak tűrt álla-
potot, azt t.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. hogy ugyanazon iskolánál kétféle képesitésü tanárok
szolgáljanak az ügynek bizonyára nem előnyére. (L. az emlitett Három
Emlékirat IL-át.)

5. A tanítóképző tanári tanfolyam rendezése ügyében véleménye
és inditványa az, hogy ezen tanfolyam v égI ege sen ren d ezt e s-
s é k ; megkivánják ezt ugya tanítóképzői tanárképzés fontos ügyének,
mint a tanítójelölteknek és tanári karnak érdekei. A módozatra nézve
pedig csatlakozik az ellennézettel szemben ismét a budai képző tanári
karának inditványához, hogy ezen tanfolyam is a Paedagogiumban szer-
veztessék; mert 1. a Paedagoginmban levő polgáriskolai tanítóképző

. szakesc portjának beosztása egészen megfelel a tanítóképzők számára
. kiszabott szervetnek. a mi a középiskolai tanárképzőről, hol a szakcso-
portok egyenkint csak két tudományszakot ölelnek fel, el nem mond-
ható; rnert 2. a polgáriskolai tanítóképző jelöltjei kiképeztetésének
egész menetel:iválóan alkalmas arra, hogy a jelöltek tanítóképzői ta-
nárokká legyenek kiképezhetők; mert 3. ezen intézetnek azon nevezetes
előnye van, hogy többszörös megrostálások után s ugy szólva az összes
hazai tanítóképzők legjobb növendékeinek a javából lehet a tanítóképző
tanári pályára az egyénileg legarravalóbb embereket kiválogatni ~
mert: 4. ezen intézkedés által lehetövé van téve a népoktatási inté-
zetek olynemü kőlcsönhatása, hogy azok egymásra f, jlesztőleg hathas-
sanak. - (L. az emlitett Három Emlékirat Ill-át.)

6. Abelszervezetre vonatkozólag szakférfiakkal való tanácskozása
eredményekép . azon inditványt terjeszti elő, hogy az 1 igazgató,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ

rendes és 1 segedtanár nem bizonyulván elégségesnek: a) t öbb tan á r
aik alm a z and ó ; b) a s e g é d-t a n á r i int é z m ény min t a
tan ügy ren é zve hát r á n y o s föl t étI e n üle It ö r 1end ő.

A segédtanárnak ugyanis az a feladata, hogy tanitsa azt a tárgyat,
a me ly éppen a rendes tanárok által le nem foglaltatott, bármi legyen
is az; neki tehát egy generálís kulcsnak kell lennie, mely minden závárt
képes fölnyitani. '

A tanítóképzőkről szólő részletes jelentés b) pontja, továbbá ezen
intézetek n öve n d é k e ir ő 1 ad felvilágositást, melyböl megtudjuk, hogy
az 1889 - 90. tanév elején a 72 tanítóképzőbe beiratkozott 4346 növen-
dék, és pedig: 3108 férfi és 1238 nőnövendék: évközben kimaradt 26S
tanuló 209 fiu és 56 leány. .

Tapasztalat szerint legtöbben az 1. ésLKJIHGFEDCBAll. évfolyamból szoktak
távozni, mint a kik vagy a tanítói pályára alkalmatlanok, vagy tanulni
nem akarnak, vagy az élet fentartásához szükséges jövedelmi forrás
hiányzik. Már kevesebb azoknak a száma, kik a Ill. és IV. tanfolyam-
ból távoznak s ezek is csak azért, mert vagy segédtanítóknak mennek,
vagyegyébként időleges alkalmazást nyernek. Aránylag több a tavozök
száma a leányoknál, mint a fiuknál. - Továbbá az 1889-9°. tanévben
minden ezer képző-tanuló közül 612, összesen 2521 -en 241.271 frt ér-
tékü segélyben és ösztöndijban részesültek. A mul t idő k höz .k é-
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pes t a se g é 1 y-ü g Y ben 1 ény ege sem el ked é s msrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII tat k o zik
afelekezeti t a n í t ó k é p z ő k n é l. mig az á l l a mi a k n á I némi
han y at 1 á sta p asz tal hat ó. - Végül mi a képzőkben használt
tanítás nyelvét illeti, magyar volt a tannyelv 58, német 5. rornán 4,
szerb 1, magyar német 2, s magyar román 2 intézetben. A nem magyar
tannyelvu tanítóképző ben a magyar nyelv előadandó oly mértékben,
hogyatanítójelöltek azt az 1879. évi XVIII. t.vcz. I. §-a értelmében a
népiskolában sikerrel taníthassák. - De sajnos, a törvény ezen követel-
ményének még nem minden ilyen intézet felelt meg, a meanyiben az
onnan ujabb időben kikerülő tanítók és tanítónők sem bírják mind a magyar
nyelvet oly mértékben. hogy azt a népiskolában taníthatnák. Miért is
csak örömmel mutathat rá a miniszter urnak 1890. ápr. r o-én 45.099
1889, sz. a. kelt azon köriratára, melyben felhivta az illető képzőinté-
zetek felettes hat6ságait, hogy az idézett törvény minél tökéletesebb
végrehajtása érdekében intézkedjenek aziránt, .hogy a hatóságuk alatt
álló tanítóképző-intézetekben a magyar nyelv a törvényben kijelölt
czélnak megfelelő óraszámban és eredménynyel taníttassék, és hogya
tanítói oklevél csak olyanoknak adassék ki, kik a magyar nyelvet beszéd
ben és irásban oktatói képességgel birják. - Még csak azon' szerény
inditványom volna idevonatkoz6lag, hog y a mag y arn ye 1vet a
kiv á n t mér t é k ben ein ems aj á tit óta n í t ó jel ölt ek nek'
adott oklevelek hatálya f e rf ü g g e s z t e s s é k mindaddig,
mig ezen követelménynek eleget nem tesznek.

A mi pedig azon sajnos tényt illeti, hogyaképzőintézetekbe lé-
pett növendékek közül aránylag nagyon sokan hagyják el az intézete-
ket a tanfolyam bevégzése előtt, ezt a krónikus bajt ugy vélem orvosol-
hatónak, ha a) a képzőbe való fölvétel a következö föltételekhez köt-
tetnék: a polgári vagy középiskola 4' ik osztályának legalább jó
általános osztályzattal történt bevégzése; legalább 15 s legfeljebb 18
éves életkor, ketelező föl vételi vizsgálat a testi épségre és zeneképes-
ségre vonatkozólag; - b) ha a fölvett növendékek nagyobb mérvü segély
ben részesittetnének: s végre c) ha a tanítói fizetés dicséretesen meg-
kezdett javitásának fokozatos emelése nem csak az állam, de a felekeze-
tek részéről is kilátásba helyeztetnék s arra nézve biztos remény nyuj-
tatnék, mit ha a felekezetek meg nem tehetnének, véleményem szerint,
a felekzeti középiskolák segélyezésének m i n t á j á r a a
felekezeti képzők állami segélyezésétől sem kellene
ide gen ked ni.

A tanítóképzők tan ára ir ó 1 szóló c) pont szerint a 72 tanító-
képzőben összesen müködött 709 tanár. A 709 tanári állomás közül
rendes tanári volt 337, segédtanári 93; ezenkivül más intézettől mint
óradijas 156 tanár és tanító s 123 hitoktató alkalmaztatott. - E pdntra
nézve csak két rövid megjegyzésem van. Első sorban kivánatosnak
tartom, hogyatanítóképzőknek a középiskolákkal való, miniszterileg
kimondott s ma már senki által nem tagadott egyenrangusága az álo
lami tisztviselők illetményeinek szabályozása alkalmával, mely ép most
van napirenden, a tan í t ó - kép z ő k tan á ri ill e t m ény ein e k
meg á II api tás á ban isk i fej e z é s t nye r jen. - Továbbá a
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polgári iskolai tanítóképzők, melyekbe vagy már a tanítóképzőt veg-
• zett, vagy érettségi vizsgálatot állott ifjak vehetők fel, fel s ő isk o 1a i

jelleggel az összes tanítóképzők sorából kiemelendők. - Ide vonat-
kozólag b. figyelmökbe kivánom ajánlani a Tanítóképző-Intézeti Taná->

rok Országos Egyesületének 1892. febr. 24 -ről kelt s a nm. miniszter
urhoz beterjesztett föliratát.

Kiválóan sok hiányt konstatál a részletes jelentés d) pontja a
t a 11 í t ó kép z ő k- t a n- é s egy é b hel y i ség e i r ő 1, különösen a
felekezeti intézeteknél. Igy, a felekezeti tanítóképzők csak ritka esetben
rendelkeznek önállóan, kizárólag a tanítóképzés czéljaira szánt helyisé-
gekkel. Több ilyen intézetnél még az az eset is előfordult, hogya ta-
nítöképzö voltaképen egyetlen tan helyiséggel sem piro Növendékei az
általános jellegü tárgyakat a középiskola tanulóival közös leczkeórák-

ban tanulják s csak a pedagógiai szaktudományi körból kapnak külön
tanítást Továbbá daczára, hogya felekezeti tanítoképzőknek lényege-
'sen nagyobb része kiváló sulyt fektet a kántor-képzésre, mégis feltü-
nően csekély éppen ezen intézeteknél a zenetermek száma. s bármily
üd vösnek is bizonyult az int ern a tus. mint legalább a köztartás in-
tézménye, mégis csak elvétve szerveztetett az a felekezeti képzőknél.
Annál nagyobb elisrne rés illeti meg a szakminiszter urat azon kijelen-
téseért, hogy az állami tanítóképzők számára ujabb időben emelt s ez-
után Iét esitendő intézeti házak épitésénél, a leendő tanítók jellernfejlő-

désére nézve nagy fontosságunak bizonyult bentlakasi rendszer alkal-
mazhatásáról mindenkor gondoskodni szándékozik. - S vajjon nem le-
hetne-e mindezen bajokon a felekezeti intézeteknél is segiteni, ha más-
kép nem lehet, a képzóknek altaiam már előbb is ajánlott reduktió-
jával?

A tanítóképzők fen tar tás i k ölt ség ei r ő 1 szóló e) pont
szerint a 261 tanfolyammal, 709 tanszékkel szervezett s 408 I növendék
által látogatott 72 tanítóképző fentartása az 1889-9°. tanévben
1051.432 frtba került; a legközelebbi IQ év alatt 326.076 frttal. s
évenként 32.607 frtnyi összeggel növekedett az intézetek költsége, mi-
ből örömmel következtethetünk egyszersmind ezen intézetek óhajtott
fokozatos fejlődésére.

Agya k o r 1ó isk o 1á kr ó 1 szóló f) pontban részletesen is fel-
emliti a jelentés, hogy a 25 állami tanítóképzőnek mindegyike, a fele-
keletiek közül pedig csak 1 I birt a képző-intézettel szerves összekötte-
tésben álló gyakorló iskolával, a többi 36 intézet közül a legnagyobb
rész idegen elemi népiskolákban hospitáltatta növendékeit, nehány in-
tézetben pedig a növendékek létszámából alkalmilag összeállitott tanulók
csoportja szolgált gyakorló iskolai czélokra. - Hogy ez nem normalis
helyzet, hogy ezen segiteni ke.l, s hogy miképpen lehetne végső eset-
ben segíteni, azt már az általános részben volt szerenesém emliteni, itt
tehát ismétlésbe nem bocsátkozom. - csak konstatální kívánom, hogy
tanítóképzőinknél ugyagyakorló iskoláknak. mint az azok frequen-
tálására legtöbb időt nyujtó IV. tanfolyam nak beállitása elodázhatlan
szükség.
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Ill.

A tanítóképzők állapotáról szóló jelentés 3-ik pontjalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« ta nképeú tés»

ügyével foglalkozik, és e szerint a) az I868. évi XXXVIII. t.-cz. alap-
jan az 1890. évben 70 képző-intézet tartott tanképesitő vizsgálatot s
ezek alapján összesen I326 tanítójelölt kapott oklevelet: ezek közül
228 magánuton készült a vizsgálatra. Továbbá a kiadott oklevelek kő-
zül 1225 elemi, 101 polgari iskolai tanítoságra képesitó volt, és pedig
962 férfitanítónak. 364 pedig tanÍtónőknek jutott. Megjegyzi a jelentés,
hogyatanÍtónők csoportjaban, legalább népiskoláink jelenlegi száma
mellett, határozottan tultermelés észlelhető : a mi külünősen megfonto-
landó körülmény, nehogy tanÍtónőképzőiok a nő-proletárságának terjesz-
tőivé legyenek. b) Az 1879. évi XVIII. t.-cz. alapján pedig a jelentés
szerint az I890. évben tartott magyar nyelvi tanképesitő vizsgálaton
összesen I88 nem magyar ajku tanító és tanítójelölt szerzett magyar
nyelvi tanképesitést; megjegyzi azonban a jelentés, hogy 6 esetet ki-
véve valamennyi nem magyar ajku tanító nem magyar tannyelvu in-
tezetben nyerte ezen tanképesitést.

A tanképesitésre vonatkozólag legyen szabad megjegyeznem, hogy
a külömböző intézeteknél tartott tanképesitő vizsgálatok alapján kiadott
okleveleknek nemcsak egyöntetüsége, de értékére nézve is alapos ké-
te lyek támaszthatók; miért is czélszerünek látnám egy k ö z pon ti
viz s g á 1 ó bi z ott s á g beállitását, mely egyedül lenne jogositva tan-
képesitő vizsgálatok megtartására s oklevelek kiadására; de mert ezen
intézkedést sok és ugyszólva leküzdhetetlen nehézségekbe ütközőnek
tartom magam is: megelégedném azon szerény inditványom el fogadásá-
val is, hogya központi helyett több helyen ugynevezett ker üle t i
viz s g á I ó biz ott s ágo k állittassanak fel, az azon kerülethez tar-
tozó képző-intézetek tanáraiból, melyeknek elnöke a miniszter által e
czélra kinevezett egyik tankerületi tanfelügyelő lenne.

Ugyanis a tanítóképzők tan ter v éne k m ó dos it ása a foly-
ton haladó kor megvaltozott igényei folytán elodázhatatlanná vált. Ez
ma napirenden is van.

Foglalkoztatja nemcsak a szak férfiak elméjét. de magára vonta
szükségességévei a miniszter ur figyelmét is, ki mig a módositás elvét
és eszméjét XIX. jelentésében magáévá teszi, egyszersmind nagyon
helyesen kijelenti, hogy e tekintetben e k e v é s b é a ren ds z e r me g-
v á It o z tat á sár a, min t in k á b bar ész 1 e tek bet} val ó j a v i-
tás r a é s t ö kél e tes i t é s rev a n sz ü k ség.» -- En részint át-
engedve jelen alkalommal a részletek megvitatását a szakférfiakra, ré-
szint bevárva egy más alkalmat, hol a részletekre vonatkozó szerény
nézeteirnnek tüzetesebb kifejezésére bővebb tér nyiland, itt csak a
vezérelvet kivánom hangoztatni, mely az egész tantervmódositásnak ki-
indulópontja, iránytűje s elérendő metája kell hogy legyen s mely igy
hangzik: «A tan Í t ó kép z ő int é zet i nevel ő okt a tás leg y e n
gYa ko r la tz~ ir á nyu és sea ksser i; s a haz ain é p isk o I ain e vel ő-

okt a tás c z élj ain a k meg fel elő kat ego r i á k sze ri n t b e-
rendezve».
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E g y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés m á s a k ö z g y ü lé s l 'ő l .

A TanítöképzőIntézeti Tanárok Országos Egyesületének m á s o-
d i k köz g y ü 1é s e, a melyről mult füzetünk adott számot, méltán
sorakozik az első (I890·iki) mellé, mind külső diszénél, mind belső ér-
tékénél fogva. E közgyülésen is impozáns módon nyilvánult a tanító-

képző tanárok egyesületi tevékenysége, asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszó vá tett ügyek iránti élénk
érdeklődése, a -nernes törekvésekben való együttérzése.

Közgyülésünk külsőleg tekintélyes képet nyujtott a résztvevők
_nagy számánál fogva. Habár volt több olyan intézet, a melynek kép-
viseletét .hiába kerestük közgyülésünkön, még'is a fővárosi, de különösen
a vidéki intézetekből szám os tagtárs meghozta az áldozatot a közgyülés
sikere érdekében. Maga Déva hat és Kalocsa szintén hat taggal volt
képviselve.

A közgyülésen három napig reggeltől késő estig, mondhatni
szünetlenül folyt a tanácskozás, a melyben a tagok mindvégig dicséretre
méltó kitartással és buzgósággal vettek részt, a mint arról a jegyző
által nagy szorgalommal összeállitott jegyzőkönyv is tanuskodik. A
tanácskozás mindvégig a kellő szinvonalon mozgott, a viták tartalmas ak,
tárgyilagosak, szakszerüek és a mellett élénkek voltak. A tanácskozást
tanügyünknek két nagy alakjáról, Gönczy Pálról és Ballagi Mórról való
kegyeletes megemlékezés előzte meg. A tanitóképző tanárok ez által
nem csak az elhunyt nagy férfiak iránti hálájnkat, tiszteletüket akartak
leróni, hanem, kifejezni óhajtották, hogy mint pedagógusok, a tanítók
tanítói általában igen fontosnak tartják a kegyelet érzelmének apolasát.
E ténynek tehát elvi jelentősége is volt.

Ezen a közgyülésen is szépen és zavartalanul nyilatkozott a tanító-

képző tanárok közötti egyetértés, sőt: tes t v éri ség. 'Ezt bárki
tapasztalhatta, a ki megfigyelte a tanítóképző tanárokat a közgyülésen
és azon kivül, Ha voltak is viták, azok a tárgyilagosság keretén belül
mozogtak és gondosan óvakedott mindenki olyan thérnák feszegetésétől,
a melyek a harmóniát megzavarták volna. A gyűléstermen kivül is
majdnem mindig együtt voltunk s a fesztelen jókedv, amely összejöve-
teleinket jellemezte, egyrészt nyilvánvalóvá tette" másrészt ápolta és
fejlesztette az egymás iránt való jóhangulatot, a melynek forrását' az
önzetlen ügyszeretet képezi. '

A közgyülésnek nemcsak erkölcsi, hanem gyakorlati sikere is jelen-
tékeny, a mennyiben megállapitotta a tanítóképző-intézeti tananyag,
összesen IZ tárgy, általános beosztasár. Ezen óriási anyag mellett sem
végez'tink felületes munkát, mert az anyag pontosan elő volt készítve
a tanácskozásra; az irodalmi uton és a bizottságokban folytatott viták
következtében szamos pontra nézve még a közgyülés előtt általános
megegyezés jött létre, a vitás pontok pedig éles és szabatos módon ki-
domborodván, csak ezek szolgáltatták a közgyülési viták anyagát. I n -

nen van, hogy a tárgyalás szertecsapongás helyett biztos mederben folyt
s az egyes kérdéses tételek körül alap os és sokoldalu nézetcsere fejlődött ki.
Ha közgyülésünknek egyéb sikere nem lenne is, azt a történelmi jelentő-
séget nem lehet tőle megtagadni, hogy ez vol t az els ő e s é t, m i-
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kor a rt a n í t ö kép z ő okt a tás anyag a é s m ó ds z ere nyi l-
v á nos, nag y o b b kör ben m o z gób e hat óta n ács k o z á s
t á r gyá t kép ezt e.

A közgyülésnek emlékezetes és szép jelenete volt a vallás- és
közoktatásügyi miniszter urnál való tisztelgés. A miniszter urnak ez
alkalommal mondott beszéde nemcsak azért nevezetes, mert kitüntette:
a miniszter urnak az egyesületünk s müködésűnk iránt való mély rokon-
szenvét és elismerését, hanem, mert világot vet az ő gondolkozására, a
mely szerint a tanügyi egyesületek müködésének kellő jelentőséget tulaj,
donit; azokat, mint az államkormány cselekvésének támogatóit tekinti.
s viszont önzetlenül és függetlenül nyilatkoző szavukat figyelembe veszi
és megvalósulas felé juttatni törekszik. Gróf Csáky Albin minisztersége
alatt talán megközelithetjük azon ideális állapotot, hogy az államker-
mány és a tanügyi egyesületek egymást kölcsönösen támogatva mü-
ködnek a közjóért. Méltó tehát a fogadtatás jelenete arra, hogy lapunk-
ban megörökitsük. .

A közgyülés befejezte után a tagok közül számosan, mintegy har--
minczan, a kultuszrninisztérium épületébe vonultak, a közgyülés ragasz-
kodását és tiszteletét kifejezni a miniszter urnak. A küldöttség szónoka
érdemes elnökünk, P éte r f y Sándor volt, a ki remek üdvözlő beszédé-
ben jelenti, hogya tanítóképző tanárok egyesülete immár második kőz-
gyulését is befejezte, a melyben a tanítóképzésnek legfontosabb tan-
ügyi kérdései felett tanácskoztunk ; kéri a miniszter urat, hogy a rövid
időn felterjesztendő határozatokat fogadja kegyesen. Kéri ő nagyméltó-
ságát, támogassa továbbra is azon egyesületet, a melynek megalkotá-
sában «legyen» szavával ő is reszt vett, Megköszöni. hogy a rniniszter
ur az állami tisztviselők fizetésrendezése alkalmával hathatósan támo-
gatta az állami tanítóképző tanárok érdekeit s figyelembe vette azon
kérésünket, hogy a középiskolai tanárokkal egyenlő dijazásban része-
süljünk. Kéri, hogy a tanítóképző tanárok még létező anyagi bajai meg-
orvosoitassanak ; az á II ami gyak o r ló isk o 1ait a n í t ó k, zen eo,
raj z- é s tor nat a n áro k kor á n t sem rés z e s íi l nek oly d i j a-
z á s ban, min t az á 1tal ukk é P vis el t fon tos sza k ok er-
d eke ime g kiv á n j á k; a felekezeti tanítóképző intézetek nagyobb,
részében a tanárok anyagi helyzete szomoru s hivatásuknak meg nem
felelő, Kér iam ini szt er ura t m ie 1 ő bb o d a hat n i, hog y a
felekezeti tanárok anyagi ellátása egyenlősitessék
az állami tanárokéval.

Gróf Cs á k y Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter ur az üd-
vözlő beszédre igy válaszolt:

«Annak idejében. mikor az egyesület megalakult, engem őszinte
öröm töltött el és szép reményeket íüztem az egyesület müködéséhez.
A legnagyobb örömmel konstatálom, hogy reményeim teljesültek.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyesü le tüknek sza ka va to tt buzgósá gga l jJ á r o szJ lt e ifogu la tla ttsá ga , fon to s

fe la da tok ma ga sla tá n á lló mükö 'd lse ls ö 'nze tlen ügyszer e te te meg fe le l a

mz'ndnyá J imk elő tt lebegő ssen t czé lna k; "a népnevelés-ügy elébbrevitelé-
nek. Biztosítom önöket, hogy egyesületi munkálkodásukat őszinte, mély
érdeklődéssei kisérem ; hozzam intézett felterjesztéseiket különös gond~
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dal fogom tanulmányozni és a~ azokban kifejezetteket a lehetőség korlátai
között a legszívesebben megvalósitani. Természetesen magasabb állami,
pénzügyi és kormányzati szempontok sokszor kötve tartják a' miniszter
kezét,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde vé leményem a z, hogy a minz'szte r fe la da ta nem lehe t má s, mz'n t

a z á lta la veze te tt ügy munká sa ina k zga z tó 'r ekvésezt tá moga tm ' és a meny-

nyir e a z e lőbb emlzte tt ko r lá tok megenged ik, é r vényr e J ittta tnz' . Anyagi
ügyeiket is, a mint azt önök már eddigi müködésernből és az elért
eredményekbőI láthatják, asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 eg sz i ves ebb e n t á m o gat o m. Meg-
jelenésüket őszinte örömmel fogadom, müködésükhöz kitartást és sikert
kivánok.» .

Nagy volt a lelkesedés, a melylyel a jelenlevők a miniszter ur
szavait fogadták. A miniszter ur által az egyesületre .halmozott dicsé-
ret lélekemelő leg hatott a kedélyekre és méltó jutalom nak látszott a
tanítóképző tanárok fáradhatatlan és önzetlen munkásságáért.

A közgyüIés küldöttsége ezután még dr. Ber z ev ic z y Alberr
államtitkár urriál, Sza th már y György miniszteri tanácsos urnál,
L é va y Ferencz osztály tanácsos urnál, a tanítóképző-intézeti ügyek
előadójánál tisztelgett, a kik mindnyájan a Iegszivesebben fogadták a
küldöttséget s megigérték, hogy azon tanítóképző tanárok anyagi ér-
dekeit, a kik eddig a kellő dijazásban nem részesülhettek, a fokozatos
fejlődés utján hathatósan támogatni fogják.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e s z t e r g o m i u j t a n í t ó k é p z ö .*

Az uj herczegprimásnak pár hó előtt felmerült és publikált 'azon
nagyszabású terve, a melynek értelmében Esztergomban, két meglevő
intézet összevonásával, egy a kor kellő színvonalán álló katol. minta-
tanítóképzót szervezni szándékozik, a megvalósulás stádiumához köze-
leg, a mennyiben az esztergomi és nagyszombati képzök i~azgatói az
egyesités módozataira vonatkozó memorandum kidolgozásával bizat-
tak meg.

Magán uton nyert értesülésünk alapján irhatjuk, hogy mind a két
igazgató lehetségesnek és üdvösnek tartja a szóbanforgó két intézet
egyesítését, de sőt a. budapesti katol. képzőnek beolvasztasát is az ala-
pitandó esztergomiba.

Ez ügyben hivatott, bár nem választott és kizárólag egyéni allás-
pontunkból kifolyólag, mi is ajánljuk a bpesti intézet beolvasztását, mert
ajánlják ezt a viszonyok maguk, melyeket röviden a következőkben
sorolunk elő.

A bpesti intézet a három főmegyei tanítóképző között a leg-
gyarlóbb, a mennyiben egyetlen szál rendes tanára van -- az igazg. tanár,
a ki 800 frt évi csekély fizetésének némi pótlása végett, két külön szak-
tanár tantárgyait adja elő,' a saját paedag. és adminisztrativ teendői

mellett, kétségen kivül a taneredmény rovására. A többi 2-3 óraadó
bejáró tanerő privát működésének pedig vajmi kevés képző hatása lehet

* A eNe p'skolal Tanügy » f. é. 22. számából veszszük át e figyelemreméltó czikket.
Szerk.
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az illető növendékekre. Azután az intézet czélszerütlen bérházak ban
van elhelyezve, a melyek paedag. szempontból csak káros hatással-lehet-
nek bármely tanintézerre. Nevezett intézetnek primitiv főlszere lése annál
is inkább kírivó a fővárosban, mert az évi 5 - 6 ezer frtnyi . költséggel
fenntartott. intézettel szemben a budai állami 'tanítóképző évi 76 ezer
frtnyi költséggel teljesiti azon feladatok megoldását, melyeknek nyomába
a szegényes katol. tanítóképző még csak nem is léphet.

De azért sincs létjoga a budapesti intézetnek, mert az, az eszt er-:
gomi főmegye számára absolute nem, vagy csak nagynéha szolgáltat
egy-egy tanítot. Ez intézet részben a főváros községe, vagy legnagyobb-
részben a dusg azdag vác zi egyházmegye számára neveli a tanítókat.

Már pedig a váczi dioecesis elég nagy és elég jó módu arra, hogy a
saját erejéből gondoskodjék tanítóiról, a mi egy vác zi kauonoktól nyert
értesülésünk alapján nemcsak pium desiderium, hanem a kivitelhez kö-
zel álló biztos tervezet is már, a ki szerint rövid idő kérdése a váczi
katol. tanítóképző létesitése, a mely czélra már alkalmas épület is van
kijelölve V áczott.

A n.vszombeti képzőre is rá illenek a fővárosinál emlitett czélsze-
rütlen helyiségi és fölszerelési hiányok, melyeken kivül csak a félórányira
eső modori állami képezde közelsége és annak pompás helyzetére hivat-
kozunk, melynek 80 ezer frtos fényes épületében 100 növendék élvezi
a bennlakás és ingyen ellátás jótéteményét. A különféle kisebb-nagyobb
inditó okok mellőzésével azon egyedüli hazafias és nemzeti kulturális
czél is követelő leg szól a n.-szombati intézet áthelyezése mellett, ame-
lyet elérni Esztergomban, a tiszta magyar ajku városban lehet csak
alaposan a tót ajku növendékeknek, korrekt magyar ·beszéd és szelle-
met sajátitván el s haszonnal értékesitvén azt majdan a felvidéki ide-
gen ajku népiskolában.

A n. szombati képzőintézet Trencsén, Nyitra és Pozsonym. egy'
részét látja el tanítókkal, kiknek jó része a nyitrai egyház-megyét sz ol-
gálja ugyan, de nem az esztorgomi főmegye rovására, a mennyiben a
nyitrai püspökség 12- 15 képezdei növendéket lát el állandóan 100

frtnyi évi stipendiummal, kik valamennyien nyitraegyházmegyei kánto-
rok gyermekei. Hogy ezen gyámolitást az esztergomi képezde látoga-
tása esetén még fokozatosabb mértékben továbbra is fenn fogja tartani,
arról a dioecesis erősen hazafias érzelmű intéző körei garantiát nyujta-
nak, valamint azon öröm is, melylyel az uj intézet eszméjének fel-
merülése. az intelligens nyitrai és trencséni közönség körében talál-
kozott.

Midőn az uj intézet eszméje felvettetett, a pessimizmusra hajlandóRQPONMLKJIHGFEDCBA

la ic u s k ö z ö n s é g a z t g o n d o l t a h o g y a z a r r a s z ü k s é g e s r o p p a n t p é n z -

összeg előteremtésének nehézsége financialis zátonyra juttatja a derék
eszme kivitelét, s csak évek mulva hitt annak kivihetőségében. Csak-
hogy szemügyre véve a dolgot, éppen az ellenkezőjét fogjuk itt be-
bizonyitani, biztos adatok és concrét javaslatokkal igazolni szándékez-
ván az uj intézet felállításának, aránylag kevés áldozattal és a legrövi-
debb idő, mondjuk egy év alatt való lehetőségét.

A jelenleg fennálló három intézet fönntartásának költségeire 13- 14-
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ezer frt van biztositva évenkint, melyből a három intézet tanerői és
dologi kiadásai fizettetnek - szegényesen. E költségek egyesítése, mint
szintén a bpesti és n.-szombati intézeteknél már alkalmazott négy ren-
des tanár bevonása Esztergomba, egy igazgató és 2 melléktanárnak
a müvészeti tárgyakra leendő kinevezése esetén, a fenntebbi összeg
alig egy-két ezer forint évi dotátio hozzáadásával elegendő lenne az uj
intézet tanárainak tisztességes fizetésére és a dologi kiadások fede-
zésére. •

A főrnegye . három képezdéjének egyik legfőbb defektusa abban
leledzik. hogy t. i. nincs egyiknek se saját gyakorlo iskolája, mert
hisz az intézetekkel semmi solidaritásban nem álló városi népiskolákat,
mint szükségszerü surrogátumot, ilyenekül absolute nem tekinthetjük.
Már pedig szervezett gyakorló iskola nélkül éppen olyan illuzórius a
tanitás müvészetének elsajátitasa, akárcsak a szabó mesterség megtanu-
lása til, czérna és mühely nélkül. E fontos szükséglettel pedig egyik
helyen se lehet a képzőintézetet oly könnyen és minden leöltség nélkül
ellátni, mint éppen Esztergomban, a hol a fennálló vizivárosi és szent-
tamási iskolákat két, 1. II. és Ill, IV. osztályokkal, minden költség és
jogi nehézség nélkül bele lehetne illeszteni az uj tanítóképző-intézet
keretébe, Szükség esetén egy harmadik tanerő alkalmazásával az V.
VI. osztályokat is szervezve, mig egyrészről a modern pedagogia jövő
idealjának megfelelő mintaiskola-alapitás elsőségének dicsősége kapcso-
lódnék az esztergomi katol. képezdéhez. másrészről a két városrész
lakosságát is örök hálára kötelezné e fontos reform, legfőképp a szent-
tamásiakat, akik az ekként megürülendő iskolaépületeket óvő és gyer-
mekmenhelylyé alakitva át, az anyagilag és erkölcsileg egyarant nyomorult
szegénységnek szolgálhatna az vigasztalásul.

Áttérve az intézet legdrágább oldalára, az épület kérdésére, erre
.azt válaszoljuk. hogy az igen olcsón szerezhető meg, ha a czélra a
Bibliótéka hatalmas épülete felajánltatik, amely Rudnay primás alatt
több mint egy fél század előtt eredetileg úgy is e czélra, kántor-képző

intézetnek épült. A modern követelményeknek megfelelőleg átalaki-
tandó épületben, 15 teremre lenne szüksége a mintaintézetnek : u. m.
-4 tanterem, 1 zeneterem, 1 rajzterem. 1 téli tornaterem, 2 szoba mu-
zeum és könyvt relhelyezése. 1 igazg; iroda, 1 tanári szoba. 3 tanterem
a gyakorló iskola három osztálya számára, 1 iroda a népisk. tanerők'
czéljaira és egy szolgalakás. Az ekként elkészülendő pompás intézet
fölszerelése egyelőre, a három intézet meglevő butorzata és tanszerei-
nek egyesítésével lenne eszközölhetó, évről évre pedig fejleszt hetó.

Az intézet maximum 200 .növendékre lenne bereudezendö, .mint-
'hogy a három intézet összes növendékeinek átlagos száma. az utóbbi
években 140-180 körül váltakozott. S aztán e szám teljesen elegendő
lenne a főmegye, sőt Nyitra és Beszterczebánya részére is a tanitói
szükségletek fedezésére derekasan megmagyarositott tanitók nyerésére ;
természetesen általuk stipendiumokkal ellátandó növeudékek vétetvén
fel onnét az esztergomi főmegyeiek mellett.

Nehogy azonban azt gondolja valaki, hogy a becses könyvgyüj-
1:eményt a padlásra szántuk, hát sietünk kijelenteni, hogy azt az ugy-
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nevezett kis rez identiaban tarthat juk elhelyezhet őnek, a megürülendó
jelenlegi képezdét pedig emeletre huzva a kato\. tanitók árvaháza czél-
jaira alkalmasnak.

A katol. Paedagogium financiális oldalának legerősebb de élet-
kérdéses oldalát a növendékeknek adandó stipendiumok képezik, a mig
a csak évek mulva megvalósitható sernináriumi rendszer a terjedelmes
építkezések miatt életbe léphet. Méltányo s dolog, hogy ha az állam
24 t anitó és tanitónőképzőben néhány ezer tanulót lát el mindennel rész-
ben serninariális tartás, részint ösztöndíjjal, az' egyház, in specie a fő-
me gye és a szomszéd dioe cesisek is, a kato\. egyház és a megyének
közvetlen szelgálatára hivatott kántor tanító-jelölteket hasonló módon
gyámolitsák

Erre szolgálhatna a Simor-alapitvány egy része is, mely a vég-
rendelkezés intentiója értelmében amugy is szegény tanulők gyámoli.·
tasára rendeltetett, mint szintén a Somogyi féle alumniurn fejlesztése.

Erősen hiszszük, hogy a már meghallgatott két igazgató' memoran -
duma, s a sine me de me-féle mellőztetést méltán fájlaló tanárai az
intézetek nek, ha ugyan még megkérdeztetnek, legjobb meggyőzö-
désük szezint, ide számitva a hivatott és intéző faktorokat is - fog-
nak e nagy horderejü kulturális reform létesitéséhez hozzájárulni s an-
nak keresztülvitele érdekében odaadó munkásság ot kifejteni.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ,LKJIHGFEDCBA

NEPOKTATAS.RQPONMLKJIHGFEDCBA

" N e m z e t i á l la m és népoktatás."lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Sza thmá r i G yó 'r gy könyve. -

Mióta a magyar nemzeti szellem az állami és társadalmi élet, vala-
mint a müvelődés minden terén meginditotta hóditó hadjáratát: az is-
teni gondviselés adott a hazának lelkes apostolokat is, kik az egysé .res
nemzettest megalkotásáért a nekik jutott körben hazafiúi lelkesedéssel
és meg-meg ujuló erővel harczolnak.

Midőn 1872-ben az első miniszteri jelentés közoktatásunknak 1870
és 71. évi állapotáról az országgyülés elé terjesztetett, ennek nagyrész-
ben lehangoló szám adatai alapján készítette el Gönczy Pál, az akkori
közoktatásügyi miniszteri tanácsos, Magyarország közmivelődési térképét.
melyen a megyék az iskolába járók számarányához képest világosabb
és sötétebb szinekkel voltak jelölve, érthetően jelezvén egyszersmind az
illető vidék miveltségi állapotát is. E térképnek Hunyadmegye volt a
legsötétebb foltja, 90°/0 iskolába nem járóval és 94% ir ni, olvasni nem
tudóval.

E térkép sötét foltjai és a kétségbeejtő számadatok láttára Szath-·
rnári György, Hunyadmegye szülötte, akkor a <H o n » munkatársa fel-
jajdult hazafiui fájdalmában és megirta I872' ben a .F aj i é r d e kés
k ő z o k t a t á s Hunyadmegyében» czimü híres czikkét, amely
országos figyelemben részesűlt és a közérdeklődést egy időre az el-
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hanyagolt sötét megye területére irányozta. Láz as tevékenységvel in-
dult meg a mozgalorn az állam. a társadalom és egyesek részéről is a
közoktatás terén Hunyadmegyéért. •

Ettől kezdve Szathmári a közrnivelódésnek, ezen fontos nemzeti
ügynek hivatott apostolaként müködik tovább szóval. irásban és tettel.
1883-ban ugyancsak a hunyadmegyei állapotokról irt egyik tanulma-
nyában kimutatja, hogy ezen egyetlen mezyében egy hatalmas assimi-
láló erő, az oláh népfaj mintegy ro.ooo magyart olvasztott magába.

Tizezer magyar idegenül elkorcsosulva! Megdöbbentő adat. «Ha
a roman, germán, vagy szláv néptörzs veszit el ennyit soraiból, - igy
szól Szathmári - ez oly cse" élység volna, mely figyelmet sem érde-
mel; ha a tengerből kimeritnek egy cseppet, az meg sem érzi, de mi,
magyárok ha elveszitünk mintegy : ro-ezer főnyi magyarságot, ez ne-
künk nagy veszteség - - - mi csekély számu nemzet vagyunk, mi
nem nézhetjuk közönyösen. mint morzsolódik, mint hull szét oldott
kéve gyanánt nemzetünk ~ .

És ő nem is nézi közönyösen; mindazon tényezőket, kik a nem-
zeti kultura és faji érdekekért tenni képesek, hazafi ui nemes lelkének
komoly aggoóalmaival és kiválóan erős fajszeretetének tüzével haladék-
talan gyors tevékenységre sürgeti. Sürgeti az államot hathatósabb köz -
belépésre, serkenti a társadalmat áldozatkészségre, lelkesiti a tanügyi
közegeket, de különösen a tanfelügyelőt, «kinek Hunyadmegyében azon
magasztos hivatáson kivül, hogy általában a civilisatio terjesztője és
és zaszlóvivője legyen, még azon nemzetapostoli küldetése is van,
hog y 1 e t egye a 1 a p köv é t a z o n u t nak, m e 1 y e n kés ő b b
vis sza tér h ess e n a nem zet egy rés z e a z o n köz ö s a kol b a,
honsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII a n els zak adt .•

Azóta sokat javultak a viszonyok Hunyadmegyében: aziskolábajárók
száma roO/o-ról a kir. tanfelügyelő lelkes tevékenysége következtében
620/0-ra emelkedett, a középiskolai tanulők száma megsokszorozódott s
általában a miveltségi állapot aránylag magas, fokra emelkedett, a miben
Szathmárinak gr. Kun Kocsárd mellett elsőrangu része és érdeme val};
de az eloJáhosodott magyarok vissza magyarosodásának ügye - fájdalom
- mégis csak lassan' halad előre. Az a hatalmas erő, mely a nemzet
testéből e részt kiszakitotta, ma is képes ellensulyozni , az e téren még
míndig csekély erejü népiskolai müködés hatását.

Akaratlanul is eszembe jut itt, hogyanépiskola arra valósága a
nemzeti missió teljesitésében egyéb feltétel ei mellett mily nagy mér-
tékben fugg a tanitóképzőktől; mert nem csupán az iskolák számától.
hanem főképen a tanítók miveltségétől és hazafias szellemétől függ az
állam és más tényezők által' a népnevelés terén kifejtett tevékenység
sikere; és mily nagy szerencse a jelen viszonyok között, hogy a nép-
oktatás ügyét épen azok a férfiak tartják kezökben, kik annak nagy

• fontosságát teljes mértékben ismerik és épen ezért látható lelkesedéssel
és ennek megfelelő hatványozott tevékenységgel intézik az e körbe

. tartozo összes ügyeket.
Az ütóbbi időben a tanítóképzők külső és belső fejlesztése érde-

kében történt előnyös és sikeres intézkedések és a most is folyton
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folyó ujabb és ujabb miniszteri rendeletek kétségtelenül azt bizonyitják. .
hogy' a népoktatási 'ügyek jelenlegi fővezére, gróf Csáky miniszter és a
tanugyi korrnány többi vezérférfiai - köztük épen a jelen ismertetésem-
tárgyát képező könyv irója is - a tanitóképzést; mint a' nép ne vel é s
szell e mis z ü ks é g ein ek élő ·forr á s á t, a nemzeti kultura szem- .'
pontjából kiválóan f-ontosnak tekintik. Ali ez különösenlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa : határszéli
képzők (a többi között főleg a dévai) müködésére nézve, a melyek a
legujabb időben lényegükben a jelentékeny fontosságu rendeletekkel
bizonyos mértékig speczialis irá n y za tot nyertek.

Szathmáryt I883-tól kezdve mint országgyülési képviselőt is ki-
válóan a nép okt a-t á s ügy fej 1e s z .t é s ére és nem z-et ü n k fajsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
m e g izm o sit á sár a irányuló nemes törekvése vezérelte, és ezen
törekvéseinek hű kifejezőjeként ugy parlamenti beszédeiben, mint hir-
lapi felszólalásaiban s egyes nagyobb szabásu tanulmányaiban egy nagy
eszme, az egy ség e s mag y arn e m zet i á 1 l.a m fenséges eszméje
vonul végig.

Ezen beszédek és ezikkek képezik a czimbeli vaskos kötetnek
neinzeti é s iá l l a m p o l i t ik a i szempontból érdekes és nagybeesü
tartalmát.

Szathmáry hazánknak kétségkivül egyik legkiválóbb tanügyi po_o
litikusa.

A mi különöse II beesessé teszi beszédeit és tanulmányait, az, hogy
a bennök kifejezett hazafias eszmék a gyakorlati életből, az igaz való-
ságból vannak meritve, Bejárja a határszéleket, a magyarság szempont-
jaból vérszegény vidékeket ; nem kimél időt, pénzt és fáradságot: ku-
tatja a veszélyeztetett nyelvhatárokat. vizsgálódik, észlel és tapasztal.
Tanulmányozza az ethnographiai viszonyokat a nem magyarájkuak
nyelvi, társadalmi és egyéb, minket érdeklő viszonyait, a számbeli ki-
sebbségben élő magyarok sorsát, faji ellenálló képességét és társadalmi
szerepét az idegen nyelvüek utvesztőjében. Kutatásai gyakran kétség-
beejtő tapasztalatokhoz és számadatokhoz juttatják; a lelke sir ~ ha-
társzéli magyarság szomoru sorsán, de hazafiui bánata bár ki-kitör si-
ralmas panaszok helyett a nemzettest megbémult, avagy káros. tagjai-
nak életre keltéséről, gyökeres gyógyitásnak tervéről gondolkozik;
bámulatos kitartással és az éles látás kiváló alaposságával gyüjti az
adatokat és a statisztika számai alapján állampolitikai bölcsességgel jelöli
meg az utat, melyen a magyar nemzeti állam megalkotását cz élzó ne-
mes és hazafias eszméi megvalósithatók.

Nem az ujságokban szétszórt és egymástól különváló alkalmi czik-
kek. ezek, bár 1872-től J 890-ig terjedő időközben irattak és mondattak,
hanem egy öntudatosan és állandóan egy ezél felé törekvő hazafiui
szellemnek összefüggő eszmei nyilatkozatai egybegyüjtve. «A nép o k-
t a tás jel e n t ő ség e Mag y a r o r s z ágo n » és a »N é p isk o l a
é sta nit ó s á g á II ami é s nem zet isz e m pon t ból. ~ ezimü ta-
nulmányaiban a magyar kultura fejlesztését és általánositását sürgeti.
A nemzeti államot erőteljes és hatályos nép okt at á si politika nélkül'
képtelen ábrándnak, . hiu képzelődésnek tartja. Bármennyire szükséges
is a kultura fajsulya érdekében a magasabb miveltség, ennek «fe I Ü 1-
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rsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ \ Java világossága» itéletnapig sem fogná áttlatolhatni a mélyen
alantálló néprétegek szivós, nyers talaját, hogy azt a magyar szellem

• és a' magyar állameszme termő földéve érlelje, mert «a nép milliókat
sem középiskolákkal, sem jogakadémiákkal, sem pedig egyetemekkel,
hanem csak óvodákkal és népiskolákkal lehet megközeliteni, » és mert
«nemzeti és állami létünk a nép művelődésében birja alapját, egész erő-
veli kellene magunkat a népoktatás terére vetnünk,» a melyen nem-
csak a nemzet számbeli gyarapodását, de jelentékeny részben a faji
megizmosodást is elérhetjük, a mi állampolitikai szempontból igen is
nagy forrtosságu. «A nemzeti politika nálunk a népok-
t a t á s».

Ha szerzőnek alapos és mélyreható fejtegetéseit komoly figye-
lemmel olvassuk, érezzük, hogy gondolkodásának kellemes üdesége,
érveinek meggyőző ereje és szavának nemes tüze meghódit, egészen vele
érzünk, szivünkkel és eszünk kel hozzá állunk.

«A nemzet sorsa, mondja Szatmáry, a mennyiben tőlünk függ, a
népoktatás terén dül el, s azért az igazán nemzeti feladatok a népek-
tatás terén várnak megoldasras «A nemzeti műveltségnek, hogy egy uj

.ezredév viharaival daczolhasson, erős és mély gyökeret kelllebocsátania
a néprétegek szívós talajába.» Ezen nagy nemzeti czélok anyagi esz-
közeire nézve szerző igen helyesen azt kivánja, hogy az állam az eddigi-
nél sokkal nagyobb arányban járuljon a népnevelési kiadások fede-
zéséhez,

Az államnak a népoktatás terén nagy fontosságu kötelességei
. vannak. «A z 1848 - d i k i egyet eme sta nit ó g y ü 1é s-r ől irt czik-

kéb cn kimutatja, hogy már akkor is az a felfogás uralkodott, hogya
népnevelésről való gondoskodás az államot illeti. Már ezen gyülés
'felismerte a népiskolák és óvodák nagy jelentőség ét és kimondotta j a vas -
1 a t á ban, hog y a z á II a dalom állit tanintézeteket, továbbá, hogy
az óvó-nevelő, mint állam hivatalnok, illendő dijt huz az államtöl, .
Sőt az 1848-adiki törvényhozás törvénybe iktatta. hogy «Minden bevett
vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek
által fedeztessenek. » - Igaz, hogy a magyar állam ma oly mértékben
vesz részt c. népoktatási szükségletek fedezésében. mint soha ezelőtt.
de ez - viszonyitva egyéb állami költséghez. más államok ily 'czimü
kiadásaihoz és kiváltképen a népoktatásügy nagy fontosságához - még
igen csekély.

« Nép ok tat á sun k 1886-87-b en» czimü czikkében a hivata-
los jelentésből vett számadatokkal élénken tünteti föl, hogy nálunk az
ujabb alkotmányos aera kezdete óta minden egyébre nagyobb sulyt
fektettek, mint a népnevelésre. Az alkotmányos átalakulás időszakában
r888-ig, mikor minden, az állam megszilárditására fontosnak tartott
tényezőt anyagi és erkölcsi erélyes támogatással lázas tevékenységre
serkentettek, a k ő z okt a tás ügy, mint ma is sokak hite szerint
«alárendeltebb jelentőségű> - és igy kevésbbé fontos tényező a leges-
legutólsónak maradt.

Mig a pénzügyi' költségek 52'2 millióval, a közlekedés ügyiek
464 millióval, az igazságügyiek 10 millióval emelkedtek, addig a köz-
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oktatásügyi költségvetés csak 6:r millió emelkedést mutathat a nevezett
husz év alatt.

Nem lesz érdektelen itt megemlíteni még azt, hogy mig az európai
államok közül Poroszország 4.36%-ot, Svédország r 3. [3%-ot, Svájcz
r8.76%-ot, az amerikai egyesült államok pedig 27.630/0·ot forditottak
r 886. évben állami rendes kiadásaikból kulturális czélokra, addig Magyar-
ország csak r.860jo-ot áldo' hatott r 887-ben hasonló czélokra; igy' e
%-kal a magyar állam, az amerikai Uniót ide sem számítva, e tekin-
tetben az össres európai kulturállamok között a leg uto ls ó hel y e n áll.

Pedig kétségtelen, hogy jól vezetett és megfelelő apparatussal
hatásos müködésben tartott népoktatás által a faji fenmaradás és erősitésen •
kivül nagy mérvü erkölcsi és anyagi haszon is hárulhat az államra, mert
a jól ápolt egészséges kultura olyan, mint a nap: minden irányban
érezteti jótékony sug arát. - .-

A felsorolt .riagybecsü czikkeken kivül kiválóan érdekes és a haza-
fiúi kötelességek szempontjából felette tanulságos «A zor s z ágh at áLKJIHGFEDCBAr-

vid é k e ima g y ars z e m pon t b ó 1» czimü hosszabb tanulmány.
o A statisztika kérlelhetlen számadatai gunyos mosolygással igazol-

jak ebben egy felvidéki képviselőnek ama találó hasonlatát, hogy a
magyar nemzettest a magyar állam területén olyan mint egy törpe az
óriás ruhájában. Az ország némely végvidékein alig van magyar: igy
Árva megyének 81.000 főnyi lakosságából csak 355 magyar, tehát még
1/2% sem, Trencsén megye 244.000-nyi népességéből csak 25001 Alig
több rOfo-nál, és igy tovább. .

Ezen szomoru ethnographiai viszonyok ismertetésénél, taglalásánál
a mi a kulturai fejlődést, a magyal' szellemü műveltség terjedését illeti,
az állami szempontból veszélyeztetett nyelvhatárokon az á II ami n é p-
isk ol á kel hel yez é sén e k fon tos s ága .lép előtérbe Különö-
sen olyan helyekre allitandók ezek Szathmárv "javaslata szerint, hol
magyar kisebbséggel vegyes lakosság van, a mely helyeken a csekély
számu magyarság megfelelő iskoláztatás nélkül helyzeténél fogva az
elkallódás veszélyének van kitéve: hisszen roo ezer magyar iskola-
köteles gyermek van a határszéli megyékben idegennyelvüek tengeré.
ben, kik sem m i fél eis kol á ban e ol jár nak!

Nem csoda, ha oly könnyen ment a felszivódási processus az
assimiláló tomeg ben a csekély számu magyarsággal szemben.

A délvidéki szegény magyarság sorsán, kik saját hazájukban
földbirtok nélkül nagyrészben idegenek szolg álatában a magyar haza
javainak, ugyszólván csak morzsa hulladékaiból élnek, lelke elkomo-
rodik, és feljajdul hazafiui fájdalmában. Fájának, nemzetének lángoló
szeretete ömlik el minden szaván, melylyel a délvidéki magyar társadal-
mat tömörülésre. szervezkedés re sürgeti a magyar érdekek védelmére.

A magyarság szempontjából v érs zeg ény vidékeken, bár a
legjelentékenyebb, de a nemzeti állam kiépitésének nagy munkájában
még sem elé g eszköz a népoktatásügv fejlesztése egymagában,
-Küiönös gondot kellene arra is forditanunk - mondja Szatmáry, -
hogy a magyarság ama terűletekről, a hol nagyobb tömegekben lakik
jobban oszoljék szét .az ilyen vérszegény vidékekre; elsőrangu nemzeti

25*
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érdek az, hogy az állam a kincstári birtokokat a széleken magyar tele-
pitésekre használja fel, letelepitvén a bukovinai magyarokat és a székely-
ség s az alföldi magyarság népfölöslegét s : szóval a népoktatás mellett
a mag y art ele pit é se kk e 1 lehetne fokozatosan erősíteni a magyar-
fajt a: határszéleken, Ezt fejtegeti a «F aj ime g izm o s o d á s tel e-
pités által> - és a «Magyar s z e m p o nsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o k» czimü czikkeiben
,különösen.

A fontos államérdekek közé sorozza a köz eg é sz ség ügy é t

is, mint a melynek hathatós felkarolása (a társadalom által egyesületi
uton) a magyar pontokon a gyermek halandóság nagy százalékának
csökkentése által az Alföld és a Dunántul népében a gyorsabb fel-
szaporodást idézné elő, minek természetes következménye lenne az igy
támadt népfölöslegnek a határszélek felé huzódasa és igyanemzettest

_ gyarapodása, izmosodása.
A milyen fáradságos munka lehetett, ép oly érdekes és tanul-

ságos azon hosszu kimutatás, melylyel szerző a «H e 1y nevek é s
nép faj o k» czímű tanulmányában, ethnographiai viszonyaink képének
kiegészitéséul bemutatja azon őz t-község nek jelenlegi nyelvi állapotát,
melyek a hazai nagyobb népfajokról neveztetvén .el, (mint Mag y ar -
Óvár, Mag y a r-Igen, Ol á h -Bükkös, Ném et-Boly, Német-Ujvár
stb.) elnevez ésök után jogosan feltételezett eredeti jellegöket megtartot-
ták, vagy elvesztették.

A magyar népről elnevezett községek száma: 146; ebből ma is
magyar jellegü : 79, nem az: 67. Ez utóbbiakból oláh jellegüvé lett:
471 Németté: 8 és szláv jellegüvé: 9.

A ném et jelleget elveszitettek közül oláh jellegüvé lett: 32, a
szláv jellegüekből szintén oláh jellegüvé lett 41. Az oláh jellegüekből
más jellegüvé alakult: 8. Igy az oláh faj az idők folyamán nye rt:
112 köz ség et!! Az adatok bizonyitása szerint az összes hazai nép-
fajok közül az oláh nép az, mely legkevésbb é assimiláltatik, de arinal
inkább assimilál más elemeket.

« Az erd é 1y isz. á sz o kés a mag y arn y elv> czimü czikk-
ben már némileg vigaszta ló adatokat is találunk, melyek azt bizonyit-
ják, hogy az erdélyi magyar jellegü városokban a magyar elem sokkal
erősebb, mint a szásznyelvüek a szászjellegli városokban, oláh jellegü
jelentékenyebb város nincs. A magyarság altalában a határszéleken
inkább a városokban, mint miveltebb elem sz erepel és az erdélyi részekben
legtöbb helyen vezérszerepe t is visz. A fenti czikkben közölt statisz-
tikai adatokból világosan kitünik az is, hogy a magyar faj nem kultur-
ellenes faj, mint azt a szászok éretlen elbizakodottságukban hangoztatták.

Az elmondottakat röviden összefoglalva, Szatmári a nemzeti és
állampolitika sarkköveit a nép okt a tás ban és a mag y art ele pi.
t é sek ben, valamint közvetve a köz eg ész ség ü g yi állapotok
javításában találja.

A közös munkában szerepet juttat: az allamnak, a társadalomnak
és egyeseknek. A főszerep a tanitöké és a tanfelügyelőké, mint
«a második honfoglalás» harczosaié,

Ezeken kivül már csak kevés mondanivalóm van Szatmári könyvé-
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r ől, mely részleteiben és egészében az ő eszményképeért az «egységes
ro agyar nem zet »-ért rajongó lelkének tiszta tükre.

Érzem, hogy gyenge volt a tollam e kiválóan nagybecsű munka
méltatásában. De hiszen azt csak megérteni és átérezni lehet, ismer-
tetni nem. Az egész könyv egy sziv, telve a leglángolóbb hazaszere-
tettel.

A mű tartalomjegyzéke a következő.
T. A nép oktatás jelentősége Magyarországon
II. Népiskola és tanitóság állami és nemzeti szempontból.
Ill. Az I848-ki egyetemes tanítógyülés nemzeti és állami szem-

pontjai.
IV. Népoktatásunk 1886-7·ben.
V. Az ország határvidékei.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) Általában; b ) a felvidék; c) az er-

.délyi részek; d) Dé'lmagyarország. .
VI. A határvidék ek társadalmi viszonyairól.
VII. Helynevek és népfajok.
VIlI. Az erdélyi szászok és a magyarnyelv.
IX Az irók és müvészek Erdélyben.
X. Magyar szempontok.
XI, Faji megizmosodás telepités által.
XII. Faji érdek és közoktatás Hunyadmegyében.
XIII Szerző képviselőházi beszédeiből.
XIV. Történeti emlékek és benyomások egy dunai utazás. alatt.
Megérdemli ez a köny v, hogy széles e hazában minden mivelt

-magyar ember elolvassa és belőle levonható tanulságot magyar szem-
pont ból értékesitse, de - különösen mi, tanítók és tanárok, a magyar ~.
nemzeti állam alapvető munkásai.. H a jt-ma n P á l ..

SzaktanáeskozmányRQPONMLKJIHGFEDCBAa t a n í t ó i á r v a h á z a k ü g y é b e n .

Alább egész terjedelmében közöljük a tanttói árvaházak ügyében
oa kultuszminiszter ur által tartott szaktanácskozmányról szóló tudósitást
;a «NépnevelökLapja» után. .

Örömmel üdvözöljük a miniszter ur emberszerető gondoskodását,
a melylyel a tanitói árvaház ügyét felkarolta. A miniszter ur ez által,
hogy ezt a szép és nemes eszmét a mielőbbi megvalósulás utjára te-
reli, az általános emberszeretetnek, és a hazafiasságnak tesz nagy szel- .
gála tot. Módot fog nyujtani arra, hogy a tanítói árvák helyes irányban
neveltetvén, hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak és- .hü, polgá-
raivá a hazának. Valószinü, hogy, a mennyiben a szaktanácskozsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmányon

hozott határozatok megvalősittatnak, a tanítói árvaházak felállítása len-
dületet fog adni a hazai árvaházügynek s a c sal á d í . és g y a kor 1 a ti
nevelés által jótékonyan fog hatni ezen ügynek czélirányos fejlődésére.

A tanítói árvaházakban. mint internatusokban, alkalom nyilik a
modern pedagógiai eszméknek, az erkölcsiségre, a testfejlesztésre és a
kézi munkára alapitott nevelésnek megvalósitására. Ep pen ez ért

ó haj tan ó k m i eze n árva ház a kat 1 e g í n k á b b a t a II í t ó-
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kép z ő - int é zet e k mell et t fel á II ita n i. Lehetővé tétetnék ez
altal a tanítói pályára készülő ifjainknak a rnunkára, a vallásos jámbor-
ságra és hazafiasság ra nevelésnek mintaszerüen alkalmazott' módjával
közvetlenül megismerkedni, a gyermeki lelkülettel behatóan foglalkozni
s a nevelésnél annyira fontos aprólékos gondoskodásban magukat gya-
korolni ; látnák és éreznék, mily hatása van a gyermeknek fejlődésére
a szerető bánásmódnak, atyai indulatnak. Ez által elérnők azt, hogy a
tanítói árvaházak nemcsak az emberszeretetnek, hanern a népoktatásügy-
nek is szolgálatában állanának. Ez természetesen nem zárná ki azt, hogy
a társadalom áldozatkészsége is igénybe ne vetessék s ott, a hol a.
megye vagy város felajánlja adományát, esetleg más árváknak felvé-
telévei is, tanítói árvaházak ne állittassanak fel. . .

Mi a tanítói árvaházak ügyét az emlitett okokból igen fontos-
nak tartjuk. Eppen ezért mig egyrészről köszönjük a miniszter
UI nak, hogy meginditotta ez ügyet másrészt csodáljuk, hogy népok-
tatásügyi Iaptársaink nagyobb figyelemben nem részesitik ezt. Mitsern
óhajtanánk inkább, mint a tanítói árvaházak felállitása, szervez ése, ve-
zetése módjának alapos megvitatását. Erre akarunk módot nyujtani, mí-

dőn az alább következő czikket átveszszük a Nép nevel ő k La p-
j á ti ó 1, a mely egyedül hozott részletes tudósitást a szaktanácskóz-
mányról.

** *
A hazai néptanítókat kiválóan érdeklő ügyben tartatott e hó r ő-án

és I7-én értekezlet a közokt.-ügyi miniszteriumban, A tanítók gyámol
nélkül hagyott árváinak nevelése és gondozása annyira szivén fekszik
fennkölt gondolkozásu s nemes érzelmü közokt.-ügyi miniszterünknek,
hogy már a közel jövőben ez elhagyott árvák részére az ország külön-
böző részén tanítói árvaházak felállitását határozta el. Teljes igyekezet-
tel azon van áldott lelkü jó miniszterünk, hogy az uj nyugdijtörvény
ama rendelkezésének, mely a tanítói árvákra vonatkozik, mielőbb érvényt
szerézzen s felmentse a tanítókat azon nyomasztó gond alól, mely kinos
gyötrelemmel töltené el utolsó óráikat is, hogy t, i. mi történik árván
maradt szegény gyermekeikkel, ha ma-holnap el találnak halni. - A
miniszternek nemcsak humánus érzelme, hanem körültekintő, helyes gon-
dolkozása s bölcs ítélőképessége mellett tanuskodik az, hogy e fontos
ügyben nem csupán a saját szakminiszteriumának véleményére kivánt.
támaszkodni, hanem oly enquéte-tanácskozmányt hivott egybe, melyben
a tanítóvilággal ismerős egyének vettek részt. Jellemzi a miniszter ta-
pintatos eljárását különösen az, hogy e tanácskozmányba az elemi nép-
iskoláknál tényleg müködő tanerők közül is hivott be oly férfiakat, kik
a hazai tanítóság előtt előnyösen ismert jó névvel birnak. ürömmel és
megelégedéssel veheti ezt tudomásul a tanítőság, mert eddigelé nem volt
rá eset, hogyanépiskolai tanító 'ily kitüntető figyelemben részesüljön a
közokt.-ügyi kormány részéről. A tanítói állas fontosságát ismerte elez--
zel a miniszter, ennek tekintélyét em~lte akkor, midőn a tanácskoz- •
mányba nekik is közvetlen befolyást biztositott. Fogadja érte mélyen ér-
zett hálánk köszönetét 1
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A szétküldött meghivókon jelezte a miniszter, hogy: «Az 1891.
evi XLIII. t. - ez. (az uj nyugdij-törvény) 9. §-a értelmében a teljesen
szülőtlen vagy vagyontalan tanítói árvák 3 éves koruktól árvaházakban
nevelendők. - Miután mintegy 240 ily árvának el helyezéséről kell gon-
doskodni, több tanítói árvaház létesítése mutatkozik szükségesnek. Ezen
árvaházakat egységes terv szerint óhajtván a miniszter létesiteni, felhivja az
értekezletre meghivottakat, hogy az alább következő 5 kérdésre véle.nényt
nyilvánitani sziveskedjenek.s (E kérdéseket alább szószerint közöljük.j >

A szaktanácskozmány e hósrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ó-án, a vallás és közokt-ügyi rni-
niszteriurn tanácskozó termében tényleg megtartatott s részt vettek benne
a közokt.-ügyi miniszterium részéről gr. Cs á k y Albin elnöklő minisz-
teren kivül: Göm ö r y Oszkár és Sza t h már y György, min. tanácso-
sok, L é v a y Ferencz, min. oszt. tanácsos, An g y a 1 Gyula, min, titkár,
dr. Go pes a Lászlo, min. fogalmazó, mint az értekezlet jegyzője és.
Sup pa n Vilmos, tkép. igazgató; mint meghivottak: T ó th JÓzsef,.
pestmegyei tanf s a magyarorsz. tanítók árvaházi egyesületének elnöke
(Budapest), Már ton ft y Márton, temesmegyei tant. (Temesvár), E ö t v ö.s
K. Lajos, biharmegyei tanf. (Debreczen), dr. Ru z sic sk a Kálmán, zala-
megyei tanf. (Z.-Egerszeg), .Gye r t y á n ffy István, áll. pedagógiumi
igazgató (Budapest), D ez s ő Lajos, áll. tan.-kép. igazg. (Sárospatak),
Hag a r a Viktor, az orsz. k-isdedóvó-egyesület részéről (Budapest),
B r o esk ó Lajos, a pretestans árvaház igazgatója (Budapest). G yö r gy
Aladár, iró (Budapest) Lakits Vendel, el. népisk. igazg. tanító (Bu-
dapest) és Som 1y a y józsef el. népisk. vezető-tanító (Budapest.)

Az értekezletet d. e. II órakor gr. Cs á k y Albin miniszter, mi-
után az egybegyülteket melegen üdvözölte, a következő beszéddel nyi-
totta meg:

«Nagyon tisztelt értekezlet! A törvényhozási alkotásoknak rendsze-
rint az szokott a. sorsuk lenni, hogy azok az érdekelteknek csak egy ré-
szét elégitik ki. Es ez a dolog természetében is fekszik, mert ezen al-
kotások nagy körre, sokakra terjednek ki és ezen nagy körben sok ki-
vánság, sok speczialis körülmény teljes kielégitést nem találhat. Ebből
az következik, hogy az ilyen törvényhozás csak nagyban intézkedhetik,
csak a főkivánságokkal foglalkozhatik és nem specziálizá:lhat oly mérv-
ben, hogy minden egyes aspiráczió teljes kielégitést nyerjen. Ezen sors-
ban részesült azon törvény is, mely az én kezdeményezésemre a tanítói
nyugdijazást más alapra fekteti. És habár elismerern, hogy még utóla-
gosan is ezen törvény sok kritikának volt kitéve, mégis teljes meggyő-
ződésem szerint azt is elismerem, hogy ezen törvény legjobb, a melyet
a jelen viszonyok közt elérni lehetett. Sőt, ha e törvénynél minden egyes
kivánság figyelembe vétetett volna, oly eredményre jutottunk volna,
mely a javitást kizárná Ehhez képest kijelentem, hogy mindazt, a mi
tör.vényben biztositható volt, biztositottam és ily körülrr.ények között azt
gondolom, hogy e tekintetben is rendkivüli nagy haladást értünk el. De •
tisztelt értekezlet, ezen törvénynek van egy intézkedése, mely osztatlan
helyesléssei találkozott. Nem volt senki, a ki ezt az intézkedést ne. he-.
lyeselte volna, mely minden oldalról legjobban ;fogadtatqtt. Ez azon rész,
mely a tanítói árvák nevelésévei foglalkozik. (Eljenzés.)
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Mihelyt ezen törvény törvényerőre emelkedett, első köteresség ern
volt annak foganatositásával foglalkozni és igy most kötelesség em, hogy
az árvaházakra vonatkozó intézkedéseket foganatositsam. Méltóztassanak
emlékezni, hogy erre vonatkozólag a törvény általános intézkedéseket
tartal maz, a melyek során bizonyos' fedezetet is kijelöl, azt mondván,
hogy ezek felállitására a nyugdijalap rendkivüli jövedelmei fordittassa-
nak. Megjegyzem, t. értekezlet, hogya mi e tekintetben a tör-

. vényben hátránynak látszik. az elönynyé válik, mindjárt ott, hol a
tanítói árvák ellátásáról van szó. Elismerem, hátrányt szül az, hogy a
financziális mérleget a legpesszimisztikusabb alapra kellett fektetnem.
mert biztositanom kellett igy, hogy az alapnak 5%-a helyett a 4%·ot
vettem föl, a miből azon előny támad, hogy jelentékeny összeggel ren-
delkezhetünk az árvaházak létesítésére. A kezembe jött kimutatás sze-
rint ily összeg czimén már lOO ezer forint áll rendelkezésemre, a.mi
már lehetségessé teszi az intézkedéseknek megkezdését s annak meg-
állapítását is, hogy a létesitendő árvaházak mily összeköttetésekkel vol-
nának felállitandók.

Ezek után az értekezletet megnyitom annak kijelentésével. hogy
tanácskozásunk általános tárgyalást nem igényel. me! t ez a kérdés a
törvényben már el van döntve. Csak a felvetett egyes kérdések rész-
letes tárgyalásához kérem a hozzászólást.»

Dr. Go p c s aLászIó, értekezl. jegyző, felolvassa ezután az uj
nyugdij-törvény 9. §-át, mely a tanítói árvák nevelése- és elhelyezésére
vonatkozólag tartalmaz intézkedéseket. felolvassa továbbá azon öt kérdő
pontot, mely, a jelen tanicskozás tárgyát képezi. '

A tárgyalás az I. pontnál veszi kezdetét, melyekkép szól :lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«KéjJ ezdékke l ka jJ cso lta ssa 1za k-e össze a lé tesz' tendő á r va há za k, a va gy

c ,zé lsze1 -übb -e a zokna k a ké jJ ezdéktő l függe tIm , ö '1 lá lló seer ueeese h

Hosszas, egy óránál tovább tartó vita indult meg e kérdés tárgya-
lásánál.

T ó t h József, ki elsőnek szólt e kérdéshez, nem szeretné, ha tisz-
tán a képezdéle mellett létesitenék csak az árvaházakat, kapcsolatba
óhajtja hozni azokat a polgári, földmives s más szakbeli iskolákkal is. -
Hag a ra Viktor határozottan a mellett nyilatkozott, hogy a tanítói árva-
házakat önállólág szervezzék. - 1\1árt o n ff y Márton a tanítóképzők
rnellett óhajtja fölállitani az árvaházakat. - dr. Ru zs i esk a Kálmán
ellene van ennek s felhívja a miniszter figyelmét a megyei árva-ala·
pokra, melyeket szintén igénybe lehetne venni a tanítói árvaházak fel-
állitásánál. - E ö t v ö s K., Lajos nézete az, hogy míután a tképzők
gyakorló iskoláiban csak experimentálnak,. azért inkább óhajtja k.ülön-
áll ólag szervezni az árvaházakat. - Gye r t y á n ff y István az árvák
nevelését jobban látja biztositva, ha tképzőkkel kapcsolják össze az ár-
vaházat. E nézetet pártolják D ez s ő Lajos, B r o cs k ó Lajos és S o m-
l y a y József is, ez utóbbi főleg azért, hogya tanítójelölteknek alkalom

• adassék az árvák nevelésévei is megismerkedni, mig Gy ö r gy Aladár
az önálló szervezést óhajtja oly módon azonban, hogy a társadalom ér-
deklődése is felköltessék ei intézetek iránt. .
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Gr. Cs á k Y miniszter, ki a beszédek alatt folyton jegyzett. össze-
gezvén a véleményeket. kijelenti, hogy az 1. kérdésben a tanácskozmány
tulajdonképen nem döntött, mivel 5 -en vannak, ki« tképzőkkel kapcso-
latban óhajtják felállitani az árvaházakat, 5-en pedig ellenzik ezt, en-o
nélfogva a miniszter magának tartja fenn a jogot, hogy e kérdésben
döntsön,

Áttért ezután az értekezlet a 2. kérdésre, mely igy szól :lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.H á ny d r ua r észér e r endeztessék be egy-eg ')! á r va há z? E gy d r ua -

há zba n leg ')!ének-e együ tt jiúk 'és leá n ')!ok? Ava gy kü ló7z z'n téze tekbm le-

gyemk-e ; ' .

Elsőnek szólt e kérdéshez Hagara Viktor, ki 60 - 120 növendé-
ket óhajtana elhelyezni egy-egy árvaházban, 3-6 éves korban eglütt
óhajtja neveltetni a fiu és leány-gyermekeket, sőt megengedhetónek
tartja ezt az elemi iskolába járóknál is, a középiskolába jároknál azonban
határozottan el kivánja különiteni a fiukat a leányoktói ; óhajtaná
ezek mellett, hogy ne csak tanítói, hanem más árvák is vétessenek fel
az árvaházba. - Lakits Vendel 50-IOO árvát kiván elhelyezni egy
intézetben s mig az óvodaköteleseknél ő se tenne kivételt fiu- és leány-
gyermek között, az elemi iskolába járókat azonban már határozottan el-
különiteni óhajtja nem tekintetében egymástól. Szóló, mivel az első kér-
désre véleményt nem nyilvánitott, ezut tal jelenti ki, hogy ő is a mellett
van, miszerint a tanítói árvaházak lehetőleg a tanítóképző intézetekkel
hozassa nak kapcsolatba. - Mártonffy Márton az esetben, ha tképzők
mellett létesittetnek az árvaházak, elegendőnek tart 36-40 növendé-
ket egy intézetben s a 6 éves kortól kezdve elkülönítve óhajtja ne-
velni a fiukat a Ieányoktól. - Somlyay József 50-ben kivánja meg-
állapitani a maximumot s az elemi iskolától kezdve külön árvaházban
óhajtja neveltetni a fiukat s külön a leányokat. - György Aladár a
közös nevelés hive, a tanköteles korban együtt kivánja neveltetni a fiu-
kat és leányokat s család-nevelőket alkalmazna az árvaházban, kiknek vez e-
tésére 16-20 árva lenne bizva. - Hasonló értelemben szóltak Tóth
J., Dezső L. valamint Brocskó L. is; ez utóbbi nem híve a kaszár-
nya-rendszernek, e helyett a pavillon-rendszert ajánlja. - Ruzsicska
K. az elemi iskolai korban levőket elkülönitve óhajtja nevelni s ajánlja
a miniszter figyelmébe, hogy család-tanítók kiképeztetéséről is gondos-
kodjék az állam. - Gyertyánffy 1. 40-60-ban kivánja a felveendő
árvák számát megállapitani s ha megengedhetőnek tartja is azt, hogy
az elemi iskolában fiuk és leányok együtt tanuljanak, de az árvaházban

. okvetetlenül elkülönitve kell őket nevelni.
Csáky gr. miniszter egybefoglalván a véleményeket, a tanácsko-

zás eredményeként kimondja, hogy az esetben, ha. tképző-intézetekkel
kapcsoltatnak össze az árvaházak, a felveendő árvá.k száma 30-50 lehet,
ha pedig. önállólag szerveztetnek, akkor 40- 120, egy- egy család-tanító
gondjaira IS-20 árva blzhatő.' A 3 - 6 éves koru gyermekek nemi kü-
lönbség nélkül együtt nevelendők, az elemi képzés fokán lehetőleg együtt,
a középiskolákat látogatók azonban határozottan elkülönítve.

Május 17-én d. e. IO órakor Gömöry Oszkár min. tanácsos nyi-
totta meg az értekezletet (a miniszter hivatalosan lévén elfoglalva) a
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jelenvoltak üdvözlésével s kezdetét vette a 3._ pont tárgyalása, mely
igy szól:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«J 1 ; [ inőir á nyu legyen a z á r vá k neve lése? M inő in tézkedések teeJ tdők

a gya ko r la ti kiké jJ ezte tés tekin te tében h .
. A jelenvoltak általában megegyeztek abban, hogy az árvák neve-

lése gyakorlati irányu s az életre nevelő legyen. Hag a r a V. mind-
emellett sulyt fektet arra, hogy az egyéni hajlamok a gyermekben el ne
nyomassanak s alkalmat kell szolgáitatni arra is, hogy az árvaházi nö-
vendékek az intézeten kivűl, a község egyik-másik iskolájában tanulja-
nak. T ó th J. óhajtja ugyan, hogy a tanítók árvái tanítókká képeztes-
senek, de az egyéni hajlamot azért ő is szárnitásba kivánja venni; ez
okból van a mellett. hogy a tanítói árvaházak ne kizárólag tképzőkkel
hozassa nak kapcsolatba. - D:e zs ő L. főkép a tanítói pályára szeretné
ez árvákat kiképeztetni, de azért tehetségükhöz mérten . a magasabb ki-
képezterést is megkivánja nekik adni. - Ru z s í c s ka K. szerint oda
kell törekedni, hogy minden elérhető pályára kikepezhető legyen a nö-
vendék. - Gy ö r g y A. sulyt fektet a kézügyességre. mert csak így
lehet a nevelés' gyakorlati; hangsulyozza ismételten a családi rendszer
behozatalát s a társadalom érdeklődésének felkeltését azzal, hogy más
árvák is vétessenek fel az árvaházba. - B r o cs k ó L. a munkára való
nevelést hangsulyozza, ez okból a svédrendszerü kézimunkák behozata-
lát ajánlja. Az árvaházat tágas udvar és kert vegye körül. - Lak i t s
V. az egyéni hajlamot számitásba kivánja venni a növendék nél ; <l. te-
hetségesebb s továbbképzésre alkalmas növendékeket egyes jónevű csa-
ládoknál kivánja elhelyezni. - Somlyay J. a családias és hazafias.
nevelést hangsulyozza; a kézimunkanak lehetőleg minben ágában gya-
koroItassanak a növendékek, sőt szerinte a nagy szünidőben hajlamuk
szerint tekintélyesebb iparosok mühelyébe is el lehetne küldeni a növen-
dékeket foglalkozásra. Nagy sulyt fektet arra, hogy az árvaház igaz-
gatója, 'vagy az árva-atya nős ember legyen, előnyt nyujtana annak, ki-
e. mellett családos is.

Gömöry Oszkár, elnöklő min. tanácsos egybefoglalván a véle-
ményeket, a tanácskozás eredményeként kimondja, hogya tanítói árvák
nevelése gyakorlati irányu, mind a mellett hajlamaiknak megfelelő 'le-
gyen; az elemi iskolázásra kötelezettek ne az árvaházban tanuljanak,
hanem a község valamely iskoláját látogassák; a különbőző szakképzést
igénylők a közös árvaházból oly helyekre mehessenek, hol hajlamaik-
nak megfelelő iskolákat látogathatnak. ilyenek esetleg jónevü családok-
nál is elhelyeztethessenek; nevelő eszközül a kertész er és házi ipar be- .
hozatala ajánitatik az árvaházakban.

A.4. kérdés tárgyalasába fogott most az értekezlet, ez igy szól:
«Mely vá r o sok a lka lma sa k zly á r va há za k lé tesitésé r e .»

Elvi szempontból a megegyezés e kérdést illetőleg nem volt ne-
héz, de mert sokan ugy fogták [el e kérdést, hogy az értekezletnek a
feladata mindjar t meg is nevezni ama városokat, hol ily árvaházak lé-
tesitendőklesznek, itt aztán megoszlottak a vélemények. Tóth J.
Kecskemétet, Hagara V. M.-Szigetet, Dezső L.Sárosp'atakot, Lakits
V. Keszthelyt, Ruzsicska K. Csáktornyát hozták javaslat ba. - Gyer-
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tyánffy 1. nem óhajtja, hogy a városok kijelölésébe is bele bocsátkoz-
zék az értekezlet. de kimondatni óhajtja, hogy oly helyeken állittas-
sanak fel a tanítói árvaházak. melyek külőn böz ő tanintézetekkel. esetleg
internátusokkal egybekapcsolt szakiskolákkal is birván, alkalmasak arra,
hogy a növendékek különböző életpályára legyenek nevelhetők..-·
Mindenesetre tősgyökeres magyar városnak kell az ilyennek lenni. -
Hagara V. tekintettel kiván lenni az ország különböző vidékeire.-
Somlyay J. a magyar nemzeti politika helyes alkalmazásának szempont-
jából szükségesnek tartja, hogy a nemzetiségek által lakott vidékekre
legyen első sorban figyelemmel a kormány. - Ruzsicska K. oly nem-
zetiségi vidéken óhajt létesiteni árvaházat, melynek már van magyar
központja. - György A. oly helyeken kivánja felállittatni az árva-
házakat, melyek egészséges Iekvésűek, olcsók se mellett a városnak
bizonyos foku intelligencziája is van. - Angyal Gy. a különböző val-
lásfelekezeteket is figyelembe kivánja venni az erkölcsi nevelés szem-
pontjaból.

Gömöry Oszkár az értekezlet véleményeként kimondja, hogy ta-
nítói árvaházak oly tősgyökeres magyar városokban állitandók, melyek
egészséges fekvésüek, olcsók s bizonyos foku intelligencziával is birnak,
hol több vallásfelekezet is van s főleg a hol a tanintézetek különböző-
ségénél fogva alkalom nyilik arra, hogy a növendékek különböző élet-
palyákra legyenek nevelhetők.

Az 5. s egyuttal az utolsó kérdés jött most megvitatás alá, ez
igy hangzik:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< AJ á n lha tó -e , hogya 3-6 éves á r vá k r észér e a z dvónőké jJ ző -z'1 ztéze- •

tekke l ka jlcso la to sa n lé tesittessenek á r va há za k? Va gy czé lszer iibb -e a ta n ito t

á r va há za kka l együ ttesen és ka jJ cso la to sa n kz'sdedóvodá ka t szer vezn i?

E kérdést már a tanácskozás folyamán eldöntötte az értekezlet, ki-
mondván, hogy a 3-6 éves fiu- és leánygyermekek együtt nevelendők
az óvóképző intézetek mellett felállitandó ávaházakban. Ha azonban-
tképző intézetek mellett felállitott árvaházakban létesitene a korrnány
tanítói árvák számára óvódát, ezen gyermekek okvetetlenül benn az in-
tézetben tanuljanak.

Göm ö r y Oszkár, elnöklő min. tanácsos néhány meleg szóval
megköszönvén a tanácskozásban résztvettek sziv es s az ügyre nézve
mindenesetre hasznos munkásságát, ez értekezletet befejezettnek nyil-
vánitja.

T ó tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil József a hazai néptanítók nevében mond szivből fakadó há-
lás köszönetet gr. Csáky Albin miniszt ernek azon nerries tettért, mely-
lyel a tanítók árváinak ügyét oly lelkesen felkarolta. (Eljenzés.)

Som 1y a y József azon kitüntetó figyelemért, melyben a miniszter
az elemi népiskolai tanítókat részesitette akkor, midőn e szaktanács-
kozmányba az ő körükből is hivott be tar.férfiakat. mond mélyen érzett,
forró köszönetet, óhajtván, hogy a miniszter törekvését mindenben a
legszebb siker koronázza.
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Az «Eötvös-alap országos tanitó egyesület. 1890-ben tudvalevőleg
uj alakuláson ment keresztül. Résaint a folytonos hóditás, melyet. az
«Eötvös-alap», korunk tanitóságának ezen egyik legfőbb s legmaradan-
dóbb alkotása, napról napra tesz, részint a gyüjtés és kezelés tapasz-
talatai, valamint az alap jövő érdekei kivánatossá tették az alapszabá-
lyok oly lényeges módositását, mely által az egyesület czéljai körét
ugy a tanitóság, mint a tanügybarátok között évről évre tágasabb terü-
letre lehessen kitolni. .

Az ujjáalakulás óta lefolyt, viszonylag kevés idő alatt már is bő-
ségesen vannak örvendetes tényeink arra nézve, hogy az uj szabályzat
biztos záloga az egyesület életmüködése nagyobb méretü kifejlődésének.
A müvelt társadalom minden osztályaból hozzánk sorakezott alapitó és
pártoló, valamint az egyesület által - ügyünk körül szerzett érde-
meik elismerésül - választott tiszteletbeli tagok jóakarata, sőt lelkese-
dése az «Eötvös-alap » czéljai iránt, napról-napra biztatóbbá, kecsegte-
többé teszi a reményr, hogy az <Eötvös-alap»lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr övid idő alatt hatvá-

• nyozott mértékben tud megfelelni magasztos feladatának. ,
De éppen az az örvendetes tény, hogy a tanügyi körön kivül állÓ.

egyének is mindegyre melegebben érdeklődnek ezen intézményünk iránt,
nekünk tanitóságnak, kétszeresen kötelességünkké teszi az • Eötvös-
al ap s-ban magunk elé tüz ött humánus czél egy szivel-lélekkel való
támogatásat ; mert a társadalom figyelmének csökkenését, nemes érdeklő-
désének lohadását semmi sem idézhetné fel jobban, mint, ha látnák,
hogy mi magunk kevés ügyet vetünk saját erdekeinekre.

Az uj alapszabályok oly tágas keretet állitottak fel a tanitóság
buzgalmának, hogy abban mindenki feltalálhatja a legszebb s legmeg-
felelőbb teret tevékenységére .

. Az «Eötvös-alap» érdekeinek előmozditása körül a legfontosabb
kötelesség vár - az uj alapszabályok által megadott keretben - a
népoktatási intézetek testületeire és az egyesületekre.

A 2. §. szerint az egyesület rendes tagjai sorába beléphetnek a kisded-
tóvóintézetek, gyermekkertek, árvaházak, elemi- és polg ári-, . alsófoku
ipar- és kereskedelmi iskolák, kisdedővó- és tanitóképző-intézetek tan-
testületei, továbbá a tanitóegyesületek, ha az alaphoz 100 frtnyi ala-
pitványnyal járulnak. Még az sem szükség es, hogy ezt az összeget elő-
legesen befizessék. Elegendő az alapitó oklevél kiállitása s évenként az
alapitvány 5 frtnyi kamatának befizetése. Maga az' alapitványösszeg
25 frtnyi évi részletekben is fizethető (17. §.), mely oly könnyüvé teszi
az alapitást, hogy a legkevesebb tagu testületek és egyesületek is nehéz-
ség nélkül összegyüjthetik havi néhány krajczáros adományokkal.

Az uj alapitó testületek és egyesületek oly szép és fontos jogok-
hoz jutnak, melyek nagyon megérdemlik az aránylag csekély áldozatot.

Mindenek _előtt jogot nyernek egy-egy - tanácskozási és szava-
zati joggal biró - képviselőt külde ni az «Eötvös- alap» jótéteményeit

* Melegen ajánljuk tanári testületcink becses figyelmébe az «Eötvös-alap s-nak ezen
[elkes felhivását. Szerk,
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kiosztó országos nagybizottság gyüléseire. (18. §.)Joguk lesz saját körük-.
ben gyüjtő- és kezelőbizottsággá alakulniok, s az általuk gyüjtendő
összeg egy' harmadrészét saját hatáskörükben belátásuk szerint kiosz-
taniok segély- vagy' ösztöndijképen. (16, 47.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§.) Ez uton minden megye,
vagy vidék egyesülete, minden város, község, sőt iskola tantestülete
külön kis alapot teremthet s önállőan segélyezheti azokat, kiket a köz-'
vetlen ismerés alapján arra legméltóbbnak ítél.

Van- e magyar tanítóegyesület, van-e magyar tanítestület, van-e-
magyar tanító, kit ne lelkesiterie, _fel ne emelne, tettre, áldozatra ne:
buzditana a gondolat: ily szép jogokkal, ily-nemes czélnak szolgála-
tába állni?!

S ezek a jogok annál serkentőbbek, mivel a velök járó kötelezet--
ségek csak szélesebb tápjai az «Eötvös- alap» magasztos érdekeinek.

. A kötelezettségek köz é tartozik elsősorban a 100 frtnyi alapit-
ványriak, vagy kamatának a már - emlitett módon való pontos, hiány-
talan befizetése a kezponti gyüjtőbízottságnáJ. Továbbá a kötelékükbe
tartozó rendes tagok I frtnyi évdijaiból s egyéb jövedelm ekből 2/3 rész-
nek befizetéséből a központi pénztárba. Végre a 47. § által kirótt azon
kötelességből, hogy a helyi bizottságok segélyben, vagy ösztöndíjban
csak rendes tagokat, illetőleg azokhoz tartozókat részesithet.

Mindezek a kötelezettségek oly természetesek, egyszerüek, az ügy
érdekéből önként következők, hogyalegkevésbbé sem csökkentik az
alapitványnyal járó nagyfontosságu jogok értékét.

Rendkivül kivánatos, hogy ne 1 egye neh a z á ban egye }-
len t a n i t ó= e g y e s ü l e t, ne legyen egyetlen népoktatási
int é zet nek tan tes t üle t e, rn el y ily 100 fr tos a lap i t-
v á n y tie n e ten nea z e m ber sze r e tet sze n tol t árá r a. Any-
nyira fontos ez, hogy «Eötvöss-alapunk igazi nagysága a közel jövőben at
függ: megértjük-e mindnyájan az ezen alapitásokhoz füződő, igazán
szép reményeket. s megtudjuk-e hozni az általa igényelt, bizony rend-
kivül csekély áldozatot .

.Mint ugyanis az eddig mondottakból már kiviláglik, minden egyes
ily alapitvány egy-egy góczpontjává lesz az «Eötvös-alap s ügye hatalo
mas kifejlődésének.

Az alapitö-egyesületek és testületek csak mint ilyenek lesznek az
«Eötvös-alap egyesülebtagjaivá a 100 'forintos alapitvány által. A
kebelükbe tartozó egyes e k c s a kar end eSI fr t n Y i d i j vag y-
20 forintos örökös tagsági t ő k e (melyet négy év alatt 5 forin-
tos részletekben is fizethetni) k ü l ő n b e fi z e t.é s által lépnek az
egyes üle t ren des tag j a iso r á b a. S minthogy jótéteményben
is csak az ily rendes tagok, illetőleg csak hozzátartozói részesülhetnek:
az alapitó-egyesületeknek és testületeknek erkölcsi kötelességévé válik
odahatni. hogy tagjai is belépjenek ez uton az egyesületbe, sőt saját
körén kivül is minél több tanférfiut nyerjen meg az «Eötvös-alap-
ügyének, a kiknek évi járuléka l/a részével minél hatékonyabban gyaKorol-
hassa a jótékonyság szép erényét a helyi bizottságban. Tehát minden
100 fortnyi alapitvány egy-egy kis helyi tábort csoportosit az «Eötvös-
alap» zászlaja körül ; a miből aztán nyilvánvaló, hogy csak a kőnnyen.,
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propagandáivá lesznek az eszme terjedésének. A mely napon kensta-
tálhatjuk. hogy Magyarország tanitó-egyesületei és testületeli mind meg-
hozták a 100 forintos alapítványt áldozatul: azon napon kimondhatjuk
a nagy szót, hogy még egyes zte n d ő s minden magyar. tan férfiu

.tagja az s Eötvös-alap s-nak.
Ha még megjegyezzük, hogy ugyanilyen alapitvány a .T ani t ó k-

ház a-a 1ap» javára téve szintén ugyanezen jogokat szerzi meg az «Eötvos-
.alap s-nál is: nem ajánlhatunk ez időszerint dicsőbb jelszót a. hazai
tanitó-egyesületeknek és testületeknek ennél:

Közös erővel alapitvány az «Eötvös-alap) - nál
meg a «T a n í t ó k - ház á» - n á 1.

Ez legyen most vágyunk, czélunk, törekvésünk minedenek , előtt 1
Ez lelkesitsen benünket s erre lelkesitsünk mindenkit. Minden egyes
alapitó testület és egyesület nem századokra, hanem ezredekre szóló
emlékhez tesz le egy alapkövet, midőn ez uton elősegiti az «Eötvös-alap.
által szolgált nagy és szent eszme megvalósitását.

A kiben él a vágy tenni mindnyájunk javáért, a kinek szivében '
van egy parányi szikrája a lelkesedésnek, a kinek lelkében él erő és aka,
rat, a Kiben az önzés nem oly nagy s nem oly rut, hogy egy pár fillér
megtarthatásáért közönynyel fordul el a legszentebb kö zérdektő l is, az
hangoztassa szünet nélkül minden ember fülébe :

"Alapitsunk!
Az e Eötvös-alap orsz. tanítói egyesület.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P éte r fy Sa ndo r .

elnök.

La kzts Vende l,

titkár.

nevében:

Rolle r Má tyá s, -

pénztáros.

Sza bó Bugá th Lcíszló ,

jegyző.
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A u s z t r ia és N é m e to r s z á g ' tanítóképzése.

H a mbur g . H elgo la nd .

Reggel' felkelve, kis tengert látok a vendéglő előtt és friss tengeri
1evegő csap meg. Majd meggyőződöm, hogy ez a tenger az Elbának egy
kisebb mellékfolyócskája, az Alster, melynek médrét Hamburgban és
Hamburg közeléhen ó ri á sim ed e n c z é v é szélesitették ki. (Binnen-
und Aussen-Alster.) Rajta a legélénkebb gözös-közlekedés van; nehány
pfenningért óra távolságnyira, mindenféle - kiránduló helyekre viszik az em-
bert. Estefelé az evező és csolnakázó egyesületek űzik sportjukat rajta;
100 csolnak, részint evezős, részint vitorlás repül ide s tova; s némelyik
.evezős csolnak ugy repül. mint egy kilőtt nyil; a fehér vitorlás csolnakok:
pedig olyanok, mint a viz fölött repdeső fehér lepkék. Legszebb ez a hely
este, mikor villamosan ki van világitva. A gözösök közlekedése, a csol-
nakázás késő éjszakáig tart; csak a hattyuk, melyek itt ezerszámra van-
nak, pihennek, vagy másznak be buvóhelyükbe ..
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.Sétáljunk tovább a kikötő felé. Lassan megy, mert minduntalan meg
kell állanunk. Az üzletek nagyszerü kirakatai előtt órakig eláhdogálhatunk
Az Alster-árkádokban napokig elnézhetjük, mi mindent nem gyűjt 'Össze
a kereskedői vállalkozó szell-em.

De ime a t ő z sd éhe z értem, Hamburgnak egyik legszebb és leg-
nevezetesebb épúletéhez. Fontosságáról fogalmat ád némileg az, ha tudjuk,
hogy Hamburg kereskedelme mily óriási, világra szóló. 1887-ben abe vsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi-
tel értéke 2379 milI i ó már k á t tet t ki, kétszer annyit mint egész
Magyarországé.

. Tovább haladunk, mindenütt c sat o r n á k mentén, a melyeken a
kisebb teherhajók bejőhetnek a városbeli raktárakig. Ime, kiértünk a k i-
k ö t ő b e. Itt látható az igazi hamburgi élet! Ezer hajó és ezer meg ezer
ember! Most indul egy hajó a kikötő megtekiniésére, 50 pfennigért elvisz.
Két óráig hajókazunk fel s alá, egyik kikötörészbol a másikba, mindenütt
hajók, rajtuk élénk élet. Itt, nehány vitorlás hajó, amott gözösök ; itt egy
hatalmas 4 árboczos jármű, amott egy óriási amerikai gözös, egy-két
napja hogy megjött. Amott épen kiemelik az árukat gép segitségével, emitt :
megrakják a hajót. Ez kávét. vagy czukrot, amaz petroleumot vagy szeszt,
egy harmadik gabonát vagy vajat, egy negyedik bőröket, ismét mások
bort, pipereárukat, festéket avagy vasat, kőszenet, követ, téglát, szénát s
egyebet hoznak vagy visznek el. A kikötő partján levő csárdák telve
'Vannak mulató munkásokkal, matrózokkal.

Dtána járok, mikor indul a «C o b r a, postagőzös Hel g o 1 and b a.
Másnap reggel nyolcz órakor szálltam hajóra. Ez; az első iengeri utam.
Szép idő van. Először is a hajót vizsgálom meg. Egy császárnak is elég
kényelmet adna. Ez az a Cobra,a melyen anémet czászár egy hónappal
késöbben ugyancsak Helgolandba ment és melyen a hármas szövetség
megujitásaról legelőször nyilatkozott. Hosszusága körülbelül 80. m. Eleinte
lassan, majd gyorsan szeli a hullámokat. Elhagyjuk Altonát, Ottensent;
következnek a villák végtelen sorban, a szép BIankenese is eltünik; az
Elba torkolata folyton szélesedik, végre 4 óra i ut után C u x h a ven ben
Hamburg tengeri kikötőjében vagyunk. Épen az orrunk előtt, 1 - 2 percz-
czel előbb indult Amerikába a «F Ü r II t Bis mar ck», egy óriási uj gözös.
Mint egy pokolszáj. kéménye ugy löki magából a füstöt. Mi utána ruga~z-
kodunk, de az óriás rövid idő alatt annyira megelőz, hogy szabad szem-
mel alig láthatjuk és messziről füstölgő vulkánnak tünik fel, majd csak a
füst látszik, végre ez is elvész szemünk elől.

Ezalatt egészen a n y il t ten ger re értünk.
Felejthetetlen látvány volt a végtelen viz! A friss tengeri szellő

igen felüditett s a szorongató érzés helyett a gondtalanság kimondharatlan
.érzelrne fogott el A tengeri betegségtől szerencsésen megmenekültem, a
mit leginkább a port-bornak, sonkás vajas kenyérnek és lazacznak tu-
lajdonirok.

A távolban már látszik egy kekes-vereses folt, mely mindinkább ki-
',domborodik és 3,kor' délután előttünk van Hel go 1 and, egy veres,
háromszegleiü . szikla, mely torony magasságnyira (63 meternyire) emelke-
-dik ki a tengerből és csak egy helyen közelithö meg. Ott horgonyt ve-
tünk és csolnakokon evezünk a szigetre. A hullámcsapás rettentö, mind-
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amellett szerencsésen értünk a partra, az alföldre (Unterland) Az alföldön
sok vendéglő és bolt van, Az al földről lépcsők vezetnek a felföldre (Ober-
land), Lakosai friesek ,és halászattal foglalkoznak. Egyik háztól a másikig
zsinegele vannak huzva és rajtok a száritás végett felaggatott halak mil-
liói függnek. A Jansen vendéglőben 'jó ellátást és szállást kapunk. Majd
körülsétáljuk a szigetet ; látjuk, hogy a kiálló szikla veres, agyagos homokkő,
melyre a tenger felszine alatt vastag kr é ta-réteg rakódott .a szigettel

. szemben levő zátony (Dűne) diluvialis képzödmény, ezen van a tengeri
fürdő. A . felföldön a. templom körül nehány burgonyaföld van, a házakon
kivül zöld gyep borítja a szigetet . A szigetnek szárazföldi flórája tehát
szegény, annál érdekesebb és gazdagabb tengeri flórája.

Az. idő ugyan szép, de hűvös. Es már is harmadszor hallatszik 'a ha-
jónak rekedt füttye ; bele ugrunk egy csolnakba, a friesek erősen evez-
nek és még idejekorán érünk a Cobrára. mely felszedi a horgonyt és haza
indu!' Mondják, hogy a naplemente Helgolandon a leggyönyörübb látvány.
Sajnálom, hogy nem láthattam.

Késő este érkeztem vissza Hamburgba. - Másnap pihentem. Sé-
tálva ráakadok egy szép emlékre, a 70/71. háboruban elhullt hamburgiak
emlékére. A legszebbek egyike, melyet Németországban láttam .. Magas
talapzaton haldokló katonák müvészi csoportja látható, a kiket egy nemtő
megkoszoruz. Megható hűséggel van ábrázolva a haldokló huszár és lova.
A franczia hábürut feltűntető szobrokat, valamint Bismarck és Moltke
szobrait Németország minden valamire való helységeben láthatni.

Elátogattam Altonába is, melylyel Hamburg egy várüst képez (még
több más elővárossal is), bár politikailag külön van válva, Altona ugyanis
már porosz terűlet. Elövarosaival Hamburg már a, 600 ezer laküst köze-
liti meg, egymagában a 400 ezret.

• Vasárnapon, jun. 7-én, Berlin felé veszem utam.

Ismét a lüneburgi avaron visz az ut; de nemsokára a már termé-
kenyebb, változatosabb Altmarkban vagyunk; átlépjük Stendaltól nem
messzíre az Elbát, Rathenow mellett a Hávelt és mintegy 7 óra alatt az
egységes német birodalom fövárosáhan, a porosz király és német császár
székvárosában, Ber 1 i n ben; a világvárosban vagyunk.

Berlin más fél milI i ó lakosaival nemcsak lakosszám szerint jut
Europa városai közt 3-ik helyre, de ipar és kereskedelem tekintetében sem
marad hátrább: tudományos és müvészeti gyűjteményei pedig szintén mél-
tók nagyságához s ezen arányban is fejlődnek. Pedig ha meggondoljuk,
hügy ez a világváros mintegy másfél század alatt fejlődött város-óriássá
a Spree mocsaraiból, bámulnunk kell a porosz királyok, a porosz nép
életrevaló munkásságát.

Egészben véve rendezett, szépen épűlt .város, kimagasló középületei-
nek száma nagy; de oly szép épületei mint Bécsnek, nincsenek. Szépek
a müipár-muzeum, a néprajzi-muzeum, a Vilmos-utcza, Frigyes-utcza, a
Lipcse~-utcz~, a Hársfák alatti utcza, ennek folytatása : a császári paloták,
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muzeumok és egyetem' környéke, továbbá a Király-utcza. Legnagyobbszerü ,
épülete B'erlinnek a most épülö parlament lesz.

Berlinnek is meg van az a világvárosias tulajdonsága, hogy este
még élénkebb, mint nappai,sőt a kereskedések is nyitvák késő estig. A
Frigyes-utczán hangosan árulgatnak élelmiszert, játékszert. A Caffé BauersrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lz-ker még egészen meg van tömve; ide magyar lapok is (Egyetértés,
Pest! Hírlap) járnak és gyakran lehet itt magyarokkal talá1kozni .

. Csak' éjfél után kezd csendesedni a város.
Berlinnek ez időben legnagyobb kiállitása volt. a nem zet k ö z i

m ü v ész et i ki áll i tá s (képkiállitás), melyet a berlini művészek egye-·
sülete rendezett. Az épület a kiállitasi parkban volt. A főbejáratot a részt-
vevő államok czimerei és lobogói diszitették. A közepén volt a német birodalmi
czimer és szin, e mellett k ö z vet 1 en li l job b rak öve tk ezt ek M a -
gyarország czimere és szinei, utána Ausztria jelvényei. A ves-
tibulumban és a mellette levő csarnokokban sz o bor m ü v ek. voltak
kiállitva ; Magyarországot Strobl és Róna 'egy-egy müvel képviselték. Az
első képterem a császárterem, benne a bécsi Angeli és a berlini Werner-
nek a Hohenzollern ház tagjait ábrázoló képei voltak láthatók. Altalánosan
tetszett Wernernek azon kisehb képe;. mely Frigyes trónörököst ábrázolja.
amint egy vitéz franczia generalis tetemére koszozut tesz. A hős ellensé-
gében is tiszteli a hőst! I. Vilmos császár a pot he o sis á ri (KelIer Fer-
dinándtól) is Frigyes trónörökös a legszembetünőbb, legtetszetősb alak; a
férfi erő, férfi szépség ideálja.

A császárteremből mindjárt a mag y art ere m beér nk. A képek
nagy része a magyar nép éle tsa j á t s ágait rnuíatja. Ilyenek : Agg-
házy vásári jelenete, falusi pletykája; Bihari Sándortól: a falu rossza, a
biró előtt;' Csók István szénaaratása, Déri Kálmántól: sarokbaszoritva,
Ebner L.-tól: az aratók hazatérése; Herzl K. győzője, Koroknyai javítha-
tatlan-ja, Munkácsy genreképe (csárdabeli jelenet), Roskovicz 1. édes fa-
latja" stb. stb. Egy német atyafi azt a megjegyzést tette mellettem : Látni,
hogy Magyarországon vagyunk, itt sok a bor és tört palaczk. Nekem is.
feltünt, hogy magyar müvészeink nagyobb történeti képekkel, avagy na-
gyobb tájképekkel nem léptek fel (Spányi e nembeli gyönyörű kisebb ké-
peit, továbbá Tölgyessy, Telepy, Mészöly-ét és még egyet-kettőt kivéve.)
A Magas- Tátra, az erdélyi havasok nem nagyon lelkesitik müvészeinket.
Csak Molnár I.-nek van egy képe a Tátráhöl : a hal ast Ó, A 1eng y e-
l e kte r m ébe n pedig 4-5 magas-tátrai tájképet találtam. Sok
a szép arczkép, ilyen Munkacsy •portrait- -je, egy boudoirjában időző asz-
szony. Benezurtol Andrássy-Kaunitz grófnő; Horovitztól Radziwill her-
czegnö és Gröben grófné s mások. Altalánosan tetszett Margitay Tihamér
-rn é z e s het eb czimü képe; Pállik B. birkai is feltűntek; kedves kép
Pap Henrik műve : okt. l-én. Spányi tájképeit nagyon sokan nézték. A
Krisztus 'urunk sírjan busuló asszonyok Feszty Árpádtól figyelmet keltének.
A metszetek közt van Andrássy Gyula gróf, Tisza Kálmán, Trefort A.
arczképe. Említendő végre Lechner és Pártos, meg Steindl épitö müvészek
tervei, rajzai. Valamennyi kép kisebb, vagy középméretü. Anémet birálök
nagyon. elísmerőlegnyilatkoztak a magyar teremről.

Jól esett nekem az a figyelem, hogy Magyarországot annyira előtérbe.
Magyar 'I'an Ibó k épz ő • • 26
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allítotrák. Különben szarnos esetben volt alkalmam tapasztalni, hogy a
poroszok a legnagyobb tisztelettel viseltetnek Magyarország iránt. Imponál
nekik az egységes, erős állam; nem is bántják már pángermán törekvé-
seikkel Magyarországot: sőt a szlávok elleni nagy harczban Magyar-
országra számitanak leginkább. Csak egyes rosszul értesült tanítók, taná-
rok hiszik még, hogy nálunk a ném-teket elnyomják. Azok alig adtak
nekem hitelt, mikor liberalis nemzetiségi törvényünket nekik megmagyaráz-
tam; zokon esett, mikor odamondtam nekik: Min é m e tsz á r m a z á -

suak Magyarországot a 600-700 é v alatt annyira In eg-
szerettük, hogy a mi számunkra a nagy világon e k i v ü l
nincsen hely! .

Ugyancsak a kiállítási parkban van az Urá ni a is, a mely páratlan
intézet a maga nemében. Czélja a ter m ész et tud o mán y o k n é p-
sze r üte r jes z t é s e Áll a) physikai, b) mikroskopiai, c) továbbá csil-
lagvizsgáló intézetből és d) eladó eszközök gyüjteményéből. Belépti
dij mellett látogatható. Minden eszköz mellett nehány rövid mondatbaa annak
használati módja van elmondva ugy, hogy egy 10 éves gyerek is és bárki,
ki sohasem látott még physikai eszközt, a legérdekesebb kisérleteket vé-
gezheti; egy másik czédulán rövid magyarázat van. Éppen ugy végezhe-
tők a vegyi és mikroskopiai kisérletek is. Itt a villamos vasutat. futtatjak,
ott a spectrumba nézegetnek, a inikroskop csodáival ösmerkednek meg.
Nagyon meglepett az eszközök k ö n n y ü használhatósága.
Könnyen használhatok és ennélfogva lassabb an kopnak. Ilyenek kellenek
az iskolákba is, hogy a tanulók számára folyton hozzáférhetők és ne csak
az üvegszekrény számára valók legyenek. A csillagvizsgáló intézetben az
ó r i á sir ef rak tor részeit, kezelését magyarázzák. Hetenként egyszer,
este 10 órakor astronomiai este van a nagy refraktornál. Én nem voltam
szerenesés Berlinben égi csillagot láthatni, mert 10 napig szakadt az eső.

Érdekelt az Urániaban a «tudományos szinház» is. Egy előadáson,
a melyet Bergmann tanár tartott «a nap gye r tn eke i r öl» jelen vol-

. tam. Külön belépti dij mellett szinpadszerü terembe léptünk; a szinpad
elötti emelvényen az előadó tanár foglalt helyet i a terem ekkor elsőtétüit,
és a tanár megkezdte előadását, köz ben pedig a szükséghez képest a
rendelkezésére álló gép eze t tel asz i n pad o nal e g kit ünő b b

. sze m 1 éle tik é P eke t m uta t t a. Az Uránia ismertetésén
kezdte. majd a földről mint égi testről beszélt, végül áttért a holdra. Ez
az első jelenet. A második jelenetben a napról, a harmadikban, negye-
digben a bolygókról szelott. Az előadó egyszerüen, népszerüen, olykor-
olykor erőltetett, kellemetlen pathoszszal beszélt, de az előadottnak rög-
töni, nagyszerü illusztrálása, p. o: a holdbeli . tájkép, a Mars-felülete
mindenkit meglepett.

Egy más alkalommal este érdekes telep hon . kisérletet tettünk .. Az
Urániában szórul-szóra hallottam a berlini udvari operaházbeli előadást,
csakhogy nem a közvetlenség szépségével. A phonograph ugyanakkor va-
lamely hazafias német költeményt szavalt érthetően; elektrikus zongorán is
játszottak nékünk. Nevezetes hogy ez az intézet részvénytársaság müve.
A belépti dijak nem nagyok. .

De hát a látnivaló nak Berlinben kifogyhatatlan mennyisége van. Menj
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a müipar-muzeumba. és az iparczik kek stiljet tanulmanyozhatod hó-
napokon át, nézd meg a néprajzi-muzeumot és ismét a tanulmányi tár-
gyak beláthatatlan mennyisége előtted! Ottlétemkor egy gimnáziumi tanár
növendékeivel a hires Schliemann gyűjteményt nézte és ismertette. Ez a
kiásott trójai világ szerfölött tanulságos, mert kitűnően van rendezve. És
itt ujra azon megjegyzést kell tennem, hogya mit a n í t ó kép z ő int é-
zeteink történeti eszközökkel vannak legroszabbul
ell á tv a. Mintha a történethez a szemléltető eszközök kevésbbé kel-
lenének! .

Időztem a kir. múzeumokban, az ó-, uj muzeumban, a fegyvertár-
ban, a nemzeti képtárban, és feltárult ellötern a művészetek tör t éne ti
fej 1 ö d é se. A fegyvertár nagy, és rendkivül érdekes. Soká néztem a
fontos csatatereknek domborul képeit. Igy p. o. a ksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö n ig r atz i c sat á t

egy tágas szoba-nagyságu domboru térképen láthatni, rajta vannak a-hely-
ségek, erdő, patakok, a mi katonáink, az ellenség. .'

Egy délelőtt történt, hogy az épen katonaszemléről hazatérő német
császárt láttam. Bátorságot és tetterőt fejez ki arcza; de arcz szinne sápadt,
sárgás. Mozdulatlanul, komolyan űl lován; most nevetve fordul amellette
lovagoló (állitólag) meiningeni herczeghez; mögötte kisérete, katonazene,
és - az elmaradhatatlan publikum. •

Igy eltelt 7 nap, a 8· ik napon, egy hétfön reggel, a Fr igye s - •
utc zab eli kir. tan í t ó kép z ő megtekintésére indultam Die s te 1'-

w eg ne k, a rettenthetetlen pedagógiai harczosnak intézete az, bár helyi-
sége más. Jelenleai igazgatója P a a sch e Vilmos. Azt hivém, hogy mint
másutt, itt is minden akadály nélkül fogok hospitalhatni ; de Paasche
igazgató sajnálattal jelentette ki, hogy a hospitálást nem engedheti meg
porosz miniszteri engedély nélkül. A közoktatási miniszteriumban dr. Schner-
der, val. titkos kormány tanácsos, kinél audientiát vettem, előzékenyen tu-
datja velem, hogy az osztrák és magyar követség eszközli ki az engedélyt.
A követségben csakugyan megigérték, hogy 1- 2 nap alatt megkapom
az engedélyt. Ha itt Berlinben nem is vehetem már hasznát, legalább
Weissenfelsben, a hová készültem. megnyitja számomra az intézetet, gondo-
lám. Különben Paasche is tudtomra adta, hogy tanítás után megnézhetem in-
tézetét. Meg is tettem. Az intézetnek jelerrleg a 3 évfolyamban mintegy
100 növendéke van; internátusra van berendezve, csak 20 növendék lakik
künn. Elökészitö iskoláját a szintén 3 évfolyamu praparandia teszi, ebbe
pedig nagyrészt az intézet gvakorlóískolájából (9 évfolyamu iskola), részben
pedig más intézetekből felvételi vizsgálat alapján lépnek a növendékek. A
3 éves tanítóképzöi tanfolyam után elbocsátá vizsgálatot tesznek, mely
őket ideiglenes állomásra képesiti ; végleges képesítést ad a tanitóképesitő •
vizsgálat, mely 2-5 gyakorlati év után tehető. A berlini képző
gyak o r 1at i 'e lők ész i t é s é t megirta dr. Malnai Mihály a, Magyar
Tanitóképzö 1890. évfolyam ának februári füzetében «A gyakorló tanítás
Berlinben. czimmel. Ezért a leirás helyett tisztelt olvasóirnat ezen czikk-
hez utasítom. .

Kedden Potsdamban voltam. ,Oda ki kellett mennem, mert egy koe-
penleki (helység Berlin közelében) tanítóképzöi kartárs, kivél tavaly nyá-
ron a C sor b a i- t ó n á 1 találkoztam, azt mondta a Csorbai tó vidékére:

26';;
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«Ez majdnem olyan szép, mint Potsdam vidéke."srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJunius 16-Ka, kedd napja
volt, ép olyan szürke, borus, mint-a többi berlini napon. Megnéztem a
babelsbergi várlakot, áthajókáztunk a Griebnitzi tavon, aHavelen, Pots-
damba ebéd idején értünk. Délután Sanssouciba siettünk, majd az Uj-
Palota felé, onnan a wildparki-vasuti állomásra és ismét haza.

És most még jobbaricsodálkozoma koepenicki kartárs izlésén, a
kivel a fentebbi szavakat csak az ismert német nemzeti chauvinismus
mondathatta !

A Griebnitzi tavacska nem külömb, mint bármely alföldi tócsánk,
szélein sás nö, sekély, iszapos, de hosszu. Széppé teszi az, hogy partjait
egy oldalról erdő, más oldalról csinos villák, parkszerü kertek diszítik. A
vidék dombos, erdős, vizei a lusta Hável, nehány mallékfolyó és tócsák.
Potsdam egyszerü, régi város 50 ezer 'Iakossal, de valóban .szép a sans-
soucí kastély és parkja. A kastély király-szobái gyöngyei a ro coco stilnek.
Fényesen tanuskodnak arról, hogy nagy Frigyes nemcsak nagy katona,
nagy uralkodó, de a legfinomabb izlésü ember is volt.

A sok emlék" köztük a flóta is, a Voltaire szoba, a történelmi érde-
kességümalom, engem nagyon érdekeltek. Az Uj-Palotában épen őfelsége,
a nemet császár, időzött. Az egész tájkép az esős. időben kedves, mélabus
hatást tett. rám, de egyáltalában nem is hasonlítható össze fen ség e s
Tátránkkal.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKr a usz Sá ndo r .

(F oly tat juk. )

.
IR O D 'ALKJIHGFEDCBALOM .

Könyvismertetés.
Mezéi gazdaság- és kertészettan. 3-ik, jr.vitott kiadás. Készitette H. Kiss Ká lmá n tk.Jg.

Midőn e könyvet kezembe vevém, először is az tünt fel, hogy
«bővitett kiadás» ,. mert elődje 132 oldalra terjed, mig ezen kiadásnak
287 oldal kelle, És daczára annak, hogy e 287 oldalra terjedő tartalom
megijesztett, mégis örültem, hogy legalább javitott tartalommal kapom
ketembe a régit; mely bizony csak azért volt használható, mert semmi-
féle más, 'a tanítóképző intézeti tantervnek csak -rartalomjegysékével-
is megfelelő munka nem áll rendelkezésre.

A könyv terjedelméhez képest, amint azt kézhez vettem, iparked-
tam részletes tanmenetemet az egész évre elkésziteni, hogy rendén le-
gyen szénám az év minden órájára.

A képzőintézeti gazdasági oktatás elméleti részére a tantervben
heti 2 óra levén megállapitva, a IO hó 40 hetére 80 óra esik. A sztine-
tek s vizsgák leszámitásaval marad 72 óra, S ez óraszám helyességét sok évi
tapasztalat is igazolja. Ha már most az ismétlésekre minden hó óra-
számából egyet, vagy is az egészből 14%-ot levon ok, marad a könyv
tan~nyagának feldolgozására, ,62 óra: Igen, de a vizsgálatokat megelő-.

* Ez isme~tetés közlése tér szüke miatt késett. . Szerk,



zőleg egy hónapot ismétlésekkel kell töltenünk, mi 7 órát tesz, s igy
a 62 óra 55-re olvad le. Jut tehát minden tanítási órára jó bő öt ol-
dal. .Nem mondórn hogy lehet-e, hanem kérdem a szerzőtő], képes-t. ő
minden uj leczke-órára 5- 5 oldalnyi anyagot feldolgozni és kikérdezni,
képesek-e az ő növendékei minden órára legalább is 5- 5 oldalt meg-
tanulni anélkül,hogy egyéb tanulói kötelességöket teljesitétlenül hagyják?

Most pedig nézzük a tananyagot! A mezőgazdasággal 50 oldalon
foglalko%ik, a mezőgazdasági állattenyésztésnek (a sertés és. baromfi
tenyésztést is ide értve) 52 oldalt szentel; méhtenyésztésre 20, selyem-
tenyésztésre (eperfa-tenyésztéssel) 16, gazdaságrendezésre 7, konyha-
kertészerre 13, gyümölcsfatenyésztés és gyümölcs értékitésének tanára'
47, szólőrnivelésreés borászatra 77, gazdasági fatenyésztésre 5 oldal jut.

Lehetetlenség, hogy fel ne tűnjék ama aránytalanság, melylyel az
egész mezőgazdaság mögötte marad terjedelemre a mezőgazdasági állat-
teny~sztésnek;' vagy szerző ezt fontosabbnak tartja amannál ? - Kissé
sok a méhtenyésztésre fölvett 20 oldal is. Sok. a mennyit akár a
gyümölcstenyésztéssel, különösen pedig a szőlömiveléssel foglalkozik.
Nincsenek tehát az egyes gazdasági ágak fontosságuk szerinti arányban
képviselve.' Ez a fő hiba.

Fölosztására nézve helytelennek kell jeleznem azt, hogy a gazda-
ságrendezés a selyemhernyó-tenyésztés és a konyhakertészet közé van
osztva, hogy az eperfatenyésztés, valamint a gazdasági fatenyésztés nem.
a gyümölcsfa-tenyésatéssel összefüggőleg és ezt követőleg van
tárgyalva; a «bogyós gyümölcsűeknek- a konyhakerti vetemények közé

sorolása pedig részben hiba. •
A tananyag feldolgozása a legkülömbözőbb benyomást gyakorolja.

Az elŐZD kiadásokhoz képest legke-vesebbet változott a mezei gazda-
ságtan, de legkevésbé is szorult változásra. Azomban mindjárt a 9 .

. oldalon az 5. §. utolsóelőtti bekezdésében azt mondja: Legtüzetesebb
segélyt az alagcsövezés nyujtaría, de ehez mérnöki segély, holdankint
50-60 frtba kerülő cserépcsővek és oly földmunka <é s p é n z k ölt ség.
(és?) kellene, ami egyátalán <nem fizeti ki magát minálunk.» Ily dolo
got .tankönyvbe irni nem szabad; nem szabad, mert nem igaz, s mert
ha igaz volna, miért tölte nők az időt czéltalannak nyilvánitott dolgok-
kal, midőn ugy se győzzük a munkát?

A dohány termelés ismertetésénél figyelmen kivül hagyja a szerző
az. 1887. XLIV. t. czikk rendelkezéseit, mi igen lényeges hiány. .

Az összes mezőgazdasági terményekről följegyezte szerző, hogy
hány 0/O viz, hamu, nyers protein, nyers rost, nitrogén mentes anyag
és hánysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% nyers zsir képezi alkotó részeiket; továbbá, hogy az egyes
termények hány % emészthető fehérjét, szénhydrátot és zsirt tartalmaz-
nak, s igy levonja, hogy milyen az egyes termények táparánya. Nem
mondorn hogy helytelenül tette ezt, de ha már tette, a helyett, hogy
a könyv használhatóságát 'rontsa vele, a mezőgazdasági termények
valamennyiének ismertetése után egy lapra tova tos an összegezhette
volna számait, melyek igy összehasonlitasra is alkalmasakká tettek
volna a nélkül, hogy a tanulót lépten nyomon zavarják.

A zt már megmondo~tam, hogya gazdasági állattenyésztéssel
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tulság os terjedelemben foglalkozik a szerzo. Tőlünk e rész nem érde-,
mel ugyan ekkora figyelmet, mert külömben lapról lapra kellene a ki-
fogások hosszu sorát ide iktatnunk. Tulságos sok e (IV.) szakaszban a
szó; de sok oly dolog is van fölemlitve, ami messze tulhaladja a tanító-
képzők gazdasági oktatásának czélját.

Az ismertetés alatt levő könyv egy része sem érdemli meg annyira
• a «javitott s jelzőt, mint a méhtenyésztésről szoló. De azért e részre
vonatkozólag sem mondhatjuk azt, hogy teljesen <jó., Mert p. a lO6

oldalon azt állit ja szerző, hogy az anya-méh, a királyné, megtermékenyü-
lés végett «többször ismétli, akirepülést, s cha a megtermékenyülés
végbement, az anya annak biztos jelével tér vissza,» Az első állítás
helytelen, me: t csak egy «nász-kirándulást> tart az anya; a második
állitásra nézve pedig engedje meg szerző kérdenem: mi ez? - A
peterakásról is igen hibásan ir szerző ; épen igy, hogy a fiatal méhek
testük melegevel (l) keltik ki a petéket. Hogy szerző maga nem foglal-
kozot méhtenyésztésseI, azt azon állitásával is igazolja, mintha a méhek
a viaszt mézből «és virágporból- készitenék, vagy hogy ők magok is
táplálkoznának virágporraL Van e részben még sok és jelentékeny hiba
a javítás és javulás daczára is.

Legcsekélyebb fogyatkozás a selyemhernyó tenyésztés leirásá-
ban van.

A gazdaságrendezés czimü szakasz alatt, mely lényegében jól van
készítve, a kihagyhatók helyett rövid, gyakorlati utasitások lehetnének
felsorolva,

Fontosságra nézve a leglényegesebb rész, a kertészettan, követ-
kezik most. Irodalmunk e téren meglehetősen fejlett; számos oly
gyakorlati könyv áll rendelkezésre, mely e tekintetben mindenkit kielé-
gíthet. S ha könyvünk e részének megbirálásában kissé több igénynyel
lépünk szerző elé, tulajdonítsa ezt annak.

Igy a konyhakerti részben említi meg a czukorrépa termelés módját,
pedig a' mezőgazdasági részben is hiába kerestük azt. A sárga-dinnye
termeléséről azt mondja szerző: Midőn 3-4 levelet hajtott, megherél-
jük a hajlás végét, hogy mellékágakat ere sz sze n, melyek gyümölcsö-
zésre inkább hajlandók; - de nem mondja meg, miből áll a «heréléss ;
a gyümölcsözésre nagyobb hajlandóság pedig nem a herélésben, hanem
az ennek alkalmazása folytán megszaporodott indák számában leli
magyarázatát.

A faiskola mellékutait 112m-re veszi szerző, de a fák távolságát
is e számmal jelöli, tehát akkor mindenütt ut van A hasitékba .>oltás-
ról" igy szól: az ék k üls ő h é j a fz alany héjaval szineIjen, háncsaik
összeérjenek s az alsó szem be' elé essék. Ezt még alig állitotta valaki.
A klllömböző nemesítési módok alkalmazásával ejtett sebek hegedése
és az alany nemes galy összenövése hogy «különböző időben> történnék,
állit ja szerző, Ha az általa mondani akart e különböző idő tar tam oLKJIHGFEDCBAt»

el is fogadjuk, lehetetlen elhallgatnunk, hogy az általa fölvett sorrendet
egészében - tankönyv be valónak nem tartjuk. •

Midőn szerző ·a sebtapaszokról beszél, azt hihetnők, hogy sebtapasz-
gyárosoknak írt, annyiféle reczipével szolgál; ez eljárást legalább is
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gyakorlatia tl annak kell neveznem. A ház i kertben tenyésztett gyümölcs-
fák körül a eszeszfőzésre alkalmas szilvafa s (sic l) ép oly fontos szerepű,
mint a téli almafa: t. i. szerző szerint mindegyikből az összes fák IQO/o-át
kell ültetnünk. Azon állitás, mintha a természettől gyenge hajtású
alanyok ezen s aj á t s á gu kat a beléjök ojtott nemes «részre. is á t-
vin n é k, a növény életmüködése helytelenűl ismerésén alapszik.

Mielőtt a gyümölcs értékesitéséről irtakról szólanék, meg kell még
említenem, hogya 33. §. utan a gyüm. fák betegségei- és ellenségeiről
kellett volna irónak szólania ; én is most foglalkozom e fejezettel. A
fa sárgaságáról azt mondja szerző: «ha a sárgaság c s a ksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII gy an
vas-hiányból származik, - mert származha+ik t á P anyag i viz bős é g
(?) miatt is - ..... >

'A gyümölcs-«öb eltartására ajánlott jégverem szekrényeivel együtt
milliomos tanítóknak való. Nem kevesebb mint 13 féle aszalási módot
ismerhetünk meg szerző segélyével. Egy a többi közül: ..... A ként
egyszerüen meggyujtják a cserény alatt... hogy annak f üst j e át-

járhassa. - A kénezőt pedig mergezés miatt elcsuk(hat)ják. - A lek-
várfözési módok egyike pedig: az üstöt jó belől zsirral, szalonna bőrrel
kissé megkenni ; (ugyanezt kivánja a szeszfőzésről szóló utasitásaiban
is, valamint a bor virágosodása ellen is hasonló óvszert ismer) s ha a
lekvárt edénybe öntjuk : addig kell rázogatnunk, mig a lekvár közt
Ié g üre s (1) tér nem marad. Azt hiszem, nem gyakorlati gondolat -
még a fillokszér a-pusztitás mellett sem - magyar ernberrel aJma- vagy
ribizkebort készittetni. De ha már ilyenre adrránk fejünket, nem hiszem,
hogy abban is követnők szerzőt, hogya vízzel higítandó ribizke-Ié
minden literjéhez 1/4 kg. czukrot vegyünk, mert ilyen áron valóságos
bort is ihat unk.

A szeszfőzésről szólván, a főzést szerző addig tartja folytatandónak
mig a lefolyó szesz a gyufa lángjától lángra lobban .. Mily primitiv meg-
határozás ez oly műben, mely leendő néptanítók számára iratott! -
S midőn szerző ~egengedi, hogya pálinkába kozmás olajok kerülhetnek.
a tisztálást (rectifikalást) elhagyhatónak mondja, ha egy hl. czefrénez
r 5-20 1. tisztitott, erős szeszt öntünk. Köszönjük az ily tanácsot l Ez
eljárás nem biztosít a kozma ellen, nem enged tiszta gyümölcspálinká-
hoz jutnunk s nagyon drágavá teszi a pálinkát, mert hisz csak a nagy
adóval terhelt szeszthasználhatjuk s azt mégegyszer meg kell adóznunk.
A pálinka szesztartalmanak meghatározasára adott utasitás azon föltevésre
jogosit, hogy szerzö a Salleron-féle szeszmérőt nem imeri. Szerző taní-

tásával szemben lehet értéke ama kijelentésnek. hogya szeszfőzést jobb
a gyakorlatilag ezzel foglalkozökról tanulni.

Most pedig a' szőlőmivelésre térhetünk.

Megtörténhetik bármely íróval, hogy hibáz. A tankönyvekben a
hibáknak nem volna szabad elofordulni. Az oly tankönyv pedig, mely-
ben a hibák halmaza fordul elő s a mellett oly terjedelmű, hogy a
javításokra idő sem jut, éppen káros hatásu. Mit fog az a növendék a
tanárnak a tankönyv megválasztásánál követett lelkiismeretlenségéről
mondani, ki minden órán kap figyelmeztetést arra, hogy a napi lccz-
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kéből a szerző valamit hibásan irt? Valóban zavarban vag y uuk ily gorl-
dolatra.

Azt mondja a szerző, hogy a szőlő ugarhajtása 3-ik rügye fölötti
«minden rügyön még 2-3 fartyuhajtás van. Szép bokor 1

A szőlőlevél szedi fel «a levegőben levő tápanyag-ok-at és vál-
toztatja olyanokká, a melyek a szőlőszemnek legértékesebb anyagait
képezik> - szerző szerint. Ugyancsak szerinte a kacs (1 Szerk.) a bütyök-
ről csak akkor hiányzik, c ha helyei te fürt van» s a szőlőmagot. mint
a szölőnövény termeszeres szaporítási szervét, egy század óta nem hasz-
nálják; de rá ali g havisza nem fognak térni s , már t. i. hogy a
fillokszéra ne bánthassa. Ily mondás meg: higitott kénsavval főzve a
keményitőt is dextrinné lehet változtatni, éppen a szőlőmivelésről szól.
A szőlő belsejét alkotó hólyagocskákat a méh sejtjeihez való hasonló-
ságuk miatt nevezzük sejteknek - szerző szerint. ki azután ugy leírja
a sejtet, mintha tanulói eddig sem növény tant, de még gazdaságtant
sem tanultak volna, hanem. ezt most a sz őlőmiveléssel kezdenék. -.A
plasmaról igy ir: ... szürkés sem m i n em ü fes t ő anyag o t nem
tartalmaz és magán át nem ereszt ... a fe s tet tol dat o k o nkivül .•..
képes felszivni stb; a trágyázásról meg: Hae z igy áll: akkort a: l á n
czélszerü volna istálló trágya helyett konczentr alt trágyát használni r ! ...
Egy kat. hold szőlőre 8-IZ mmázsa oltatlan mesz és 1000-1200
mmázsa marga. szükséges ... csak legyen aki meghordja. A 231. ol-
dalon In alatt elmondottak is könyvünkbe valók? De nem folytatom
tovább, mert e fejezetben annyi hibát találok, hogya hozza nem értőre
nézve azt tanulni több veszély lyel, mint haszonnal járónak kell nyilvá-
nitanom.

Csakis a körülményekkel számot nem vetés képes annyiféle dolog-
gal oly bőven foglalkozni, mint szerző teszi E sorok irója 2 havi
szőlőszeti tanfolyamon volt, de a szőlőmivelés tisztan elméleti részéből
ott nem hallott annyit, amennyit szerző művében leirt.

Most pedig tekintsük könyvünket, mint tanulási eszközt, érthető-
ség e, világossága szempontjából, mert a tankönyvnek e tekintetben is
kifogástalannak kell lennie.

Mindenek előtt megjegyzem, hogy az- előző, nem javitott kiadás
ennél sokkal jobb.
. Nézzünk egy pár mondatot : Szoktak a kertek javitására különö
sen a külföldről honositott (s legkivált disznövények tenyésztése czéljá-
ból) . egészen sajátszerü földnemeket is állitani elő. (147. old. utolsó
bekezdés) ... Nyers termésre csirázott magot ültetnek ki almavirágoiás-.
kor; eczetbe való ugorkául, Sz. Iván. nap táján (r 56. old.) Szemze-
tekkel való nemesités (172. old. 5.) .Ha a szél az oltványt eltörné
is, csak a vad fog eltömi (U. o.). A termő rügyek adják a termést:
czélszerü a \ ényigéket téli re elfedni (210.) A levél m. e. a szölő tüdeje,
a hajtások mellékszerve s mindig csak a hajtásokon ül. (U. o.) Füg-
gélyes alaku (217.) A hegyek teteje felé is sűrűbben lehet és kell is
ültetni r 5 cm nyire (24I. old.) A fentebb már előadott okoknál fogva
csak a íejmetszést tartván legolcsóbb és legajánlhatóbbnak, mellőzve.
a fejmetszéstől elütő másféle metszés után következő munkalatokat, a
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íejmetszést köve'tö nyári munkákat soroljuk elő. (245.) Ezek a talaj
nedvességét előmozditják. (247) Orvossága az, h~'gy az ily szőlőt nem kell
szaporítani. (248) A leveleket pedig megmarván(már t. i. a fillokszéra)
azon gubacsok támadnak s ezekbe rakja petéit, (249) A bor alkoto
részei .... ' c) kivonatanyagok. miket akkor kaphatnak meg, ha a mus-
tot vizfürdőn addig főzzük mig sulyából nem veszit (257). stb. stb.

Iró nyelvezetének jellemzésére ide iktat juk : kitólhassa magát, zö l-"
dére vetni, megsértessenek, paradicsomalma, kacs, elültetendett, lékvárba
bele, kemenczébe betenni, a must zavarogni kezd, átizzadjék. stb.

A kőnyv kiállitásat sem tartjuk szerencsésnek. Több száz sajtó-
hiba van benne. Az illusztrácziónak ritkán vehetjük hasznát. Igen kü-
lönös volna p. a kukoriczát a 25. a konyhakerti terményeket az 56.,
a sertést a 46. ábráról szemléltetni; Göndöcs-féle átmeneti kaptár az
50. ábrára van irva, de a 49·re van rajzolva ; nevetséges. a 34. vagy
35. ábra; teljesen ciéltalan az 55. vagy 11. ábra; a papir rossz', a nyo-.
más kissé apró.

Nagyon kivánatos, hogy tetemesen szükített es megjavított kia-
dásban találkozzunk vele a jövőben l

Baja.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANa gel Sá ndo rLKJIHGFEDCBA

EGYESŰLETI ÉLET.

ÉrtesítésRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y e s ü le t i é le tü n k k ö r é b ő ! .

G r ó f C s á k y A lb in minisater l e v e le . Azon szornoru alka- .
lommal, hogy mindnyájunk által mély tisztelettel és benső ragaszko-
dással körül vett vezérünk, gr, .Csáky Albin, elveszitette forrón szere-
tett fiát, gr. C s á k y Ist v á n országgyülési képviselőt, egyesületünk
is kifejezte egy feliratban mély részvétét és az Istentől enyhülést kért
a mélyen sujtott apa fájdalmára .

.Gróf Csáky Albin megemlékezett igaz részvétünk nyilvánulásaról
és elnökünkhöz, Péterfy Sándorhoz. a következő levelet intézte: •

Nagyságos Elnök ur 1 Hálásan emlékszem vissza mély családi
.gyászomban hozzám intézett résztvevő soraira. Fogadja értök meleg
köszönetemet és kérem, fejezze ki ezt igen tisztelt megbizóinak is.

Budapest, 1892. április hó 25.
Kiváló tisztelettel

G r ó f C sá ky Albz'n .

A f iz e t é s r e n d e z é s ü g y é b e n t e t t u j a b b lé p é s . Miőta a'
vallas- és közoktatásügyi kormánynak az állami tisztviselők rangok
szerint való beosztásáról szóló javaslata köztudomásuvá lett, azóta mind
a fővárosi, mind a vidéki kartarsak közül többen kivánták, hogy az
állami tanítóképző tanárok fizetése ügyében tegyük meg az utolsó h i-
vat a l o s lépést, illetve nyujtsuk be folyamodványunkat a képviselő-o
házhoz. Ei helyén valónak tünt fel és egyáltalában nem lehetett e
lépésből szerénytelenséget, vagy a magas kormány iránti bizalmatlan-
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ságot kimagyaráini akkor, midőn a többi tanügyi egyesületek is (a
Tanítók országos bizotts"ága, az Országos középiskolai tanár-egyesület,
a Felső nép- és polgáriskolai tanítók egyesülete stb.) szintén erkölcsi
kötelességüknek tartották nem csak a míniszterium, hanem a képviselő-
ház előtt is tolmácsoini az általuk képviselt testületek óhajait. Szüksé-
gessé tette pedig e lépést az, hogya magas korrnány javaslata csak
részben elégítette ki a jogos és méltányos kivánságokat s különösen a
zene-, rajz- és tornatanárokról s a gyakorlóiskolai tanítókról mostohán
gondoskodott. V égre tekintetbe kellett ven)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi azt, hogy maga a vallás-
,és közoktatásügyi miniszter ur sem tekintette véglegesnek ejavaslatot,
hanem olyannak, a melyen a további tárgyalások folyamán még javí-
tasok fognak eszközölterni. Ezeknél fogva nagyon is okadatoltnak és
a tanítóképzés érdekében állónak látszott, hogy a nagyméltóságu val-
lás- és közoktatásügyi miniszter ur iránti rendithetien bizalmunkat és
tiszteletünket fentartva, kérelmünkkel iaz ország törvényhozó testületé-
nek' szine elé forduljunk.

Folyamodványunkat tehát elkészítettük és meg kértük küldöttségileg
Fen y v',e ss y Fer e 1} c z országgyülési képviselő urat ennek benyujtá-
sára, a ki legkészségesebben vállalkozott erre, A kép vis elő ház
ein ö k e a j uni u s 22-é n tar tot t ü 1é sen jel e n tet t ebe a
kép vis elő ház nak fol y a mod v á n yu n kat, ame 1y elő 1 e-
g est á r gyal á s v é ge t tap. é n z ügy i biz ott s 'á g hoz u t a-
sit tat ott. Folyamoöványunk a kellő stiláris módositások és nehány
ujabb adatnak kivételével.megfelel annak, a melyet a magas kormány-
hoz nyujtottunk be. .

A - M agyar Uj s á g», Fenyvessy Ferencz urnak lapja, a junius
2·3-iki számban részletes en ismerteti folyamodványunkat és ennek be-
vezetéséül a -következőket mondja:

«A tanítóképző-intézeti tanárok egyesülete tegnap nyujtotta be
kérvényet Fenyvessy Ferencz képviselő által a képviselőházhoz az ál-
lami tanítóképző tanárok fizetésrendezése tárgyában. Ama nagy elő-
haladásban, a melyet a népiskolai oktatás s a tanítók müveltségi
szinvonalának emelkedése terén 25 év óta tapasztalunk, nagy része van
éppen az állami tanítóképző-intézeteknek s ezek tanárainak. E z ért
m é It á n y o 1juk s me 1ege n pár tol juk a t,a n í t ó kép z ő-i n-
tézeti tanárok törekvéseit'fizetésük rendezése t á r-
gyá b a n.» ,

. Fogadja Fenyvessy Ferencz képviselő ur az ügy érdekében tett
fáradoz ásáért és annak a nyilvánosság előtt való támogatásáért e helyen
is forró köszönetünk és mély hálánk kifejezését.

Vajjon lesz- esikere kér elmünknek P Mint fog itélni a törvényhozó
testület bölcsesége? Reméljünk 1 •

-------',RQPONMLKJIHGFEDCBA

A g y a k o r ló i s k o la i t a n í t ó k h e ly z e t e .

A már keztudomásra jutott fizetésjavitási tervezet nek a gyakorló-
iskolai tanítokra vonatkozó intézkedése sérelmes. Ezen tervezet világosan
mutatja, 'hogya nem régen.a testületünk által benyujtott memorándum,



mely ismételve sürgetl a rajzo, zene-, tornatanárok és gyakorlóiskolai
tanítók fizetésének rendezését, illetve felemelését, kedvezőtlen elintézést
nyert, azaz figyelembe nem vétetett.

Az állami tisztviselők fizetésének l.üszöbön álló rendezése most
már halaszthatlanná teszi, hogy testületünk még egyszer, a lehető leg-
határozottabban emelje fel szavát és jelentse ki, hogyatervezetnek a
gyakorlóiskolai tanítokra vonatkozó részét a tanítóképzésre nézve káros-
nak tartja; kérje, hogya fi zet és ren é zve agya ko rl óta nsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó k
a II. r a ng o s z t á l y b ó l a 10, rangosz tályba léptessenek elő.

Ha jelenlegi helyzetünket és a kilátásba helyezett jövendő állapoto-
kat nem csupán egyéni, de általános szempontból, a tanítóképzés szem-
pontjából vizsgáljuk, lehetetlen el nem szomorodnunk ezen, nemzeti
szempontból is nagyon forrtos és az utóbbi időben örvendetes fejlődés-
nek indult országos ügynek, a gyakorlati kiképzésnek a visszafejlódésén.

Hiszen a tanítóképző tanárok országos egyesülete igen jól tudja,
hogy a gyakorlóiskolGl a tanítóképzés sarkpontja, mely körül az egész
képzés csoportosul és a melyben a képzőintézeti oktatás értéke világos
kifejezést nyer. A kik még közülűnk ebben kételkednének, majd meg-
győződnek, ha elfogadtatik és életbelép a jelen tantervjavaslatunk, mely
szerint minden szaktanár a maga tárgyának tanítási módszerét is taní-
tani fogja és igyalapos tanulmány tárgyává teszi az elemi tanitás
inikéntjének kérdését, a szükséghez képest mintatanítást fog próbálni.
Tapasztalni fogják, hogy mint minden tudományhoz, vagy müvészethez
a világon," ugy az elemi tanításhoz és neveléshez is, és ebben különösen
egy egész osztatlan iskola vezetés éhez, még pedig a p e d a go g i a i
tudományok szinvonalán álló szakszerü vezetés éhez
és sokágu dolgainak rendben tartásához mily foku készültség és ezen
kivül még milyen kiváló tanitói tulajdonok kivántatnak, hogy e müködés
min t á ul szolgálhasson.

Ekkor ki fog tünni az is, hogyagyakorló iskolai tanítósághoz
nemcsak hogy nem elég az elemi iskolai képesítés, mert ezen állás
betöltéséhez kiváló tanitói rátermettség és az ismereteknek nagy bősége
és sokoldalúsága szükséges. •

Ha mi az elemi tanítói, okleveleinkkel helyünket meg nem álljuk,
utasítsanak bennünket magasabb foku képesitésre, vagy helyezzenek át
más müködési körbe és képezzenek igazán arravaló értelmes és lelkes
szakembereket helyettünk, de ne kivánjak, hogy a gyakorlóiskolai ta-
nító elemi képzettségét fe1ülmuló hivatást teljesitsen ; hogya tanító-
növendékek kiképzésének éppen a legjelentékenyebb része legyen a
feladata és hogy hetenkint a szakszerű előkészületen, tervek készítésén
birálaton és a jelölteknek adandó utasítások nem kicsinyelhető, sőt ala-
pos szakértelmet igénylő munkáján kivül még 30 órán át tanítson.

Ha azonban a gyakorlati tanítot te r m ész e t adt a kép ess égei
alapján sz o r gal ma s ö n mivel é s r e és kiv á 1ó arr a val ó sa ga
képessé teszik nehéz hivatásának megfelelni, ne szégyenitsék meg ön-
érzetét, (mert nem ezt érdemli), ne pir ísák meg azzal, hogy félannyi
fizetést adjanak ·neki. mint ugyanazon munkában hajszállal sem fonto-
sabb részt végző tanártársainak. Önérzet és lelkesedés nélkül jó gyakorlő-
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iskolai tanitó nem lehet senki és ha mégis volna ilyen, az a tanítőkép-
zésnek, ott a hol működik, helyrehozhatatlan kárára és teljes nyomoru-
ságára van.

Ezekről kell testületünknek az intéző köröket alaposarr informálni
és az ügy érdekében meggyőzni. •

A visszafejlődés gátja csak ezen testület lehet és hogy az legyen,
hazafias szent kötelessége. *lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a jtma n P á l.RQPONMLKJIHGFEDCBA

S n e f f J á n o s t
Legjobbjaink egyike: S 11" e f [János, losonczi áll. tképzőinrézeti

r. tanár, f. évi junius 4.-én Losonczon hosszas betegeskedés után el-
hunyt. Vele kiváló munkaerő, kitünő tanár, nemes szivü barát, gondos
családapa s a társadalomnak tevékeny munkása szállott a korai sirba.

A megboldogult' 1855. évi ápril 25.·én született, Kézdi-Vásár-
helyen, hol szülei egyszerü székely nemesek voltak, A z eleven eszü
gyermeket, ki iskolai pályáján az elsők közé tartozott, apja, anyja
papnak szánta s előbb szülóhelyén, aztán Székely- Udvarhelyen tanít-
tatta. Szegényes körülmények között, de nagy szorgalommal végezte
elhunyt barátunk a gimnáziumot s beállott theologusnak. A vidám
kedélyü ifju természetével azonban ellenkezett a r . kath. papi hivatás

.s Ő, még mielőtt pappá szentelték volna, elhagyta a theologiát és
kiment gróf, H a IIe r Jánosékhoz nevelőnek. Itt szerette meg a tanítói
pályát. Budapestre ment a polgári-iskolai tanítóképzőbe, hol a mennyi-
ség- és természettudományi tanfolyam ot elvégezte és oklevelet szerzett.
1878. augusztus 6.-án a losonczi áll. tkepző-intézet segédtanáráva ne-
veztetett ki. Később tornatanári vizsgálatot ís tett és 1886 óta ugyan-
azon tképzö intézetben mint rendes tanár tanította szaktárgyait és a
testgyakorlatot. Mint tanár pontos, rendszerető, szigoru volt ugy maga,
mint tanitványai iránt. Tárgyát lelkesedve tanította, nem fáradt bele
a szernléltetésbe, demonstrálásba, kirandulásokba ; lelkesedése, munka-

,kedve lelkesedést és munkaked vet szült a tanitványokban is, kik tisz-
telték a kiváló tanárt és szerették benne a vidám kedélyű, nemes szivü
embert, ki jót tett mindnyájokkal. - Mint kartárs, mint ember méltán
birta mindnyájunk szeretetét.

.Elsö sorban hivatásának élt, első volt előtte mindig az intézet
érdeke. Egész lélekkel' csüggött a magyar tanitóság képzésén. De
munkaerejéből és kedvéből az egyesületeknek, a társadalomnak is sok
jutott. A losoncii tüzoltó-egyesületnek, torna-egyesületnek törnames-
tere, a kaszinónak titkára, a nógrádmegyei tanitótestületnek alelnöke,
a losonczi tanítói-körnek elnöke, több községnek miniszteri iskolaláto-
gatója s a nógrádmegyei népnevelési bizottságnak tagja volt. Kitünte-
tést nem keresett sehol, soha, de a munka mindig megtalálta benne
emberét. A tollat is jól forgatta s a helyi lapban és a e Nevelés s-bentöbb
jeles czikk bizonyitotta beható szakismereteit és nemes gondolkodásmódját.

Szivós testszervezetü volt, a betegséget nem vette komolyan, Már
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•
a mult év őszén gyengélkedett, de erős lelke küzdőt t a testtel s pon:
tosan végezte teendőit, bár látszott rajta, hogy na.gy meg erőltetésébe
került. Hiába intettük, nem tudta magát megóvni s nem is akarta,
mert ez kötelességének elmulasztását kivánta volna. Végre is a k ór
győzött s az élte virágjában levő férfiut sirba temette. Kinjai elhaltak, teste
pihen; édes emlékezete nem távozik körünkből soha.Mindig látjuk, halljuk
a hű, fáradhatlan munkást, ki jó példával járt elől s magával vonzza
kartársait és tanitványait egyiránt ; mindig ellőttünk a talpig ember,
a jó barát, mintha most is éreznők szi vének melegét s hallanák vidá:m
kedélyének kedves nyilvánulásait ..... Mért is kellett oly korán elköl-
töznie ? Mért hagytad itt a drága hitvest, az édes gyermf'keket, a szüléket

és mindazokat, kik szivedhez nőttek s a kik téged olyan igazán szerettek?
Szemünk forró könye felel reá csupán ... Isten veled, aludjál csendesen ~

P. S.

. .
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1892. ápril l1-én.

T is z t e le tb e l i t a g o k :

Dr. Berzeviczy Albert, vallas- és közokt, ugyi államtitkár.
Brassai Sámuel, a kolozsvári egyetem nyug. tanára.
Gr. Csáky Albin, 'valláso és közokt, ügyi miniszter.
Dániel Márton, volt orsz. gyülési képviselő.
Firezak Gyula, ungvári görög kath. püspök.
Gyertyánffy István, a budai Paedagogium igazgatója.
Hetyey Gábor, a dévai áll. tanítóképző-intézet igazgatója,
Karsay Sándor, dunántuli ágo hitv. 'püspök.
Mayer István, czimzetes püspök.
Szász Károly, a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület püspöke.
Szathmáry György, miniszteri tanácsos.
Szvorényi József, az egri kath. fögymn, igazgatója.

A la p i t ó t a g :

Herrmann Antal.

T is z t v h . .e lö k :

Elnök: Péterfy Sándor .
• Alelnökök : Hetyey Gábor, Mócsy Antal.
Főtitkár és felelős szerkesztő: Nagy Lászlo.
Titkár: Sztankó Béla.
Pénztárnok: Komáromy Lajos.
Szerkesztő társak : Hetyey Gábor, Herrmann Antal.

V á la s z t r n á n y i t a g o k :

Dezső Lajos (Sáros patak)
Erdődi János (Kassa)
Faluvégi Albert (Zilah)
Felméri Albert (Csáktornya)
Gyertyanffy' István (Budapest)

Aranyi Antal (Igló)
Dr. Bánóczi József (Budapest)
Dr. Bartsch Samu (Baja)
Borbély Sámuel (Sz.-Keresztur)
Deák Lajos (M.-Vásárhely)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Hollós Károly (Budapest)
Hetényi Kálmán (M. -Sziget)
Kapi Gyula (Sopron) •
Kozma Ferencz (Kolozsvár)
Dr. Kovács János (Budapest)
Dr. Kiss Áron (Budapest)
Kun Alajos (Budapest)
Lázárné Kasztner Janka (Kolozsvár)
Lászlo Zsigmond (Déva)
Léderer Abrahám (Budapest)
Dr. Malnai Mihály (Budapest)
Mátray Gyula (Csurgó)
Miklós Gergely (Budapest)
Molnár László (Budapest)
Paal Ferencz (Kolozsvár)
Peres Sándor (Losoncz).
Petrovácz Józse: (Kalocsa)
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Radó Vilmos (Budapest)
Regéczy József (N.-Szombat)
Samu József (Zen ta)
Sebesztha Károly (Beszterczebánya)
Sebestyén Gyula (Budapest)
Somogyi Géza (Znió- Váralja)
Szuppán Vilmos (Budapest) _
Szathmáry György (Budapest)
Szabó József (Arad)
Szováthy Lajos (Losoncz)
Scherer Sándor (Baja)
Tóth József (Budapest)
Thuránszky Irén (Budapest)
Dr. Verédy Károly (Budapest)
Zajzon Dénes (Félegyháza)
Zirzen Janka (Budapest)

Angyal Dezső, m. kir. vinczellérképző tanár,
Budapest ._____ __ ___

Arányi Antal, tanítóképző igazg. Igló _
Amler Antal, népisk. tanító, Igló _
Babik József, r. kath. tanítóképző tanár, Eger

5. Bakos Kálmán, állami tanítóképző tanár,
Modor _

Balajthy Ilona, áll. tanítónö-képzö tanítónő,
Szabadka o" _

Balázs Endre, áll. tanítóképző tanár, Igló
Baló József, 1. ker. tanítóképző tanár Bpest,

Győri-ut 1. .__ .__
Barány Gyula, állami tanítóképző tanár,

Csurgó __ __ ___

la. Özv. Barbaró Sarolta, áll. tanítónó-képző tnő,
Szabadka __.. __ _ ___ __ .__

Dr. Bartsch Samu, áll. tanítóképző igazgató,
Baja_ _ _

Dr. Banóczi József, iZT:. tanítóképző ágazgató,
Bpest. _

Bartoniek Géza, áll. tanitónö-kép. tanár, Bpest.
VI. ker. _

Bányai Árpád, áll. tanítónő-képző tanár,
Kolozsvár _._ __ __ _ _

15. Bátory Lajos, áll. tan. kép. zenetanár, CsurgósrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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. Báthorv József, áll, tan, kép. zenetanár,
Mármaros-Sziget._ 1889.

Bathorv Endre, r. kath. képez. tanár, Szathmár 1891.
Bede Dániel, áll. felső népisk. ttó (a brassó-

megyei tanítótestület képviseletében)' __ 1892.
Bedö Dénes, áll kép. tanár, Székely-Keresztur 1889. 4

20_ Bedö Mihály, népisk. tanító Tüske. Sz. György. 1892 .
. Beér Ferencz, áll. tanítóképző zenetanár

Csáktornya _ _ 1889. 4
Belanyi Tivadar, áll. tanítókép. tanár, Pozsony 1889. 4
Belle Lászlo, áll. gyak. isk. tanító, Székely

Keresztur __o _. ._. 1889.
Bene Gyula, áll. tanítókép. zenetanár, Baja 1889.
Benedek :-:amu, gyak. isk. tanító, Kolozsvár 1889.
Benitzky Gusztáv, gyak. isk: tanító, Szepes-Igló 1892.
Beniczky Lajos, áll. tanítókép. tanár, Znió-

Váralja_. .. _
Berauer József, tanár (r. kath. tanítókép.)

Kalocsa 1889. 4
Bertha Ilona, felsőbb isk. tanítónö, Bpest. VI. 1889. 4
Berthold János áll. tanító-kép. torna tanár,

M.-Sziget__ __ .__ __ __ 1890.
Biró Gyula, áll. tanítókép. tanár, Kolozsvár 1889.
Bocskay Kristóf, gyak. isk. tanító, Baja 1889.
Bod Péter, áll. polg. leányiskolai igazgató tanító,

Nagy-Szeben. ----c o 1889. 4
Bodnár Gaspar r. kath. kép. tanár, Szathmár 189l.
Bodrogi Gyula, áll. tanítókép. tanár, M. Sziget 1890. 4
Boér Gergely, áll. ttóképzö zenetanár, Ko-

lozsvár .... .__ . . _ 1889. 4
Boga Károly s. tanfelügyelő, Déva . 1892.
Dr. Bokor József, egy. m.-tanár Bpest 189l.
Boldizsár Piroska tnőkép. tanítónö, Bpest 1889. 4
Borbély Sámuel, áll. ttókép. igazgató, Székely-

Keresztur .__ 1889. 4
Boromisza István r. kath tanitónöképzö tanár,

Kalocsa __ .... --_ _. __ __. 189l.
Brauner Alajos, elemi isk. tanitó, Hódosán 1890. 4
Buday Tekla, áll. tnöképzö tanitóhő, Pozsony 1889. 4
Buzogány Mária, gyakorlo isk. tanitönö, Bpest.

VI. ker. .-_ __ --- --- --- -.- --- --- --- 1889. 4
45. Chobodiczky Alajos, áll. tanítokép. tanár,

. Cs~;~:6:á~~d~~, -áll'--- t~Őkép- -t~ni~, --Gy-Ő~ i~~~:I !
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= ~sisz"ár ~án~:- gyakorló isk. ta~ító, --;u~all- 1 1-
pest II. ker. --- --- --- 1889. 4 4 4

Czöndör Sándor, gyak. isk. tanitó, Zilah __ 1889. 4 4
Deák Lajos tanfelügyelő. Maros-Vásárhely 1889. 4 4 4

50. Decsy Géza, áll. tanitókép. tanár, Arad 1889. 4
Dezső Lajos, áll. tanitókép. igazgató, Sáros-

patak ____o --- --- - __ -__ 1889. 4 4 1
Dömötör Géza, kisdedóvó kép. igazgató Bpest. 1892.
Ebenspanger János, ágo hitv. ttó kép. igaz-

gató, Felsö-Lövö - . 1889.
Egner Adolf, áll ttókép. zenetanár, Félegyháza 1889.

55. Erdődi János r kath. tanítókép igazgató, Kassa 1889.
Fabriczy János, ágo hit. tanítóképző tanár,

Eperjes ._. 1889. 4 4
özv. Fábián Károlyné, áll. tanitónökép, taní-

tónö, Szabadka -__ _ 1889.
Faluvégi Albert, áll. tanítókép. igazgató, Zilah 1889.
Fáy Gizella, áll. tanítönökép. tanítónő, Győr 1889.

60. Fazakas József, áll. tanítókép. tanár, Kolozsvár 1889.
Fehér Sámuel, ágo hitv. tanitókép. tanár,

Sopron --- -- -__ -____ 1889. 4 4.
Felméri Albert, áll. tanitókép. tanár, Csák-

tornya __ --- -- o _ .__ 1889. 4 4
Felméri Mózes, áll. tanítókép. rajztanár, Szé-

kely-Keresztur -- - "__ 1889. 4 4
Ferenczi János, igazgató tanító, Szeged ___ 1892.

65. Festetich Bennó gr. tanfelügvelö, Székes-
Fehérvár --_ _ __ 1890. 4

Földes Izabella felső láányiskolai tanitónö,
Bpest. VI. k. --_ __ 1892.

Fogarasi Jenő tanító, Ároktő _ __ 1892.
Gaspar János tanfelügyelő, Nagy-Enved t 1890.
Gamauf György, ágo hitv, kép. tanár, Eperjes 1890.

10. Grézló János, gyak. is. tanító, Csáktornya 1889.
Gyertyánffy István, áll. tanítókép. igazgató

Budapest ___ _ _
Győrffy Lajos, róm. kath. tanítókép. tanár,

Nagy-Szombat 1889. 4
Glünkl Ágoston, áll tanítókép. tanár, Modor 1892.
György Aladár tanugyi iró, Budapest 1892.

75. Dr. Hajnóczy R. József, kir. tanf. Lőcse 1889.
Hajtmann Pál, gyak. isk. tanító, Déva 1890.
Dr. Halassy Kálmán, áll. tanítóképző tanár,

Znióváralja __. -"'_ _ _

1889.

1889.

Magyar 'fanítóképző.
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Hajnal Adolf, közs. isk. igazg tanitó. Bpest.
Dr Hanzély Béla tanár, Budapest .--

80. Dr. Havass Gyula, kir. tanf., .Besztercze ---
Heinrich Józsa, áll. ttónökép. tanitónő, 'Györ

-Herchi János, róm kath. ttókép. tanár, Kassa
Herrmapn Antal, áll. ttókép. tanár, Budapest
Hetényi Kálmán, áll. ttókép. igazg , Manna-

ros-Sziget --
85. Hetvei Gábor, áll. ttókép. igazg., Déva - ---

Hódinka Agoston, áll. ttókép. tanár, Sárospatak
Hodossv Béla, áll. ttókép. tanár, Sárospatak
HDffmann Amália, áll. ttónőkép igazg. Sza-

badka --- - --- ----
Holló 'Sándor, áll. trókép. tanár, Léva --- ---

. 90. Hollós Károly, tanár, Bpest; VI. ker. áll. ttókép.
Holzmann Ferencz, r. kath. ttókép. tanár,

Győr --- --- -- ---
Hoós János, áll. ttókép, tanár, Déva
Horváth Fábián, áll. ttókép. tanár, Szabadka
Horváth Géza, r.kath. ttókép. tan. Kalocsa

95. Horváth József, áll. ttókép. tanár, Csurgó ---
Horváth Lászlo tan felügyelő, Segesvár --- ---
Huber Lipót, áldozár és kép- tanár, Kalocsa
Irsa Béla állttókép_ tanár, Mármaros Sziget
Jaskó Károly áll. ttókép. tanár, Sárospatak

100: Dr. Jankovich Pál orvos és kép. tanár, Szé-
kely-Keresztur _ 1889 .

. Jády József, főgymn. tanár, Papa 1889.
Józsa Károly áll. ttókép. tanár, Baja 1889
Józsa Pál, elemi isk. igazg. Kisujszállás 1890.
Jurassy Berta, áll. ttókép ttnő, Pozsony 1889.

105. Kapitány' János, áll: ttókép. tr. Sárospatak 1891.
Kapi Gyula, ágo kép. igazg. Sopron --- --- 111889.

• Dr. Karácson -Imre r. k. ttókép. igaz. Győr 1891.
Kardhordó Lászlo, áll. ttókép. gyak. isk. tr. I

Félegyháza __ __o .• ! 1889.
Dr. Kármán Mör egyet. m. tr. Budapest 1891.

_110.Karkis István, áll. ttónökép. tr. Budapest 1889.
Kápolnay József, áll. ttókép, tr. Znióváralja 1889.
Kertay Ede áll. ttókép tr. Arad 1889.
Kibédy Kajos, áll, ttókép, tr. D.éva 1889.
Király Pál, áll. ttókép. tr. Budapest 1891.

115. Dr. Kiss Áron, áll. ttókép, tr. Budapest 1889.
Dr. Koch Ferencz, áll. ttókép. tr. Kolozsvár 1889.
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Kolumbán Samu, áll. ttókép. tr. Déva .__. _
Komáromy Lajos, áll. ttókép. tr. Budapest
Dr. Kovács János, áll. ttókép, Budapest- _

120. Kováes Béla, áll. ttónökép. tr .. Kolozsvár _
Kovács Sándor, áll. ttókép. tr. Félegyháza
Kovássy Zoltán, áll. ttókép. tr. Mármaros-

Sziget_ . __ _

Kozma Ferencz, tanf. Kolozsvár _
Kozocsa Tivadar, áll. ttókép. tr. Budapest

] 25. König Gusztáv, r. k. hitoktató, Budapest _
Könyöki .Iózsefné, áll. ttónőkép. tnő. Pozsony
Kövi Imre, áll. ttókép. tr. Igló ._ _ _
Krausz Sándor, áll. ttókép. tr. Igló __ ___
Kratsmár Béla, áll. ttóképz. tanár. Modor

130. Kriek Jenő, áll. ttókép. tanár, Léva _
Kruze Ernő, áll. ttókép. tr. Mármaros-Szigét
Kuliszeky Ernő, tanf. Magyar-Ovár _
Kun Alajos, gyak. isk. tan. Budapest 1. ker.
Kutnyánszky Jenő, ttókép. tanár Znióváralja
Lakatos Sámuel, gymn. tr. Marosvásárhely

135. Lakits Vendel, községi elemi isk. igazg. Bu-
dapest __ . __ __ ___

Lányi Ernő, poJg. gyak. isk. tr. Budapest
László Zsigmond, áll. ttókép. tanár Déva
Dr. Lázár Gyula, áll. ítókép. tr. Kolozsvár
Lázárics János, áll. ttókép. tanár Déva _

140. Lengyel János, s. tanfelügyelő Deés _
Lenhardt ,Károly, áll. ttókép. igazg. Modor
Lederer Abrahám, izr. ttókép. ny. tr. Bpest
Liber Etelka, áll. ttónökép, tnő. Budapest ...
Litschauer Teréz, áll. ttónőkép. tnö. Győr.

145. Lovcsányi Gyula, áll. ttókép. tr, Budapest
Lubinszky Emilia, áll. ttónőkép. tnő. Bpest
Ludányi Béla, közs el isk. tanító, Szolnok
Macskassy Sándor, áll. ttókép. tr. Csáktornya
Major J. Gyula izr. ttókép. tr. Budapest _

150. Dr. Malnay Mihály izr. ttóképz. tr. Budapest
Mánczos József, el. isk. ttó, Vashegy ___
Margitay József, áll. ttókép, igazg. Csáktornya
Mátray Gyula, áll. ttókép. igazg. Csurgó _

155. Menich Antal, áll. ttókép. tr. Pozsony _
Dr. Mersich János, r. k. ttókép tr. Győr .. __
Mihalicska István, áll. ttókép, tr. Znióváralja
Miklós Gergely, áll. ttókép. tr. Budapest _
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Mocsári Gerő, áll. ttókép. tanár Györ
160 . Mócsy Antal, r. k. ttókép, igazg. Kalocsa _'"

Mokos Gyula, tanár Budapest o _

Molnár József, áll. ttókép. tr. Kolozsvár _
Molnár László, r. k. ttónökép. igazg. Bpest
Molnár Leontin, áll. ttónökép, tnő. Budapest

165. Nágel Sándor, áll. ttókép. tr. Baja _
Nagy Iván, áll. ttóképz. tanár Losoncz
Nagy Károly, áll. ttökép. tr. Budapest _
Sz. Nagy Károly, tr. Budapest __o __ o

Nagy Lászlo, áll. ttónőképző tanár Budapest
170 . Nagy Sándor, áll ttókép. tanár Arad _

Nemes Lajos, tanf. Sátoralja-Ujhely '_' _
Nemessányi Adél,áll. polg. isk. igazg. Ujvidék
Nendwichné Hoffmann Jolán, áll. ttónőkép.

tnö. Budapest___ __ _
Niernsee József, áll. ttókép, tr. Losoncz _

175. Nitsch József, r k. ttókép. tanár Szathmár
Nogely István, r. k. kép. igazg. Nagyvárad
Oherolly János áll. ttnókép. tr. Budapest _
Orbók Mór áll. ttnókép. tanár Pozsony ".
Orosz István ev. ref. ttókép tr. Debreczen

180 . Paal Ferencz kép. igazg. Kolozsvár _
Pákh Berta áll. f. 1. isk. Inő Budapest _
Papp Mária áll., tnökép. tnö Kolozsvár
Papp József ágo ev. ttókép. tanár Sopron
Parthay Géza Orsz. Baromfiteny. E-ig. Bpest

185. Pataky Inna áll. ttókép. tnő Győr
Pavetics Mihály áll. ttókép, tr. Budapest __o

Pazár Károly áll. ttókép. tr. Léva , __ . __
Péchy István r. k. ttókép. tr. Kalocsa _
Peres Sándor áll. ttókép. gyak. ttó Losoncz

190 . Perényi János r. k. ttókép. tr. Szathmár _
Péterfy Sándor áll. ttókép. tr. Budapest __o

Petrovácz István áll. trókép. tr. Baja __o
Petrovácz József r. k. ttókép. igazg. Kalocsa
Pilder Mária polg. 1. isk. tnő Nagy-Szeben

195. Piller György áll. ttókép. tr. Szabadka __,
Polereczky Jolán áll. ttónőkép. tnő Budapest
Pókasz Imre áll. ttkép. tr. Arad , ,
Dr. Povichil Richard áld. és tr. Kalocsa _
Putsch Tóbiás áll. ttkép. gyak. tan. Iglö . __

200 . Rácskay János áll. ttkép. tr. Znióváraljá _
Radnay Bella áll. tnőkép. tnö Budapest
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Radó Vilmos áll. tnőkép. tr ..Budapest _
Rákóczi István áll. ttókép. tr. Iglö __
Dr. Ratkovszky Soma r. k. ttkép. tr. Szatmár

205. Regéczy József. r. k. ttkép. igazg. N.-Szombat
Rohn József áll. ttkép. tr. Budapest
Rózsa János áll. ttkép. tr. Zilah ___ ___
Ruppenthal Lajos áll. polg. 1. isk. tr. Győr
Rybár István tr. Budapest _._ ___

lIO. Samu József áll. tkép. nyug. ig. Zenta __o

Sándor Domokos áll. ttkép. tr. Sz.-Keresztur
Sándor Mózes tanf. Székely-Udvarhely
Sárdi István áll. ttókép. tr. Kolozsvár
Scherer Sándor áll. ttókép. tr. Baja

215. Schmied Bertalan áll. ttókép. gyak. isk. tan.
Mármaros-Sziget _

Schiffer Ferencz igazg. Budapest _
Schultz Imre r. k. ttókép. tr. Pécs _
Sebestyén Gyula ttónökép,' tr. Budapest __o

Sebestyenné Stetina- Ilona tnő Budapest
220. Sebesztha Károly tanf. Beszterczebánya

Sennyei József áll. ttókép, tr. Zilah
SnaseI Ferencz ttókép, tr. Budapest _
Sneff János áll. ttókép. tr. Losoncz t -.
Solymossy Lajos áll. ttónőkép. tr. Szabadka

225. Somlyai József közs, isk. ig. Budapest
Somogyi Géza áll. ttókép. ig. Znióváralja __
Soós Antal áll. ttókép. tr. Zilah __ . _
Staáb Lenard áll. ttónőkép. tr. Győr .. _ ___
Stark Lajos r. k. ttókép. tr. Szathmár '.. _

230. Dr. Steinberger Ferencz r. k. ttókép. ig.
Szathmár .... -__ -_ -. __ ___

Stepankó Albert áll. ttókép. tr. Znióváraljá
Stromp Gyula ág h. ttókép. tr. Sopron _
Szuppán Vilmos áll. kép. igazg. Budapest _
Svarba József áll. ttókép. gyak. isk. tan. Léva

235. Szabó Gábor ttökép. tr. Budapest ---
Szabó Géza tanf Ipolyság __ ---
Szabó Lajos áll. ttókép. igazg. Léva
Szabó József áll. ttókép ig. Arad --.
Szalay Sándor r. k. ttókép. tr. Szatmár

240. Szánthó Edéné áll. ttónökép. tnő. Szabadka
Szarvas Gábor Budapest -
Szarvas Gáborné tnő Budapest ....
Szarvassy Margit tnő BudapestsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Szente József ttónökép. tr. Budapest _
245. Sziklay P. Gyula Székesfehérvár__ _

Szováthy Lajos áll. ttókép. igazg. Losoncz
Szöke Antal áll. ttókép tr. Félegyháza _
Szőllősy Lajos áll. ttókép. tr. Déva ___
Szőllősy István áll. ttókép. tr. Arad ___

250. Sztankovich Alajos áll. ttókép. gyak. isk. ttó.
Modor _._ _ ._ __ _ _

Sztankovics János áll. ttokép. tr. Modor _
Sztankó Bela áll. ttókép. tr. Budapest ___
Sztára József r. k. ttókép. Kalocsa _
Szucsics Sándor pléh. Csávoly (Bácsm.) __

255. Szukováthy Ilona tnő. Győr áll. tnőkép. _
Tavassy Mária felső 1. isk. tnő. Budapest _
Thaisz Lajos áll. ttókép, tr. Losoncz _
Thuránszky Irén áll. kép igazgnő Budapest
Tóth Ferencz áll. ttókép tr. Déva ___

260. Tóth József tanf. Budapest __ _._ ___ _ _
Tóthfalussy Dániel r. k. ttókép. tr. Szathmár
Trajtler Károly közs. népisk. ig. Budapest
Triff Gábor áll. ttónökép. tr. Szabadka ___ .__
Uhrl Józsa áll. ttónőkép ig. Pozsony ___

265. Ulrich Vendel áll. ttókép. gyak. isk. tan.
Znióváralja _ __ _ _

Ujváry Mihály áll. ttókép. tr. Csáktornya _
Uj Bálint áll. ttókép tr. Zilah _

Vágvölgyi Béla r. k. ttókép. tr. Nagy-Szombat
Végler Gyula áll. ttökép tr. Székely-Keresztur

270. Velősy Lipót föv, elem. isk. tan. Budapest
Veres Ferencz áll. ttókép. tr. Sárospatak _
Dr. Verédy Károly tant'. Budapest. __ ___
Versényi Gábor áll. ttókép. tr. Zilah ___
Virág István áld. és kép. tanár Kalocsa __

275. Dr. Walter Gyula áld. és r. kath. ttókép. igazg.
Esztergom __ __ _ _

Zafiry Lajos áll. ttókép. tr. Igló ___
Zajzon Dénes áll. ttókép ig. Félegyháza _
Zigány Zoltán áll. ttókép tr. Budapest __
Zilahy Ilona tnő. Budapest (kilépett) _

280. Zirzen Janka ignő. Budapest . _
Zöllner Erzsébet tnö. Budapest __ _ _
Zsigárdy Flóra áll. ttónőkép. tnő. Pozsony __

- Dr. Schreiner Márton orsz. izr. ttókép. tr. Bpest.
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OKI HATRQPONMLKJIHGFEDCBAT A R .

F e lh iv á szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyilt pályázati-a,"

. A földrajzi és számtani vezér- és tankönyvek megirására il m evi jun ius 25-én'
"23315. sz. a kelt rendelettel kihirdetett pálvázat eredménytelen levén, ez a pályázat
ezennel ujból kihirdettetik. '-

. A iuegirandó köuyvek programmja a következő:
1.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVezé ,kön .yv it fö ld r a jz t a n ltú sá hoz,

Tekintettel arra, ly-gy a népiskolák számára kiadot! tar.tervhez eddigelé uta-
sitások nem adattak ki. il mezirandó vezérkönvv az osztott népiskolának szolgáló ura-
sitásokat -kell, hogy pótolja. E végre első sorban tárgvaltassék a földrajz a tudomány
-zernpoutjuböl ; ezt kövesse annak mint tantárgynak történeti méitatása és jelenlegi
helyzetének a népiskolai tanítás szervezetében való megállapitása, amelyalkalombOl
a külföldi e nemü tantervek felemlitendők E bevezetest k övessék a médszeres utasítá-
sok akként. hogy az osztott népiskolai földrajztanítás czéljának és elérésének módoza-
taira vonatkozó magyarazatok terjedjenek ki a földrajz alapjeJlegére. a többi tantárgyra
való vonatkoztatására. a tananyag telosztására és az oktatás módszerére. Á tanítási
eljárás részletezése az összes osztályok tananyagából vett minraleczkékkel eszközlendő.
Itt méltatandók a földrajz tanítási eszközei. Annak idején, midön az osztatlan népiskola
tanterve meg lesz álJapitva, a yezérkönyv pótlólag kiegészitendö az osztatlan iskolát
illető utasitások kal.

2 . Ta nkönyvek a fö ld r a j; ta n ítá sá hoz, még pedig külön a IV. és külön az V.
és VI. osztály számára. Ezek a tankönyvek ne legyenek puszta eredménytárak, hanem
a tanultaknak rövid. de határozott szövegü egvbefoglalásával' abegyakorlás segédesz-
közei, Tartalmuk megfeleljen a földrajzi tudomány és a paedagógia legujabb megálla-
podásainak. A tananyag elrendezésében induljanak ki a természeti viszonyokból ;- a
politikai felosztást nyujtván, befejezésül terjedjenek ki a történeti. szellemi és anyagi
.kuturadalékokra A jelleges adatoknál képeknek a szövegbe való felvétele kivánatos.
Az anyag megválasztásában és elrendezésében szorosan a: miniszteri tantervhez alkal-
mazkodjanak, a melyet az előzetesen benyujtandó tervezetben megelelöen részletezni
-tartoznak.

3 . Vezér lcönyv a szá mta n ta n iiá sá hoz.

Ez a vezérkönyv is módszeres tanításul szolgáljon az osztott népiskola számára
Általános részében mindenekelött adja- vázlatát a néplskolai számtanttás történeti fej-
lődésének Pestalozzi óta; rnéltassa ezen oktatás mai állapotát. tantervét, a tananyag
megválasztását felosztását az egyes iskolaévekre, a számtani tananyag formális és
materiális vonatkozásait az ismeretkör egyéb részeire. Tárgyaltassék a számtani oktatás
módszere. a methodikus egységek. a tanítás fokozatai, a szemléltetö- és taneszközök.
A könyv különlegesrészében tárgyaltassanaka szóbeli számvetés alakjai az egyes iskolaévek-
ben ; az óra- és munkatervek, ismétlés ek ; adassanak mintaleczkék. Annak idején mi-
-ddn az osztatlan népiskola tanterve meg lesz állapitva, a vezérkönyv pótlólag ki lesz
egészitendő az osztatlan iskolát illető utasitásokkal.

4 . Szá mo lá si pé lda tá r e tc . Ilyen kivánatik : a IL, egy a Ill., egy a IV., egy az
V. VI. osztály és az ismétlő iskol-t számára. Mindenik példa' ár szorosan a míniszteri
tanterv igényeihez alkalmazkodjék. Az elmélet és szabályok a lehetó .legkisebb térre
összeszoritandók; fődolog az egyes miveletek megértése szigorú fokozatosságban v-zetett
számvetés utján. Minden egyes osztályban, de különösen az alsóbbakhan k ülőnös gon-
dot kell forditani a sorok képzésére továbbá arra, hogy a nyert számok és szám mi-
veletek a természet és az élet egyszerü viszonyaira alkalmaztassanak. Minden egyes
methodikus egységhez osztályonként egy bizonyos tárgykör utalandó, amely yagy is-
mereiesr a gyermekek előtt, vagy ha nem ismeretes. mege'özöleg megismertetendö., A
methodikus egységek végén szamos tárgyi feladattal gondoskodni kell a szannniveletek
alkalmazásáról más tárgykörökre. A példák. a mennyire lehet. ne csupán miveletek,
hanem tárgyi rokonság szerint csoportosirtassanak. Mindenütt fősuJyt kell fektetni a

* Miniszteri rend~letnél fogva közöltetik. Szerk.
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szóbeli számvetés gyakorlására. A szám vet- s alakjai meum iségtani és nyelvi szempont-
ból helyesek. rövidek és batározottak és a gyermek felfogási kepesscgéhez jnértek
legyenek. Mellőzendők: a példák nagy és sokjegyü számokkal; a 3. 4 és több nevezetű
számokkal való számvetés ; a törtekkel való számverésnél a gyakorlati életben elő nem
forduló törtek; a legkisebb közös nevező felkeresésének gépies módja; a végtelen tize-
des törteknek átszámitása közönséges törtekre ; a hármas szabályhoz tartoxo feladatok-
nak aránylatok kal való megfejtése.

E programm bővebb megvilágositása czéljából az első pályázati felhivásra be-
adott ajánlkozásokra vonatkozólag az orsz. közokta ási tanács illető biráló bizottságai
részéről tett jelentések, a nevek mellózésével, a -Neptanítök-Lapja» közelebbi számaiban
közzé fognak tétetni.

Az itten jellemzett könyvek megirására vállalkozni bajlandók ebbe.li záradéknkat
folyó évi szeptember hó Lő-ig irásban jelentsék he. csutolvan a megirandó könyv rész-
letes tervezetét, azonfelül úgy a vezérkönyv mint az egyik tankönyv egy-egy szabadon
választott részét. teljesen kidolgozva. Ezek a tervezetek. valamint a kidolgozott részek
bélyegmentesek. A pál~ázók egyultal jelentsék ki azt, hány nyomatott ivre tervezik a
megirandó munkát (az állam népiskolai kiadványainak alakját, betüit alapul véve),
továbbá mennyi időt kivánnak a munkák megirására.

A beérkező ajánlatok az orsz. közoktatási tanács birálata alá fognak bocsátatni;
ennek jayaslata alapján fognak a megbizatások megadatni az emlitett könyvek megirására.

A kész müveket szintén a tanács fogja megbirálni. Az absolut becsünek talált mü-
vet az állam. i!letőleg az egyetemi nyomda ki fogja adni a következő feltételek mellett.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A vezérkönyveknek 3000 - 3000 példányig és a tan-illetőleg gyakorlókönyvek
10.000-10.000 példánvig terjedő első kiadása után a szerzőnek egy-egy nyomatott
ivért 10. azaz tiz cs és kir arany tiszteletdij adatik.

b ) A könyveknek ugyanoly terjeaelmü második és következő kiadásainal szerző
a könyv tiszta jövedelmének 20 azaz husz százalékát kapja tiszteletdijul.

c)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMind-n uj kiadásnal köteles a szerző a könyvét sondosan átvizsgálni és a
netalán szükségesnek mutatkozó javitásokat külön díjazás nélkül eszközölni.

• d ) Végül kötelezi magát a szerző, hogy hasonló tan- vagy vezérkönyvet. mely
az állam vagy az eg) etemi nyomda által kiadottnak versenytársa lehetne, más kiadó>
számára nem fog imi.

Budapest. 18::12. évi márczius hó 21-én.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertő\, 6668. számhoz.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A z n j t a n í t ó k é p e s i t ö v iz s g á la t i s z a b á ly z a t .

Kiadatott 12.152. sz. a. 1892. év márczius hó 19-én.) (Eolyüatás )

Altalános tájékozás.

b) Azok a lantárgyak, melyeket aczél koczkáztatása nélkül pusztán irásbeli
vizsgálat utján is lehet számon kérní, az írásbeli vizsgálat tárgyai közé vannak sorozva.
Ennek következtében a szóbeli vizsgálat rendszerint a törvényben megszabott tantárgyak-
nak csupán egy részére szoritkozván, ugy a jelöltekre, mint a vizsgálokra nézve kevésbé
fáraszto lesz és sokkal behatóbbá és alaposabba tehétő.

~) Szükségesnek láttam továbbá a 10. §-ban kimoudani, hogya képesitő vizsgá-
laton egjretlen tárgyból sem mentbető fel senki semmi indokból és semmi szin alatt.

d) A vizsgáló bizottságót illetőleg akként intézkedtem. hogya k-pesités kizárólag
szak férfiak itélete alá essék; mindazonáltal az idézett törvény 101. §-á:ban foglalt ren-
delkezés szellemében fentartottam, hogy az igazgató-tanács tagjai a vizsgálaton jelen
legyenek és ellenerző tisztöket gyakorolják.

'4 Tanítónők ott, a hol kellő képesítéssel biró szaktanár van, külön elemi iskolai
tornatamtónői képesitö vizsgálatot tehetnek, a törvényLKJIHGFEDCBA111. §.ában kövelelt tantárgyak-
bói szerzendő oklevelök kiegészitéseül.

,..[)..Tanítók külön vizsgálatot tehelnek az egyházi énekból és zenéből.
Kivánatos, hogy az e) és f) alatt emlitett vizsgálatot a jelöltek ott, a hol arra.

alkalom van, kivétel nélkül tegyék le.
(Erröl a kir. tanfelügyelöséget tudomás és további eljárás végett értesitem.)
Budapest, 1892. évi rnárczius hó 19-én. G r ó f C sá ky A.
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Vizsgálati szabályzat.

1. §. Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 102., 114. és 134. §§-aiban foglalt rendelkezések
értelmében az állami tanító- és tanítónóképző-intézetekben évenként rendes en egyszer.
a tanév végén, elemi iskolai tanítói, illetőleg tanítónői képesítő vizsgálatok tartatnak.

2. §. A tanító-, illetőleg tanító női képesitő vizsgálatokra jelentkezhetnek:
a) Mindazok, kik a képző-intézetben a négy évi tanfolyamot legalább elégséges

eredménynyel bevégezték, a gyakorló iskolában megfelelő tanításbeli jártasságot szeréztek
és erkölcsi tekintetben is a tanítói 'pályára valóknak bizonyultak.

b) Oly egyének, kik magukat a tanítói pályára gyakorlatilag és magánuton el~
méletileg képezték.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(f 868. évi XXXVIII. t.-cz. 133. §.)

Intézeti növendékek rendszerint csak annál a képző-intézetnél tehetik le a ké-
pesitő vizsgálatot, melyben a IV. évfolyamot végezték.

3. §. Az illető képző-intézet négy évi tanfolyamát bevégzett jelöltek születési »

bizonyitványuk, valamint esetleg más képző-intézettől nyert tanulmányi bizonyitványaik
beadása mellett legkésőbb ápril hó végéig az igazgatónál jelentkeznek, és, ha az előbbi
§.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek, a tanári testület által a vizsgá-
latra bocsáttatnak.

A tanári testületnek jogában áll a kétes készültségüeknek a vizsgálattói vissza-
lépést tanácsolni.

4. §. Magánuton vagy más tanítóképző-intézetben készült jelöltek képesitő vizs-
gálatra csak a vallas- és közoktatásügyi miniszter engedélyével boesáthatók a követ-
kező feltételek alatt:

a) Ha a vizsgálat idején férfijelöltek 19-ik, nőjelöltek 18-ik életévöket betöltötték,
vagy ha az esetleg fenforgó korhiányra nézve a vallás- és közoktatásügyi minisztertől
korengedélyt nyertek. .

b) Ha a képző-intézetbe való felvételre nézve a törvény 86. és 108. §§-aiban
előirt előképzettséget valamely nyilvános iskola bizonyitványával igazolhatják.

(Férfiaknál követeltetik : il. közép- vagy polgári iskola IV. osztályának, vagy a
felső népiskolának bevégzése. Nőknél : a polgári vagy felsőbb leányiskola IV. osztálya-
nak, vagy a felső népiskolának bevégzése.) . .

. e) Ha legalább egy évig valamely iskolában tanítással gyakorlatilag foglalkoztak.
d) Ha erkölcsileg kifogástalanok, testileg épek és a tanítói pályára alkalmasak.
5. §. Képesitő vizsgálatra nem bocsáthatok azok, a kik
aj ily vizsgálaton kétszer vettettek vissza (1868., 38. t.-cz. 104., 114. §§·ai);
b) bűnvádi kereset miatt biróilag el voltak ítélve;
ej a kiket valamely tanintézetből az illető hatóság erkölcsi kihágás miatt kizárt;
d) a kik oly betegségben vagy fogyatkozásban szenvednek, hogy e miatt hiva-

taluknak megfelelni képesek nem lennének,
6. §. A 4. §-ban felsorolt követelményeknek megfelelő jelentkezők kötelesek a

képesitő vizsgálatra való bocsátás előtt a képző-intézet egyes osztályaiban tanított
anyagból .korukhoz mérten meghatározandó, rendszerint negyedévi időközökben osztály- •
vizsgálatokat. tenni. '.

7. §.. A magánuton készült jelöltek a 4. §-ban felsorolt követelményeknek meg-
felelően felszere.t folyamodványukat a képző-intézet igazgatójánál adják be, a ki azt
a tanári testület véleményével együtt a kir. tanfelügyelőhöz juttatja.

A kir. tanfelügyelő a tanári testület véleménye alapján esetről-esetre megjelöli
az osztályokat, a melyekből a jelölt előzetes vizsgálatra kötelezendő, és az idöközt, a
melyben az egyes vizsgálatokat le kellene tennie. és e javaslatával együtt az ügyet vég- •
eldöntés végett fel terjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.

8. §. Az osztály-vizsgálatok az igazgató elnöklete alatt az illető osztályban tanító
tanárok előtt· tartatnak meg és kiterjednek az osztályban tanított mindazokra a tM:
gyakra, a melyek az állami tanító-, illetőleg tanítönöképző-intézetek tan!ervében elo
vannak irva.

Az osztály-vizsgálat eredményéről, a miniszteri engedély száma és keltének idé-
zésével, rendes bizonyitvany adatik ki.

A következő osztály-vizsgálatra a jelölt csak abban az esetben bocsátható, hogyha
a megelőzőt legalább elégséges sikerrel kiállotta.

Ha a jelölt egy, legfeljebb két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, e tan-
tárgyból a következő osztály-vizsgálatot megelőzőleg javitó-vizsgálatot tehet. De kettőnél
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több tantárgyból tanusitott eredménytelenség es etén az osztály-vizsgálatnak csakis egy
éveltelte után való egyszeri ismétlése engedhető meg.

Minden osztály-vizsgálat dija 20 frt, mely a vizsgálók között tantárgyaik arányá-
ban felosztatik, az igazgatóra, az őt mint vizsgálót megillető részen felül, még egy részt
számitván.

9. §. A képesitő-vizsgálat megtartásával felruházott vizsgáló-bizottság a kir. tan-
felügyelőnek, vagy akadályoztatása esetén a vallas- és közoktatásügyi miniszter által
meg bizott helyettesének elnöksége alatt áll a képző-intézet tanári testületéből és esetleg
a vallas- és közoktatásügyi miniszter által a vizsgálathoz kirendelt biztosból.

Az 1868. évi 38. t.-cz. 101. §-a értelmében a képesitő vizsgálatok az igazgató.
tanács tagjainak jelenlétében tartandok. Azonban a tanács tagjai az osztályozásban
részt nem vesznek. (Foly tat juk.)

A népoktatás ügye az ágost. hitvallásu evangelikusok zsinatán. Május-hó
2-tói 27-ig tartották az ágost. hitvallásuak tulajdonképeni alkotmányozó, törvényalkotó
zsinatukat. Fontos, az egyházi élet minden ágára kiterjedő kánonokat hoztak a zsinat
e második ülés-szakán. Bennünket közelebbről a nép oktatás megoldott kérdései érdekel-
nek. Örömmel látjuk, hogya zsinat tagjai egyrészt át voltak hatva a népoktatás fontos-
sága által, másrészt teljes méltánylattal viseltettek a népoktatás napszámosai, a tanítók
iránt. Iskolai szervezet tekintetében arra törekedtek, hogy az eddigi tulságos dec zen t-
r a li z á c z i ó helyébe egészséges c zen tra 1iz á c z i ó lépjen.

A zsinat megállapodásai közül kiemeljük a köve: kezőket :
1.) Az ágo hitv. evang. keresztyén egyház összes nevelő- és tanintézetei az evan-

geliom szellemét egyházi és hazafias irányban ápoló intézetek s mint az egyház fentar-
tásának eszközei, az egyház testének kiegészitö részét képezik.

2. A nevelő- és tanító-intézetek tanügyi rendszerét (szervezetét, rendtartását s
tantervét) főbb vonásokban az egyházkerllletek javaslata alapján az egyet eme s
gysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü lés állapitja meg. E törvény alapján jön majd létre az oly régóta várt egy s é-
ge s s eg yö n tet it nép isk o 1a ist a n ít ó kép z ő-i nt é zet ita n t er V.

A tanítóképző-intézetek egyet eme s jellegük s mint ilyenek egyetemes erővel
tartatnak fenn. - Epo n t tóI vár j á k az e van gel k u sok tan í t ó kép z ő i k
sz á mán ak re du k á I á s á tsa meg mar adó k nak köz ö s erő v el val ó
11 lap o s r e for m á 1 á s á t.

4. Az egyház mmden tanférfia az állásra képesitő oklevél mellett erkölcsileg
feddhetetlen életet, hivatásában lankadatlan buzgóságot s egyháúhoz s a magyar
hazához való hű ragaszkodást követel. Mindezen tanintézetekben alkalmazandó tan-
erőknek a mag y arn y elv ben tel jes en jár t a s a k nak kell le nni ö k.

5. A tanítók agy üle kez e tb en az egyházitanácsnak tagjai; az egy h á z-
meg y é b ÍJ n őket azon kartársaik képviselik, kik mint isk o la lát o gat ó k s t ö 1'-

V ény s zék i bir á k hivatalból tagjai az egyházmegyei gyülésnek, valamint a tanító-
egyesületek egy-egy kiküldöttjei; az egy ház ker üle ti gyülésre két képviselőt kül-
denek, azonkivül ha a tanító a kerületi törvényszék nek tagja (<<2 tag a tanárok vagy
tanítók sorából választatik»), hivatalánál fogva tagja a kerületi gyűlésnek is; végül az
egyházi törvényhozásban, a z sin a ton a tan it ó i kar t nég Y nép tan í t ó
kép vis eli. - Oly pontjai ezek az evangelikusok uj kanonainak. melyekkel a taní-
tói állás megbecsülése tekintetében dicséretes módon tettek tul bármely iskola-fentartó
politikai vagy egyházi hatóságon! (x)

A készülő felvételi vizsgálati szabályzat. Lapunk f. é. januári füzetének
«Vegyes> rovatában közöltük, hogy a Közoktatási Tanács foglalkozott egyesületünknek
a képzőintézeti felvételre vonatkozó javaslataival és eze kal apj á n részletes szabály-
.zatot dolgozott ki, a melyet már felterjesztett a közoktatásügyi kormányhoz. Ugyan-
ekkor azon óhajunkat fejeztük ki, hogy .örvendenenk. ba e munká'attal részletesen
megismerkedhetnénk .• Most abban a helyzetben vagyunk, hogya 14 §·ból álló szabály-
zatnak intézkedéseit legalább kivánatosan közölhetjük. -

1. §. 'I'anítóképzö-intéz-tbe <oly ép testü növendékek vétetnek fel, a kik a 15-ik
évet már meghaladták s az anyanyelv számvetés és földrajz ismeretében s a történe-
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lemben legalább aunyi jártassággal bírnak, a mennyit a gymnasiutn vagy reáliskola
négy első osztályábansrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítanak.» - A 2. §. meghatározza a folyamodvány felszerelését. -
3. §. Fel nem vehetők azok, a kiklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) még nem 15 évesek, vagy 18-ik évöket már betöltötték;
bl testi fogyatkozás miatt (a zenei hallás hiányát is ide s z á m i t v a) a tanítói
pályára alkalmatlanok; c) erkölcsi tekintetben kifogás alá esnek; d) az elemi népiskola 6
osztályát vagy ennek megfelelő tanfolyamot nem végeztek; e j mag ya r ul nem tu d-
nak. - 4. §. A négy polgári vagy középiskolát végzett tanulők felvételi vizsgálatot nem
tes z nek, ha az 1. §-ban kijelölt tárgyakból legalább cjó. osztályzatot kaptak, de
testi épségük és zenei hallásuk ezeknek is megvizsgálandó. A latin és franczia nyelv-
ből nyert elégtelen osztályzat nem jő tekintetbe. - 5, §. Fel v éte I i viz s g á 1a tot
tesz n e.k, a kik a) a közép- vagy polgári iskola IV. osztályát nem végezték; b) ha
végezték is, de az 1. §-ban kiszabott tárgyakból «elégséges osztályzatot nyertek. A
vizsgálat ez utóbbi esetben csupán azon tárgyakra terjed ki, a melyekből a bizonyit-
ványban elégséges osztályzat van. 6. §. A nem magyar tannyelvű tanitóképzőkbe sem
vétetnek fel a magyarul nem tudók. - 7. §. A felvételi vizsgálat követelményei: al Az
an y any elv b ő 1: a nyelvtan rendszeres áttekintése; a nyelvnek szdhan és irásban
helyes használata. b) Asz á m v e t é s b ő 1: az alapmiveletek egész és tört számokkal;
egyszerű és hármas szabály; százalék és kamatszámítás. c) A föl d raj z ból: alap-
fogalmak; Magyarország földrajza. d) A tör t éne lern b ő 1: Magyarország törté-
nete. e) Nem magyar tannyelvű tanitóképzőkben a magyar nyelv ismerete. - 8. §.
A felvételi vizsgálat irásbeli és szóbeli. - 9. §. Az irá s bel i tárgyai: al Any a-
nye l v i d ol go za t. A tanár előadásának irásbeli reproductiója. b) Sz á mve t é s.
Hat feladat közül 3-nak megoldása. c) Nem magyar nyelvü képző ben magyar nyelvre
fordítás (szótár nélkül.) - 10. §. A szóbeli vizsgálat tárgya(: a) Anyanyelv. b) Tör
ténelem. c) Földrajz. d) Számvetés (ha az irásbeli nem sikerült). - ll. §. A tanulók
zen e i hallá suk r a és tes t i é P ség ü k r e nézve is megvizsgálandók. Csak az ve-
hető fel, a kinek van a ) zenei természetes hallása, b) elég űtenyérzéke, c) a hangjegy-
olvasás elemeiben jártassága. - 12. §. Az oly tanitóképzők alsóbb osztályából, a
melyek nem négy évfolyamuak, a négy évfolyamu képzőintézetek felsőbb osztályaiba
lépni akarók az általuk nem tanult tananyagból p ó t I ó viz s g á lat ott art o z n a-k
ten n i, - 13. §. Az állami tanítóképző-intézetekben a felvételi vizsgálatok az iga z-
gat óta n ács egy i k tag j á nak, a felekezetiekben a tanfelügyelő, vagy a kor-
mány által kirendelt helyettese jelenlétében tartandók. - 14. §. cTapasztaltatván, hogy
az oly tanítóképzői növendékek, a kik a középiskola IV. osztályát ugyan nem végezték
de valamely ügyes tanító mellett szerezték az előismereteket, mivel tehetséget, hivatást
és jó akaratot hoztak magukkal a képzőintézetbe. közönségesen felülmulják a közép-
iskolából átlépő növendékeket} - ama növendékek előhaladása a tanitóképzőintézetek-
ben különös figyelemmel kisérendő és az őket előkészitő tanitók nevei a vallas- és
közoktatási miniszternek bejelentendők, hogy ezeket a tanitóképzésnek tett szolgálataikért
jutalomban részesitse- . .

Ez a Tariács javaslata. Nem leh~t tagadni, a Jel. en á II a pot hoz. képest
-haladást jelent. Osszehasonlitva • Emlékirat--unkkal, kitünik. hogy egyesületünk javas-
lalainak legtöbb pontját elfogadta a Tanács, a felvételi vizsgálatot azonban. ellentéte-
sen a mi javaslatainkkal, megtartotta. Pedig ez a lényege a mi javaslatainknak. Mint
halljuk, a kormány több változtatást szándékozik tenni a javaslaton.

Képzőintézeti ünnepélyek. A ceá kto r n sia i á lla mi ta n ít6képző -in téze t Ő fe l-
s é gel. Fer e n c z J ó z s e f meg kor o n á z á s á nak 25 é ves é v for d u 1 ó j á t
hazafias érzületéhez méltóan óhajtván megünnepelni : folyó évi junius hó 8-án d. u.
3 órakor az intézeti tornacsarnokban tornaversenynyel és tavaszi mulatsággal össze-
kötött iskolai ünnepélyt. rendezett. Az ünnepély programmja-volt : 1. koronázási Hym-
nus Bertha Sándortól. Énekelte az ifjuság; 2. megnyitó beszéd Margitai József igazgató-
tól ; 3. hymnus, Vörösmarty M.-tól. szavalta Hoffmann Lőrincz IV. oszt. növendék; 4.
Busan dalol ... NikoJits Sándortól. . Enekelte az ifjuság; 5. ünnepi beszéd Felméri
Albert, tanártóI ; 6. Szózat, Mester Károlytól, énekelte az, ifjuság. - Tor n a ver sen y.
1. Felvonulás ellenvonulással ; 2. egyszerű és összetett szabadgyakorlat ; 3. a) csapat . ,
botgyakorlat ; b) csapat: buzogánygyakorlat ; 4. sikverseny : távolság 150 méter, (egy
fő- és két mellékdijjal) ; 5. akadályverseny: távolság 125 méter, (egy fö- és két mel-
lékdijjal); 6. távol- és magas ugrás, (két dijjal); record a) 250 cm b) 135 cm.; 7.
korlát-gyakorlatok, (egy dijjal); 8. gula- és csoportalakitás zászlókkal ; ~. elvonulás. -
A hazafias ünnepet sikerűlt táncz mulatság fejezte be.
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A ko loesoá r ! á lla mi ta n ítóképző -in téze tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAönképző-köre Boér' Ger gel y képző-
intézeti zenetanár vezetése alatt 1892. május 8·án (vasárnap) az intézet helyiségében
sikerült záróünnepélyt rendezett, a .melynek müsora volt: 1. Ima. «Büvösvadása--ból;
WeberlőI, énekelte az intézeti dalkör, orgonán kisérte Molnár A. IV. o. növendék; 2.
titkári jelentés, összeállította s -felolvasta Bertalan L. IV. o. növendék, az önképzőkör
titkára; 3. Paraszt becsület-ből, Mascagnitól, Trio, intermezzo :symphonico, játszott he-
gedün, harmoniumon és zongorán az intézeti növendékek; 4. Eredeti magyar da1füzér,
Abrányi K.-tól, énekelte az intézeti dalkör; 5. Hegedü- kettős, a) románcz, .Langertől,
b) mazurka melodie Ascher J.-tól, játszottak: Horváth M. és Philippi V. zongorán ki-
sérte : Neubauer E. ; 6. Müvészetés pályabér, irta Tompa Mihály, szavalta Nemes J.;
7. Hulló csillagok, eredeti ábránd Mihály Ignácztól, zongorán előadta: Neubauer E. ~
8. Népdalok és csárdások, előadták az intézeti növendékeksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj 9. K kápolna ..Beckertől,
énekelte a dalkör; 10.. Lyra, (Templomi ária Stradellától) átirta €h. Krug, játszották :
harmoniumon Molnár A. zongorán Philippi V.; 11. A csonka hős, irta Jókai Mór, sza-
valta Szekeres J. ; 12. Lucia di Lammermoor-ből egyveleg Donizettitől, zongorán 4 kézre
játszották : Nagy 1. és Dohi K.; 13. Polka, Ros -nj ranztól játszottak a. növendékek;
14. Veteránok, tréfás kar Szentirmai Elernértöl énekelte a dalkör. .

A ternesváeí tanítóképző-intézet. Régebben igéretet tett már a közoktatási
miniszter, hogy Temesvárot! állami tanítoképző-intézetet állit. Létratot intézett most a
város közenségéhez ebben a tárgyban. A leirat igy hangzik: cMagyarország délvidéke
népoktatásügyének emelése érdekében egy, az ottani viszonyokhoz alkalmazott és be- •
rendezett álJami tanítóképző-intézet létesjtését tartom szükségesnek, Evégből a fen álló
állami tanítóképzők közül azt, mely a képzőintézetek . territoriális elhelyezését tekintve,
jelenlegi helyéről eltehető, Dél-Magyarország valamely városába szándékozom elhelyezni.
Tekintettel arra, hogy a mult évi november 30-án tartott közgvüléséböl 19176. tan.
324. kgy. sz. a. hozott határozata értelmében hozzám felterjesztett emlékiratban kije-
lentette, hogy a fen emlitett fontos nemzeti ügy érdekében anyagi erejéhez mérten kész
áldozatokat hozni, első sorban a közönséghez fordulok azzal a kérdéssel: hajlandó-e
a Dél-Magyarországon létesitendő állami tanítóképzőnek Temesvárott elhelyezése ese-
tén gondoskodni a képző és internátusa számára szükséges mintaszerü épület előállítá-
sához és az ehez szükséges költségek viseléséről ? Hatlando-e ezenfelül díjtalanul áten- •
gedni az épülethez szükséges telket és egy, e mellett levő, az 1868. évi XXXVIII. t.-cz.
83.§-a értelmében legalább két holdnyi kertet. H a a köz ö n ség h li. j 1 and ó
eze ket a fel t éte 1 eke t tel jes i ten i, a k kor asz ó ban 1evő tan i t Ó'

képzöt, a közönségnek m in d e n további anyagi hozzájárulására
való igény 'nélkül, Temesvárott fogom létesíteni. Felhivom, hogy
a fentebbi kérdésekre nézve hozandó határozatait hozzam mielőbb, lehetőleg május hó
közepéig terjeszsze fel.»

Tisztelt kartársainak s olvasóinak kellemes és nyugodalmas szünetet
kiván a sz.erkesztő.RQPONMLKJIHGFEDCBA

X V I . Kimutatás.
a t; évi majus 20-ától janius 26-áig befizetett tagdijakról.

1890. II.
1891. 1.
1891-re:
1892-re:

félévre: László Zsigmond (2 frtot.)
felévre : Lász ló Zsigmond (2 frtot.)
Györffy Lajos (4 frtot.)
Bedő Dénes, Bede Dániel (a brassómegye tanitó testület re-
széról), Belle Lászl6, Borbély Sámuel, Felméri M6zes, Győrf{y
Lajos; Nogely István, Röszler Béla, .Sándor Domokos, Szabo
József, Vég ler Gyula (4-4 ft:tot.)

u. félévre: Buzogány Mária (2 frtot.)
Budapesten 1892. jun. 26. - . Komá r omy La jo s,

• egyes. pénztáros .

1892.LKJIHGFEDCBA

•• Julius és augusztus hónapban a pénztári h ivatal nem fo-
gad el fizetéseket.


