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A máeoni t a n í t ó k é p z ö ktínlaké-intézetének : sservezete.r)

Az első nehézség, a melylyel valamely k ü nl ak ó - int é zet
(externatus) fclállításánál találkozunk, azon családok megválasztásában
mutatkozik, a melyekre a künlakó növendékeket bízni óhajt juk. Pedagó-
giai szempontból ugyanis. legkevésbbé sem lehet közömbös, hogy al.
ifjak erkölcsileg minő környezetben nevelkednek. A környezet erkölcsi
tekintetben, a még teljes öntudatra nem ébredt egyénekre igen nagy
befolyással van, annyira, hogy ezzel szemben talán az iskola legböl-
csebb oktatásai is hatástalanok. Mily könnyűvé s termékenynyé válik a
tanító működése, ha növendékei - elhagyván az' iskolát - alkalmas
és vidám otthont, nyugalmas tűzhelyt, tisztességes és szelíd erkölcsű
környezetet s bl1zgóan foglalatoskodó egyéneket találhatnak !

De számíthatnak-e ily nagybecsű előnyökre oly növendékek, a
kik mindezek fejében csak mérsékelt tartásdíjt fizethetnek ? Milyen csa-
ládok azok, a melyek eltartásra növendékeket keresnek s fogadnak el ?
- Olyanok, a melyek ez által némi haszonra számítanak, hogy azzal
anyagi jólétüket gyarapíthassák. Altalában vére kőzépállású emberek:
alsóbbrangú hivatalnokok, szerényebb foglalkozású egyének, jobbmódú
iparosok s oly polgárok, a kik szerény jovedelmüket, koczkaztatás nél-
kül nagyobbítani óhajtják. Kétségkívül tisztességes emberek, a kiknek
erkölcsi élete nyugodtan, szenvedélyek, bűnök és gyarlóságból eredő
botrányok nélkül szokott lefolyni, de a kiknek körében igen gyakran
bizony csak közönséges érzelmekkel s korlátolt szellemmel találkozunk!

Mindazonáltal e körben is szép számmal találunk oly művelt csa-
ládokat, a melyek kornoly biztosítékot nyujthatnak arra nézve, hogy az
általuk befogadott ifjak nevelését helyes irányban fogják vezetni. Eze-
ket k örülményes és gyengéd kutatással kell fölfedezni, a mi csak több
évi gyakorlat és puhatolódzás által sikerülhet. Máconban jelenleg a
következők szerepelnek, mint olyanok, a kiknek családjában. az igaz-
gató közbenjárása folytán, künlakó növendékek vannak elhelyezve: egy
I$imnáziumi igazgató. lyceumi tanár, közúti- és hídfelügyelő, egy üzlet-

1) A Revue Pédagogique 1892. deczemberi füzetében <Organisation d' un Externat s
czím alatt megjelent közlemény fordítása D ev ina t E. a máconí tanítéképző-Intézet igaz-
gat6jálól s a felső közoktatási tanács tagját61. Szerk. .

Magyar Tan1tóképzö.



vezető, biztosító-intézeti főügynök, mérnök-szakértó, kereskedelmi ügy-
nök, tanitók és hivatalnokok özvegyei sat.

, A fontebb elősoro!tak családjai mind kőzbecsülésriek örvendenek,
s a (elfogadott növendékek irányában a legjobb indulattal vannak.

Ez utóbbiak mintegy a család tagjaivá lesznek s általában oly
banásmódban részesülnek, mint a «házhoz tartozó gyerrnek.s Csak-
hamar tanújelét is adják tisztelettel párosult hálaérzetüknek, a jő ság os ~
gondoskodást ragaszkodással s a bizalmat őszinteséggel viszonozva, a
miből olygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z .ív e s viszony származik, a mely az együtt-élést nyugalmassá s
kellemessé teszi. Kivételek e tekintetben ritkán fordulnak elő. Az igaz-
gató sohasem kapott még e részben komoly p'anaszt sem a családok,
sem a növendékek részéről; eilenkezőleg számos bizonyítékot tudna
felsorolni, melyek a köztük fennálló kölcsönös tiszteletről és szeretetről
tanuskodnak ; s valahányszor egy-egy volt növendék Máconba vissza-
tér, el nem mulasztja, hogy nemcsak örömmel, dc egyszersmind köte-
lességből is, barátságoa üdvözletet ne vigyen ama hajléknak, amely
őt tanuló- évei alatt oltalmába fogadta 1

Egészen 1889-ig a város tanítói is azok közt szerepeltek, a kik
künlakó növendékeket. szoktak tartani. Ez időtől fogva az igazgató
többé nem vette igénybe szívesség üket. Megjegyezzük azonban, hogy
erre legkevésbbé sem szernélyi tekintetek szolgáltak indító okúl ;
e férfiakat szakértő működésök - s kifogástalan életüknél fogva. teljes
elismerés illeti. De arról győzödtunk meg, hogy a künlakó-intézrnény
fogalmával nem igen volna összeegyeztethető. ha a növendékeket egyik
iskolából a másikba helyeznők áto Cz élszerűbbnek ítéltük az olyan
kört, a mely kevésbbé mozgalmas, kevésbbé zajos, egyszóval: kevésbé
isk o l a i a s. Azonkívül, távol akartuk tartani növendékeinket az ideig-
lenes 2) tanítókkal való érintkezéstől. Ez utóbbiak ugyanis, átélvén a
vizsgálatok izgalmait, a köztapasatalat szerint, ebbena korban bizonyos
lankadtságba, 'szellemi restségbe esnek, a mi rendes következménye a
hosszas és megerőltető tanulásnak, - s másrészről, csak imént szaba-
dúlván fel minden fegyelem alól, szükségét érzik annak, hogy teljes és
végleges szabadságukat gyakori kijárkálással kimutathassák. - Mely
erkölcsi hatalom volna képes a tanítónövendékeket a velök való érint-
kezéstől visszatartani. Ezeknek nincs elvesztegetni valÓ idejök; hisz' a
mivel rendelkeznek, a legnagyobb szorgalom és erőfeszítes mellett is
alig elégséges arra, hogy azalatt iskolai feladataikat elkészíthessék
S az a körülrnény, hogy az említett fiatal tanítók és tanító-növendé-
kek kora közt csak kevés különbség van, ez utóbbiakat még inkább
kísértetbe hozhatja, hogy amazok példáján' lanyhaságba s rendetlen-
ségbe essenek. Különben, nehogy valaki ez 'általunk kimondott Ítéletet
félremagyarázza, sietünk kijelenteni, hogy rni a képz őintézetből kilé-
pett eme fiatal tanítókat majdoem kivétel nélkűl komoly és becsületes
érzelmű ernbereknek tartjuk. De, végre is, ők még fiatalok, s bizonyos
könnyelmű szenvedélyek s a húszéves kor veszedelmes kiváncsiságának
hatása alól magukat teljesen kivonni nem tudják,

2) Gyakorlat-szereés czéljából kiküldött. próbaéveket töltő s véglege; képe~íté,t még
nem nyert fiatal tanítók (maitres stagiaires}.
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. A künlakó-növendékek az egyes családok közt kettesével-harma-
-sával vannak szétosztva. A magányosság rájuk nézve nem .volna üdvös; ,
különben egyik család sem volna hajlandó csupán egy növendéket el-
fogadni, mert ezzel magának semminemű hasznot sem biztosíthatna.
Viszont az igazgató egy családnak h áro m növendéknél többet nem
.akar átengedni. mert leülönben az internatus hátrányait megszüntetni
nem lehetne. E fiatal emberek. átlag véve,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a tva n ö " t frankot fizetnek
navonkint lakásért s élelmezésért. Lakásuk egyszerűen s kényelme-
sen bútorozott hálószobából áll. Van ebben, ágyon kívűl, ruhafogas,
könyvállvány, ruhaszekrény, mosdó-asztal, tükör, dolgozóasztal és több
·szék. E bútorok, a melyeknek rendbentartása a növendékeket illeti,

. mind jókarban vannak; a háziasszony naponkint be-benéz a szobába,
'hogy a rend fentartását ellenőrizze. Egészen a jelen esztendeig, t Soz-ig ,
.a hálószoba szolgált e gyszersmind dolgozószobáúl is. Ez főkép téli
időben több tekintetből hátranyos volt; nem egészséges ugyanis olyan
.szobában hálni, . a hol napközben, órákon át többen dolgoztak s a mely-
nek levegőjét a lámpás és kalyha ártalmas és egészségtelen gázokkal
fertőztette meg. Ugyanazért az igazgató a családoktói külön dolgozó
-szobát kívánr s rendesen kapott is, vagy ilyennek hiányában azon volt,
hogy- legalább a hidegebb évszakban - a növendékek az ebédlőt
használhassák dolgozó-szoba gyanánt. Ily berendezéssel mindkét fél
nyert: egyrészt a növendékek, a kik a tiszta levegőjű szobában
jobban alhatnak, másrészt a család, amely ilyformán több tüzelő ányagot
takaríthat meg, A lakás és a családi kör biztosításának kérdése tehát
-ez idő szerint kielégítő megoldást nyert, s a künlakó növendékek tisz-
taság és egészség dolgában mindenesetre legalább is' oly kedvező -
ha nem különb - viszonyok kőzt élhetnek s dolgozhatnak, mint az ok ,
a kik internátusban vannak elhelvezve.

A mi az élelmezést illeti, épen nem mond ható rossznak, legalább a
növendékek maguk azzal teljesen meg vannak elégedve. Az étel, a mit
klpnak s örömmel fogyasztanak, jó, s a ki.inlakó növendékekre nézve
annyiban előnyösebb. mivel nemcsak táplalóbb, de egyúttal az őgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí elé-
.sük szerint is készül.

Lássuk, mifele eledelt kapnak a növendékek rendszerint 1 "-- Reg
:gel hét órakor levest; tíz órára kenyeret egy s ou-ért; délben és

-este húst, főzeléket és csemegét. A kis kenyereket, még az iskolába is,
friss állapotban, maga a család osztja ki. - E fiatal" ernbereknek
-majdnern kivétel nélkül nagy étvágyuk van, s a tanulásból eredő ne-
:béz fáradalmak s a növekedésben levő szervezet követelményeinek
-daczára is egészségük, egyes kivételeket leszámitva, eléggé kedvező
szokott lenni az eltartási idő egész tartama alatt. •

A családok kiválasztása, a lakás és élelmezés kérdésének meg-
-oldása után hátra van még annak megállapítása: minő viszonyban
legyenek a növendékek az illető családokkal s az iskolával? -- Semmi
sem .lehet inkább zavarbaejtő s kényesebb, mint ez! - Mit követeljü nk
a tanító-növendékektől ? Minő mértékben korlátozzuk szabadságukat?
Vajjon az' egyes tanfolyamok s köteles gyakorlatok elvégezte után teljes
.szabadságot engedjünk (nekik, hogy sajat felelősségükre azt tehessék,

•
16*
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a mi nekik tetszik? A bevégzett tananyagot számon kérjük? Továbbá:
a tanulás magában az iskolában hány órára terjedjen naponkint, s köz-
vetlen vagy csak távoli felügyelet alatt történjék-e? Továbbá' megen-
gedjük, .hogy szabadon járhassanak-kelhessenek? - hogy este kijár-
hassanak s akkor térjenek haza, a mikor nekik tetszik? Vagy megszabjuk
nekik, hogy bizonyos meghatározott időn túl az utczán ne járhassanak?"
Mindez kivánatossá teszi, hogy pontosan meghatározzuk a· szabadság
és önrendelkezési jog azon mértékét, a melyet e fiatal embereknek, mint:
tanítő-jelölteknek, megengedhetünk.

E kérdés önmagától támadt a képző-intézetek megalapításával
egyidejűleg. Hosszú időn át úgy oldották meg, hogya növendékeket
szigorú zárdai életre kényszerítették, -szoros és a legapróbb részletekig
meghatározott rendszabályoknak vetették alá. Tizenkét év óta azonban
a közoktatásügyi kormány sokkal nemesebb intézkedést léptetett életbe;
Habár megtartotta is a benlakó-intézetek legnagyobb részét, a fegyelem
ezekben hasonlíthatatlanúl szabadabb, 'mint annak előtte volt; a bánásmód
sokkal szelidebb s kevésbbé önkényes, és a növendékek több szabad-
ságot élveznek, mint régebben; azóta nemcsak csütörtökön és vasárnap;
de szünet alkalmával a hét egyéb napjain is szabadon kijárhatnak.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

kormá.ny eddig két künlakó-intézetet állított fel, s ez azt bizonyítja,
hogy legalább két iskolában megtörtént a kísérlet arra nézve, hogy
it mennyire ez az iskolai követelményekkel összefér, a növendékeknek
a legszélső határig terjedő szabadság megadassék.

A következőkben előadjuk, hogyan értelmeszük e szabadságot a,
máconi externátusban. Minden növendék köteles rendesen megjelenni ac
tanárok összes előadásain. A legfontosabbak reggel tartatnak, kilencz
órától délig; félkettőtől esti hat óráig vannak a mel1ék-tanfolyamok a.
rajzból, énekből, a kézimunkából, testgyakorlatból stb. Az új rendszer
életbeléptetéséből kifolyólag az intézet esti 6 órától másnap reggeli
kilencz óráig, a legtágabb értelemben véve, üresen áll; a növendékek
jegyzeteiket s könyveiket magukkal vive, tanáraikkal egy időben el-
hagyják azt, hogya szabadban szórakozzanak, vagy annak idejében
dolgozzanak minden más szellemi s erkölcsi vezetés nélkül, mint il ' mi
tanulmányaikban rejlik,· s csupán azon tudat ellenőrzése alatt, hogy
végzett munkájukról majdan, ha felszólíttatnak. számot kell adniok.

Az iskola igazgatósága mindekkoráig halasztgatta az externátussal'
kapcsolatos gyökeres intézkedések életbeléptetését. Nem azért, mintha
akar a fegyelem, akár pedig az erkölcsök dolgában félne a következ-
ményektől, de mivel azt hiszi, hogya tanárok s az igazgató beavatko-.
zása ily. módon nagyon hiányos rnértékben volna gyakorolható. Azonban,

1 mégis úgy. intézkedett, hogy a növendékek reggeli hét órától délig -
s félkettőtől esti hét óráig az iskolában tartózkodjanak, csütörtök és.
vasárnap kivérelével, a mely napokon délután teljesen szabadok.

A künlakó növendék hat órakor kel, megveti ágyát, rendbehozta
szobáját, felöltözködik s gyorsan megreggeliz. Ezután iskolába siet. Az.
üde és tiszta reggeli levegő megélénkíti s testét-lelkét felfrissíti. Látja,
hogyan élénkül meg lassankint az utcza; a gazdák, kereskedők és ipa-
rosok buzgó tevékenysége !ágkörű, de eleven és erős jszemléletet' nyujt
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neki 'arra nézve, hogy. az életnek törvénye a munka s hogy szégyen
és esztelenség volna, ha ő magát az alól ki akarná vonni. Hét órakor'
ér az iskolába s kilenczig társaival együtt dolgozik. Két jó órányi idő
kinálkozik itt számára, hogy az alatt dolgozzék s gondolatait rendbe-
szedje, Az igazgató, ki minden reggel megjelenik a növendékek közt,
tudakozódik egészségük felől, kimutatja róluk való gondoskodását,
nyájas megszélírással buzdítj a s barátságos intéssel örvendezteti meg
őket. A tanárok szükség esetében dolgozataikról tudakozódnak s útba-
igazítást adnak nekik azoknak gyors és helyes elkészítésére nézve.

Kilencz órától délig, negyedórai pihenővel megszakítva. egymás
után három leczkét hallgat végig a növendék. Délben elhagyja az is-
kolát sebédeIni (franczia szokás szerint re gg eli z n i == déjeuner)
megy, helyesebben mondva : fut, mert oly korban van, a mikor a
.gyomor nem tud várakozni. Végre ott ül az asztalnál rendes étkező-
társai közt: egy vagy' két tanuló-társával, a házigazdával, háziasszony-
nyal és ezeknek családjával. Az ebédlő tiszta és rendes; az asztal már
terítve van, az evőeszközök tiszták sa tálakból csalogató jó-illat árad
szét. A künlakó növendék ebéd alatt nem csak megpihenést, de erő-

södést is lel. Mialatt' az iskolából haza sietett, agya, mely öt órai
megfeszített munkában kifáradt, a szabad levegőn felüdült, s jó étvágya
kellemes hangulat ra ébreszti egész valóját. Cseveg. nevetgél, jókedvre
-derűl s mindamellett ügyel magára, nehogy valami balgaságot.s illet-
lenséget kövessen el. A társaságban nő, talán fiatal lány is van; tudja,
hogy ezek figyelemmel kisérik. ennélfogva szavaira s magatartására
.ügyyl, nehogy valakit megbántson, vagy magát tegye gúny tárgyává.
A társalgás majd az iskoláról,' a tanárokról s a tanúlmányokról folyik,
majd a család ügyeiről, majd pedig a helyi és politikai eseményekről.
E társalgás bizonyára sem tudományosnak, sem 'magas színvonalúnak, sem
pedig szellemesnek nem mond ható ide nem is szükséges. hogy olyan
legyen. Csupán tisztességes csevegés, mely a leendő tanítót, a ki nem
ritkán nagyon hajlandó arra, hogy csekély tudományát fitogtassa, visz-
szatartja a pedantizrnustól. Ha a növendéket valami elkövetett hibájáért,
elégtelen dolgozatáért megdorgálták, vagy megbüntették, az is szóba
kerül; vígasztalják, bátorítják; igyekszenek keserűséget eloszlatni, vagy
nyugtalanságát lecsillapítani. Az ily barátságos együttlét nyugodt kör-
nyezetben, csendes vídámságot keltő szerény lako mánál. kiválóan al-
kalmas arra, hogyenyhülést nyújtson, Szellentyűhöz hasonló, a· mely
minden haragot s rosz indulatot eltávolít:

Más szempontból tekintve, az ily együttlét érintkezésbe hozza az
ifjakat a való élettel, a melytől a .tanulmányokba való elmerülés csak
eltávolítja őket; megismerteti velök a mindennapi életben fölmerülő
szükséges társalgási formákat. Mennyire különbözik az ily családi asztal
a benlakó-iutézetek közös étkező-termétől [ .

Ebéd után a növendék visszatér az iskolába, tanulők szokása sze-
rint a leghosszabb úton; végig megy a folyó partján, a kőrűtakorr sihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ :

nyári időben - egy pillanatra a határba is-ki-kirándul. Félkettőkor már
ismét az iskolában kell lennie. Az igazgató gyakrán megvizsgálja arczát
és ruháit; ha észreveszi, hogy arcza halavány, vagy szemei bágyadtak:

l'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"
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aggódó szeretettel tudakozódik hogylétéről; megkérdi. hogy mikor kel
. és fekszik; mivel· töltötte a csütörtöki és vasárnapi szünetet; érdeklő-
dik dolgozatai iránt; megkérdi vane étvágya? tud-e aludni? - tekin-
tetéből igyekszik kiolvasni elfogultságanak okát s egész lelki állapotá-
nak mivoltát.

A növendék d. u. félötig gyalul, könyvet kőt, vagy másféle kézi-
munkával bibelődik, - rajzo!, énekel, vagy kertészeti teendőket végez.
Félöttől ötig sétál, játszik, vagy hagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ . van a soron, részt vesz a tiszte-
gatásban. Aztán az alatt a két óra alatt. a mely a vacsoráig még
hátra van, ismét tanul, vagy még egy tanórát hallgat végig .. Hét óra-
kor a családdal együtt megvacsorál. Nyolcz órakor .kisétál a szabadba,
hogy mielőtt az esti tanuláshoz fog, friss levegőt szivhasson. Azt hisz-
szuk, helyesen cselekedtünk, midőn a hazatérésre nézve szigorú an meg-
állapított határidőt nem szabtunk meg. Csupán arra figyelmeztettük a
növendéket, hogy későre ki ne maradjon, hogyaházbelieket nyu-
galmukban meg ne háborít sa. s mindennapi teendőit úgy végezhesse,
hogya miatt alvásra szükséges idejét megrövidíteni kénytelen ne
legyen.

Ha e részben hajthatatlan szigorúságú szabályt állapítanánk meg,.
a növendék azt elviselhetetlen nyűgnek tekinten é, a melyből mind en
aron szabádulni törekednék. Egészen más dolog, h a akaratunkat tanács-
képpen fejezzük ki vele szemben; a tanács, habár még oly gyakran s
még oly élénken ismételjük is, sohasem viseli magán a kényszer és fe-
nyegetés sz íuezetét. Szűkebb, vagy tágabb értelemben magyaráz hat juk
a szerint, a mint a körülmények kivánják. s a növendék szabad el ha-
tározása vele szemben tényleg vagy ha csak látszólag is. ér intetle nűk
marad. Ezért van, hogy a künlakó növendék rendelkezéseinket készség-
gel követi s erkölcsei fölött is gondosan őrködik. Biztosak lehetünk,
hogy télen félkilenczkor, nyáron kilencz órakor már szobájában van,
E módszer hasznosnak bizonyúlt annyiban, hogy a rendszabályok szá-
mátmegszoríthattuk s a parancsot lehetőleg tanácscsal helyettesít het-
jük. Nem jó a növendéket arra sz oktatni, hogy magát hibásnak érezze;
mert az öntudat a gyakori büntetés által elveszti finom érzékenységét.
A szabály áthágása, a törvény megszegése mindenkor a bűnösség ér-

zetét költi fel; más az, .ha csak oly tan ács ról van szó, a melyre nem
hallgattunk, vagy oly figyelmeztetésről, a melyet tekintetbe nem vettünk.

A künlakó növendék átlag féltizenegy óráig van ébren. Lehetet-
len, hogy két óránál kevesebb idő alatt elkészülhessen, sőt némelykor
három óra is kell neki. Ha tanulmányaiban elmaradt, ha valami vélet-
len nehézségre bukkan, ha valamely ro sz osztályzatot ki akar javítani,
vagy valami pótló-tanulmányt akar végezni:, az esetben csak nagyon.
későn fekhetik le. Ellenben, ha ki van fáradva, ha rosszúl érzi magát.
vagy ha sürgős munkája nincs, korán lefekszik anélkü), hogy azért
másnap korábban kelne fel. Napi teendőinek végzésében bizonyos ké-
nyelmesség kinálkozik, a mi neki nem csak örö.net okoz, de hasznos
is. Másrészt ez éjszakai munka sokkal szabadabb, kevésbbé csendes és.
lenyűgző. A növendékek egymásközt vitatkozhatnak, egymást kölcsönö-

. sen segíthetik s gyakorolhatják magukat a feladatoknak tablán való
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megoldásában, egyes tantételek bebizonyításában. Hogy mindez néha
időveszteséggel is jár, kétségtelen. De bizonyos mértékben még ebből
is hasznuk van: időről-időre a lélek megpihen, nem kábul, nem álmo-
sodik el. Különben, hogy az ilynemü idővesztegetés nem annyira jelen-
tékeny, arról eléggé ta nuskodik az a sikeres eredmény, a melyet a
növendékek' dolgozataik elkészítésében s feleleteik által felmutatnak.

A künlakó növendék szorgalmas, egyrészt, mivel fél a szigorű és
elmaradhatatlan ellenőrzéstől, '- másrészt, mivel a józan itélő-ké-
pesség benne hamar kifejlődik. Ha buzgalma ellankad; ha rajta az
elpuhultság, hanyagság jelei mutatkoznak; ha észreveszszük, hogy lelkét
könnyelmü gondolatok foglalkoztatják: ki _ lesz adva a jelszó, hogy
minden tanár, minden következó órában szólítsa fel. Igy fogják körül
s úgyszólván hajszolják őt heteken át, még pedig oly módon, hogy
mindez ránézve a meglepetés szinében tűnjék fel annyival is inkább,
mivel egyenes szemrehányást, előleges figyelmeztetést ném kap. Ritka
eset, hogy az ily fejrázás kivánt eredmény nélkül maradjon. A növen-
dék öntudatra ébred s visszatér a rendes kerékvágásba. Ha azonban.
továbbra is közömbös marad, ha rossz indulatai meg nem változnak;
s ha a bezárás - mint természetes és előre látható következménye az
elégtelen osztályzatnak - sem képesek megjavítani: 32 esetben az
igazgató értésére adja, hogy szabadságát nem fogja fel helyesen, hogy
visszaél vele s arra nem méltó, - és hogy vele szemben kivételes
rendszabályokat kénytelen alkalmazni. És e korlátoz ó rendszabályok -
ha a szükség úgy kivánja - fokrói-fokra szigorubbak lesznek, s bün-
tető hatásuk; sokkal érzékenyebbé és súlyosabbá tehető, mint a benlakó
intézetek ben.

Vasárnap reggel a künlakó növendék csak nyolcz órakor jelenik
meg. az iskolaba n, hogy vallásos kötelességének, meggyőződése és
szíve sugallata szerint, eleget tehessen. Csütörtökön és vasárnap dél-
után teljesen szabadon rendelkethetik Idejével. Ha tetszik, az iskolától
és tanároktói távol. minden felügyelettől menten töltheti azt. Régebben
az ily kirándulasok alkalmával kénytelen volt egyenruhát ölteni. E
kötelezettség ma már megszünt s nem hiszszük, hogy reá szükség volna.
Az egyenruha - első sorban - mint a. testvéries bajtársság szembe-
tünő jele, arra való, hogya nagyszámú növendékek minden más jel-
adás ~é~kül egy pillantással felismerjék egymást; ámde e külső jel
ott, a hol ötven tanítónövendék csatlakozik szorosan egy csoportba.
teljesen fölösleges. Erkölcsi tekintetben osztönző és fékező hatása is
van az egyenruhának. Ösztönző, amennyiben ha valamely testület,
kisebb vagy nagyobb társulat jelvényeül fogadja, a vele járó kitüntetés
és tisztelet azokban, a kik viselik. az' együvétartozás és bizonyos fele-
lősség felemelő érzetét kelti föl. Úgy de ez ifjak közül hánynak van
annyira kifejlett érzése s érett értelme, hogy mindezt kellőleg felfogván,
magaviseletét ;1 szerint irányozza? Az egyenruha erkölcsi tekintetben
zabolázó hatással is van, s kétséget sem szenved: az a gondolat, hogy
ily öltözetben azonnal ráismernek, nem egy növendékettarteatat vissza
valamely ballépés elkövetésétől. Az egyenruha viselésének kötelező
volta a növendékr e azzal a hatással van, hogy mindig és mindenütt
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iskolában érzi magát, folyton szeme előtt lebeg annak szigorú ellen-
órködése, esetleg büntető hatalma. S ily szempontból tekintve a dolgot,
kérdezzük: nem válik-e e ruha türhetetlen «1ib éri á v á?» Megengedjük,
hogy .ez öltözet a növendéket körültekintővé teszi, de hogy egyszers-
mind okosabba is, azt - úgy hiszszük - senki sem fogja állitani.
Ellenkezőleg méltán tarthatunk attól, hogy' az ifjakat cypisrnusra s
képmutatáara kényszeríti.

Végül: az egyenruha viselés ének kötelezővé tétele egyértelmű az
externatus jellegének megszüntetésével. Hiszen, ha a szabadság annyira
veszedelmes, hogy annak élvezése közben a növendéket csakis a bűn-
tetéstől való rettegés óvhatja meg holmi gyarlóság elkövetésétől, akkor
azt a nevelésból egyátalán fogva ki kell küszöbölni s vissza kell térni
újra a régi benlakó-intézetekben divatozött szigorú fegyelem ~yakor-
lásához! Csakhogy - szerencsére - a dolog nem úgy van! Máconban

az egyenruha szép és jó viselet, s al: igazgatóságnak van rá gondja,
hogy - amennyire lehet - csinos jellegét megtartsa ; s gyakran
megesik, hogy a növendék - épen azért, mivel arra kötelezve nincs -
saját tetszéséből örömmel felölti s látható büszkeséggel viseli.

Meg kell vallani, hogya csütörtöki és vasárnapi szunet élve-
zése nem esnék meg minden baj nélkül, ha a kellő óvóintézkedésről
megfeledkeznénk. Hat órán át tartó folytonos tétlenség gyötrően hosz-
szú és unalmas. S a künlakó növendékeknek kezdetben nem volt más
eszközük arra, hogy ez időt megrövidítsék s kellemessé tegyék, mint
a teke- és kártyajáték. E miatt oly elszomorító visszaélések kaptak lábra
köztük, a melyeknek kellemetlen következménye az új rendszer jó ha-
tására is felettébb bénító volt, Az igaz~ató ez okból mindent elkövetett,
hogy a növendékeket a kávéház ak látogatásátói elszoktassa. Kezdetben
kérte őket, hogy ömaguk iránt való szeretetből legalább a külvárósi
félreeső vendéglők és rossz hírü színielőadások látogatását kerüljék , s
inkább járjanak oly helyekre, a hol válogatottabb és 'tisztességes kő-
zönség szokott összegyülekezni ; sikerűlt őket távol' tartani az olyan
lebujoktól is, a hová játék és borozgatás. czéljából szoktak néha-néha
elrejtőzni. Gyakori és barátságos beszélgetés közben rávette őket annak
bevallására, hogy nyilvános helyeken a város előkelő polgirai bizony
nem igen szoktak megfordúlni. Hozzá tette, hogy tanáraik szeretetére
es becsülésére csak az esetben számíthatnak, ha az ily helyiségek láto-
gatásától tartózkodni elég józanak lesznek. Minden héten tudakozódott,
vajjon ellent tudtak-e állani a kísértésnek. S egyrészt a vágy, hogy
tanáraik becsülését kiérdemeljék, másrészt az attól való idegenkedés,
hogy ballépésüket hazugsággal s képmutatással igyekezzenek palástol-
gatni, lassan-lassan a jobb útra térítette őket. Az igazgató egyúttal ér-
tésükre adta, hogyegészségüknek inkább javára válik, ha a városból

kisétálnak s a szabad természetben tesznek nagyobb kirándulásokat, s.
ha épen elfáradnak, a városba való visszatérés előtt valamely tisztes-
séges falusi, vendéglőben megpihenhetnek. Ez ajánlat eléggé kecsegtető
volt rájuk nézve. Mindazáltal a város igen sokszor visszatartotta s a kávéház

, ezentúl is nem egyszer erősen csábítgatta őket. A bresse-i és mácon-i



hosszú fehér' országút, unalmas egyhanguságával nem tudott rájuk
vonzóerőt gyak<?rolni.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Az igazgató végre is belátta, hogy az ifjakat a kávéházi mulato-
zástól nem vonhatja el máskép, ha csak e helyett oly magasabb ter-
mészetü élvezetekről nem gondoskodik, a melyek úgy értelmüket,
valamint kedélyüket is kellemesen. foglalkoztathatják. E czélból intéz-
kedett, hogy a növendékek kellő gyakorlatot szerezhessenek a tájkép-
rajzolás elemeiben, s ajánlotta nekik, hogya város környékén található
romok és festői tájrészletek képét gyűjtsék össze egyalbumba. Azon-
kivül érdeklődött a növendékek gyűjteményei iránt, s felszólította az
ifjakat, hogy állítsanak össze herbáriumot, a mely magába foglalja ne
<:sak a közönségesebb, hanem azon ritkább növényfajokat is, a melyek
nehezebben hozzáférhető, meredek helyeken találhatók. Majd pedig ro-
var- és ásványgyüj~emény összeállítására buzdította őket; továbbá, hogy
,e nemű foglalkozásukat még változatosabbá tegye, ellátta őket minden
szükséges eszközökkel abból a czélból, hogy' iskolai muzeumot létesír-

senek s maguk számára tanszergyűjteményt állítsanak össze. Végül.
egyetértve a megyebeli gazdasági-intézet igazgatójával, utasította a nö-
vendékeket, hogy vizsgálják meg a talaj viszonyait, kisérjék figyelem-
mel az aratást, szüretet, s általában a környéken űzött gazdasági fog-
Ialkozásokat, A növendékek önmaguk által választott időben kettesével-
.hármasával. havonkint egyszer vagy, kétszer kirándulnak a kijelölt he-
lyekre, vizsgálódnak, tudakoz ódnak, jegyzeteket készítenek s tapaszta-
lataikat jelenté, alakjába öntve az illető tanárnak átszolgálta~ák.

, Ily módon ez iskolánkivüli foglalkozás segítségével a semmitte-
vés veszélye el van hár ítva, Csütörtökön és vasárnap, ha az idő meg-
engedi, a növendék elhagyja a várost, kimegy a mezőre s agyalogútak
telhasználásával bejárja a vidéket; megmászsza a lejtőket; útközben
tájképváz'latot vet papirra; meglátogatja a majorokat és gyárakat, s
büszkeségének tartja, ha nem üres kézzel térhet vissza. Mennyivel ér-
dekesebb az ily szabad. kirándulás, mint az országútakon való czélnél-
küli bolyongás, mely semminemű élvezetet nem nyujt l Nem is számítva

azt, mennyire gyakorolja az izmokat s a tüdőt, mennyi kedvező alkal-
mat nyújt a leendő tanítónak, hogy észlelőképességét kifejleszsze,
mennyire ébreszti benne a kezdeményezési hajlamot s a kutatási szelle-
met. - Manapság a künlakó növendék csak nagy ritkán téved" a kávé-
házba: e betegségből szerericsésen kigyógyult. Ha a baj esetleg mélyebb
gyökeret· ver s makacsabb természetű, az esetben még egy 'eszköz ki-
nálkoznék annak megszüntetésére : a zsebpénz megvonása. Szerencsére,
ez utolsó kellemetlen eszközhöz folyamodni nem szükséges. Az exter-
nátus körébe vágó üdvös szokások mindinkább gy.ökeret vernek, évről-
évre, hagyományszerííleg erősödnek: rnert a kezdő folytatja az elődök
példáját.

Ilyen ia, künlakó növendék élete általában.
Igy felfogva és alkalmazva a dolgot az új rendszer nem jár

koczkázattal; jó hatást vártunk belőle, s az eredmény, melyet felmutat,
tényleg teljesen megfelel a czelnak.. ,-

. Mondtuk, hogy a künlakó növendék' működése igen kielégítő.



Magaviselete átalában rendes. Hogy szavaiban néha könnyelrnűség,
cselekedeteiben meggondolatlanság nyilvánúl, lehetséges; hogy az utczán
való viselkedése nem mindig felel meg az illedelem szigorú követel-
ményének, az is megtörténhetik. De végre is: serdülő korban levő,
tüzesvérü ifjakkal van dolgunk, s az ilyenek ballépését - a mennyiben
a tisztesség korlátait át nem hágják. - mindig 'némi elnézéssel kell meg-
itélnünk.e Sajnálatra méltó az olyan fiatal ember - mondja Dupanloup -
a ki sohasem hibázott». Az igazgató - ez idő szerint - nem isiner
egyetlen egy olyan növendéket sem, a ki kicsapongó, vagy romlott
természetű volna.

Máconban mindenki egyértelmű 'eg dicséri e növendékeket tartózkodó
és illendő magukviseletéért. Nem lármásak, de nem is zárkózott terrné-
szetűek ; nem kártyáznak; csak elvétve akad köztük, a ki szivarozik ;
'nyilvános helyekre nem járnak. Egész megjelenesü~ arról tanuskodik,
hogy vidám kedélyü, de komoly munkával elfoglalt emberekkel van
dolgunic Nem kevésbbé élénkek. mint mas diákok, de tán kevésbbé
vásottak.F) Nincs meg bennük a meglett emberek gondokkal terhelt ko-
molysága: és ez nagy szer encse ; de az bizonyos, hogya szabadság
élvezésére érettek. '

Ha erkölcsi állapotukat közelebbről vizsgálj uk, könnyen fölfedez-
hetjuk azon döntő elemeket, a melyek szorgalmukra és jó magukvise-
letére hatással vannak, A tanítási szervezet olyan, hogy lelkükőn foly-
tonosan az a gondolat uralkodik: miként teljesítsék iskolai teendőiket.
Szakadatlanul az eléjük szabott feladat lebonyolításával levén elfoglalva.
rá sem. élnek arra, hogy fejöket valami rosszban törjék. Azonkivül
teendőik teljesítésére az serkenti őket, hogy félnek a ki nem kerülhető

ellenőrzéstől, az iskolai törvények szigorától, az igazgató közvetetlen
megróvásától s seülőiknek a távolból hozzájuk intézhető szemrehányá-
sától, vagy esetleg attól, hogy az év végén az intézetből kizáratnak.

Mindezeken kivul érzik, hogy vállaikat súlyosfelelősseg terhe
nyomja. Rájuk van bizva, hogy magukviselete fölött őrködjenek s jö-
vőjükről gondoskodjanak; ők ezt tudják, s e tudat növeli önérzetüket.
Ha fontos ügyben kell határozniok: arra vannak utalva, hogy saját
józan eszüktől kérjenek tanácsot, Jól feifogott érdekeiket szernük előtt.
tart jak ; kornolyan, férfiasom lato Iga tják a netáni eshetőségeket s csele-
kedeteik köve tkez rnényét. Ez rájuk nézve oly tekintélyes erőforrás,

melynek hijával vannak az oly növendékek, a kik, folytonos vezetés
alatt állva, minden kísértéstől távol tartatnak s azért, hogy a józanság
ösvényén megmaradhassanak, nem szorúlnak arra, hogy akaratuk ér-

vényesítése közben,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI egyes érdekek kielégítése s a helyzet nehézségei-
nek leküzdése czéljából ép úgy komoly indító okokhoz ragaszkodjanak.

E különböző okokhoz, melyek a künlakó növendékek erkölcsi
állapotára befolyással vannak, hozzájárúl a tanárok és az igazgatá-
erkölcsi tekintélye, a mi tan í t ó kép z ő - int é zet ben rendkivüli
hatással érvényesíthető.

5) Devinat itt ezt a szőt használja, g ami n, a mi oly eredeti franczia kifejezés, a.
melyet magyarúl kifejezni nem lehet.



Az az erkölcsi, hatás, melyet az egyes családok a kö rükbe foga-
dott növendékekre gyak,orolnak, az iskola befolyásának szintén támo-
gatására szolgál. Ha a növendékek a háziasszony arczáról elégedetlen-
séget olvasnak le;' ha ebéd alkalmával nyomasztó csend uralkodik az
asztalnál; ha a családiasan kedves társalgást a hideg udvariasság szó-
lamai váltják fel: akkor kényelmetlenül érzik magukat s lelkiismeretük
nyugtalan. Hogy e félremagyarázhatatlan és kényelmetlen hidegséget
elkerűlhessék seloszlathassák, azon igyekeznek" hogya család ja indu-
latát s kegyét megőrizzék, vagy visszaszerezzék. .

Azt kérdezhetik : vajjon lehetséges-e, hogy az igazgató biztos
tájékozást szerezhessen magának ha nem is a növendékek munkássá-
gáról, de legalább azok magaviseletéről. Nem vezetik-e félre? Nem
tekinti-e csupán saját óhajtásat valóság gyanánt? Minő eszközök állnak
rendelkezésére az ellenőrzés gyakorlásában? Ehhez hasonló kérdéseket
csak az tehet, a kinek nincs alkalma arra, hogy e fiatal emberekkel
sűrüen érintkezhessék. Meg kell vallani. egyébiránt, hogy ez aggodalom
természetes és jogosúlt az olyan emberek részéről, a kik a künlakó-
intézményt csupán hiréből ismerik.

Kisértsük meg őket e részben megnyugtatnigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

Az ellen őrzés legbiztosabb módja az, hogy, ha a növendéket az
osztályban, tanulmányai közben, vagy a pihenési idő alatt élénk figye.
lemmel vizsgaljuk. Ha jó hangulatban van. egészséges és vidám; ha
arcza friss, tekintete élénk; ha nem panaszkodik sem gyengeségről,
sem fejfájásról; ha dolgát gyorsan s jó sikerrel végzi: akkor igen va-
lószinű, hogy sz ívét bűn tudat' nem terheli s magaviselete súlyos hibáktói
ment. Ellenben: hogyha hallgarag', kedélye ingerült, ha arcza sápadt
és fonnyadt; tekintete bágyadt s szemét sötét karikák környezik ; ha
társai tekintetét kerüli s azok iránt mintegy megvetést tanusít ; ha a
tanulás terhére van; ha komolyan figyelni nem tud; ha szorgalmával
és haladásával tanárai megelégedve nincsenek: akkor bizonyára van ok
aggodalomra s szigorú vizsgálatra. Kulönben meg kell vallanunk, van-
nak olyan növendékek is, a kik a fönt említett két szélsőség közé es-
nek, a kiknek magatartása és arcza semmi gyanus jelenséget sem árul
el, a kiknek működése kielégítő, s a kikkel szemben a legavatottabb
tanár is kezdettől fogva bizonytalanságban érzi magát.

Egy masik, nem kevesbbé sikeres módja az ellenőrzésnek, ha
magához a növendékhez intézünk nyilt és őszinte kérdéseket magnvi-
seletét iiletőleg. De ez esetben teljes bizalmat kell tanusítanuuk irarita ;
éreztetnünk kell vele, hogy szavaiban megbízunk, - fentartva terrrié-
szetesen, hogy nyilatkozatai nak valóságáról, ha szükséges, kellő tapin-
tattal más úton is bizonyságot szerezzünk. Vannak tanárok, a kik rend-
kivül tartanak a rászedetés látszatától. Növendékeiknek csak akkor
adnak hitelt, ha álJításaikat kézzelfogható bizonyítékokkal tudják iga-
zolni, s kételkedésüket hamis mosolygással s tréfás szavakkal nyilvá-
nítják. Az ilyen eljárás a mily igazságtalan, ép oly helytelen is; nem
egyéb, mint az őszinteség kigúnyolása s felbátorítás a hazugságra. -
<Hát Így van a dolog! Hazugnak tartanak?ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAló " ezentúl nem törődöm
vele. Mit vesztek vele P s - Körülbelül ily formán gondolkozik, _ ha

•



-szőval el nem árulja is, az a növendék, a kiben az őszinteség érzetét,
méltatlan gyanakodásunkkal megsértettük. A nevelé" terén igen vesze-
delmes dolog oly vád dal illetni a növendéket, jogtalaoúl. a melyre az
okot nem szolgáltatott. Ezerszerte jobb, ha - bár tévedésből is -
sokkal több jő tulajdonságot tételezünk föl benne, mint a meanyivel
bir; ez esetben a kapott dícsérethez titkon a nyug-talanság és szégyen-
kezés bizonyos érzete vegyűl, mely arra ösztönzi, hogy a jó véleményt,
melyet felőle táplálunk, valóban meg is' érdemelje.

Ha az igazgató valamely kü nlakó növendék magaviselétéről tu-
domast akar szerezni, előbb figyelemmel kiseri,. azután kikérdezi. Ez
majd mindig elégséges arra, hogy a dolog valódi .állásáról meggyőző-
dést szerezhessen; annyival őszintébben vallják meg az igazat, mert az
rájuk nézve nem megszégyenítő. Egyébiránt, mivel az óvatosság soha-
sem árt, csupán ezzel nem elégszik meg. Minden hónapban részletesen
tudakozódik az egyes családoknál a növendékek erkölcséről, szokásairól,
magukviseletéről s egészségi állapotáról. Hogy valamely növendék az
iskolában magaviseletének hibáit sszfvének rosszaságát palástol ni igyek-
szik, az lehetséges; a tanárok jelenlétében s az iskolai fegyelem hatása'
alatt ügyel szavaira s arczát rendbeszedi.. A házi körben ez sokkal ne-
hezebb; lehetetlen, hogy az asztalnál, bizalm as társalgás közben -
mintegy önmagáról megfeledkezve - magaviselete' s szavai el ne
árulnák esetleges rosz érzelmeit, hibás tulajdonságait. Bizonyos nyugta-
lanító jelek megadják· az óvatosságra való intést; e jellemző tüneteket
kívánja az igazgató megismerni, s ezekről kér úgy a vele működő
tanférfi iktól, valamint. a' családok fejeitől is közelebbi felvilágosítást.
Azonban a családok részéről teljesített ezen felügvelet csak két föltétel
alatt történhetik a tisztesség megsértése nélkül. először: hogy a nö-
vendék e felügyelet létezéséről s jelentőségéről tudomással bírjon, hogy
ez által annak kémkedő és feladói jellege előre, eltöröltessék; másod-
szor : hogy az igazgató czélja a fölfedezett hibákkal szemben ne any-
nyira a megtorlás legyen, hanem, hogy felvilágosítást nyervén a nö-
vendék igazi lelkületéről, annak megjavításau annál nagyobb sikerrel
fáradozzék. Végül az iránt kell az' igazgatónak meggyőződést szereznie,
vajjon az egyes családoktél nyert jelentések nincsenek a' kellő őszinte-
ség híjával. Régebben nem egy család eltitkolta a felfogadott növen-
dékek hibáit; az egyik szeretetből s természetes jóindulatból, meg akar-
ván óvni őket a törvény szigorúságának alkalmazásától; a másik
helytelenűl felfogott érdekből; félt azon kellemetlen visszatorlástól, mely
e miatt a családot a növendékek részéről érhetné; tartott a följelentett
ifjak haragos tekintetétől, daczos magaviseletéről, átalában a minden-
napi érintkezésben eddig fennállott jó viszony megzavarásától. D~ ezek,
belátván félelmök alaptalanságát, felhagytak a tartózkodással, s ma már
úgylátszik mindannyian őszintéri teljesítik kötelességüket, annyivál is

, inkább, mivel tudják, hogy ha ezt helytelen számításból elrnúlasztanák :
az azt vonná maga után, hogy a növendékeket tőlük azonnal elvennők.

Végül az igazgató igen becses támogatásra talál magukban a
növendékekben, .midőn azok tanúlmányaik befejeztével az intézettől
megválnak. E fiatal emberek örömmel járnak kezére annyival inkább,
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mivel ez által egyszersmind szolgálatot tesznek amaz intézetnek is, a
rnelyhez őket kedves emlékek fűzik s a melynek jó hírneve előttük is
drága. A vizsgák befejezte után, vagy mikor a volt növendékek éltá-
voznak, vag;y mikor visszatérve, saíves .üdvözletet hoznak, körül belűl
így beszélget velök az igazgató: «Ezentúl tekintsenek barátjuknak,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil.

ki mindenkor kész önöknek szívességet tenni. Nem voltam félrevezetve (
Igazságtalan voltam önök iránt, vagy társaikkal szemben? Nem voltam
túlságosan bizalmas, vagy szigorú? Minö hatást gyakoroltak önökre az.
általam foganatosított rendszabályok? .Helyesebb lett volna, ha tartoz-
kodóbb vagyok? Nem volt önökre ártalmas a szabadság, melyet élvez-
tek 2 Tanácsolják. hogy más magatartást tanusítsak, vagy más rendsza-
bályokat léptes sek életbe? stb.»

A kikhez e kérdéseket intézzűk, már kész férfiak. Ismerik s értik a
nyugtalanságot, a mely volt igazgatójukat elfogja, a ki tart attól. hogy
talán hibát követett el, a melynek kellemetlen következményei lehetnek.
Meg vannak győződve, hogy ha felvilágosítást kér. nem azon hiú
vágyból teszi, hogy a bevégzett tényekre vonatkozólag helyeslő itéletet
halljon, hanem, hogy a múlt tapasztalatait a jelen és a jövő számára
értékesíthesse, hogy az intézet igazgatása biztosabb és eredményesebb'
lehessen saz ő fiatal utódaik jobb és igazságosabb vezetésben részesül-
hessenek. Ők, a maguk részéről, azonképen őszintén és világosan nyi-
latkoznak; az ő észrevételeik nem személyekre vonatkoznak, hanem'
egy új rendszerre, a szabadság következményeire, az alkalmazott rend-
szabályokra, a szigorúság, vagy az elnézés hatására stb. E felvilágosí-
tások az igazgatóra nézve rendkivül nagybecsűek, mert ezekből ítélheti
meg, minő hatásuk volt valóban az ő 'tanácsainak, figyelmeztetéseinek,
magatartásának, s minő eredmény követte mind azon intézkedéseket,
a melyeket évközben foganatosítani jónak látott. Egyrészről esetleg
megnyugtatják elébbi nézeteinek helyes voltáról, másrészről újjmutatá-
súl szolgálhatnak a jövő számára tervezett szerencsésebb javítások élet-
beléptetése körül.

Összefoglalva a föntebb elmondottakat: a családok helyes meg-
választása a künlakó növendékek lakásáról s élelmezésérőt való czélszerű
gondoskodás, - oly rendszabályok megállapítása, a melyek az ifjak
napi teendőit szabadságuk megszorítása nélkül pontosan-rnegjelölíte, -
oly eszközök felkutatása, a melyek a növendékeket saját maguk s a
külső kísértések ellenében sikerrel megvédelmezhetik, -' hatásos és •
mégis tapintatos és úgyszólván észrevétlen ellenőrzés : ime, ezek ama.
főnehézségek, rnelyekkel valamely externátus szervezése körül talál-
kozunk.

Máconban, úgy látszik, e feladatot oly mődon sikerűlt megoldani, .
hogy azt eléggé 'sikerültnek mondhatjuk.
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növendékek neveléséről tartott felolvasásom alkalmával azt a megbiza-
tást nyertem, hogy szedjem pontokba értekezésem anyagát és tegyek
indítványt a növendékeknek tanítóvá való nevelése némely kérdésében.
Ennek a megtisztelő megbízatásnak el'eget akarván tenni, van szeren-
esém pontokba foglalt néhány' inditványomat a t. választmány be:
cses figyelmébe azzal a kéréssel ajánlani: méltóztasséká tárgyalásnál,
felolvasásomban bővebben kifejtett indokaimat is figyelembe venni!

Mondja ki a választmány: .
1. hogy a tanitó-növendékeknek internátusban való nevelése ok-

vetetlenül szükséges. Azért valamennyi tanitóképző-intézet internátussal
és köztartással látandó el. A hol ez nagyobb nehézségekbe ütközik, ott
legalább is az alsóbb évfolyambeli növendékek számára állittassék fel
benlakás. de köztartás minden intézetnél minden évfolyambeli növendék
-szamára rendeztessék be.'ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. O kok. A tanitő-növendékek abban a korban lépnek a tanitó-
képzőbe. a mikor leginkább van szükségük szigoru felüvyeletre. Ebben
a korban vannak kitéve egész életükre kiható betegségeknek, erkölcsi
és jellembeli 'botlásoknak. Az e nemü kisértésektől egyedül a szülői ház

és az azt pótolni hivatott internátus óvhatja meg a növendéket A fe-
gyelem íentartásához, a tisztaságra és rendre való szoktatáshoz, a tanítói
szellem ápolasahoz sehol sincs annyi alkalom, mint az internátusban.
A szegénysorsu növendékeknek internátusban való elhelyezése és eltar-
tása jobb és jutányosabb, mint készpénzben való segélyezése.

2. Az internátusi nevelés legyen családias. Evégből kivánatos
hogy az internátust vezető igazgató és családja lehetőleg a növendé-
kekkel s a növendékek felvaltva az igazgató asztalánál étkezzenek!
Kivánatos, hogy az internátus vezetője és családja családjához tarto-
zóknak tekintse a növendékeket

O kok. Az internátus ellenségei azt mondják, hogy a magyar faj
nem alkalmas (mint p o. a német) az internátusok kaszárnyai vagy
klastromi nevelesére. Az igaz, hogy jó tanitót sem a kaszárnyai, sem a

. klastromi eszközökkel nem lehet nevelni, de családiasan vezetett inter-
• nátusból ki van zárva mind a katonai, mind a klastrorni szellem. Az
igazgatónak és családjának étkezés alkalmával való jelenléte felette ne
velöleg hái: a növendékekre, családiassá teszi az internátust, bizalmat
gerjeszt. a növendékekben, alkalmat ád a műveltebb szokásoknak, tar-
salgásnak megfigyelésére és megszokására ; erneli a növendék önérzetér
és önbizalmát.' ., ,

3. Az internátusban a szeretet irányítsa a nevelést.
: , ( J ko k. 'Kegyetlenséggel és durvasággal nem lehet tanítót nevelni,

mert a jobb érzésűeket elkeserí:i. A daczos és ellenszegülő növendé-

') Tárgyaltatott a választmány április I7-iki ülésén. (L. a vá!. ülés jelyzőkönyvét az
egyesületi rovatban.] !:'zerk.



243

kekkel szemben megengedhető, sót szükséges a keményebb bánásmód,
-de gyakran talán épen a finomabb és szeretetteljes bánásmóddal többre
lehet menni az ilyen növendékekkel? 1

4. Az internátusi nevelés nyújtson módot és alkalmat arra, hógy
a növendékek necsak általános ismeretek és szakbeli ügyességek birto-
kába jussanak, hanem a társadalmi műveltebb szokásokat is elsajátitsák.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O kok.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA leginkább szegénysorsú családból származott növendé-
keknek sem a szülői háznál, sem egyebütt nincs alkalmuk arra, hogya
műveltebb emberek szokásait megfigyelhessék. Ha tehat a képző inté-
zetben nem törődnek ezzel, akkor az életben csak is a lenézettetés és
megszólás árán sajátíthatják el a társadalmi routine-t ; ha pedig az élet-
ben sem lesz alkalmuk művelődni: akkor félszeg magaviseletük által
egész életükön át gúnynak lesznek kitéve, a mi az ískolának és tan-
ügynek semmikép sem válik hasznára. Vegyen tehát a neveló-igazgató

-é s családja, nemkülönben a tanári testület minden tagja annvi fáradsá-
got, hogy e tekintetben is nevelőleg hasson a növendékre! Figyelmez-
tessék a ruházkodásra. tisztaságra, beszédjére. magaviseletére, rnoz dula-
taira stb. Ünnepélyek rendezése által adjon az intézet módot arra,
hogya növendék megismerje a műveltebbeknek nyilvános helyen való
maguktartását. .

S. Neveljük a növendékeket hivatás-szeretetre, lelkesedésre, meg-
elégedésre !

O kok. Ha maguk a képző-int. tanárok panaszkodnak a növendé-
kek előtt a tanítói allás bajairó l,. a fizetés csekélységéről, nem csoda,
hogyha az elégedetlenek száma szaporodik. Be kell láttatni a tanító-
növendékekkel, hogya tanítói állás nem ád ugyan gazdagságot és nagy
kényelmet, de a megélésre biztos módot nyújt, s hogy az állam költsé-
gén kiképzett szegénysorsú tanító csekély jövedelme mellett is jobb
és kényelmesebb életet s tekintélyesebb állást biztosít magának, mint
akárhány más pályán. Ne felejtsük őket meggyőzni arról, hogy sok
vonzó körülmény is van a tanítói pályán és sok előnye is van annak .

. A tanítói hivatal tisztessége, függetlensége, biztosság-a, a foglalkozás
.önállóság a, a munka magasztos volta stb. a tanítói állás árnyékos ol-
dalait fényesen elfödik.

6. A nemzetiségi vidékeken elhelyezett képzőintézeteknél a spe-
cziális, hazafiúi missionarius czélok figyelembe veendők!

O kok. Mindenki nem való a nemzetiségi vidékekre tanítónak. Más.
a teendóje a tiszta magyar és más a vegyes, vagy a nem magyar vi-
déken működő tanítónak. Legjobb anyag a tiszta magyar 'növendék, a
kit a vidék nemzetiségeinek a nyelvére meg kell tanítani és különös
figyelmet fordítani a. magyar nyelvtanítás módszerére a nem magyar

. anyanyelvűek között. A nemzetiségi vidéken a hazafias szellem ápolá-
lására és a nem magyar ajkúakkal való tapintatos. megnyerő bánás-
módra rá kell tanítani a növendékeket. A nem magyar születésű tanító-
növendékekre a túlsúlyban lévő magyar növendékekkel való érintkezés

-é s a hazafias ünnepélyek rendezése megteszik a kellő hatast.
7. A tanítónövendékek testi nevelesére. gond fordíttassék l

. . O ko k. A fejlődésben lévő növendéknek alkalmat kell adni, hogy.
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testét erősítse és edzetté tegye. A jó levegő, kirándulások, labdázás,
tornázás. és fürdés ezél jaira alkalmas helyiségekről gondoskodni annál
inkább is szükséges, mert a növendékek szellemi munkaval eléggé túl'
vannak terhelve. A gyengélkedő, nem edzett tanító nem töltheti be-
lontos hivatását.

Csáktornya, 1893. márczius 16.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l-1 a r g zta z' J ó zse f.

T. ház! Még egy nagy eszme pendíttetett meg a mai vitákban,
t.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. az interna tus 'kérdése. Mondatott, hogy a tanÍtóképezdében azért
nincs elég növendék, mert az internátust a törvény nem engedi meg.
Engedje meg a t. ház, hogy még erre egy pár észrevételt tegyek.
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy az eredeti törvény javaslatban, melyet
volt közoktatási miniszterünk b. Eötvös beterjesztett, benne volt az
internátus, azonban hosszabb vita után, melyben en részt vettem, ki-
töröltetett. 'Azóta egy Ízben megkíséreltetett a bud get-tárgyalás alkal-
mával vinni keresztűl' az internátus kérdését egyes tanítóképezdéknél..
Azonban akkor ismét többen felszólaltunk ezen eszme ellen, és a t. ház
elvetette azt.

Megengedem, hogy ott, a hol rossz helyen vannak a tanítóké:""
pezdék, hol a növendékeknek nincs módjuk maguknak tisztességes há-
zaknál fenntartást szerezni: a tanító-képezdék internátus nélkül nem
prosperál hatnak. De itt is t. ház, a hely megválasztásaban van a hiba,
Át kell az ilyen rossz helyen levő képezdét más helyre tenni.

A z int ern á tus o k kér d é sen c mol y a n kis kér d é s,
hog y a z o n k ö n n y ű m ó d dal ker esz t ű 1 • 1 e h ess e n e s n i,
és hogy egy rossz helyen levő tanítóképezde miatt oly rendszert hozzon
be az állam, mely azután általános rendszerré nőhetí ki magát.

Miért hagyta ki a törvényhozás a tanítóképezdékből az interná-
tusokat ? Kihagy ta először is költségkímélés tekintetéből. Emlékszem.
hogy akkor számítást tettünk és kiderült, hogy 20 tanítóképezde két
tanító-lakással 1,344.485 frtba kerűlt volna, ugyanannyi tanítóképezde-
pedig két tanári lakással és 80 tanulórabennlakással legalább
2,352.485 frtba.
. Azonban, t. képviselőház, jó rendszerért lehet áldozatot is hozni, de-

az internátusok kérdése ma már akármit mondjanak egyes egyének;
általában el van- ítélve.

Jól tudom, hogy egy német lapban nem rég is megjelent egy
kivonat a góthai szemináriurn igazgatójanak munkájából, melyben az
mondatik, hogy jó pedagógiai föltételek mellett az internátussal ellátott

.) Azon alkalomb61, hogy szőnyegre került az internatusok ügye, nem tartjuk ér»-
dektelennek kiválé tanügyi politikusunknak nézetét feleleveníteni az injernátusokről, habár
aggodalmai részben túlzottaknak bizonyúltak. Avközölt czikk egy részlete azon nagyszabású
beszédnek, a melyet Csengery Antal a képviselőháznak 1873, február 2S-ki ülésén a köz-
"ktatási költségvetés tárgyalásakor tartott, -.:.----....... . Szerk,



tanítóképezdék szintúgy megfelelnek a czélnak, mint azok, amelyekbern
nincsen bennlakás. Azonban t. képviselőház, mindenekelőtt megjegyzem.
hogy azon író is jó pedagógiai föltételeket említ; ilyen jó pedagógiai
föltételeket pedig csak egyes kivételes esetekben találunk, a minőt azon
czikk említ, egy Pestalozzinál, egy Fellenbergnél, kik, a milyen kitűnők
voltak a közoktatás módszerében, szintoly kitűnő nevelők is voltak.
Kitűnő nevelők egy vagy több gyermeket egyforma sikerrel nevelhet-
nek. De hol találjuk föl azon pedagőgiai föltételeket? Azon czikk nem
idézte egészen a góthai szeminárium igazgatójának értekezését. En vé-
gig olvastam. Ez értekezés azt mondja, hogy ha rossz internátus és
rossz externátus közt kell választani, inkább az utóbbit választom. A
rossz externátus mellett csak egyesek jutnak tönkre, rossz internátusok
mellett egész osztályok.

Már t. ház, én tudom azt, hogy Németország több tanítóképez-
déjében van internátus, de tudom azt is; hogy van igen sok más -ki-
tűnő tanintézet, a hol nincsen bennlakás. Vannak ugyan egyes tanfér-·
fiak, kikgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó pedagógiai föltételek alatt az internátus mellett is szót
emelnek, de velök szemben utalok az összes németországi tanárok
bécsi gyűlésére, a mely egy pár évvel ezelőtt tartatott, a hol 5000·

tanító, kik közt egy rész internátusban növekedett, egyhangúlag szólalt
föl az internátus ellen. Tudom azt, hogy kitűnő szakférfiak. rnint Renan,
Michel Bréal, a collége de France egyik kitünő tanára, Victor de Lap-
rade, a franczia institut tagja, Fonssagrives és Laurentie és más kitűnő
szakférfiak Francziaországban újabb időben egy egész irodalmat terem--
tettek, a melynek feladata mind : az internátus kérdését ostromolni,
mert erre viszik vissza, mint egyik főokra, Francziaország szellemi és
nagy részben testi sülyedését.

Ezek közül 'az egyik, Victor de Laprade egy egész munkát irt
Francziaország közoktatási rendszeréről. melynek nagy részét épen ezen
kérdésnek szentelte és a .melyben egész enphásissal kiált fel, hogy:
«Oh, szabad gondolkozók, tudjátok-e mi az internátus? Tudjátok-e
hogy az zárda? Tudjátok-e anyák. hogy mi az? Tudjátok-c, hogy az
kaszárnya. Hozzátok nem, is szólok szegény gyermekek, kik nagyon is
jól tudjátok, hogy az börtön. ~

Kétségtelen, t. ház, hogy az internátus ezen két elemből áll: a
zárda- és kaszárnyaelemből, és amennyiben egy bizonyos merev fe-
gyelem pótolja bennök a pedagógiát, mert hiszen, tisztelt képviselőház!
igen ritkák a Pestalozzik és Fellenbergek s annyiban azt lehetne mon-
dani, hogy valóságos börtönök is.

Ezen fegyelem nincs tekintettel a korra és jellem-különbségre,
annak végrehajtóit inkább érdeklik az internátus anyagi és gazdasági
ügyei, melyekért őket a miniszter felelősségre vonja; kevésbbé érdek-
lődnek az erkölcsi, pedagógiai ügyek iránt, a melyekért őket a szülők
nem vonhatják felelősségre.

Fegyelem. mely inkábh csak a külső rend 'föntartására törekszik s
azzal, a mi csak az egyes növendéknek magának árt, nem törődik.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE z.

nem erkölcsi, nem nevelési szempont, hanem, politikai. rendőri. Fegye-
lem, mely általános büntetéseket alkalmaz, mint mondám, kor- és nem-

Magyar Tanítóképzö. 17



'különbség nélkül, és pedagógiai megfigyelése nélkül az egyéni jelle-
meknek, a mivel sokszor inkább ront, mint javít. A legkisebb fegyel-
-metlenséget azzal büntetik meg, hogy eltiltják a szabadon való sétálást,
a mit elvonni egy fejlődő ifjútól az egészség elleni merénylet.

Ezen fegyelem a hanyagot azzal bünteti, hogy még több terhet
ró rá, hogy büntetésűl szab elébe pensumokat, melyeket neki azalatt,
míg társai sétálnak, meg kell tanúlni, holott pedig- talán épen lelki és
testi gyöngesége volt oka hanyagságának, mert hiszen méltóztatnak
tudni, hogy sokszor ezen tényezők is befolynak egy gyermeknél arra,
hogy feladatának nem képes 'megfelni.

Rossz oktatási módszer mellett a tantárgyak sokasága különben
is ólomsúlyként nehezedik a testileg vagy lelkileg gyöngébb gyermekek
fejlődésére. Az internátus fegyelme e túlterhéléssel nem törődik; nem
tudja. hogy sok esetben épen erősíteni kellene a testet, a melyet bün- .
tet. Egy kitűnő író, ki egyszersmind orvos is, s a ki szintén az inter-
nátusokat ostromolja, írta többek közt: «Csak restségem és egy kis
fegyelmetlenség mentett meg az internátusban a teljes testi romlástól;
ha jó tanuló lettem volna, soha sem lett volna belőlem ernber.»

Helytelen az a nevelés, mely épen a serdulés éveiben különzi el
a leendő néptanítókat a világ tóI; elkülönzi talán a kísértetektől is, de
nem is engedi a lélekben az ellenállás erejét kifeileui : s oly társaságba
adja az ifjút, a melyet a véletlen hoz össze, a melyben a társakat nem
önként választhatja, hanem a legtöbb esetben az erősebb, bármily jellemű

.és erkölcsű, uralkodik a gyöngén.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z i f j ú s á g i ö n k é p z ő k ö l 'ö k r ö l .7 . )

"Mélyen tisztelt választmány 1 A kapernaumi századosról jegyezte
fel a biblia a jó fegyelem s kötelességérzet e jr- Iemz ő mondását : <Van-
nak az én hadnagyságom alatt vitézek, és ha az egYIknek azt mondom:
eredj el, elmegy, és ha a másiknak mondom: jöszsz te, eljön 1>

Én is szeretem magamat ily kötelesség tugfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 közvitéznek, tanító-
képzésünk s egyesületünk hű közkatanájának t-ku.teni, s midőn eljutott
hozzám a tisztelt elnökségnek parancsszava: jös , te, tarts előadást az
ifjúsági önképzőkörökről, nem haboztam egy percsig sem, hanern. mint
.jól fegyelmezett közkatona, azonnal kijelentettem, hogy megyek és

engedelmeskedem 1
Nem haboztam, . , , pedig nagy okom lett volna a habozásra,

érezvén gyengeségemet, erőm kicsiségét a feladat nagyságával szemb~n.
De bízom a t. hallgatóság előzékenységében. melylyel megbocsátja,'
hogy kötelességtudásból erőmet meghaladó munxara vállalkoztam, a
t. elnökségnek pedig köszönöm, hogy bizalmával érdernemen felül
megajándékozott.

7) A választmány április 17-iki ülésén tartott felolvasás. (L a val. ülés jegyzőköny-

vét az egyesületi rovatban). Szerk,
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Közoktatásunk majdnem egész szervezete, annak legtöbb intéz-
ménye a művelt külföldről származott át hozzánk. Azonban ez intéz-
mények belső életét - az időközönként mutatkozó ellentétes áramlatok
daczára is - a magyar nemzet közszelleme s kulturalis törekvései álla-
pították meg. Az az újabb időben oly sokat emlegetett «magyar gé-
niusz» nemzeti tartalommal tudta mindenkor ellátni az idegen alakot.
Közoktatásunk nyomon kisérte minden időben közművelődésünket, po-
litikai aspiraczióinkat úgy, hogy ezek hullámveréscit az iskolák négy
falai között is meg-megérezték. A nemzeti szellem megnyilatkozása
teremtette meg a mult század végén, a hosszú tespedtséget követő
újjászületés idejében, középiskolai oktatásunknak egyik sajátságosgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

velődesi tényezőjét, az «ifjúsági önképzőkör s-t is, vagy a mint akkor
nevezték s itt-ott még ma is nevezik: a «rn agyar t 2.rsa s á g»-ot,
S az ifjúsági önképzőkörök egy teljes szárad óta valóságos specziálitásai
lettek a magyar középiskoláknak, majd későbben a magyar tanítókép-
ző knek, melyekhez hasonló intézményekkel más országokban alig talál-
kozunk, s a melyekkel csak az angol kollegeknek más körülmények
közott s más intencziók folytán keletkezett irodalmi s tudományos vi-
tatkozó és zene-egyesületei vethetők egybe.

A magyar önképzőkörök a nemzeti visszahatás idején' keletkezvén,
azonnal a nemzeti irodalom szolgálatába állottak s kezdet óta arra tö-
rekedtek, hogy mindinkább gyarapodó s szépülő nyelvünk utat találjon
az iskolába s onnan ki az életbe. Az első magyar önképzőkörök tehát
'magyar nyelv-rnűvelő társaságok voltak, melyek nemzeti missziójuk
tudataban felkeresték a haza legjelesebb íróit is, hogy velök érintkezve,
tőlük lelkesedést s irányt nyerjenek.

Azonban a mint a magyar nyelv sok küzdelem után elfoglalta
ligy az életben s társadalomban, mint az iskolában az őt megillető
helyet: csakhamar felmerűJt az a kérdés, vajjon van-e még szükségünk
.az ifjúsági önképzőkörökre?

Jeles férfiak, közöttük a tanítóképzés kiváló pedagógusai mon-
-dották ki az itéletet, hogy ifjúsági önképzőkörökre ina már nincs
-szükségünk.

D~ kérdem mindenek előtt, tisztelt választmány, nem vétünk-e a
p i e tás ellen, ha egy évszázados intézmény felett oly hamar kimond-
juk a pereatot ? Nekünk, a magyar közoktatás napszámosainak. kétszer
is meg kell mindazt néznünk, mit elvetni akarunk, mert vajmi sovány
az a hagyományos mult, melyet tisztelettel s kegyelettel felőlelhetnénk.
Rossz és kevés bizalmat érdemlő tanugyi politika az, mely' a tradiczió-
kat kicsibe veszi s azokkal nem számol. Ha tehát csakugyan fel e s-
leg ese k az önképzökörök, felmerűl a kérdés: ne tartsuk-e meg őket
mégis - p i e tás ból ?

Azonban az ifjúsági egyesületek ellenzői többet mondanak, azt
hirdetik, hogy azok az ifj ú s á g meg ron tói, egyakorló iskolái
.anna k a 'kóros szellemnek, melynek alapaxiomái közé tartoznak, hogy
az «en» a legelső és mindenek felett való, hogy okos ember csak az,
.a ki nem ismer magánál okosabbat, s hogy tekintélyre csak úgy lehet

17* '
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szert tenni, ha. oem ismerünk el tekintélyt magunk felett . . . hogy a
szerénység, tisztelet és kegyelet lealázzák az emberi méltóségot- ,")

Bizonyára túlzott és igazságtalan vádak ezek! Mert azt általáno-
sítják, a mi itt-ott talán kivételként fordul elő, vagy pedig félreismetik
s elítélik a szabad munkásságban nyilatkozó nemes ambicziót, ifjúi erőt
s önérzetet.

Ne feledjük, hogy az önmunkásságban az -erő érzete s az önbe-
csülés önként nyilatkozik,. s nélkülök nincs haladás, nincs erkölcsi so
jellernbeli tökéletesbülés. Es ha az önképzőkör a nemes ambiczió szá-
mára bizonyos korlátok között tért nyit, s az ott szabadabban, . talán,
hangosabban is nyilatkozik, mint a rendes tanórákon nyilatkozhatik,
abban hibát s pedagógiai tévedést még ne keressünk, csak legyen gon-
dunk rá, hogy a ren des nél nag y o b II önérzet minden túlkapása.
kellő korrektivumot találjon az intézmény szervezetébeo, vezetésében s
egészséges szellemében. A dolognak itt is két oldala van. Az a testű-
let, mely tömjénezni, magasztalni s egyeseket elkapatni tud, bizonyára
képes az értéket kellő mértékére is leszállítani, képes a gőgöset s el-
bizakodottat megalázni s szerénységre inteni. Azt hiszem, nem az in-
tézményben, nem az ususban van a hiba, hanem az intézmény rossz
alkalmazásában, az abususban, pedig «abusus non tollit usum» ! Ismere-
tes Herbart ezen mondása: «Knaben und Jünglinge müssen gewagt
werden, um Mánner zu werden», Adjunk alkalmat növendékeinknek,
hogy az élet «ama nemes harczának megharczolását» már az intézetben,
megkezdhessék; had tegyék próbára szivök, lelkök erejét, had edzze
meg jellemöket a társas együttlét tüze, annál könnyebben kiállják majd
az élet viharait! .

Én tehát szerény szavazatommal azok közé állok, kik az ifjúsági.
önképzőköröket fenn akarják tartani nemcsak a középiskolában, hanem,
a tanítóképző-intézetben is. S ez.en nézetem megalkotásában vezé-relt
egyrészt azon kegyelet, melylyel régi tanügyi iztézményeink iránt vi-
seltetem, másrészt azon erkölcsi momentum, melyet a serdültebb ifjak
szabad egyúttműködésében találok; de legfőképen megerősít benne
azon több évi tapasztalaton alapuló meggyőződésem, hogy hel yes
szervezet s tapintatos vezetés m e l le t t az ifj. ö n k é p-
z ő kör t a z int é zet i okt a tás é sk é p z é s hat hat ó s s.e g é d-,
esz k ö z é v éle het ten n i.

De sietek megjegyezni, hogy ez utóbb jelzett czél érdekében az
önképzőkör működésének terét az eddiginél tetemesebben bővítenünk kell..
s. az angol önképzőkörök módjára közelebbi kapcsolatba kell hoznunk
a rendes tanítás tárgyaival. Ilyen vagy hasonló irányú reformot már'
régebben sürgetnek egyes. tanférfiaink. Igy például Putnoky Miklós a,
e Középisk. Tanáregyesület- 1878/9-ik évi közlönyéb en, Zajzon Délfes a.
«Magyar Tanítóképző» L888-ik évi folyamában. Ily törekvésre mutat
a' dévai áll. tanítóképző r884/5. évi értesítőjének az, ottani önképzőkör
működésére tett azon megjegyzése is, hogy az «f Ő 1 e g a r e pro d u k-·
c z i ó terén mozog',

li) Gyertyánffr: .A bpesti áll. el. és polg. isk. tauítöképe zde műltja és jelene>. 358. 1..
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Azt ma már az önképzőkörök legmelegebb barátjai is elismerik,
'hogy az irodalmi zsengék bemutatása, a nyelv és irodalom művelése
nem képezheti az önképzés egyedüli munkaterét ; még azt sem tartjuk
elégségesnek, hogy ha az iy ifjúsági egyesület kizárólag a szakképzés,
tehát tisztán a pedagógia szolgálatában áll. A mai képzőintézeti ifj.
-önképzőkör feladata - ha létjogosultságát megőrizni akarja - az,
hogyan öve n d é kek ö n m u n k áss á g á nak fel kel t é s é vel,
a tud o mán y o k s műv ész e tek irá n t isz ere tet, v 3. 1 ami n t
a tanítói pálya kérdései iránti meleg érdeklődés
-é b ren tar tás á val ter vsz e rgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŰ e n t á m o g ass a, gaz d a g Í tsa
s é lén k Í t se a ren des int é zet i okt at á s min den t á r gyá t.

Ne mondjuk, hogy e támogatásra nincs szükségünk. Elég rámu-
tatnom közoktatásunknak egyik régi, de még mindig meglevő bajára,
melytől tanítóképzöink sem rnentek : a tanítás c o m pen dio sus
vol t ára. Hogy csak néhány ide tartozó adattal szolgáljak: növén-
dékeink a kiszabott c vezérfonalak- alapján egy éven át, hetenkénti
2-2 órában végeznek az e g ész neveléstörténelemmel s az eg ész
irodalomtörténettel, hetenkénti 3-3 órában az eg ész módszertannal

's az e g ész világtörténettel. AzihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíg y nyert ismeret természetesen nem
lehet más, mint en ey kl o p a edi c II s, melynek nincsenek sem ki-
domborodó, sem elmélyedö ,részletei, nincsenek élettel' teljes alakjai,
nincs húsa, vére, csak csontváza van. A növendék nálunk tehát arra '-
van utalva, hogy az ismeret-nyújtás e hiányait magánszorgalom útján,
az önmunkásság s öntevékenység segítségével pótolja. S az önképző-
kör legszebb feladatát teljesíti épen akkor, a midőn az ifjút e komoly
:s fontos munkájában vezeti és segíti. Legyen az önképzőkör a tanító-
képző seminariu ma, mely hasonlóan az egyetemek seminariumaihoz, a
rés z let e k bevezeti be az ifjút, megtanít ja őt kutatni, olvasni, vizs-
-gálni, tanulmányozni, s megérteti vele azt, hogya cornpendium-tudás még
nem tudás, csak Ariadne fonala a tudáshoz, de megérteti vele azt is,
hogy az ifjúnak, épen mert még keveset tud, szerénynek kell lennie, s
hogy c haszontalan szolga az, ki csak azokat cselekszi, melyek neki
parancsoltattak». Valóban a jól szervezett önképzőkör nem az önhittség,
hanem a szerénység s kötelességtudás iskolája.

Az ily seminariumi jelleget öltött önképzőkör munka-programm-
jának legfőbb pontja az o l vas á s és re pro duk c z i ó.

Ott van a nevelés történelme, kiváló alakjaival s e kiváló alakok
jelesebbnél jelesebb irodalmi termékeivel. Az illető szaktanár a chrono-
logia s bizonyos eszmék szerint csoportokba állítja ez alakokat, el-
mondja életrajzi adataikat, elsorolja munkáikat, azokból egy-egy elvet'
kiszakít s megbeszélés és kritika tárgyává teszi. Ugyanígy jár el az
irodalomtörténet tanára. Idejök nincs arra s a compendium sem igen
engedi, hogy növendékeik kezébe magukat az' irodalmi termékeket
juttassák. Adjon tehát az önképzőkör annak az ifjúnak módot s alkal-
mat, hogy az ismereteiben így támadó hiányt olvasás és reprodukczió
útján pótolja.

A módszertan tanára szintén az idő kimértségénél fogva a metho-
dikai eljárás fejlődésének feltüntetése közben csak hivat ko zik 5
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csak rám uta tegy-egy tan férfiú kézikönyvére s vezérkönyvére. Gon-
doskodjék tehát az önképzőkör arról, hogya növendék az ott jelzett
könyveket a kezébe is vehesse, tanulmányozhassa, s tanulmányának
eredményéről számot is adhasson.

A hazai s világtörténelem tanítása közben hivatkozunk egyes
forrásmunkákra, vagy más szempontból jeles történelmi művekre. Az.
önképzőkör adja ki azokat tagjainak, hogy megismerhessék s ismer-
tethessék.

Egyéb tárgyak mellőzésével még csak a zeneoktatásra utalok. A
zene tanítója is vezérfonalakhoz, u. n. iskolákhoz van kötve, a zene-
művészet értékesebb termékeit mellőzni kénytelen, azokra legfeljebb
csak rámutat. Az önképzőkör nyisson tehát tért az intézeti képzés ezen
á!{ának is oly művelésére, hogy a növendék a zenei ügyesség mellett
némi zenei műveltségre is szert tehessen.

Igen természetes, hogy a reprodukczió alkalmazásánál fontos kér-
déssé' válik annak mik ént j e is. A tárgy természete szerint ez tör-
ténhetik a szabad előadás, hozzászólás, felolvasás, szavalás, vagy az
ének- s zene-előadás alakjában. De míndenesetre szükséges, hogy a
reprodukczió bármely alakja lehetőleg kifogástalan s tökéletes legyen,
mert növendékeinknek nemcsak tárgyismeretre hanem kifejezésbeli
ügyességre is szükségük van.

Az önképzőkör munka-programrnjában meghagynám - bár nem
első helyen - az u. n. önálló dolgozatokat is, de azok felolvasása előtt
mindenkor számon kérném azon forrásokat, melyekből a munkahozó
merített.

Talán mondanom sem kell, hogy az így szervezett ifjúsági egye-
sület elnöke csak tanár lehet, sőt nyomós okok szélnak a mellett, hogy
az maga az igazgató legyen, a ki, mint az intézet egész tanulmányi
rendszerének vezetője, őre és képviselője, leghivatottabb azon elv vég-
rehajtására, hogy az önképzőkör minél szorosabb szövetségre lépjen az.
intézettel.

Az elnök teendője nemcsak az, hogy az üléseket vezesse. hanem
arról is ken gondoskodnia. hogy az egyesület működésében bizonyos.
ter vsz ergfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű ség uralkodjék. Epen azért az elnök jogkörébe sorolandó-
nak tartom az ülések tárgyainak megválasztását, a tételek kitűzését. A

kitűzött tárgyak közül a kör tagjai szabadon választhatnak.
De hogy a tételek sorozatában a képzőintézeti oktatásnak lehe-

tőleg minden ismerete és ügyessége képviselve legyen, a kör vezeto-
jének összeköttetésbe kell lépnie s öszeköttetést kell fentartania az.
intézet többi szaktanáraival.

A munkásság sikeres folytatásához természetesen megkívántatik.
hogy az önképzőkörnek oly könyvtár álljon rendelkezésére, melyben a
növendék megtalálja a magyar nemzeti irodalom jeleseit, a pedagógia
klasszikusait, a nevezetesebb népiskolai kézikönyvek gyűjteményét, a
többi tudományok kiválóbb termékeit s a jelesebb ének- és zenemű-
vek tárat,

Ezek, tisztelt választmány, azon főbb elvek. melyek szerény vé-
leményem szerint a mai képzőintézeti önképzőkör alapvonásait alkotják.
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A repr dukcziő talaján álló önképzőkör így hathatós segédeszközévé
válhatik összes tanításunknak, stetemesen előmozdíthatja azon fontos
törekvésünket hogy növendékeink tanuljanak meg az ismeretek mezején
k ugfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a t n i, fáradni s küzdeni!

Mindezek után engedjék meg t. hallgatóim, hogy az előadotta-
kat még egyszer röviden .összefoglalva a következő tételeket terjeszt
hessern esetleg tárgyalhatás végett a t. választmány elé:

I. A képzőintézeti önképzőkörök továbbra is fentartandok.
2. De szükséges azoknak oly szervezése, hogy az által közelebbi

kapcsolatba léphessenek a képzőintézeti rendes tanítással, ennek minden
tárgyát egyaránt támogatván. .

3. Az önképzőkörök fő munkaterét az olvasás és reprodukczió
képezze.

4. Az önképzőkör elnöke valamely középintézeti tanár, lehetőleg
az igazgató legyen.

5. Az önképzőkörnek álljon rendelkezésére megfelelő könyvtár s
zeneműtár.

Sopron, 1893. április 15.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR a P i G yu la .

Tan í t ó kép z ő k ü g ,y e I.
- Igazgató-tanács. Tanfelügyelő. --

Az orvosláshoz és pedagógiához a világon minden ember érteni
akar. Nem üthet romlékony tagjamkba olyan betegség, hogy mindenki
egy-egy hatásos szert ne praescribáljon ellene. de pedagógiai esetet
sem emJíthetsz olyant, melyhez mindenkinek készen ne volna a maga
üdvös, jó tanácsa.

Ez jut eszembe, a mikor az állami képzök felé rendelt igazgató-
tanácsokról akarok írni. Ezek az érdemes testületek «a tanári szék fölött
állanak» (J. 1868. XXXVIII. t. ez, 98. §.) és az intézet összes szellemi,
erkölcsi és anyagi ügyeinek a rendes menetéről gondoskodnak; így
egyebek között a tanítás menetét vagyis a tanár működését ellenőrzik,
a tanári szék fegyelmi itéleteinek a nagyobbját helyben hagyják vagy
elvetik, az évvégi nyilvános vizsgálatokon megjelenvén, a tanulők klasz-
szifikálásánál itélő szavazatuk van ( !) ; ők osztják ki a stipendiumokat,
helyben hagyják a tantárgy-beosztast és órarendet stb.

És kikből áll ez az oly fontos és nagyfokú szakismereteket kivánó
teendők végzésével megbízott testület? Hát a kir. tanfelügyelő 'és a
tanítóképző igazgató mellett öt olyan tagból, kik közűl egyik ügyvéd,
törvényszéki biró vagy megyei tisztviselő, a másik meg jó módú iparos,
kereskedő, gazdatiszt vagy földbirtokos stb.

Már most fogadjuk el, hogy az igazgató- tanácsi tagok valamény-
nyien kiváló tevékenységű, lelkiismeretes, kötelességtevő emberek; de
ha ilyenek, a maguk foglalkozása mikor enged nekik időt, hogy a ta-
nárok működését, a tanulők valamennyijének az előmenetelét kellő módon



megfigyeljék úgy, hogy azokról, kiszabott kötelességük szerint ítéletet
mondjanak? Továbbá hol szerezhettek maguknak akkora pedagógiai
szakértelmet, hogy a tanár működését megbírál hassák ? Avagy ehhez
nem kell külön szakértelem, a pedagógiához mindenki ert? Hát nincs
ebben semmi furcsa? S nem jött volna még el az ideje, hogy ez a
helyzet kissé megváltozzék ? Ha volna valaki az ellenkező nézeten,
annak szolgálok egy kis illustratióval.

Az igazgatótanács működésének e képét legjobban a gyűlésein
ismerhetjük meg. Elég régóta van alkalmam, rnint jegyzőkönyv-irással
-rn e g t isz tel t» segédtanárnak, az ilyen gyűléseket megfigyelni.
Egyik szakasztott olyan, mint a másik. Kezdődik 1 Elnok előterjeszti
ezt vagy azt a miniszteri rendelkezést. Tudomásúl v éte tik és m i-
hez tar tás végett ki a dat i k az intézet igazgatójának vagy tanári
karának. Igazgató beterjeszti ezt meg azt a jelentést, tanári gyülési
javaslatot.' Mind tudomásul v éte tik és el fog adt a tik, sőt ha kell,
a Nagyméltóságú MinisztergfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r kér et i k, hogy ő is fogadja el. De,
bocsánat, nem mind fogadtatik ell Egy növendéknek (pl. egyik igaz-
gatótanácsos úr valamelyik jó ismerősének) az ösztöndíját büntetésből
le akarja szállítani a tanári kar vagy keveset javasolt neki; ilyenkor
gyakran módosítással fogadják el, ha épen vissza nem útasítják a ta-
nári gyűlés javaslatát. Azonban még nincs vége a gyűlésnek 1 Egyik-
másik tanácsos benézett a gyűlés előtt való nap a tanításra is; ez
jelenti, hogy volt egy ásványtani órán, hol a nemes·t érne k r ő 1 :

a rubinról, smaragdról, opálról stb. (1) volt szó; aztán volt egy p hys i-
kai tanításon, ott épen a Pythagorás tantételét (1) vezették le; alkot-
mánytani tanításon is volt (ott elévett egy könyvet, hogy a felelést
figyelemmel kísérje, a mit addig nézett, míg szerencsésen elszunyadott.
Ezt, igaz, nem jelenti be). Mindennel teljes mértékben meg volt elégedve.
Tudomásúl v éte tik és a jegyzőkönyv hitelesítésére 3 tagu bizcrtság
küldetik ki.

Folytassam-e tovább? Minek ? Hiszen melyik kollégám ne tudná
e képet érdekesnél érdekesebb részletekkel kibővíteni ?

Igazán, ez így olyan víg és ártatlan dolognak látszik, hogy majd-
nem kár ellene feiszólalni, ha sokkal komolyabb hátsó lapja nem volna.
Mert ám ez a tudomásul vevő testület megkívánja, hogy tudomásúl
vevő munkája egész komoly értékűnek tartassék s működésének hely-

. benhagyó volta tudatában magasról nézi a tudomásúl vett javaslat
elkészítésén fáradozott tanárt; hiszi, hogy őt nem csak a miniszteri
szabályzat és törvény rendelte a tanár felé, hanem pedagógiai szakér-
telme is, különben miért termék kötelességévé, hogy birálgassa a .tanárt,
ha jobban nem értene a tanításhoz, neveléshez s az egész tanítókép-
zéssel járó dolgokhoz, mint a tanári kar?

Ilyen érzetben és gondolatban élvén,felebbvalói leereszkedéssel
beszél még az olvasó egyesületben (kaszinó) is a tanárral, szerezvén
neki szórakozás helyett bosszúságot.

De lássunk általánosabb értékű és hatású esetet. A tanári gyűlés
büntetésből elvonja egyik rosz tanulónak az ösztöndíját részben vagy
egészben, és odaadja valamelyik érdemesebbnek. A megbüntetett egyik
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igazgatótanácsos pártfogolt ja. Az ilyen javaslatnak tehát vissza kell
útasíttatniá, A tanárok, ilyet nem is álmodva. valahogy eláruljak hatá-
rozatukat a tanulőknak. Később kitudódik előttük, hogy a tanári ha-
tározatot megsemmisítették. Magyarázgassam-e, hogy a képző tanulókra
milyen mértékűvé válik ilyen eset után a tanári kar nevelői hatása?

Az eddig mondottakb61 is látható, hogy az igazgatótanács a
mai s z e r v e z egfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e mellett a tanárnak a tekintélyét künn
a t á rsa dalom ban s b enn a tan u 16 kel ő t t i s ron t j a.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eg yéb m z' ikó d é se te lje se n p a sse iu .

Szellemi és erkölcsi haszna nincs, mert ha he1ytelenűl nem akar
cselekedni, azt teszi minden fontos esetben, mit a tanári kar és maga
nevében az igazgató és mit a tan felügyelő javasol. A mit ezek ellenére
tesz, az az intézerre nézve valószinűleg mindig káros.

Hát anyagilag hogy van a dolog? Úgy, hogy az igazgatótaná-
csok bele kerűlnek az államnak évenkint pár ezer forintjaba anélkül,
hogy ennek a pénznek a kamata bármiféle értékben is visszakerűlne.
T. i. ezen tudomásul vevő testület minden tagja félórai gyűlésért 3 frt
napi díjat kap, valamint azért is, ha a tanképesítő vizsgálatokon részt
vesz. De nemcsak ezt kapja, hanem útiköltségét is kellően felszámítja,
ha véletlenűl másutt talál lakni, mint a hol a képzőintézet van .

. Lehet, hogy valaki túlzottnak fogja találni azt a képet, mit én
itt festettem. Minden így gondolkozóval szemben kénytelen vagyok
kijelenteni, hogy csak vázlatos, de nem túlzott. Legfölebb azt engedem
meg, hogy van olyan haszna is egyik-másik helyen, a mit én nem is-
merek és így nem említhettern meg.

A tanítóképző intézeteknek tehát ilyenféle felügyelőkre sem anyagi
sem erkölcsi szempontokból nincsen szüksége, hanem igen is van szak-
értő felügyelőkre, a milyenek a középiskolák tankerületi főigazgátói.
, Kikből teljenek ki ezek a szakértő felügyelők? Alkalmasok-e erre

.a kir. tan felügyelők ? Lehet-e más, mint ők? Sokat lehetne erről be-
szélni s épen ezért nem könnyű dolog rá megfelelni, azonban ha bele-
kezdettem. megpróbálom ezt is.

Ha arra gondolok, hogya gyakorlati életben a tanítók egyedűli
iltbaigazítoja a tanfelügye1ő kell, hogy legyen; hogy útazgatásai köz-
ben bő tapasztalatot kell szereznie arról, hogy a tanítók kiképzése
mely irányban hiányos, mely irányban nem hi anyos s hogy ezen ta-
pasztalatait csak úgy értékesítheti. ha a tanítóképzés irányára közvetlen
hatása is lehet: akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogya' tanító-

képzés érdekében a tanítóképző-intézetek szakértő felügyelőjének hagy-
ják meg a tanfelügyelőt.

De ha azt is meggondolom, hogy a tanfelügyelők között kevés
van igazi szakértő és ha valamelyik tanítóképző nem szakértő tanfel-
ügyelő keze alá kerűl, 'akkor esetleg rosszabb dolga lehet, mint a
mostani igazgatótanácsc;;al: akkor ki kell mondanom, hogy a mostani
tanfelügvelők nem mind alkalmasok a képzök felügyeletének a gya-
korlasara. És vajon az ezután következők alkalmasok lesznek-e ? Nem
merném mondani, hogy mind azok. Es pedig azért nem, mert'a tan-
fe~ügyelői állás nincs meghatarozott elm éle t í és , gyak ori a t i
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qualificatióhoz kötve és így itt· vagy amott bekövetkezik az az eset.
hogy csupán elérni tanítói oklevéllel bíró tanfelügyelő lesz a tanítóképzó
tanári karának közvetlen felsőbb hatósága.

Félre ne' értsenek! Ez nem azt jeleti, hogya' tanítói oklevéllel
bíró ember nem lehet elm éle til e g is olyan képzett, hogy a tanító-
képzői tanítás tudományos szintájékára szakavatott szemekkel nézhessen
le, hanem csak azt, hogy - ha fokról-fokra jutva a kiválóbb tanítók
válnak a leg t öbb ese t ben tanfelügyelőkké. mint a közoktatási
miniszter úr nem egyszer hangoztatta - szerezzen meg akkor minden
ilyen' taníto agya kor lat i mellé meghatározott elméleti qualifica-
tiót is, a mely főképpen a paedagogicumokban, de valamely tudomány-
szakban is legyen legalább is olyan fokú, mint az ellenőrzése alá jut-
ható' képzőintézeti tanároké.

Ezeket akartam a tanítóképzők ügyeiről ez alkalommal elmondani.
Vannak más megbolygatni való ügyeink is, de azokat nem bántom.
hiszen mostani czikkemnek is meg van az a nag-y hiánya, hogy nem
tudtam a történeti oldaláról is megvilágítani az igazgatótanács állapotát
és hogya tanítóképzők felügyeletének szakszerü gyakorlása mellett
nem tudtam a nyugoti államok példájára hivatkozni; még pedig azért.
mert nincsenek kezem nél a szükséges adatok, a miknek az összeállítását
valamelyik kollégámra bizva, bevégzem írásornat azzal, hogya mit
írtam, jóhiszemben és az ügy érdekében írtam.v)UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A l é l e k t a n t a n í t á s a a t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t b e n .

Minden tantárgynál azt tapasztaljuk. hogy eleinte ennek fontos-
ságát nem ismervén, az iskolába való felvételére nem is gondolnak.
Idővel ezen tudomány fontosságát és szükségességét sejtvén, ennek fel-
vételét, felhasználását és tanitását már megengedik és tűrik, jóllehet
ekkor még a tantárgy módszere nincs kifejlődve. Végül ezen tudomány
fontosságát, nélkülözhetetlenségét belátják, mint fontos tantárgyat be-
hozzák és ekkor ennek módszere képezi a pedagógiai vita tárgyát.

Ugyanezen fejlődési menetet tapasztaljuk a lélektannak a tanitó-
képzőben való tanitásánál is.

9) Egyesületünk választmánya még a mult év november havában tartott valasatmanyi
ülésén kimondotta, hogy foglalkcznl fog a képzőintézetek sze r v eze t i ügyeivel, a melyek
közül leginkább rászorult a reformálásra az iga z gat ó - tan ács. A vallas- és közoktatási
miniszterium a túltengésben levő igazgató-tanácsi hatáskör szűkebb mederbe szorrtását az
új képesítő vizsgálati szabályzat kiadásával tényleg megkezdte, És ez helyes is, mert tanító.
képzőink már kinőttek a kiskorúságból és méltán megszünhetnének a laikusok kedvtelései-
nek eszközei lenni. Hasonlóképen a képzőintézetek fel Ügyel e t e is megérett már arra,
hogy vele komolyan foglalkozzunk és az üdvös reform útját előkészÍtsük ; mert a mai fel-
ügyeleti möd nem bizonyúlt alkalmasnak a képzők czélszerű - pedagógiai - ellenőrzésére
és fejlődésének előmozdítására, - Ezeket tartva szem előtt adtunk helyet e közleménynek
és ké~jük, tisztelt kartársainkat, hogy ez ügyeket, felkarolni 'és főleg elvi szempontból meg-
vitatni sZlveskedjenek. ~-zerk.
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Csak-::~.ost ismerik el a lélektan fontosságát és a képzőintézetekben
a róla való önálló előadások szükségess égét ugy, hogy időszerűvé vált
ezen tantárgy anyagát, menetét, médszerét kölcsönös tanácskozás tár-
gyává tenni és azért nagyon örülök, hogy a tanítóképző-egyesület vá-
lasztmánya már három ülésben fog-Ialkozott a lélektan tanításának mód-
szerével és hogy dr. Málnai, dr. Kármán Mór és György Aladár urak
érdekes és tanulságos előadásokat tartani sziveskedtek és meg vagyok
győződve, hogy nemcsak mi mint hallgatók, hanem az egyesület lap-
Jának t. olvasói is élvezetet merítettek ezen értekezésekből.

Az a véleményem, hogy ezen három előadás feletti eszmecsere
csak az ügy hasznára válhatik, azért bátorkodom a psychologiai taní-
tásról sok évi tapasztalataim alapján szerény nezetemet közölni ezen
három előadás tekintetbe vételével.

Dr. Malnai nagyon czélszerűen előrebocsátotta ezen tantárgy
általános és, különös czéljait ; de talán nem lesz felesleges azt is emlí-

teni, hogy a tanító a psychologiai műveltség birtokában sokkal jobban
érdeklődik saját működése irant. Hányszor lehet az orvosok között bi-
zonyos kezelendő betegségekről azt hallani, hogy ezt vagy azt a beteg·
séget nagyon érdekes esetnek tartják,

A tanító, a kinek alapos psychologiai ismeretei vannak, tanulói-
nak 'szellemi és erkölcsi hibáit psychologiai szemmel fogja megitélni és
a nélkül, hogy e miatt haragudnék vagy mérgelődnék, e gyermeki ki-
hágásokat higgadt gondolkodás tárgyává fogja tenni.

Scheve, hires phrenoiogus, ezen akkoriban még uj tudományról
Jénában népszerű felolvasást tartott és befejezésül késznek nyilatkozott
akárkinek koponyáját azonnal megvizsgálni és erről az +lletőnek képes-
ségeit, jellernét egész őszintén, az igazság szerint megmondani. Nehány
percznyi habozás után a jénai mészáros fia jelentkezett.

Scheve a hallgatóság jelenlétében tapintgatta, vizsgálgatta a fiatal
ember kopoyáját; többek között azt is mondotta neki, hogy jól vigyáz.
zon magára, mert a harczérzéke nagyon erősen ki van fejlődve.

Erre a fiatal ember elpirult és haragjában a tanárt felpofozta.
Scheve a hallgatóság felé fordult és nyugodtan igy szólt:

«Nézzék, tisztelt hölgyeim és uraim, nem volt-e igazam, hogy ezen
urnak a harczérzéke igen nagy.>

A ki a gyermekek és emberek cselekvéseit psychologiai szem-
pontból fogja fel, az elnézőleg düh és harag nélkül viseli magát irántuk.

Azért én nagyon szukségesnek tartom, hogy a tanitóképző-
intézeti tanár lélektani előadasaiban a növendékeket ne csak a lélek
egészséges életével, hanem a lel k i bet eg ség e kk el is megismer-
tesse, amilyenek a szeszélyesség, a makacsfejűség, a közömbösség, a szóra-
kozottság, a rendetlenség, az ügyetlenség, a hazugság, a kegyetlenség stb.

Valamint a test- es egészségtan tanítása alkalmából is beszélünk
a testi betegségekről, ugy kell az érzéki, értelmi és erkölcsi élet fejte-
getése alkalmából is tárgyalni a lelki élet abnormalitásait.

Tér- és időhiány miatt nem fogom ezen indítványt bővebben
indokolni, csak bátorkodom az olvasó figyelmébe ajánlani a következő
műveket:



«Les maladies de la mernoire s et. des maladies de la volonte»
J'h. Ribot-tól.

<Die Char akterfehler des Kindes» dr. Friedrich Scholtz-tól,
Magától értetődik, hogya hiányos érzékűekről és a hülyeségről is

kell szólni, a mit különben dr. Kármán M. és György Aladár is emlí-
tettek előadásaikban.

Ezen tananyag felvétele által bizonyára praktikus lesz a lélektan
tanítása. Minthogy ily abnormalitások minden iskolaban előfordulnak,
azért a tanítónak ezt is ismemie kell.

Nagyon helyeslem Málnai azon nézetét, hogy a tanitóképző-
intézetben a lélektan tanítása praktikus legyen; de erre a következő
megjegyzésem van.

Málnai a következőket mondja a Magyar Tanítóképző januári Iü-
zetében megjelent czikkében (1. 7. lap):

«Azt ajánlanám, hogy a II. évfolyam tananyagából vegyük ki .
egészen a nagyhangzású szót: neveléstan, nevezzük azt egyszerűen lé-
lektannak, értve azon nemcsak a leíró tapasztalati, hanem a praktikus
lélektant is.»

Ezen tanácsát nem fogadhatom el.
A praktikus lélektanon at orvostani, a törvényszéki, a művészeti

lélektant is érthetjük. A lélektan, melyet a II. osztalyban tanítunk, le-
gyen nevel é sta n igfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi éle kt a n, azaz olyan. mely tekintette! van azon
erények p.sychologiájára, a melyekre a növendékeket a vallás és az
erkölcstani törvények szerint nevelni akarjuk és szükséges, hogye lélek-
tan még tekintettel legyen azon neveléstani eszközök psychologiájára,
melyeket a leendő ember fejlődése és nevelése alkalmából . fel kell
használni. .

A nevelő-oktatástan pedig, melyet a harmadik osztályban tanítunk,
legyen ps y c hol o g í ain e vel é sta n. .

Az oktatástan csak a neveléstannak egy része. Ha tehát dr. Málnai
u~yanaZon czikkben azt mondja: «Ily rpraktikus irányu lélektan mellett,
ugy hiszem, a neveléstan mint külön tantárgy felesleges», én ezt a né-
zetét nem oszthatom ; ez azt jelentené ép ugy, mintha az orvosnöven-
dékek a boncztant, az élettant, vegy tant tanulnák, de a kór- és gyó-
gyítástan nem volnának külön előadás tárgya, pedig minálunk most
mar három' éven át gyakorlatilag és elméletileg előadják.

A test- és egészségtan, melyet az első évfolyamban tanítunk, nem
képezi-e szintén a neveléstan egy részét? Nem kell-e már ezen tantár-
gyat neveléstani szempontból targyalni?

Az engedelmességre, a szorgalomra, a haza- és ernberszeretetre,
az önnevelésre, az öntevékenységre, az önuralomra tudatosan nevelni;
a restséget, az egoismust gyógyitani, nem oly könnyú, mint az embe-
rek hiszik! A kormányozás, a példaadás. a gyakorlás, a szoktatás, a
czivilizálás helyes megértését és alkalmazásának psychologiai tudását
nem lehet egy-két előadáson kellőleg fejtegetni. A tanító legyen a s z ü -

lők pedagógiai tanácsosa is.
Egyébiránt a psychelogiát és a psychologiai neveléstant tanítani

kell minden órában minden tantárgynál, minden tanárnak és minden



alkalömmal ; alkalmasint ez a gondolat vezette dr. Málnai urat, midőn
azt állította, hogy a neveléstan a: II. osztályban felesleges és hogy leg-
feljebb az év vége felé lehetne a tanultak alapján a nevelés feladatait
áttekintés végett összefoglalni,

, A mi a psychologiai tananyag egymásutánját illeti, dr. Málnai
a következő rendezést és csoportosítást ajánlja.: az érzéki, értelmi és,
erkölcsi élet csoportját. '

Ezen elrendezés sokkal jobb, mint az eddigi lélektani könyvekben
található, t.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. a gondolkozás, az érzet, az akarat csoportja.

Ezt indokolni nem tartom szükségesnek, főképen mert dr, Kármán
Mór a Magyar Tanítóképző r . é, IL füzetéhen ezen tananyag ilyetén.
való választását és rendezését nagyon szépen és logikai okokkal tá-
mogatta.

A psychología tananyagát lehetne máskép is rendezni:
a) Hivatkozás az L évfolyamban tanult testtaura. az érzésí és moz-.

gasl rendszerre. Néhány állati, gyermeki" és emberi cselekvés psycho-
logíájapl. lát n i, fél ni, sir ni, nevet ni, be s z éln i, ért e n i,

megismerni, tévedni, keresni stb. Például: a,gyermek látja;
hogy valaki jön, a személy alakja, szine, nagysága, testtartása hatnak a
gyermek látószerére, ez által keletkező ingerekből származnak az érze-
tek, ezek társulnak és összeütköznek a gyermek tudatában már meg-
levő azonos képzetekkel, a gyermek appercipial és visszaemlékezik,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m eg ism e r i atyját, az öröm érzelme származik benne, kiabálja e szót ~
atya, elébe szalad; ezáltal megtanulhatja a növendék tapasztalatílag a
meg ism e rés psychologiáját.

Ez volna az embernek általános bemutatása, mint érző, gondolkodó,
akaro, cselekvő, fejlődő és társadalmi lénynek,

b) Az érzetek, ösztönök és mozgások, vagy agy er m e k
1eik i éle te, ennek miként je és az ezekre vonatkozó törvények és,
ezeknek alkalmazása a házi és a kisdedóvó intézeti nevelésben.

,e) A képzetek, a gondolatok, érzelmek, érdekek, vágyak, cselek-
vések vagy a fel s erd ülő fl u - és l e á n y gye r m e k lel kié 1eO.
t éne k, foglalkozásának, tanulásának psychologiája a családban, az is-
kolában és a községben.

d) Az érzetek, képzetek, eszmék, eszménykép ek ösztönrugói ; vá-
gyak, kedély, szenvedélyek, elvek, akarat, ön- és világtudat, tettek
psychologiája; mindezt vallási és erkölcsi törvények alapján és ezeknek
alkalmazása a családban, a szentegyházban, a társadalomban, az államban.

e) A gyermek testi és szellemi tehetségeinek, a fel nőt t e m ber-
jell em éne k ismertetése, összehasonlítása, megbirálása a kor, véra lkat,
nem, egyéniség szerint; a phisiognomia, a craniologia. a sugg estio,
a jellemisme, az egyének leirása, egyéni és társadalmi psychologia és
ennek irodalma.

Ezen csoportosítás jobban megfelelne a György Aladá r által fel-
állított helyes követelrnényeknek, hogya fejlődést és a társadalmi be-
folyást is szem előtt kell tartani.

Ha azt akarjuk, hogy valakinek a fáról világos fogalma legyen,
akkor nem fogjuk neki csak a fát és annak részeit bemutatni és leírni,



hanem arról is gondoskodunk, hogy a fát minden évszakban és a fa-
iskolában, pl. 1-3-6 éves korában lássa, hogy nemcsak a fa anato-
miáját és physiologiáját, hanem ennek embryoLogiáját, biologiájat és
földrajzát is tudja,

A mint már mondottam, én dr. Málnai csoportositásat is elfoga-
dom; csak azt kivánorn, hogy ennek rész letezésénél semmi sem marad,
jon ki, a mi a nevelésre nézve szükséges és hogy a kormány ugy,
mint más tantárgynál, mint pl. a földrajznál, történelemnél, test- és
egészségtannál kétféle könyv kiadásáról gondoskodjék, egy bő ve z é r-
könyvről a tanítóképző-tanárok számára és egy rövid kéz i k ö n y rgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő I

a tanítóképző-intézeti növendékek számára.
A tanárok számára szerkesztendő vezérkönyv jobban megfelelne a

czélnak, ha minden egyes népiskolai tantárgy és több emberi jellem
psychologiáját is tartalmazná, mert ezen ismeret által a tanítój el ölt
jobban megismern é a lelki életet és a tantárgy tanításána' helyes
módszerét.

A mi a lélektani tanításnakihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ód sze r é t illeti, minden tanár tud a,
hogy a psychologia, mint minden más tudomány, fogalmak, leírá .ok,
meghatározások, magyarázatok, felosztások, bebizonyítások törvényeiból
áll és hogy ezeket a hallgatók korához és műveltségéhez képest kell
előadni.

Az, első követelmény tehát. hogy az előadás v i l ágo s legven.
Azért szükséges, hogy a tanár, a meanyire lehet, a szernléltetés elvét és
az indukczió menetét alkalmazza.

Ha pl. a gondolkodás fogaI mát akarjuk meghatározni, el Hbb ezen
lelki cselekvés processusát fogjuk leírni. Az inger felfogása, az érzete-c,
a tárgy- és szöképzetek származása, társulása, a fogalom szár ma' á" l,

összehasonlítása, az ítélés, a következtetés, egyszóval a külömböző ( 'p .

zetek tárgyalása után fogjunk csak a gondolkodás meghatározásaba, a
mibe mind e cselekvések bele' vannak vonva.

Ha pl. az eszmetársulás törvényét akarjuk meghatározni, a k'cor

hivatkozzunk oly lelki tüneményekre, a melyeket a tanítójelöltek m s- u c -
nál, másoknál, a gyermekeknél észrevesznek és ezen tüneményercbö l
vezetjük le a törvényt és annak gyakorlati alkalmazását. Pl. a ta" tr
említi a decz.z g-dikét és kérdezi, mi jut most eszükbe P A felelete cti-

lömbözők is lehetnek, de 'azt fogjuk látni, hogyavisszaidézett képz :L 'I(

a decz. 2s-ike képzetévei bizonyos viszonyban vannak és hogy legnag r ,b')
részben a karácsony-ünnepre és az akkor kapott ajándékokra vo "1 -

koznak.
Ha évek mulva ismét visszatérünk szülőhelyünkre, élénken eszű 1"b ~

jutnak mindazon helyek, hol gyermeki örömeinket átéltük stb.
Hogy mikép kell psychologiai fogalmakat és törvényeket in.lu .

tiv módon és szemléletileg leírni, tárgyalni, azt tanítják a kőv it, n
monographiák: «Das Leben der Seele» Lasarustől ; «Denken u.. 1
Gedachtnís» F. W. Dörpfeldtől; cApperception s Langetől; « 1 IV

antropologiai törvény» Lederer A. (Az oktatás módszere ez. mű f' )';UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c A nevetés», ca tetettés- , «az álom psvchologiája» Lederer Av-tő".

Szükséges, hogy a tanár a növendékek figyelmét minden alk A V 1 -
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mal saját lelkiállapotukra irányozza. Az egyik heveskedik. a másik daczol,
.a harmadik téved, a negyedik feledékeny; itt az alkalom ezen tünemé-
nyeket psychologiai fejtegetés tárgyává tenni. Ezáltal a tanítás nemcsak
világos, hanem érdekes és praktikus is lesz.

Nagyon fontos eszköznek tartom, hogy a tanár a különféle híres
és hirhedt egyének éle tra j z ait és éle tra j zi adatait és különösen
az aut obi o g r ap hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi á kat is felhasználja. Ezekből szemléletileg tanul-
hatják az ember lelki és testi tehetségeinek fejlődését a gyermek-, ifju-
és férfikorban; a lélek alakulására beható viszonyokat, a szülőktől való
öröklést, a társadalom és még más tényezők befolyását, az egyéni képes-
ségek hatalmát.

A lélektan tanításánál gyakran azon hibába esünk, hogy mi ndig a
lélekről és nem az emberről is szólunk. Fejtegetéseink azért nem felelnek
meg a valóságnak és azért maradandó eredrnényük nagyon csekély .

. A psychologiai tanításnál a raj z o kat és az a r c z kép e k et is
lehet használni; az érzetek és képzetek társulasát. az érzelmek noveke-
dését és apadását néhány vonal által lehet szemléltetni, mint az pl.
Szalai István lélektanában és dr .• Th. Ziehen Physiol. Psychologie ez.
művében látható. Híres férfiak, nagy bűnösök fényképei bemutatása által
a lélektan tanítását nemcsak világossá, hanem érdekessé is teszszük.

Az emberi lelki tehetségek csak a cselekvésben és a művekben
nyilatkoznak, azért használjuk fel, mint a három előbbi értekezés is említi,
a történelmet, a drámát, a lyrai költeményeket, hogy az ezekben kife-
jezett gondolatok csoportositását, az érzelmek melegségét, minőségét, a
jellem tulajdonságait, czéljait, a szándék származását és fejlődését szem-
lélhessük; de az állatrnesékben, közmondásokban és iskolai adomákban
is mutatkozik az ember lelki élete, gondolkodásmódja, élcze, humorja.
A I róka és a holló meséjével a hizelgő gondolkodásmódját, czéljait,
eszközeit, észjárását nagyon világosan lehet szernléltetni,

«Kinek mi kedvére, nincsen az terhére». «Hol az érzékenység vesztes,
nyerte" a nyugalom». e Kit meg akar Isten verni, eszét veszi el». «Ki
mjről gondolkodik, arról álmodik>. «A magyar nyelve hegyén hordja a
szfvét s . Ezen k ö z mon d á sok segítségével sok psychologiai szabályt
lehét bebizonyítani. A tanítójelöltek ezen példákból következtetnek a
nép fogalmaira, gondolkodásmódjára, tévedéseiré. A közrnondások a
nemzeti jellem valódi magyarázói.

Több gyermek együtt lévén, Lajos el kezd mesélni a boszorká-
nyokról, Emma félbeszakítja a következő szavakkal: «De már nincsenek
boszorkányok.» Erre Pista így felel: c Hát nem emlékszel, hogy tegnap
édes apa azt mondotta, hogya czipész neje valódi boszorkány.s

Nem lehet-e ezen adoma segítségéve! a gyermek eszmetársítását,
naiv gondolkodésmodját jól szemléltetni? .

«Anna, mit akarsz aLexiconnal ?» kérdi az anya 6 éves leányától?
cA czipőmet keresem, hisz a papa tegnap azt mondta, hogy ebben a
könyvben mindent meg lehet találni».

Ilyféle adomák által az előadás világossá és érdekessé lesz.
Szoktassa a tanár a növendékeit, hogy psychologiai szemmel fog-

janak fel mindent. Szoktassa őket ö n meg fi gye 1é s r e és más tanuló-
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társak, gyermekek psychologiai meg f igye 1 é s ére. Egy tanuló nevet.
a másik könnyen haragszik, a harmadik hamisan felel, azonnal hasz-
nálja fel a tanár ez alkalmat ezen lelki tüneményt lélektani szempontból
fejtegetni és főleg ilyen kérdések segítségével :

«Mit látunk, mi történt, mi volt ezen cselekvény processusa, kez-
dete, lefolyása, vége? Mi volt ennek az oka stb.»

Agya kor 1ó isk ogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a legyen a psychologiának gyakorló isko-
lája is. A gyakorló iskola tanítója mutassa meg a leendő tanítóknak,
miképen lehet kisérletek segitségével és pedig a gyermekek arczvoná-
sainak, játékainak, kérdéseinek, feleleteinek, irásbeli dolgozatainak, cse-
lekvéseinek napról-napra való megfigyelése által testi és lelki tehetségeit
növendékeinek megismerni, megbírálni ; mutassa meg nekik az erre
vonatkozó psychologiai naplóját, a gyermekek psychologiai leírását. hogy
ebből megtanulják, miképen kell készíteni agy er m eke k egy é n i
1 e írá s á t, jellemzését.

Egyszóval a gyakorló iskola legyen a leendő tanítók psychologiai,
jellemrajztani lelinikaja. Itt tanulja meg a psychologiai prognosist. diag-
nosist és a kellő bánásmód alkalmazását.

Igaz, hogy a tananyag nagyon sok és hogy az ídő nagyon rövid
ésazért a tanár mindent nem taníthat, de tegye meg, a mit lehet t. i.
keltse fel a növendékek érdeklődését és gyarapítsa ezen tantárgyak
iránt; útmutatást adjon és maradandó kedvet gerjesszen a további tanu-
lásra és psychologiai kiképzésre, fő pedig az, hogy mindezt lelkesedés-
sel, ügy buzgósággal tegye.

Rövid értekezésern, mely csak a már közölt három czikk kiegé-
szítőjének tekinthető, a legnagyobb súlyt a lélektan módszerére fektette;
de minden iskolában különösen a tanítóképző-intézetben a tan á r
maga a biztosítéka a legjobb m ó d s z e r n e k ,

Szükséges tehát, hogya tanár maga tökéletesen jártas legyen a
psychologia és a nevelés tudományaiban, hogy a legujabb tudomány
színvonalán álljon. A mai psychologiát kísérleti psychologiának nevezik.
Ezen tudományt nem könyvből kell tanulni, hanem itt látni, tapasztalni
kell. .t...zért kívánatos volna, hogya tanítóképző-intéze.ti.
tan áro k J1 a kal kal m u k vol n a a zeg y e t eme ken a p s y-
chologia legujabb vivmányait megismerni.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Led e r e r Ab r a ltá m .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n é m e t nyelvtanításról a tanítóképzőkben.

A Magyar Tanítóképző utolsó évfolyamaiban túlnyomóan a tan-
terv fontos kérdésének szenteli hasábjair. Tanítóképzőink várható re-
formjánál ennél alig is van életbevágó bb kérdés. A megindult érdekes.
eszmecserében s a tantervjavaslatok készítésénél a figyelem többé-ke-
vésbbé intézeteink mostoha gyermekére, a német nyelvre is irányult :
olvashattunk több figyelemreméltó, az eddigi tantervtől eltérő indít-
ványt s a dolog természete hozta magával, hogy a véleménynyilvání-
tásnak ki kellett anémet nyelvtanítás czéljára is terjednie.
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N em a karom ez alkalommal mindazgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ismételni, a mit a Tanító-
képzőben e tárgyrólolvastam ; e czikkeknek csak néhányára óhajtok
ez alkalommal visszapillantást vetni. .

Lázárné Kantner Janka (VI. 24) az első osztályban beszédgya-
kerlatokra kívánja a tanítást alapítani; a másodikban az olvasás és írás
gyakorlására; a harmadikban nyelvtanra, olvasásra, szabad társalgásra;
a negyedikben nyelvtanra, a német irodalom főbb alakjainak ismer-
tetésére és remek művek olvasására és szabad előadásra. Az idegen
nyelvet szerinte nem osztályonként, hanem a növendékek előhaladott-
sága szerint beosztott csoportonként kellene tanítani. A kiszabott óra-
számot Lázárné elegendőnek tartja.

Somogyi Géza a: német nyelvtanítás elé ezt a czélt tűzi ki :.
«A nyelvben legalább annyi jártasság szerzendő, hogy a növendékek
a társalgást illletöleg a mindennapi életben fonn ne akadjanak s a né-
met pedagógiai műveket megérthessék ~ E czél elérésére egy tanterv-
javaslatot dolgozott ki, melynek fővonásai: Az első két évben beszéd-
gyakorlatok, a harmadik évben rendszeres nyelvtan mondattani alapon,
a negyedik évben pedagógiai olvasmányok (VI. 549.)

H. A. pedig, miután (VII. 26.) kijelentette, hogy általán egyetért
azzal, a mit a tantervkészítő bizottság a képző beli német nyelvtaní-
tásnak czélul kitűzött: «kulcsot adni a leendő tanító kezébe, a mely-
lyel magának a német pedagógiai irodalom kincses-házát megnyit-
hatja> , mégis tamáskedile benne, hogy heti nyolcz órán e czél el volna
érhető; de nem fogadja el a pedagógiai művek megértését egyedüli
czélnak, hanem össze kivánja egyeztetni «az általános emberivel s a
speczialis nernzetivel.» A Tanítóképzőben (VII. !O2.) közölt tanterve
pedig úgy indul meg: c A képzőbeli tanítás a népiskolainak minta-
képe s arra folytonos tekintettel van. Anémet nyelvtanítás czélja: a
német pedagógiai stilus megértése; a német nyelvnek bizonyos mér-
tékben gyakorlati elsajátítása; különösen a német nevelési irodalomnak
megismerése; esetleg a német iskolában való tanítás képessége.s

E szerint az idézett három író mindegyike megkívánja anémet
nyelv gyakorlati elsajátítását; sőt Somogyi e czélt oly mértékben ki-
vánja elérni, hogy a tanítójelöltek a társalgást illetőleg a mindennapi
életben fönn ne akadjanak, azaz, hogy tökéletesen meg tanuljanak be-
szélni; mig H. A. a gyakorlati elsajatítast csak bizonyos mértékben
kivánja. Az irodalmi követeléseket illetőleg Lázárné a német irodalom
főbb alakjainak ismertetését, Somogyi és H. A. pedagógiai művek
megértését kivánják. A nérriet nyelv elsajátításának módjára nézve
Lazárné és Somogyi tisztán a beszédgyakorlatok álláspontjára helyez-
kednek, míg H. A. az általános emberivel s a speciális nemzetivel is
számol. _

Tanügyi életünk három kiváló képviselőjének e nyilatkozatai
rendkívül tanúságosak s igen alkalmasak él:rra, hogya mire nekünk
nemetnyelv tanítóknak minden évben bő alkalmunk van, újra gondoL-
kodóba essünk buzgó törekvéseink gyönge sikerén.

Igvekezzünk mindenekelőtt három dologgal tisztába jönni: 1. Mi
érhető el heti nyolcz órai tanítás alatt j 2. mit kívánia népiskola érdeke

Magyar tanítóképző. IS
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anémet nyelvtanítástól ; 3. mi az az általános emberi haszon, a mit a
tanÍtóje,lölt német tanítójátói várhat. Sietek előre is megjegyezni, hogy
ezek az érdekek nem választhatók el szorosan egymástól, hanem egy-
másba nyúlnak, egymásra -hatnak.

" Az első kérdésre, mi érhető el az elemi képző ben heti tíz, illető-
leg nyolcz órai tanítás mellett,fájdi:tlom, igen szornorú a felelet: nagyon
kevés. Mert el kell ismernünk, hogy a nérriet nyelv legnehezebb tantárgy,
melyet a legmostohabb ,viszonyok közt vagyunk kénytelenek tanítani .
.Sok évi tapasztalatom után az a meggyőződés áll előttem, hogy a
képző ben rendelkezésünkre álló eszközökkel lehetetlen azt az úgyneve-'
zett gyakorlati czélt, hogy növendékcink fönnakadás nélkül társalogni
tudjanak, elérni. Egyik főnehézség (kezdőket tartok szem előtt), hogy'
úgyszólván minden munkát az iskolában kell vég eznün k. Leczkéül csu-
pán nehány szót vagy sort adhatunk föl könyv nélkül való tanulásra;

'de az elsajátított szóanyag begyakorlását, fölhasználását új meg új
csoportosításban. azt mind azisko\ában kell végezni. Most vegyük még
tekintetbe, hogy egy új szó megtanulásával növendékunk, még nincs
a szó teljes birtokában mindaddig, míg a szót összes alaktani változa-
taiban nem 'ismeri. Sőt a beszédre ez. sem. elég, hanem minden egyes
növendéket kell gyakorolni, mert nem csak értelemmel, szernmel és
füllel, hanem a beszélő szervekke) is kell a nyelvet megtanulnia. S
egyenként kell őket feleltetnünk, hogyakiejtésbeli hibákat észrevegyük.
s kijavíthassuk .. S mivel egy ilyen képzőbeli osztály legalább 25- 30
növendékból áll, s ,e növendékek a heti három, vagy a készülő tanterv
szerint a heti két órán kívül valószinűleg egy nérnet hangot se halla-
nak, - bizony valljuk begfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s z intén, hogy be sz éln i, fönnakadás nélkül
'társalogni nem taníthatjuk képzőbeli növendékeinket a két első, de
talán az összes négy év alatt se, ha semmi mást, mint a gyakorlati
czélt, nem tűzünk is ki magunknak.

Német nyelven társalogni természetesen csak nérrietajkúak közt van
alkalmuk, a kiknek a német az anyanyelvük s ily körben a legcseké-
lyebb hiba is erősen latba esik.

De az említett tantervjavaslatoknak mindegyike nem csak tár-
salgást, hanem 'irodalmi ismereteket i, krván. Itt nem szabad elfelejte-
nünk, hogy ha egy két évig csupán a gyakorlati czél elérésére töre-
kedtünk s azután kezdünk irókkal fuglalkozni, akkor ismét egészen az
elején kezdhetjük a munkánkat, mert növendékei nk a társalgást czélozó
gyakorlatok alkalmával. melyek bizonyosan mindennapi témák körül
forogtak, oly szóanyagot sajátítottak el, melynek, az irodalmi művek
olvasásánál nem sok hasznát vehetik. Itt tehát a szótanulást újra kell
kezdeni. Minden jelentékeny írónak, s iskolában cs ak ilyenekről lehet
szó, van jellemző egyéni stiiusa, s van úgyszólván saját szótára. Még
haladottabb tanulőknal is tapasztalhatjuk. ha más iróra térünk, hogy
nehézségekkel jár az új mű olvasása, míg annak egyéni vonásaival meg
nem barátkoztak. E nehézségek akkor is szembe ötle nek, ha pedagó-
giai íróról szépirodalmira vagy megfordítva térünk áto

Mindezek után, habár rosszúl esik is kimondanom, de mégis
ki kell mondanom. hogya tervezett heti nyolcz óra egy-



:általán elégtelen arra, hogy képzőbeli növendékeinkkel folyékony
. -társalgásra, pedagógiai rnűvek olvasására s a német irodalom'
főbb alakjainak megismerésére megtaníthassuk. S mivel' sikerünk-
.nek sarkpontja az önmérséklés : e In der Beschrankung zeigt sich
erst der Meister» - az elérhető lehetőségek közt végre választanunk
kell, mert az eddigi sikertelenségek legfőbb oka az, hogy több ezélt'
-követve egyiket se értük el. Hibánk könnyen kimenthető, mert e czé-
-lok mindegyikének van jogosúltsága: a gyakorlati Jehetővé teszi egy
·nagy nemzettel a személyes érintkezést s utat nyit a magyar tanítónak
'vegyes iskolába; az irodalmi irány lelkére lesz nagy hatással; a peda-
:gógiai irók ismerete a szakembert műveli.

Hogyan válaszszunk e három egyformán csábító ezél közül? For-
-duljunk a feleletért a népiskola felé, tőle kérdezzük, mit kiván az ó
-érdeke s ezzel áttérhetünk a második kérdésünkre:

Mit kiván a népiskola érdeke anémet nyelvtanítástól ?
E kérdésre nem adhatunk általánosan kielégitő, egységes feleletet.

Magát a kérdést is kétfelé kell osztanunk, talán így: a) kí vánja-e a
népiskola érdeke, hogyanéptanító németül beszéljen? b) kivánja-e a
népiskola érdeke, hogyanéptanító más nemzet szellemi termékeitt
különösen a pedagógia terén, megismerje? Még így se tudok azihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .

alatti- kérdésre egyszerű igennel vagy nemmel felelni. Ha okvetetlenű) ,
.állást kell foglalnom s minden magyarázat nélkül igen vagy nemmel
-szavaznorn, akkor kénytelen leszek a föltett kérdésre tagadólag vála-
szolni. Azaz némely iskola érdeke kívánhatja ; de valarnennyié nem.
(Sokan a németvidékí iskolákra hivatkoznak, melyek a gyakorlati ezd
elhanyagolása mellett a magyar ajkú tanító elől el vannak zárva. Bízom
a magyarok Istenében, hogyanémet nyelvű iskolák mindinkább keves-
bedni fognak, s bízom magyar-német honpolgáraink sokszor tapasztalt
hazafiságában, s ennélfogva nem tartom szükségesnek, hogy pl. épen
.az Alföld neveljen a Szepességnek tanítókat; ez már azért sem szük-
séges, mertegyszerűen kivihetetlen.) Mondom, nem tulajdonítok neki
fontosságot, folyékonyan beszél-e a néptanító németül vagy nem. Ennél
-sokkal fontosabb, van-e oly szellemi kapocsnak birtokában, mely ót
a művelt külfölddel összeköti. Azt már megkívánhatja a népiskola s ér-
-deke meg is kívánja, hogy apostola, a tanító, megfigyelhesse s hasz-
.nára fordíthassa a haladó emberi szellem tapasztalatait. D<! bármily
kivánatosnak tartsam is, hogyanéptanító német könyveket haszonnal
-olvasni tudjon. sokkal fontosabb előttem a munka maga, mélylyel e
-czélt elérte, mint maga a czél s ezzel áttérhetek a harmadik kérdésre:

Mit kiván a tanító általános műveltsége anémet nyelvtanítástól ?
Ha jól értettem, ez az, a mit H. A. az általános emberinek nevez. Ez:

az "általános emberi» azt kivánja, hogya tanító köszörülie s élesírse ér-
telmét egy idegen nyelv törvényein ; legyen a tanítónak lehetőleg világos
fogalma a nyelv életéről; ismerje anyanyelvét úgy, a hogy azt csak .
más nyelvvel összehasonlícva ismerhetjük; érdeklődjék ket különböző
népnek különböző szemléleti módja iránt; legyen érzéke a nép nyel-
véből fakadó k öltői ősforrás iránt; ne tartson mind en az irodalmi
.nyelvről eltérő kifejezést kiirtani való kereshajtasnak stb. stb. - egyUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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szőval, tudjá mindazt, a mit idegen nyelv tanulása útján tanul meg a'_
művelt ember. .

Mindezeknek alapján az a meggyőződésem, hogy a tanítóképzőben.
az eddigi készültségű (vagyis inkább. készületlenségű) növendékekkel:
nem érhetünk el mást czélt, mint azt, hogy haszonnal tudjanak komoly
irányú- német könyveket "olvasni s megérteni. _

De korántsem akarnám a szűkebb korlátok közt mozgó czélt va-
lamennyi képzőintézeti tanulóra kötelezővé tenni s azért én is csatlako--
zorn Lázárné Kasztner Janka óhajtásához, hogyaképzőkben a tanuló--
kat tudásuk szerint csoportosítva oktassuk a németre. Akad minden
osztályban nehány növendék, a ki vagy vegyes nyelvű vidékről való
vagy más kedvező körűlmény folytán már gyermekkorában elsajátíthatta
a ném et nyelvet; ezekből lehetnek magyar-német iskolákra képzett
magyar tanítók s tanítónők. A csoporttanítás már a polgári iskolai.
tanítóképzőre rvaló tekintettel is kivánatos. A német nyelv a polgári,
iskolának tendes tantárgya. Ez oly kötelességeket ró a polgári tanító---
képzőre, melyeknek csak úgy tehet eleget, ha az elemi képzőtől meg-
felelő készültségű növendékeket kap.

Volt eddigi tanításunknak még egy békója, s ez a tanterv. Nem,
mintha a mostani tanterv ellen lényeges kifogásom volna, hanem értek
itt minden általánosan s mindenkorra kötelezö tantervet - <was mor-
gen gilt, weil's heute hat gegolten,.

De ezt a panaszomat már bátran elhallgathatom. A Tanítóképző
idei folyamának márcziusi számában olvasom, hogy a közoktatási tanács
tantervkészítő bizottsága kimondta, hogyanémet nyelvre minden
képzőintézet maga készítsen tervet.

Igy módunkban lesz az .adott körülmények fölhasználásával taní-
tásunkat alaposabbá tenni s ez már egy jobb jövő kezdete.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sza r va s G á b o r n é .

A tanitőképzú-intezetiUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg a z d a s á g t a n i és k é z ü g y e s s é g i

, tantervhez.

A -tanítóképző-intézeti természettudományi oktatásnak a népiskola
feladatához és igényeihez mért reorganizálása munkálatában a. prepon--
derálo rész a gazdaságtani tantervnek jut, a mennyiben a gazdaságtan
képez endi ama kapcsot, me ly az elméletet a gyakorlfLttal egygyé for-
rasztja és a természettudományi képzést ez által intenzívebbé teszi; e.
mellett még hivatva leend a regulator szerepére. is az által, hogy egy-
részt a túltengést kizárja, másrészt a pangásnak elejét veszi, a meny-
nyiben a gazdaságtani igények a természettudományi ismeretek meny-
nyiségét szabják meg, és ezek a gazdaságtani anyagot jelölik ki.

1. A tervezet szerint a természettudományi anyag évfolyamok
szerinti beosztása és óraterve lényeges változást nem szenved. A~gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j,



'tér, melylyel rendelkezünk, ama heti 2 óra, mely gyakorlatra és elmé-
letre Jorditaudö.

Az .allattan annyiban nyer, a meanyiben a gazdaségi ál-
latok közől a szarvasmarha, sertés; szárnyasok, méhek és . selyem-
hernyók tenyésztése tanítandó lesz. Azért ezeknek természetrajzi mél-
tatása a természetrajzi órának leend fentartva ;, de gazdásági tekintetben
a gazdaságtannakszánt időben tárgyalandók.' '1

Épen úgy vagyunk a növénytannal is. Eddigi növénytani óráink
tekintélyes részét az egyes kulturriövények mivelésí módjainak vázola-

'. sára kénytelenittettünk felhasználni, és a rendszer-, szövet- és élettani részt
nagyon is ruegszorítani ; most a gazdasági növény termelést a növénytan-
nal ugyan kapcsolatosan. de erre külön kijelölt időben tárgyalandjuk.

Ez, áll az ásvány-, illetve földtanr a és chemiára is úgy, hogy az
újitás folytán inkább ipartechnologiai tekintetben gyarapodhatunk, mert

, .a talaj képződése, javítása, a trágyázás, mütrágyák a gazdaságtani
-órákon lesz feldolgozandó. - ,

Hogya gazdasági ismeretek szerzését megkönnyítsük, de más-
-különben az utols6 évfolyambelieknek kellő módot nyújtsunk arra, hogy
gyakorlóiskolai fellépéseikre kellően előkészüljenek, mert elvégre az

,intézetnek rendeltetése első sorban tanítókat képezni, - nem vagyok híve
annak, hogya szerzett gazdasági ismeretek összefoglalása a 4-ik év-
folyamnak jusson. A mint a gazdasági ismeretek szerzésének a termé-
szetrajzi haladással párhuzamosan. kell történnie, legyünk azon, hogy
-ugyanekkor azon ismeretek az emlékezetbe kellően bevésessenek Köz-
tapasztalatú tény, hogy a kirándulások csak akkor válnak kellően ér-
tékesekké, ha a növendéknek otthon vezérfonala van, melynek segítsé-
gével a látottakat, összefoglalhatja és beernlézheti, mert a kirándulaso n
nem jegyezhet, a memoria pedig megbizhatatlan. Azért nézetem szeri ngfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

,a gaz das á gt ani ism ere tek els aj á t í tás á nak é s meg ő r-
.z é s é n e k megfelelőbb az, haaz a ri y a g o t évfolyamon-
ik i n t beosztva tárgyaljuk é s alkalmazzuk; a mult
é v fol y a m o kan y a gát aik a lom sze r ü e not t a hel y s z i-
'nén kikérdezve i s m é t e l t e t j ü k.

A gazdasági gyakorlatokat helykírnélés tekintetéből nem irom le
.annyival Jnkabb, meet az elméleti rész a gazdasági gyakorlatokat a

, llegpreczízebben határozza meg. Más kérdés az, hogy miért foglaland·
nak oly tért a létesítendő tantervben a gazdasági ismeretek és gya-
.korlatok P Egyszerűemazért, hogy a természettudományok a földmüvelést,
kertészetet és gazdasági állattenyésztést is szolgálhassák. Szakítsunk a
multtal l Az organographiát; terminologiát kulturnövényen, .gázdasági
állaton gyakoroltat juk be; a természet három országának systemába
való foglalásánál a gyakorlati érdekeket követendjük és ezzel az iskolát
az élettel szorosan összefűzzük anélkül, hogya természettudományi
oktatás ideális czélját féltenők. -

A gazdaságtani óraszámot illetőleg még csak azt jegyzem meg,
.hogy ezen időből - nézetem szerint - az u. n, kéziügyessé'gek okta-
tásara nem juttathatunk semmit, ha az elsajátítand6 gazdasági elméle-
.tet és gyakorlati ügyességek sorozatát tekintjük.
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II. A népiskola nevelő és oktató eszközeit egy ujabb elemmel,
a kézügyességekkel akarjuk gyarapítani. Eze k nek tel j es hi j ii v ab

, m a sem vol t u n k, mos t eze k nek c s ak' tér tak a run k
fl Y it n i. lEddigi kézügyességi oktatásunk csak fl. kertészkedésre, mé-
hészetre, esetleg selyemtenyésztésre szorítkozott, tehát csak a mező-
g-azdák mintegy előiskolája volt; a jövőben az iparos osz.tálynak érde-
keit is szolgálandjuk az u. n. kézimunkák űzésévei. Ezen törekvésünk a
népiskola rendeltetésének egészen megfelel, a mennyiben feladata az
á 1tal á nos kép z é s, vagyis az arra való törekvés, hogy az általános
iskolakötelezettségnek eleget tett gyermek vele született .hajlamai által
vezéreiterve és képzettsége által támogatva akár mint földmívelő, akár
mint iparos, illetve kereskedő boldogulhasson. Természetes, hogya,
gyermekek azon csekély százalékának érdekeit, kik a középiskolákban
tovább tanulnak, tekintettel nem lehetünk, de nincs is szükség, hogy
legyünk. Következik ezekből, hogy a kézügyességek kétféle irányáva l,
bifurcatiójával, ame z ő gaz das ági és ipa ri irá nyn y a 1 van,
dolgunk.

A mezőgazdasági irányt a népiskola teljes egészében szolgálhatja:
Az ipari irány meghonosításánál már bizonyos nehézségekkel állunk
szemben, melyek nemcsak a gyermekek physikai és értelmi fejlettsége
tekintetbe vételében állnak, hanem azon kérdésben is rejlenek. vajon a
tanítójelölt a négyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév alatt képes lesz-e ez irányú képzettségének oly-
fokára emelkedni. hogy a mu n kat ere m ben helyét megallhass a?'!

Minden előzetes félreértés kikerülése szempontjából kijelentem,
hogy az ipa ri irá nyú kéz ügyes ség e k nek nevezett fog lalko-
zásokon nem az istenben megboldogult házi-ipari kisérleteket értem,
mi különben a «Magyar Tanítóképző» 1 892. évi llL-IV. füzetében
megjelent közleményemből is kitetszik. Mindenki tudja, hogy a népis-
kola a házi ipart nem honosíthatja meg, nem nyithat a népnek és ta-
nítőnak kereseti forrást, nem istápoihatja a íürdö-, turista- meg, tudom
is, én miféle ügyet, mint azt a' közel multban akarták; ezen czím ala
azon foglalkozásokat sorozom, rnelyek a szalma, vessző, nád fonásával,
fűzésével, kemény papirnak, bőrnek. posztónak feldolgozásával, agyag--
nak, fának formálásával járnak; hol a czél nem ipari termékek előállí-
tása, hanem az, hogy ezen munkálatok által is kellemesen fog lalleoztassuk
a gyermeket, testét fejleszszük, tisztaságra és pontosságra szoktassuk..
a munkát megkedveltessük és ízlését irányítsuk és fejleszszük és vég--
eredményében: az ipa r i. ro g 1a l k o z á sok r a elő kés z í t s ü k.

Az óvoda nevelési eszközei között a cml~nka. nevezetes helyet
foglal. A népiskola kell, hogy azt a munkát tevabb fejleszsze, meg-
hódítváll erre a gazdasági tért is. A népiskolai oktatás első 4 évében)
a gazdasági és ipari kézügyességek tovabb űzetnének, de már az 5~ik
és 6-ik évben faluhelyen a gazdasági, városokban az ipari foglalkozá.
sok kerülnének felül. mi a lakosság igényeinek is természetszerűleg
felelne meg. Igy nem csak a jövendőbeli gazda értékesíthetné a szer-

.zett ipari kézügyességeket szerszárnai javításánál és készítésénél, hanem
a majdani iparos is kellemesen és nemesen tölthetné el szabad, üdü-
lésre szánt idejét kertjében, ,a gyümölcsfák szaporításával esetleg, mé-



hészkedéssel. De különösen sokat nyerne az által az iparos osztály és
maga az ipar, mert mind technikailag, mint aesthetikailag az eddiginél
sokkal képzettebb elemek meanének iparostanulóknak.

A mennyiben az ipari kézügyességekben a tanítójelöltnek oly fokú
kiképzése, hogyanépiskola két utolsó évfolyamát ellátni képes legyen,
szerintern problematikus, mert az ismeretszerzés sokféle ágát nem is
említve, mindenkiben az ezermesterkedésre képesség nincs meg, néze-
tem szerint a tanítóképzői kézügyességi tanterv csak annyit öleljen fel,
hogy a tanító a népiskola 4 alsó osztályát elláthassa. A két felső osz-
tálynak ez irányu vezetését ezen czélnak külön képezett kéz i m u n k a-
t a ngfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó nak tartanám [el, ki a gyermekeket különősen az agyag
modellálására, a fának megmunkálására oktatná.

A mi végül az ipari kézügyességeknek más tárgygyal való ősz-
. szekapcsolásat illeti, erre uéave -egyedül alkalmasnak a raj z o t tartom.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H e r e /ti J á n o s .

Természetrajzi tantervom.

Alább közlendő természetrajzi tantervem i n dok o 1á s á u l a
következőket tartom szükségesnek 'előrebocsátani.

A tanítóképző természetrajzi oktatásá nak ' a 1aki c z é lj á t abban
találom, hogy az érzékeket kitlinően élesíti, az emlékezőtehetségeti műveli,
a természet iránti érzéket fölébreszti és kifejleszti, a szívet nemesíti és
csodálni tanítja a Teremtő véghetetlen bölcseségét. hatalmát, vagyis
a vallási érzelmet is növeli. Anyag i c z élj a pedig abban áll, hogy
a szülőföld, haza és a nagy világ természeti tárgyait hO: képekben
megismerteti és egymásra' való hatásukat kimutatja s ezáltal a termé-
szetben uralkodó összhang helyes' fölfogására vezeti a növendékeket.
Megvallom. hogy én előttem mindkét ezél egyaránt fontos és hogy
egy ide j O:1e g törekszem valósftásukra, érvényre emelésökre. Azaz:
olykép kezelern a természetrajzot, hogy míg egyrészt tárgyi ismerete-
ket nyújtok. addig másrészt a szfvnemesítésről, a valláserkölcsi képzé s-
ről, a nyelvművelésről és egyéb formális czélokró l sem feledkezem meg.
Evégből alkalmas költeményeket, mondákat, állat- és virágregéket,
közmondásokat, állatéleti mozzanatokat is belé vonok tanításornba, ki-
rándulásokat rendezek és a növendékek magános olvasmányaira is ie-
kintettel vagyok.

Képeket, természeti tárgyakat minél gyakrabban sze m 1élt et e k,
gyííjtések eszközlésére serkentek és agya k o r 1at i szempontokat is
sze m előtt tartom a tananyag kiválasztasában. Mindamellett helytelen-
nek tartom a természetrajznak a gazdaságtannal való egybeolvasztását
képzőinkben, mivel ez a természetrajz alaki czéljának rovására történ-
hetik csupán. Természetkedvelőket és természetismerőket kell képzőink-
ben nevelnünk, hogy jelöltjeink egykor helyes irányú, kép z ő term é-
szetrajzi oktatásban rész esíthessék tanítványaikat a nép isk o 1á ban.
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Hogy tervemben miként hódolok a szernléltetés (az évszakokhoz
való alkalmazkodás) elvének és J ung e - Ki esz 1 ing törekvéseinek:
azt legvilágosabban magából a tervből látják meg az érdekelt szakférfiak.

Szeptember. H á z. Kutya (gerinczes, emlősj.!") macska, ló, (egy
patás), szamár, tulok (kérődző). juh és kecske, sertés; a hasznos házi-
emlősök hazánkban való elterjedése es a közmondásokban való szereplése.

Október. Egér (rágcsálók), patkány, cziczkány, denevér, görény,
menyétke es nyest (menyétfélék). Tyúk (madár), pulyka, páva és fá-
czán, galamb, lúd, (úszó-madár), récze; veréb, fecske (madarak vándor-
lása), selyemhernyó (rovar), légy, élősdiek, pók, százlábu. A házi állatok

ö s sze fog 1alá s a.
November. Ke r t. Vakond (félreismert állatok); tengelicze és ~síz,

sármány, vörösfark, ökörszem ; cserebogár (fedőszárnyúak), méh, áska ;
c,';iga (puhány), giliszta (féreg). A kerti állatok ö s s ze fog 1alá s a.
Allatok elnevezése és osztályozása (genus, species).

Deczember. M ező , .r é t. Sün (állati fegyverek), nyúl (szinbeli alkal-
mazkodás), ürge (üreglakókj, hörcsög (téli álom), vakkutya ; pacsirta (a
madarak énekhangja), fürj és fogoly, túzok, barázdabillegtető, gébics,
seregély és varju (madarak fészkelése), banka; gyík (hüllő), mereszke,
szalamandra; szt.-Jánosbogár, futók és czingolányok, temetőbogár (a
rovarok jelentősége), tűcsök, szöcske, nappali pávaszem és kardos pil-
langó, fürkészek. A mezei állatok ö s sze fog 1alá s a.

Január. E r d ő , lig e t. Farkas és róka, borz és nyuszt, evet é s pe le,
-szarvas és őz, vaddisznó; harkály (kúszómadár), kakuk, holló, szajk ó ,

szarka, rigók, fülernile és vörösbegy, királyka és czinkék. keresztcsőrű,
, bagoly, ölyv, héja és kánya, szalonka; paizstetű, hangya és hangyaleső.

Az erdei állatok ö s sze fog 1alá s a.
Február. Víz. Vidra; gólya (gázló), daru, gém, bíbicz, vízityúk,

szárcsa, gődény, karrnorán, jégmadár; teknősbéka, sikló, béka (átala-
,kulás) süg ér, süllö, kecsege és tok; esibor és szitakötő; kagyló, rák,
piócza. AllattanigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s m éti é s.

'. Márczius. Lig e te k ta va szi n ö ·vén yze te . Hóvirág [növé ayek részei),
tőzike ; kankalin (tok), som (fatörzs), ibolya, kökörcsin (galIér), szironták.

Április. A r é t- é s m ező ta va szt ' vir á n ya . Kosbor, pitypang (fész-
kesek), százszorszép, árvacsalán (ajakos), csillaghúr, kökény, pásztortar-
sóka (keresztes); zöldcsík, foszlár, mocsarvirág. nefelejcs. A ta va szi ke r t.-

tulipán (liliomféle), jáczint (fürt), nárczisz, nőszirom, orgonacserje (füzér),
cseresnyefa (gyümölcskert), almafa (bogernyő).

'0) A zárójelben á1l6 kifejezések mutatjak, miként épül föl apránként, alkalmilag a
..endsser,
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. Szeptember. A Ká r p á tvid ék állat- és növényvilága : len, fenyő,
medve, 'hiúz. fajd, pisztráng. Az Alp e sek · természetrajzi jellemzése, régiók ;
marmőra, zerge; sas és saskeselyű, gyopár és alpesi rózsa.

Az á lla t- é s n ó 'vé lZJ 1 ó ld r a jz főbb tételei, zónák, Gr is eb a ch or-
cganicus birodalmai.

. Október. A Kózép tm ; ; e r vidékének természetrajzi jellemzése, déli-
'gyümölcsök, olajfa, sül. A Sa lta r a termr. jellemzése, strucz, teve. A

Sud d » terrnr. jellemzése, áfrikai őserdő, oroszlán, párducz, elefánt és
víziló, zsiráf és gntÍ, zebra, gorilla, krokodil; baobab, kávéfa, Au sztr á lia

természetrajzí jellemzése, kenguru (erszényes), csőrönd, emu és kivi.
November. In d ia természetrajzi jellemzése, oráng, tigris, elefánt és

-orrszarvú, kazuár, gavial és óriási kigyó; banán, kokuszpálma, pizang,
.kenyérfa, indigó, fahéjfa, czukornád (czukorgyártás). C ltz'n a : rizs és thea-
-cserje ..
. Be /á zs ia : pézsma-állat, vándortáska. Ar c tic u s vid ék természetrajzi

jellemzése, iramgím, hód (ösztön), jegesmedve, dunnalúd. kőtőr, mohok
és zuzmók.

Május. Az e r d ő n ö 'vén yze te : gyöngyvirág, müge (levélállás), tavaszi
lednek (pillangósak). méhfű. fintor, harangvirág, kőrislevelű ezerjótű,
'nadragulya. A nyá r i ke r t n ö 'vln yze te : liliom, viola, rózsa, pintyő (alakos),
zsálya, murok (ernyős), bab (konyhakert). A nyá r i m ező - ls r é t n ö 'u én ye t ' :

·galaj, lóhere, búzavirág, füzény, fagyal, szőlő (rovarai), bodza, burgonya,
.mustár. Ismétlés.

Deczember. É sza ka m e r zka természetrajzi jellemzése,' gyapot és
földolgozása, dohány. Kó 'zlp -Am e r zl/a : puma, tapir, kaktusz, vanilia.
Br a s iiia , természetrajzi jellemzése, bőgőmajom, lajhár (foghijas), öves-
állat, hangyász, jag-uár, vampír, papagály és kolibri, csörgő-kígyó és
.alligator ; kakaofa.

And e sek: láma. chinafa. (Humboldt Sándor).
A ten g e r faunája, bálna, fóka és rozrnár, hering, tőkehal, czápa,

.koráll,

A külföldi termény ek ism éti é s e.
Január. Az á lla tta n története; állatórszági typusok az egyes állat-

osztályok általánosságban: emlősök, madarak, hüllők, kétéltüek, halak,
puhányok, ízlábúak, férgek, súgárállatok, véglények.

Február. A 1zó 'vén yta n története; Linné növényrendszere. Növény-
-szervisme.

Márcziu-s.Nárczisz-liliomfélék, sziro ntákfélék, barkások (rovaraik),
-virágtalanok (sejtek). A természetes növényrendszer vázlata; növény-
-hatarozás. .

Április. Rózsavirágúak (rovaraik), tobzosak olajfafélék, ajakosak .
. érdeslevelűek, keresztesek, buzérfélék.

Május: . Fészkesek, pillangósak, ernyősok (rovaraik), csalánfélek
~(kender földolgozása), pazsitfélék (rovaraik), csúcsorfélék (mérges nővé-
.nyek), tök, mályvafélek. Ismétlés.
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Szeptember. Vegytani előismeretek (elemek, oxydok, chloridok,
kénegek, sók fogalma).

Október. A kőső (hexaeder, ásványtani alapfogalmak), timsó-
(okta eder) ; az egyalakúság.

November. Salétrom (puskapor), szíksó, gáliczok és egyéb sók. A
sók összefoglalása.

Deczernber. Mészkő (rhornboéder), gipsz. Földpat (kőzet), kova,
(üveggyártás, kőkorszak], opál. Agyag (porczellán), földnemek, faggyúkő,
csillám.

Január. Gránát (rhornbdodekaéder), smaragd, topáz, korund, gyé-
mánt. A kövek összefoglalása. Vas (pentagon-dodekaeder), vasérezek
(vasolvasztás). Réz , rézérezek (ötvények).

Febsuár. On, ólom, czink, ezüst, arany. A fémek és érezek össze-
foglalása. Kőszén (világítógáz, bányász at) , kőolaj, kén.

Márczius. Az általános ásvány tan egybeállítása. Kristályok. A
kőzetek főbb fajai, kőzetek települése.

Április. A föld képződése, a földképletek áttekintése, kövületek,
Május. Ismétlés.
Ta n kó ·n yvek. I. osztály: Miklós Gergely állattana, II. osztály:

Miklós Gergely növény tana, Ill. osztály: Miklós G. ásvány tana. 1., II.~
Ill. osztályban: Schultz 1. Természetrajzi közlemények.

Sch u ltz Im r e .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ö ld r a j z i o k t a t á s u n k és a d o m b o r ú t é r k é p . ·

(B e fej e z é s.)

IV.

Miként az eddigickböl is látható, a domború térkép nem olyan
szakadékony taneszköz. mint a síktérkép. Szilárd talapzata egy az alap-
térkép nagyságát valamivel túlhaladó des z kal a p. Ezt fenyő. vagy .
hársfabói készíttetjük el vagy 3 centi meter vastagságban. A· fa meg-
választásánál arra ügyeljünk, hogy nyers ne legyen. Csak a teljes' ki-
száradtság fogja megóvni a deszkát s rajta a térképet a vetemedéstol.
Még így sem lesz fölösleges, ha alsó lapjának egész szélességében. a
rostok ellenében halad ólag, arányes távolságban két tölgy- vagy diófa-
eresztéket csapoltatunk bele. Figyelembe veszszük továbbá, hogy a
külcsín' emelése kedvéért az alaptérkép nagyságán túl az alapdeszká-
nak széleket is hagyunk, mclyre a térkép teljes elkészítése után vas-
kos keretléczeket enyvezhetünk vagy csavarhatunk fel. Ezek telsőjébe-



alkalmazzuk a csavarszöges karikákat, a térkép felakasztása czéljából.
De ezeket, a mint mondtuk, csak agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u n k a végén tehetjük ; mert a
kiálló keret a. gyakran minucziózus munka és akartonlapok lesajtolása
közben alkalmatlan lenne. Pedig az egyenletes ragasztás .és gyors szá-

'radás, mely nem engedi, hogy a ragasztóanyag a kartönokat . átitassa,
egyik fő követelménye munkánk technikai oldalának. Az alapdeszka
felső lapját egyenletesen ,legyalultatjuk. Simított fényezéshez való felü-
letre: ,nincs szükségünk, mert a legalsó, egyszersmind legnagyobb kartóri->
lap csak úgy· egyesülhet szilárdan a deszkával, ha kissé érdes horz sa-
kővel a fa rostjainak ellenében kidolgozott felületre ragaszt juk .azt,

Mikor a munka folyamán majd a könyvkötö ügyességét kell kö l-
csön kérnünk, .megemlékezünk itt mindjárt a rag aszt Ó anyag ról
is, Ily czélból használhatunk közönséges enyvet, vagy sűrűre oldott ~
gummi- a rabikurnot is. Sokkal jobban cselekszünk azonban, ha ragasztóúL
fe h 'é r enyvvel kevert lisztcsirízt használunk. Olyan fehér enyv kell
nekünk, minőt a zongora készítők használnak akalapácsok bórözésénél,
melynek újnyi vastagságú lemezeit főzés előtt 24 óráig hideg vízben
kell áztatni, Ennek főzerét azután 1/3_1/4 részben keverjük a lisztpép-
hez s ecsettel kezeljük. A;: egymásra ragasztott -kartónlernezeket csak.
az ily leeverék fogja megóvni a különben évek múltán bekövetkezni
szokott -felpattogzástól ; de meg azután ennek a rag asztéknak tiszta
fehér színe lévén, munkánkat nem fogja elpiszkítani, ha még esetleg'
ir r- ott túlságos mértékben kenjuk is a ragasztó anyagot a kartonleme-
zek alsó lapjára. Különben .a ragasztóanyag felkenésében kellő mérsék-

, Jetet kell tartani. Ugyanezen oknál fogva, hogy t. i. a sók vízrészt
tartalmazó ragasztóanyag a kartőnokat nagyon at .ne itassa, a munka
folyamán egyszerre csak 3-4-et ragasztunk egymásra különösen a
nagyobb terjedelmű alsó lapokból. miket azután e'gy síma deszkalappal,
mint azt később bővebben is ismertetjük, mindig beborítuuk s reá a,
száradás tartama alatt megfelelő nehezéket (téglákat) teszünk, Ennél a
munkánál a <gondos munkás» jó tulajdonságaival egyesítsük a «gyors,
munkásét » , A pontos, a megkivántató egybeillések s a félrecsuszamlá-

sok nélküli szaradás okáért teljes megszáradás előtt mindig révideálnunk
kell a lenyomtatott s 'szárad6 lapokat, hogy az esetleges igazításokat
még idejekorán megtehessük. Megkívántató kézügyesség, jól készített
ra gasztóany?g' és ugyancsak jó minőségü kartőnpapír mellett ez a ka-·
lamítás nem fog beáll ani.

Tehát milyen legyen a kar ton pap ir? Semmiesetre sem a
miniszter-papir símaságával bíró. Mi inkább 'kissé szürkébe . játszó s : a
reczézett rajzpapirhoz hasonlót fogunk választani. mely mésztartalmú:
mázzal nincs átitatva' és bevonva. Az ilyen jobban ragad s jobban
állja a vízfestéket. Mert, miként azt később látandjuk, térképünken
nem marad meg a papír színe; annak minden részlete festék alá fog
jönni. A kartonpapír vastagsága 1 millimeter legyen, lehetőleg sem,
több sem kevesebb. Ilyen kartonból egy-egy' térképre felmegy 80-100

ív. Ha azonban túlnyomólag hegyes, még pedig magas középhegysé-
gekkcl biró s kevés lapályos részt mutató vidékről készül a domború'
térkép, még többre is lesz szükségünk. Különösebben is figyelembe
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ajánljuk, hogy u. n. «Kartondeklit s ne használjunk, mely a közönséges
könyvtábla lemezek (Pappendeckel) anyagaból vékonyabb árkusok
kasírozása utján készül, a két oldalnak fehér papírral történő be-
vonásával. Az ilyen karton hamar rétegekre foszlik. s átmetszetében az

. .éleken .nern fehér, de szürke, sőt szalmasárga színt fog visszátükrözni,
mely körülmény a domború térképen még az erősebb színvegyűlékek
által sem palástolható kellemetlen szíuváltozatot eredményez. ,

A 1e gal 5 Ó kar ton akkora mint maga az alaptérkép. Egyezik
, ezzel még abban is, hogy teljes részletességgel kidolgoztuk - rajzpl-
tuk, festettük és írtuk - mindazon területen, mely tenger fölötti ma-
gasság tekintetében az alaptérképgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 e gal s -ó rét e g von alá n, nevez-
zük ezt ISO méteresnek, al Ó 1 marad. Az épen most jelzett legalsó
rétegvonal föl é eső összes terület rajzolatlanúl marad rajta, mert azt,
illetőleg azokat el fogják borítani az alaptérkép hegyvonalai szerint ki-,
vágandó, folyton kisebbedő s egymásra ragasztandó kartonlemezek.
Azonban mégis a rétegvonalas területen is teszünk egy kis jelzést .

.Ugyanis mindazon hegycsúcsok legmagasabb pontjait megjelöljük rajta,
melyek külön rétegvonalzattal bírnak. habár nem is a lapos vidéktől,
de a hegylánczok gerinczétől kezdődőleg, 5 melyek a kész térképen
majd dominálólag fognak a többi részből kiemelkedni. Ennek a négy-
z e te s i alakú é s hi á n y o 5 a 1 ap tér kép nek is nevezhető kartonnak
a rajzát még pontos koczkahálózat alapján készítjük el az alaptérkép-
ről, különösen ha az alaptérképhez képest nagy területet kell kidolgozni,
melylyel elkészülvén. különös gonddal ráragaszt juk az ismertetett deszka-
lapra. E hiányos alaptérképnek rajzolatlanul maradt 5 majd szigetszerű,
majd télszigethez hasonló részére, illetve részeire fosjuk felragasztani a
többé már nem négyzetes, de a rétegvonalak szerint alakuló és éles
késsel és ollóval kivágandó többi kartonlemezt. Talán sikerűlt megér-
tetni, hogya hiányos alap térkép a környék sík talaját képviseli.

A munka úgy folyik tovább, hogy egy új kartonra már másoló-
papiros segítségével, rákopirozzuk azt a legalsó rétegvonalat, melyet
150 méteresnek neveztünk s m edd iga hiányos alap térkép részlete-
sen kidol'goztatott. Rákopirozzuk továbbá a k ö zihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAve t 1 en fel e t t e
le v ő rétegvonalat is, a. 160 métereset, Egyéb rajz erre a lapra. a
. csúcsponton, illetőleg csúcspontokon kivül nem jön. Egy következő
kartonra a 160 m é te re s rétegvonal jön a I70-essel s· a csúcspon-
tokkal, szintén minden egyéb kidolgozásnélkül. Igy rajzoljuk meg
tovább tizmeteres emelkedésekkel a 170, 180, 190, 200 stb. mé-
teres rétegvonalakat k ülö n - k ülö n kar ton 1 a po k r a. Hogy ezen
rétegvonal·raj:wlás minél jobban sikerüljön, tanácsos lesz a dolgot úgy
intézni, hogy az alaptérképről egyetlen, megfelelő nagyságú másolópa-
pirra vagy tán helyesebben finom másolóvászonra rakopirozzuk az ősz-
szes hegyvonalakat finom czeruzajelzéssel, A térképről levett másoló-
papiron azután kÜlönböző s z ín e s tentával é s vonaljelzéssei erősebben
meghúzzuk a rétegvonalakat. Igy pl. a százmetereseket tussal, a többi

'párosakat karminnal, a páratlanokat kékkel. Ezenkivül nehány alkalmas
helyen lépcsőzetesen 'fel is írjuk a rétegvonalak magasságát. A karton-

.papirokra való 5 említett ko pirozást azután erről az egy másolópapír-
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ról végezzük el az ismert korrnospapir segélyével, ügyelve, nehogy a.';
másolópapirt a kopirozó kemény czeruzával átvágjuk, áttörjük, Hogy ,\
az így megrajzolt s hátrább adandó utasítások szerint körülvágott kar-
tonlapok folyton kisebb területnek lesznek, az az elmondottak után
külön hangsúlyozás nélkül is megérthető. Azt, azonban már külön' ki-
emeljük, hogy összetévesztés ellen a lapokat megjelöljük a magassá-
gukat jelző számmal. Arnennyiben pedig; egy' egy/ közös kartonról. mint
hegygerinczből több hegycsúcs emelkednék fel, maguk közt völgyeket,
hegyszorosokat, hasadékokat hagyva a közös kartonlapon, hogy később,
el tudjunk a más más hegyekhez tartozó lapok közt igazodni, ráírjuk
azokra az illető hegy nevét, melyhez a kartonlap tartozik.' Különben
egyéb jelzések is czélhoz vezetnek .

Mikor ezen fel s ő kar ton lap o kat az' alaptérkép IO mcteres
hegyvonalai szerint készítjük el 's körülvágván leragasztás nélkül próba-
ként egymásra helyezzűk, a hegyek magasságát [fl,ég nem valamí szembe-·
ötlő módon érzékítettük. Például ha a lakóhelyemnek. Lévának, határában
előjövő legkisebb tengermagasságot, a Génye pusztai 150 métert vi-
szonyítom az ugyanezen határban levő legmagasabb pontnak, a Siklós-
hegynek 274 méter magasságához, az elmondottak szerint csak 12'
kartonréteget használhatnék. .No ez a 12 míl1iméteres függélyes távol-
ságot adó térkép meg nem szolgáltatna a czélnak megfelelő relieffele
Hogy olyat kapjunk, egy 2600 méteres Lomniczí-csúcsnak kellene a
határban emelkedni, mikor is az 244 -railliméter magasságot adna ki'
a domború térképen, feltéve, hogya minimális 156 méter tengerma-·
gas"ság változatlanúl megmaradna.

Hogy tehát a' «relief» fogalmának megfelelő eredményt kapjunk,
függélyes kialakulás tekintetében el kell térnünk az
a 1a p tér kép n ek a v í z sz int e s .i r á n y o k r a von 'a t k oz Ó ~

kis ebb í t é sim ére t é t ő 1. Ez más szóval annyit tesz, hogy tete-
mesen több kartonréteget kell alkalmaznunk, mint a hány tíz méteres
hegyvonalat alaptérképünk megád, S a 25,ooo·es katonai térképek
alapján ezt a hegyvonal, illetőleg kartonlap s z a p orígfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a s t

nem lesz nehéz keresztűlvinni. Ugyanis miként ezen térképek taglalasá-
nál említettük. segítségünkre jön az a körülmény, hogy ajavitott
Lehman-féle errtelkedési skála szerint a la meter es hegyvonalak közt
alkalmazott sraffok vastagsága s egymás közöttí tavola mindenütt hűen
adja vissza a hegyoldalak emelkedését és lejtését. Ezen az alapon tehát,
a IO méteres rétegvonalakon belűl is a majd sűrűbben eső, majd egy-
mástól eltávolodó, új hegyvonalakat magunk is megvonhatjuk s az is-
mertetett módon a, kartonlapokra átvihetjuk. Ezt a kartonréteg szapo-
ritást azonban leülönösen .nkkorv iha a magassági vonalak sűrűbben
követik egymást és nem akarunk a minucziozitásig pedánsak lenni, úgy
intézhetjuk el, hogy minden egyes már előbb megrajzolt és kivágott
t iz m e ter es kartonlaphoz még kilenczet-kilenczet készítünk. Ezekre
is rárajzoljuk a csúcspontokon kívül az alsó és közvetlen felette levő-
tízmeteres rétegvonalat : .a 150 méteresre a r óo-ikat, a 160 méteresre
a 17o-iket .stb. Most a 'két meghuzott rétegvonal közé eső pászmán.
egy t iz e d a reá n y ban fogyasztva rajzoljuk meg a majd kivágásnál,



érvényesülő als ó :(ktils0~ rétegvonalat. mig csak egy csoportot képező
,(kilencz-kil-::ncz)kartonlapok mindenikével nem végeztünk. Világos,
\hogy igy annyiszor tíz réteget nyertünk, a hány tíz méteres réteg vo-
.nalunk van.;ftz új kartonok mindenike egy méter emelkedésnek felel
meg. A például felhozott Lévára nézve kaptunk pl. százhuszat, a száz-

;hú.;z méteres viszonylagos magasságnak megfelelőleg. ,
Hogy a tiz méteres réteglapok közé az új rétegek nemcsak

-tízével sorakozhatnak, az magától értetódö dolog, Znióváraljára nézve
pl., hot a környékengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 roo méteres emelkedés is van, mi a minimális
400, méterhez képest még- mindig 700 méte rt tesz ki, elég lesz öt vagy
.három is. ,A rétegszaporftást a környék minimális és . maximális ma-
gassága közt levő függélyes távolság határozza meg. A hol ezen rela-
tiv különbség t. i. kevés, tán csak roo vagy 200 méter ; - mint 'a
«dombos talajus vidéken szokott lenni - ott több réteget kell beillesz-
teni, hogy a függélyes távolságokat jól feltüntesse a térkép ; a hol
pedig a viszonylagos távolság nagyobb, tán 600 és, több, méter -
,«középhegységekkel. s azok közt mély völgyekkel biró vidékeken -
. ott kevesebb kartonlap jöhet a tíz-tíz méteresek közé. Erre nézve
-rnég csak azt említjük meg, hogy a felvett példában a rétegszaporftas
után 120 egyrnilliméterés karton nal dolgozva, a legmagasabb pont 12

.centimeter magas lesz, Erősebb domborodás okáért tíz méterenkint 1 5 .
.kartont lehetne beilleszteni.

"Világosan áll tehát előttünk,' hogy függélyes kialakulás tekinteté-
iben eltértünk az alaptérkép kisebb mértékétől. Más szélességi és : más
magassági arányt alkalmaztunk. Ez a körülméay sokat levon ugyan ai
ilyen domború térkép tuclományos becséből, de semmit' sem vesz el

.pedagőgiai értékéból. Mert hisz épen csakisihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe z által szemlélhető az e
'fajta térképeken oly szép hegy és völgy, alföld és fönsík, tómedencze
-és hegyvidék elannyira, hogy azt. a valóságban nyújtott szemléleten kí-
v ű ] semmiféle más szemléltetési eszközzel nem pótolhatjuk. Sőt a meny-
nyiben a természetben egy nagyobb terület épen, eme kiterjedtségénél

'fogva az'ő eg ész é r ő-l alig enged egy sze r r e világos képet sze-
rezni, a domború térkép e tekintetben nyújtott előnyei által' még az

.eredetit is fölűl mulja.
A hegyvonalak alapján ekként megszaporított kar ton ré te g e k

kiv á g á s.á r a már most különös gondot kell fordítani. Mindíg az alsó
,(külső) hegyvonal menténröyid karú és pengéjű, vaskos, éles olló,
nemkülönben hasasvégű .rollkés és különbözően öblös vésők segélyével
lehetőleg visszahajlások, törések és czatrangosodásoktól menten kell azt

. eszközölni. A vágás lehet függélyes vagy' belűlről kifelé haladván ferde,
de egy térképen okvetlenűl csak egyforma. A kívűlről befelé haladó
rézsútos vágás rontaná a domború térkép természetutánzó küllernét.

Jegye~zük meg jól, hogy az ilyen domború térkép kűlcsínja legelső
sorban, a rétegvonalas kartonok szép, egyenletes vágásától függ. }~pen
ezért ne rösteljünk alkalmas ollót a könyvkötőtől kérni. A mely karton

.a térkép széléig jut, azt azon oldalon vagy oldalakon vonalzóval egye-
nesre , vágjuk. Jó lesz itt vasvonalzót . használni. Az összes kartonlapok
.felragasztása után ezt az oldalt vagy oldalakat, inint könyvxötö a könyv
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-szélét, márványozva befestjük. Egyébként ezen oldalakon geologiai jel-
zéseket is tehetünk.

És itt számoljunk be arról is, hogy a hiányos alaptérképen és a
felső kartonlapokon miért jelöltük meg, még pedig mindig ige n [YO n-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r t O san azoknak a kiemelkedő hegyeknek a csucspontjait, melyek körűl
mint hullócsillagok és meteorok a nap körűl, külön-külön rétegvonal-
rendszer kígyózik. V ez é r pon tok eze k aki vág ott kar ~ o n-
l a p o k egy más föl é fe kte t é sén é lés le rag asz tás' á n á l.
E különös pedanteriával jelölt tetőpontok körűl ugyanis, melyek a katonai
felvételeknél rendesen mint háromszögelési fixpontok szerepeltek, egy
körűlbelűl 7 milliméteres vaslukasztóval egy-egy körlukat ütünk át, még
.pedig, hogy a karton" össze ne töredezzék, valami vastag bőrdarab vagy
ólomlap fölött. Az utolsó 4-5 karton azonban nem esik lukg atás alá.
A hiányos alaptérképnek mondott kartonba, illetőleg az alapdeszkába
.a megfelelő helyeken egy-egy ugyancsak 7 milliméter vastagságú és
gömbölyűre esztergált kernénytaoszlopocskát fogunk seilárdúl beenyvezni.
Könnyen érthető dolog ezek után, hogy az alsó kartonrétegeken is

-több ily luk ütendő keresztűl s hogy a kartonok eme lukainál fogva
a megfelelő oszlopokba- helyezve, a világtájak szerint történt tájazás
.után a természetes alakulást mintegy maguktól fogják felvenni, nemcsak,
de a ragasztást követő Iesajtolásoknál elcsuszamlások sem fognak tör-
ténhetni. Ha az oszlopok beenyvezése és a kartortok átluggatása korrekt
volt, úgy a lapok pontosan fognak összevágni. Mikor a szakaszosleragasatás-
"sal addig jutottunk, hogy már csak az át nem lukasztott utolsó kartonok
várnak erre, akkor az oszlopocskakat I ornbfűrész segélyével vízszíntesen
elvágjuk úgy, hogya papírhalmaznak még leülönösebb erősséget adó.
-eme csontváz helyettesítője sehol sem fog kilátszani.

A leragasztast megelőzőleg most még egy minucziőzus munka vár -
ránk. Tudjuk ugyanis, hogy ezen körűlvágott rétegvonalas kartonokra
.az alaptérképről. mint ilyenról. tulajdonképen mi sincs megrajzolva. A
részletes' és végleges kidolgozást ígyegyesleg nem is végezhetjük
-rajtok el, az majd csak akkor következik, mikor az összes kartonlapok
egymásra ragasztattak, Hogy azonban azt a munkát megkönny íts ü k és
a pontos kidolgozásnak k o c z k a h á l ó z a t híján itt is
a lap o t ves s ü nk, a kartonlapokat alúlról fölfelé haladólag egyenkint
ráborít juk az alaptérkép megfelelő helyére és így azon fontosabb jel-
zéseket, melyek épen azon rétegvonalnál, illetve magasságnál vannak,
milyenek a közl ekedési vonalak, természetes és mesterséges kerítések
és szegélyek, a helyi és forgalmi viszonyokra szolgáló jelzések, víztaní

jelek s a határokra vonatkozó vonaljellegek, a kartonlapok szegélyén
.czeruzával könnyedén megjelöljük. Ha ezt a kissé unalmas munkát
minden egyes lapon gondosan hajtottuk végre, úgy a kartonok szabá-
lyos egymásra ragasztása után mindaz, a mi az alaptérképen sík felü-
leten abrázoltatik, a kidomborodásokon - a hegyek lábánál, hátán és
gerinczéu - a természetes helyzetnek és viszonyok nak megfelelőleg fog
-visszaadódni. Másrészről pedig ezen előzetes, habár csak szaggatott jel-
.zések útbaigazítása mellett a végleges, a pontos kíhúzás megkönnyíttetett.
_A felső kartonl~poknak eme a leragasztás •elQt~ végzett szakadozott
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kidolgozását6l a koczkahalőzatos és teljes kidolgozás előnyére csak akkor
térünk el, ha olyan terjedelmes lapos fensíkot kell ábr-ázolni, mely egygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<

kiszélesedett hegytető benyomását gyakorolja a szemlélőre, vagy melyre
már csak csekélyes kiemelkedéseket kell felépíteni. .

Ezek után következik a kar t o n rét ege k e gy más rar a ~
ga szt á s a. A' munka ezen részét, mit finom kezecskéjű hölgykolle.
gáink bizonyosan a könyvkötőre bízandanak, akként foganatosítják,hogy
egyszerre csak 2-.4 réteget ragasztunk egymásra. Emlékezzünk azokra,.
mit a ragaszt6anyagról szólva elmondottunk. Sűrűen nem szabad azt"
kenni, nem' pedig különösen a szélek felé, nehogy a lesajtolásnál az
enyvespépkifutván az: alatta álló karton. vagy mi több, kartonok keskeny
öveeskéjet elborítsa, elpiszkítsa. Est modus in rebus.

Azt is mondottuk már, hogy asz ára d á s ide je, a 1att 1e-
s ajt o 1ó neh e zék eke t kell a kartonokra tenni. Hogy ez annál·
sikeresebb legyen egy az alaptérkép nagyságával felérő keményfa desz-
kalapot készíttetünk, melybe az említett oszlopocskáknak megfelelőleg •.
azoknál valamivel tágabb lukakat fúratunk. Lesajtoláskor ezen alsó lapján
símára gyalult szorítő deszkalapot - talán mindenkinek eszébe juttatja
az a régi ebédlők asztalkendős-prését .:.....mindenkor gondosan beleilleszt-
jük az oszlopocskákba s a sík helyeken 'alkalmazott kellő alátámasztások
után, mely czélra kötetlen köny veket használhatunk, 'reá egyenletesen.
elosztva téglákat teszünk. Igy folyik il munka négy-négy kartonlap-
leragasztásával, megjegyezve, hogy minden csomó leragasztására, külö-
nösen az alsó rétegeknél, 24 órai száradásnak kell következni s hogya..
felső karton, illetve kartonok és a prés közé mindig tiszta papírt teszünk.
Midőn így a munka folyamán a fanrasztikusan kacskaringós végű s kéz '
alá kerülő lemezek alúlról fölfelé haladva riagyságukból folyton veszí-
tenek, akkor egyszerre többefis ragaszthatunk le, teljes száradás előtt
mindig gondosan revidealván őket az eltolódások ellen. ' .

M fg a réteges száradás megvárakoztatja a plasztikus kialakulásokat
várni alig tud6 türelmünket, mondjúnk el addig egyet-mást a föld sz ilárd,
kérgének egyes magánosan állo hegyek, hegysorok és fensíkok képében
ki tolult duzzadásainak ily kartonréteges utánzö előállításáról.

A jelzett háromféle kialakulás közűl legegyszerűbb utánozni a
magányosan álló -hegyet. A kisebb ' és többé-kevésbé köralakú alsóréte -
gek félé a folyton kisebbedő szeleteket úgy kell egymásra ragasztaní, '
hogy széleik, a hol meredek oldal utánzandó, közel jussanak egymáshoz, '
a hol ellenben menetel es a hegyoldal, távolabb leg-yenek azok egymás- .
tól, Ha egy kis előiskola gyanant elhasznált kártyalapokból ily képze-
letbeli hegyeket elég ügyesek vagyunk így megtestesíteni, akkor ezen-
alapon nem lesz nagy mesterség egy hegy lánczot utánozni. A különbség :
az, hogy. míg a magártálló hegy alapja körded volt, a hegyláucznát
megnyílik az, többé-kevésbé hosszas, farkát harapó kígy6szeletté ido-
mulva. A rétegek a gerinczig fokozatosan tavolodnak egymástól, míg
innét hirtelenebbűl nyulakodnak fel a csúcsok. Ezeket azután úgy alkot-
juk meg, mintha magáná1l6 hegyek volnának, csakhogy ezeknél nem-
az -alapkartonra ragasztatnak a lapok, hanem a -hegyláncz g erinczét
jelzőkból. Ha fönsíkot kell előteremteni; a tetemesen nagyobb dimen-
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siókat öltő alsó rétegek a fönsíkot alkotó hegycsoportok szerint igen
különbözően . módosúlhatnak, Hol a fensik lepcsőzetes, a lapok szélei
itt is egyenletesen távolodnak egymástól, a hol ellenben meredek avagy,
pedig párkányhegységek k örnyezik, ott a szélek egymástoli távolsága
fogyó. A lensíkon végig húzódó hegylánczok, párkanyhegység ek azután
ágy készülnek, mintha sík vidékből emelkednenek ki, megint azzal a
különbséggel, hogy ezeknek kartonlapjai nem az alapkartonra ragasz-
tatnak, hanem a föns ík felső rétegzetének megfelelőre. Mindezekre nézve
sokat tanulhatunk a környék tanulmányozásak6zben szerzett közvetlen
tapasztalatból. bár a magassági vonalak szerint helyesen rajzolt és ki-
vágott karton lapok is kellőleg megadják az útbaigazítást. Hogy ezek
alapján a domborzati kialakulás minden formája: hegycsom6, hegyorom,
hegytető, hegytorok, hegyhasadék, folyamvölgy, kazánvölgy stb. for-
málható, talán sikerült megértetnünk.

Mikor a könyvkötő szakmájaba vágó e ragasztást a lehető tiszta-
sággal elvégeztük s a jól sikerűlt száradások után községünk határa s
ezen túlterjedőleg a «környék s kidomborodva, mint madártávlati kép
álL előttünk, az alaptérkép nyomán t o v á b bir agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj zol á s hoz kell
fogni. Ernlékeazünk ugyanis rá, hogy végleges" kidolgozással csak a
hiányos alaptérképet. azaz a térképnek az első rétegvonalig terjedő
részletét rajzoltuk meg. Most kell azt befejezni a tér kép tul aj d o n-
·k é pen ido ro bor z a tos rés z é n. Azt is tudjuk, hogy ezt a karto-
nok szélein már meglevő s szépen összevágó czeruzajelzések alap-án
végezzük. A munka ezen részénél az alaptérképet ú jo la g oly gondos
tanulmány tárgyává kell tenni s a tussal való kidolgozást elvégezni,
mint mikor arról a hiányos alaptérképet rajzoltuk és festettük meg.
Akartonlapok meneteles oldalán természetesen a rajzolás nem lesz oly
kényelmes és egyenletes, mint az a sík alaptérképen volt. Azért azon-
ban, a hol csak lehet, kihúzótollat és kaucsukból vidá, hajlítható vonal-
zócskát használunk. A tustoll inkább csak a szakadékos mély völgyekben.
szurdok ban eszköz lendő jelzéseknél marad állandóan a kézben. Az ily
helyek kidolgozását különberi akartonlapok . felragasztása köz ben
nagyobb sikerrel végezhetjük. Ha a kartonlapok széleit a magassági,
rétegvonalak mentén egyenletesen vágtuk le, mindezen munkánk .ered-
ménye a szemnek tetszetősebb lesz.

Erre következik a térkép végleges kis z í ne z é s e. Végleges, azaz
a domborzati részre vonatkozó, a mennyiben a hiányos alaptérképet
még a réteglapok felragasztása előtt megfestettük. Hogy ezt a lapot
miért sz íneztűk előre, annak az oka abban van, hogyakifestést és
mindjárt ezt követő névjelzést, vonatkozzék ez akár a terep alakulá-
sára, akár az ember közrehatása folytán képződött földrajzi fogalmakra,
a sík papiron. mikor még a domborzati kialakulás e fajta munkánkban
nem alkalmatlankodik," síkeresehben, kényelmesebben és gondosabban
végezhetjük. Különösen e mellett szól a beírás, jóbban mondva a föld-
rajzi fogalmak neveinek nyomtatott betűalakokból, apr6s koczkahálőzat
alapján történő megszerkesztése, miként azt hátrább még megemlítjük.

A festés kivitelére itt teljes részletességgel nem terjeszkedhetünk
ki; ha valahol, úgy itt áll a példaszó: «Gyakorlat tesz mesterré» ,

Magyar Tanitóképzll. 19
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A 25,ooo-es táborkari térképek ismertetésénél megemlített e Portativer-
Zeichnungs-Schlüssel stb.» czímű füzetke, .mely, mint tudjuk, éppen oly
méretű és színezett térképek mellé készűlt. mint a minőn mi is dolgo-
zunx, a sz ínes kivitelre jó példákkal szolgál. Ajánljuk újolag figyelembe.
E mellett nem hallgatjuk el. hogy a mennyíben nagy területek kerül-
nek festés alá, az oldatokat megfelelő bő mennyíségben kell előállí-
tani, nehogy új keverés alkalmával elütő színárnyalatokat kapjunk.
A helyrajzi térkép.ek színezése általában. de különösen hol, mint itt is,
a kulturákat színekkel jelöljük, gyenge oldatokat kiván. Ez a foltos ki-
dolgozástól már részben megment, de ha oly kényes színnel dolgozunk mint
pl. egyes zöld víz-festékek, ott sikerrel alkalmazzuk az u. n. e aláfes-
tést,» Az épen mondott ok miatt tiszta zöld szfnt nem is igen hasz-
nálunk; berlíni kék és gummigutti keverékéből állít juk azt elő, Az alá-,
festés különben abban áll, hogy a színezendő területet tiszta vízzel
könnyeden átfestjük s magát a festékoldatot erre viszszük rá. Ez az
eljárás még azt is meggátolja, hogy nagyobb területek festésénél a már
száradt helyekre nem fogunk lépten nyomon rafesteni. mi tudvalevőleg
az egyenletes elmosástói kellemetlenül elütő színerósbulést eredményez.

Ily bevonásokhoz duzrnadt szőrű. sok festéket beivó e cse tek et
kell használni A domborzati rész íestését egyébként mindenkor fölülről
lefelé haladólag ejtjük meg. Túl sok oldatot az ecsetból kiszorítani
nem tanácsos, nehogy akartonlapok átnedvesedvéu, helylyel- közzel fel-
váljanak.

A térkép kifestésére vonatkozólag tudni kell különösen azt, hogy
az ily helyrajzi térképek minden kő- és vasból levő tóÍrgyata lakóhá-
zakkal egyetemben vörös színnel, a fából levőket feketével. vizeket
kékkel jelölnek s az általok feltüntetett területet különféle művelési
ágai szerint vagyegyszerűen csak színeznek, vagy azonkivül még bi-
zonyos k o n ven c z ion á 1i s jeg y e k kihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i 1 is érzékítenek A látóérzé-
ket s ennek révén a kellemes összhang után vágyó lelket már csak az
egyszerű en színezett térkép is jól érínti; ha azonban nem rösteljük a
fáradságot, hogy utána járjunk a föntebb megemJített füzetekben ama
általánosan elfogadott jegyeknek, melyek a legelő, rét, szőlőterület,
iparnövények, fák, fasorok, facsoportok, láp, tó, nádas· mocsár, nádnél

, küli mocsar, gyeptőzegek, különféle bányák, veteményes kertek, gyü-
rnölcsösök, parkok, temetők stb. stb megjelölésére vonatkoznak, úgy
készítrnényünk, mint valódi műremek, fogja koronázni a rá fordított fá-
radságot.

Az a 1ka 1m a za n d ó s zgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí nek egyébként ezek: szántóföld sár-
gásbarna filtráló papiros többször átszűrt, híg dohanyléből+') ; legelő vilá-
gosabb, rét sötétebb zöld 1 .rész berlini kék és 2 rész gummiguttiból ke-
verve; erdők gyenge csokolád-barnárahalavány tuss és kék vegyületből ;
sziklás, kopár részletek s kőfejtők okkersárgára ; csalitos, bekros ha-
rasatok halavány tuss 'és kevés zöld vegyülékkel ; veteményes és gyü-
mölcsöskertek ú6'y mint a legelő és rét de erősebb arnyalatban ; szőlő :

1

") Ebben az' egy dologban térünk el ~ katonai térképek szfnezésére ;adott ntasitást61,
mely a 'szántóföldeket szinezetlenül hagyja.
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halavány mío íumrnal ; folyók és tavak berlíni kékkel ; beltelkek. község-
határok halavány karminvörössel ; állami, megyei és gondosote dűlő-
útak színe a czinóber ; vasutak és egyéb utak, gazdasági épületek s
.mindennernű felírások intenzív tussal.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á további kidolgozásban ezen színekre jönnek a már emlí tett je-
'gyek, -rnelyekkel kapcsolatban csak azt említjük meg, hogy míg egyes
fákat, fasorokat, facsoportokat a nekik megfelelő apró karika-jelzéssel
külön is feltüntetjük, addig az erdőt, akár síkvidéki. akár hegyolda li,
csak a fentebb megjelölt színnel, minden külőn jelzés nélkűl adjuk
'Vissza; legföljebb a bennök előforduló vonalvágásokat hagyjuk festet-
Ienűl : szőlőt kettesjegygyel áthúzott függélyes vonal képvisel, dohány
főldeket apró dohánylevél érzékk A szántóföldek az ajánlott szÍllezé-.
-sen kívűl egyéb jelet nem kapnak. A rét és legelő jelzésére, illetve
megkülönböztetésére a halavány zöld színre rávitt nyomtatott nagy R.
-és L : betűket használjuk. A halavány karmÍnoldattal testett beltelkek-
nél az épületcsoportok szegélye az útczák mentén, nemkülönben az
esetleg feltüntetett középületek egészükben czinóberrel húzandóki ki,
Hogy azonban a falusi lakóházak között és mögött levő gazdasági
-épüteteket, mint rendszerint faanyagú épületeket, tussal kell jelölni, azt
már fentebb említettük.

Bár nem tartozik telvett tárgynnk irányához, de azért megemlít-
jük e helyen, hogya mennyiben a félérzékű vak o k földrajzi tanítása
<lom bor ú tér kép e k nélkűl nem is képzelhető el, az ezen czélból
készkendő e nemű térképek az épen taglalt festés helyett a térképen
ábtázolandó földrajzi fogalmakat akként teszik a tapíntó érzéknek felfog-
hatóvá, hogy azokat bizonyos más és más érzeteket keltő testeknek
mintegy zománc znak a térképre való felvitelévei fejezik ki. Igy pl. a
'szántóföldeket vízszintes irányban húzódó finom sűrű recz ézet érzékel-
.tetheti ; rétet, legelőt ugyanilyen de függélyes irányban vágó folytonos
'vonalkázás jelölhet. Erdős területet keresztréczezet, homokpusztát felra-
:gasztott homokszemesék. községeket közÍgazgatási fokozatok szerint
'változó nágyságú csillagocskák adhatnak vissza. Folyókat, vizeket a
partok közt lemélyedő mederbe öntött síkos zselatína, közlekedési uta-
kat kiálló s kűlönféleképen vonalkákra és pontokra szakgatott léczecs-
kék jelölhetnek stb. stb, .

E rövidke s nem a mi szakun khoz tartozó, csak -az associátió út-
ján tett kítérés után végezzük be munkánkat,

A fel írá sok ról már mondottunk annyit, hogy kulönbözőr
.stilú 'nyomtatott betűalakokból szerkesztendők, kivéve -a hegyeket, me-
lyek batard (ronde) Írást ígény:elnek:Főszabályaz, hogy mindennernű. .
politikai fogalmak (községek, majorok, puszták, szállások stb.). épületek, ,
kultúrák jelzése - még a dűlőknek szokásos : elnevezése -is, hacsak te-
-rületük engedi;' """-.v í zs z Í n tes i r-á n y ban tartson; a folyóké és..
még inkább a· hegyeké .azonban azok folyását; illetőleg, vonulását kö· ,
vesse. A korábban említett füzetek egyébként szabatos utasítást és'pélJ.,;
.dákat adnak arra is,' ,hogya. különböző .íogalmakra rnily- nagyságú _J

milliméterekben .értve, :'-', dorong,: hatard. -álló. é 5 , ' dult római," kÖL'önd'
-és folyóírási betűalakokat kell .használni, Az azonban általános szabály- .'

19*
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hogy a még nem színezett alapra koczkahálózatba szerkesztett betűk:
végleges kgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí h ű .z á s a és tussal kifestéseminden egyéb s z í ne z é s utan.
következzék. A sík felületű-hiányos alaptérképen -ez mi nehézséget sem
fog előidézni.· Másként viselkedik azonban -e tekintetben a domborzati,
rész. Ha itt a betűalakok megszerkesztése nem sikerűlne, akkor leg-
helyesebben úgy járunk el, ha a neveket és jelzéseket igen finom má-
soló papírra rajzoljuk meg, melyet előzetesen azzal a festékoldattal
húztunk be, mint a milyennel magán a térképen a jelzésre -váró hely a
agronómiai viszonyánál fogva festetett ki.' Ezt a névjelzést azután egy
lehetős kicsiny vignettácskára nyírjuk ki és híg gummioldattal, mely-

. hez egy kevés czukrot adunk, a megfelelő helyre tisztán felragasztjuk.
A felirasok után megjelöljük a megelevenedett térkép megfelelő pont-
jain, még pedig nemcsak a domború részén, de a sik alapon is a fon-
tosabb orografiai pontok tengerszínmagasságát. Mikor megemlítjük le 6-
végűl, hogya hiányos alaptérkép egy alkalmas. szögletében elkerített
négyzet- vagy téglánykeretbe még ann aki d ej é n beírtuk a dom-
ború térkép czímét, búcsút veszünk e kedves szemléltető eszköztől, k í-

vánván, hogyha valaki- rászánja magát annak' az adott utasítások _sze-
rint való elkészítésére - egy hónapi munkát bizonyára adni fog! --
sok örömet találjon, abban!

Vajha mielőbb mi is ott volnánk, hol Svájcz népoktatása áll,
mely tanügyi kis vezérállam előkelő kantónjainak alig van népiskolája.
melyben az- illető kantőn s a hegyszakadékos ország domború térképe-
ott ne csüngne a falon kicsinyek és nagyok oktatására!ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kr iek J en ő .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fe l e k e z e t i t a n í t ó k é p z ő t a n á r o k nyugdíjügye..

A gróf Csáky Albin vallas- és közoktatási miniszter által a fele-
kezeti tanarok orszégos .nyugdíj intézete ügy-ében összehívott értekezlet
április 8-án. és 9·éll tanácskozott a kultuszminisztériumban.

A tanácskozásnak ránk, tanítóképző tanárokra nézve, legfontosabb.
eredménye azon határozat. hogya felekezeti tanítóképző intézeti taná-
rok m á r m o s t, tehát a középiskolaiakkal együtt, vétessenek fel a meg-
alkotandó nyugdíjintézetbe. Tudva azt, hogy a kultnszrninisztériumnak
a mult é " elején készült első tervezetében szó sem, volt a tanítóképző-
tanárokról, a mondott határozatot jelentékeny vívmánynak kell tarta-o
nunk, Mindazáltal messze vagyunk a teljes sikertől s még- nagy aka-
dályokat kell elhárítani; hogy czélhoz érjünk. A mint a napilapokból
már értesültünk, a kormány már meg is tette a lépéseket a felekezeti,
tanítóképző tanárok bevonása' tárgyában, a mennyiben kérdőíveket bo-
csájtott ki az intézetekhez. Reméljük, hogya közoktatási kormány az;
cO r s z á g o-ss-nak tervezett nyugdíjintézetet nemcsak az autonom, ha-
n e m a többi' felekezetek tanítóképző intézeti tanáraira is ki akarja 'ter-
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jes~teni. Legalább nem teszszük fel közoktatási kormányunkról a.z~,;
hogy védő szárnyait az egy téren működő s az állam érdekeit ~gyen~
lően szolgáló tanároknak csak egy részére terjesztené- ki. .Ez ellenkez-
nék az igazsággal, a méltányossággal, nem térne össze a nyugdíjintézet
cor-szágos> színezetével. Szükséges tehát, hogyatanári
n y ug d-íj int é zet nekgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII e cs a kau ton o m, han e mái tal á n os
fe 1 eke zet i, vag y í sig a z á n or s zá gos jell ege 1 egyen.

- Az értekezlet a ,nyugdíjintézet alapelvéül mondotta ki, hogy az
1 n t é zet e k bel é p é s ére sem mik ény sze r n egy a kor o 1 -.

ta s s é k, vag y isa zte 1j e s-e II Ö n kén y tes 1 egyen. Habár mi
-elismerjük ezen elvnek politikai fontosságát, s méltár.yoljuk azon. oko-
:kat, a melyek a felekezetek és a közoktatási kormány képviselőit ennek
majdnem egyhangú elfogadására indították; a mi nézetünk szerint
.azonban abe 1 é p é s nek ez a z ö n k é II Ytes sza bad s ága
nem fel elm e gat a n áro k, sőt a z int é zet e kér d eke i nek
sem. Megtörténik ugyanis, hogy az egyes fentartó egyházak, testü-
letek szegénységük vagy egyéb okok miatt vonakodni fognak a belépéstől,
-mert nem képesek vagy nem tartják szükségesnek megadni a törvény által
megkövetelt befizetéseket. Éppen a szegényebb intézeteknél van erre
kilátás; s így azon tanárok fognak kimaradni a nyugdíjintézetből,a
kikről fen tartó hatóságok külörnben sem gondoskodik méltányosan,
vagy mint némely tanítóképző intézeteknél. seh ogy an sem. Meg-
történhetik továbbá, hogy ezen intézkedés által a tanári testületeket
bizonyos küzdelmeknek teszszük ki, a melyek károsan fognak hatni az
intézetek beléletére. Ha tehát szíikségesnek látszik is a felekezetek ön-
kormányzatának tiszteletben tartása szempontjából a belépés szabad-
ságának fentartása. okvetetlen szükséges az is, hogy a tan int é 7. e t e·
ket fen tar t óha t ó s ágo k (felekezetek, községek, társulatok) tö r-
v ény ile g köt ele zte s sen e k 1 e gal á b bis oly n y ug díj ked,
-ve z m ény e k n y uj tás ára, ami 1y e nek e t az á II ami vag ya z
eo r s z á g os s nyugdíjintézetbe lépő tanárok élvez nek.

Ugyanezen elv van kimondva az 187S-iki tanítói nyugdíj törvény
31. §-ában és az 189I-iki nyugdíjtörvény 13. §-ában a népiskolákat
fentartó hatóságokra nézve. Meg nem foghatjuk, miért ne lehetne eze-
ket az intézkedéseket a tanárok nyugdíjintézeténél is megvalósítani.
Miért kell más mértékkel mérni ott és itt? Hiszen a fentartó hatóságok
ugyanazok; a viszonyok pedig a népiskoláknal még rosszabbak, mert
alapítványaik, javadalmazások aránylag véve csekélyebb, mint a közép
iskoláké. Igaz ugyan, hogy ezáltal a törvény a felekeleti s más fen-
'tartó -hatóságokat, sőt az -államkincstárt is -nagyobb fokú anyagi áldo-
.zatokra kényszerítené ; de nem állami érdek-e, a tanárok jövőjéről való
gondoskodás? Lehet-e azt tovább is tűrni, hogy szarnos intézetnél a:
tanárok, mjg szolg álnak is, a fentartó hatóság szegénysége miatt, nyo-
moruságos fizetéssel kénytelenek tengetni életüket, szolgálatképtelenség
esetén pedig ők és családjuk a nyomor karjaiba vannak dobva? Bizony
nem'! A kulturának szerény, csendes munkásai, a szegényebb iskoláknal
működő tanárok, több figyelmet, erélyesebb gondoskodást érdemelnek
<az állam és fen tartó hatóságaik részéről!



A mi a tanácskozás egyéb kiválóbb mozzanatait illeti, hálás el-
ismeréssel veszszük a :miniszter" urtól egyes inditványoknak erélyes.
visszauta,sítását, a melyek a tanárok érdekeinek megrontására vezettek
volna .. Ertjük azon indítványokat, a melyek 'a be s z á mgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t Q at ő-

é-v ek nek 30- ról 40 - rev al ó eme 1é s é t, t o v á b b á a tan ft ó-
kép z ő tan áro k nak a t a fl í tói n y ug d íj int é z e ~bev al ó-
fel v éte 1é t c z é 1 0 z t á k. Fölöslegesnek tartjuk ezen indítványoknak
czáfolgatásába bocsátkozni ; eléggé megfelelt azokra a rniniszter úr és.
az értekezlet több előkelő tagja. Csupán csodálkozásunkat fejezzük ki
azon szűkkeblűség felett, a mely ilyen indítványoknak életet ad l

I Nagy fontosságúnak tartjuk felekezeti tanítóképző-intézeteinkre és.
azok tanáraira nézve az országos nyugdíj intézet tárgyában folytatott
tanácskozásokat, azért törekedtünk azokról a napilapok közleményes
után a következőkben lehetőleg hű képet nyujtani.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E lső n a p ,

Gróf Cs á-k y Albin, vallás- és közoktatási miniszter, mint elnök,
április 8·án. d. e. II órakor nyitja meg az értekezletet, a melyben a
kultuszrniniszterium részéről jelen voltak: dr. Ber z e v i c z y Albert:
államtitkár, dr. Kl a mar i k János min. tanácsos, dr. Bon c z Ödön
és dr. C sor b a Ferencz min, titkárok; a pénzügyminiszterium részéről ;
Gab r o vit sEde min. titkár. A meghivottak közül a következők jelen-
tek meg: br. Pr ó nay Dezső, az ágo ev. egyház egyetemes felügyelője"
Ti sza Kálmán és báró Bán ffy Dezső ev. ref. egyházker. főgond-
nek, P é c h y Tamás, Fa b in y Teoúl és Rad ó Kálmán ágo ev. egy"
házkerületi főfelügyelők, S z á sz Károly és Sz á sz Domokos helv, hitv.
püspökök, T ó t h Sámuel tisz ántuli ev. ref. egyházkerületi főjegyző;
Kar say Sándor, Zei en k a Pál és Sár k á n y Sámuel ágo ev. p ü s -

pökök, dr. Győ r y Elek az ágo evang. egyház egyet. főjegyzője,
K o v a c s Albert orsz. képv., Fej es István a sárospataki ev. ref. főis-
kola gondnoka, Nag y Imre Szentes város tanácselnöke, Vo jn ic s Felix.
Szabadka város főjegyzője, dr. B a c z on i Lajos debreczeni ev. ref. és.
Bar t a Béla sárospataki ev. ref. jogakadémiai tanárok, Zol nai Károly
szentesi, B ő h m Károly és Vám o s sy Mihály budapesti ágo ev. és.
ev. ref., Sz il ágy i József pápai ev. ref., Pos z v é k Sándor soproni.
;ig. ev., Mic hae 1i s Vilmos pozsonyi ágo ev., Lu dma n n Ottó eper-
jesi ágo ev. és Vár ó Ferencz nagyenyedi ev. ref. gimnáziumi igazgatók,..
D ó c z y Imre debreczeni ev. ref., Nag y Ferencz kecskeméti' ev. ref.,
és K o v ács János kolozsvári unitárius gimn. tanárok, végül a szám-
adási munkálatok készitője, Bog y ó Sámuel, budapesti kereskedelmi.
akadémiai tanár.

Cs á k y Albin gr. miniszter megnyitó beszédében kifejti ezen kor-
mány által mielőbb megvalósitani óhajtot intézmény fontosságát, jelzi
a nehézségeket, a melyek eddig a megvalósitásnak útját állták, üdvözli,
a megjelenteket és {elkéri, hogy kivánalmaikat és szakszerű tanácsaikat
terjeszszék elő.



Kl a mar i k János dr. min. tanácsos, mint előadó, részlete 3 szóbeli
expozéban indokolja és világítja meg a már korábban szétosztott és
a lapokban is közzétett tervvázlatot. Tíz esztendeje annak, hogy ez
ügyet, melynek történeti részleteit is vázolja, rendezni akarják,. de a
pénzügyi helyzet csak most tette lehetövé a megval6sulást. A főoka
annak, hogy e terv keretébe csak a középiskolaí tárgyak vétettek be
a kérdés történeti előzményein kivül abban van, hogyasegitség a
tanárok ezen osztályánál, a kiknek száma a többieket összevéve messze
tulhaladja, a legszükségesebb (? Szerk.) és hogy a fenforg6 pénzügyi
viszonyok közt· csak ugy lehetett volna egyszerre valamennyi tanárra
kiterjeszkedni, ha a biztosított nyugdij kevésbbé kedvezményesen álla pit-
tatott volna meg; ez azonban nemcsak a középiskolai tanárokra. hanem,
miután ez a nyugdijintézet a többi tanárok hason ellátásának ugyszólva
biztosítékát képezi, ez utóbbiakra is hatrányos lett volna. A tervezet
három vezérelve abban van, hogya) az iskola fen tartók kezén levő
eddigi nyugdíjalapok be nem vonatnak ; b) hogy a belépés nem köte-
lező, 'hanem önkéntes lesz és c) hogya tanárok teljesen ugyanoly ked-
vezményekben részesüljenek, mint ez törvény által az állami tanároknak
biztositva van. Részletesen indokolja, miért választattak atervezetben
megjelölt jövedelmi források, és hogy minden egyes forrás miért véte-
tett az ott megállapitott mértékben igénybe. Megjeg-yzi, hogy a fen-
tartók és tanulők hozzájárulását még lehetséges némileg lejebb szállí-
tani. A tanároknak a tervezetnél nagyobb megterhelését, valamint a
köteles szolgálati idő tartamának meghosszabbítását úgy a tanügy,
mint pedig azon viszonosság szernpontjából, a mely az ezen nyugdíj-
intézet és az állami nyugdíjtörvény alá eső tanárok között e tervezet
egyik vezérelveként kontempláitatik - perhorreszkálja. Az állam ré-
széről biztosított segély összegnek arányos szétosztása épp ott, ahol
segítség országos érdekből legszükségesebb, jelesül a szegényebb inté-
zeteknél, a kérdést megoldásra nem vezetné. Kifejti továbbá részletesen
a tervvázlat többi pontjait. Mindezek alapján utalással arra, hogy a
kgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö z é p i s k o l á n kivül álló tanárok érdekében a hason
n y u g díj biz tos í tás ras z ü k ség ese 1ő m u n k á 1 a tok me g-
i n d u Ita k, ajánlja a tervezet elfogadását.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tisza Kálmán köszönetet mond a miniszternek .e nagyfontosságu
ügy kezdeményezéseért és hogy alkalmat adott az érdekletteknek ki-
vánságaik előterjesztésére. Szerinte a tervezet általános vitát nem igé-
nyei, mert bizonyára nem lesz a jelenlevők között senki, a ki azt álta-
lánosságban örömmel ne fogadná el. Helyesnek tartja, hogy a nyugdíj-
intézetbe való belépés merőben önkéntesnek terveztetik, mert ennek
kimondasa veszi el a terv ellen való minden, bár mesterségesen kere-
sett ellenkezést. Ugyane szempontból ő sem helyeselné . azon, már az
előadó által sem' javasolt intézkedést, hogy a belépés, bár csak azon
iskolafentartokra is, a melyek tanáraiknak a saját erejökből a tervbe
vett hasonlóan kedvezményes nyugdíjat adni nem képesek, kötelezővé
tétessék Helyesli azt is, hogy az iskolafentartók meglevő alapjainak a
tervezett országos nyugdíjintézetbe való bevonása nem kontempláltatott
s a miniszteri tel vezetnek megfelelőleg k i v á nj a, hog yez any u g-



d íg in t.é zet a, r égi tan á r okr a tel jes vis sza hat ó erő velgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 éte s í t tes S é k. - A teologiai tanárok szerinte, miután a vallás
ápolása az állarn előkelő érdekét képezi, állami szempontból is nern
kevésbbé fontos hivatást töltenek be, mint többi tanártársaik, mégis a
nevezetteknek ez intézetből való kihagyásahoz hozzájárul azért, mert
nem tartja kivánatosnak, hogy az államnak a vallásoktatásra való .in-
gerencziája a fennálló törvényeken alapuló mértéken felül emelkedjék.
Szerette volna, ha a középiskolai tanárokon kivül más tanárok is, k ü -

1 önö sen p edi gat ani t ó kép z ő int é zet ita n áro kat e r v e-
zet b esz int é n fel v éte t tek vol n a, de tuiután a tervezet kereteinek
kitolása a terv megvalósításának elodázásával járna s miután amúgy is
tervben van, hogy a tanárok nyugdíjazásáról ugyancsak állami segély-
lyel külön gondoskodás történjék, e tekintetben is beéri most azzal,
hogy kér iam ini szt ert,' hog y aki hag y ott tan áro k ról
val ó ter v bevet t gon dos k o d á s tie het ő 1 e gmi el ő b b
meg val ó sui á sei é vig y e. .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szá sz Károly püspök lényegében véve hozzájárul a Tisza Kálmán
által mondottakhoz. Fő észrevétele abban van, hogy az iskolafentar-
tókra róni szándékolt teher nagyobb, mint a mennyit azok szegény-
ségök mellett elbirn ak. Ha tehát elejét akarjuk venni annak, hogy
szám os iskolafentartó a belépéstől a reája nehezedő megterhelés nagy
mérve .miatt tartózkodjék, ekkor vagy azt kell megengedni, hog)" a
fentartókat terhelő befizetések, ha nem is egészen, de legalább részben
a -tanárokra legyenek átháríthatók, vagy pedig a köteles szolgálati Idő-
nek tartamát kell 30-ról 35 vagy 40 évre kiterjeszteni, a mi szerinte
annál inkább lehetséges, mert a tanárok szolgálata általában véve alig
mondható terhesebbnek, mint a legtöbb más tisztviselő é, a kik pedig
csak 40 évi szolgálat után tarthatnak teljes nyugdíjra igényt .:'

Ba c so n yi Lajos csak a belepés kötelező voltának kimondásával
látná a kitűzött czélt biztosítottnak. A tanulók, valamint a fentartókra
sulyosodó terheket minden esetre apasztandóknak tartja és tekintett el arra,
hogy a szóban forgó középiskolák saját erejökből oly feladatokat vé-
geznek, melyeket különben az államnak kellene ellátnia, nemcsak czél-
irányosnak, de méltányosnak is tartja, hogy a nevezettekre kiróni
szándékolt terheket az állam vállalja magára.

Ze ien é a Pál szerint, tekintettel a patrónusok szegénységére és
arra, hogy a tandíjak felemelése a tanulók számának megapadásat s ez
pedig a fentartásra szolgáló jövedelmek további csökkenését vonná .
maga után, ez idő szerint, a midőn a fentartók még a tanári fizetések
emelését is megvalósítani kénytelenek, a köteles szolgálati idő meg-
hosszabbításában látja a kivitel leghelyesebb módját. '

Ková c s Albert utal arra, hogy már Klamarik János min. tanácsos
expozéjában foglaltak szerint is a szükségelt fedezet mérve mintegy
10,000 frttal túlságosan bőven van számítva azért, mert szarnos Ityug-
díjigényre szert tett felekezeti tanár időközben az állarn szolgálatába
megy áto Ehhez járul szerinte még az, hogy a más szolgálati ágaknál
szerzett általános tapasztalat szerint a tanár átlagosszámitás szerint
nem - a mint atervezetben számbavétetett - teljes nyugdíjjal, hanem



4. beszámítható illetményele 70%-ával megy nyugdíjba. Különben sze-
rinte túlzott az a számítás is, hogya nyugdíj intézet életbeléptetéséveiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.7 ° tanár teljes illetménynyel azonnal nyugalomba vonúl. Ennek szerinte
.a törvénybe felveendő intézkedéssei is elejét kell venni, mert különben
.a beálló tanárhiány miatt zavar áll be a tanításban. Az ezek szerint
fölösen rendelkezésre álló; mintegy 20,000 frtnyi összeget ő részint a
fentartokra kiróni szándékolt befizetések apasztására, részint pedig arra
fordítaná, hogyanyugdíjintézetbe a számra nézve 50 vagy 60 aka-
démiai tanár is bevétessék, a kiknek évi nyugdíj-szükséglete évi 5 vagy
-6 ezer forintnál bizonyára nem rugna többre.' Asz á m ran é zve 22gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t a n i t ó k é p z ő in t é z e t i tanárt minden tárgyalás nélkül
felveendőnek tartja a néptanítói nyugdíjintézetbe
ro ert az inté zet a 1apj a oly g-a z da g, hog y a' zte fe 1v é t el
il á tr á n yo san ne mb e fol y á sol hat n á, A köteles szolgálati idő
tartamát meghosszabbítand6nak azért nem tartja, mert a tanári műkö-

désben megkivántató energia 30 évi szolgálat után már meglehetős
lankadt lesz.

Szá sz Domonkos utal az erdélyi viszonyok sajátosságaira s külö-
nösen arra, hogy ott a középiskolák nak fentartójuk oly értelemben, a
mint az Magyarországban van, nincsen s hogy így a fentartókra róni
szándékolt befizetéseknek ott már szervezeti okokból sem; akadna gaz-
dájuk ; de különben is az ország erdélyi részében levő ev. ref. közép-
iskolák fentartására szolgáló alapok oly szegények, hogy az ezek terhére
róni szándékolt, mintegy évi 5000 frtnyi összeget semmi esetre sem birnak
meg s így az iskolák a nyugdíjintézetbe biztosan csak akkor léphetné-
nek be, ha a renjelölt terhet, vagy annak legalább egy nagy részét a
tanárok vállalnák magukra.

Ková c s János szerint az unitárius gimnáziumokban, a hová nagyob-
bára szegény székely fiuk járnak, a tanulókat díjak fizetésévei terhelni
alig lehet: s miután a fentartók is szegények, vagy az állami hozzá-
járulás mérvét kell emelni, vagy pedig a már 'biztosftott 60,000 frt évi

.államsegélyt méltányos aránykulcs szerint e~yszerűen ~i kell osztaní az
intézetek között azzal a kötelezettséggel. hogy az I8~ 5. évi tczikkben
-részletezett nyugdíjnak megfelelő nyugdíjintézetről gondoskodjanak. Ez
-esetben az egyéni áldozatkészség forrásai nem apadnanak el s ettől.
lehetne várni azt az összeget, a melyet a fenntartóktói és a tanulóktól
hiába várunk.

Ezután gróf Csáky Albin miniszter felfüggesztette az ülést és
a rin a k folytatását április 9·én, vasárnap délelőtt II órára tűzte ki.

M á so d ik n a p .

Aprilis 9 én délelőtt II órakor gr. Csáky Albin vall ás- és köz-
-oktatási miniszter megnyitván a folytatólagos ülést, elsőnek felszólal:

F a b in y Teofilt a ki lényegében egyetért a Tisza Kálmán- és Szász
Károly által tegnap kifejtettekkel, és miután a tervezet szerint a nyug-
-díjintézetbe való belépés merőben az iskolafentartók tetszésére van



286zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hagyva és a kormány az idő előtt val6nyugdíjazás szükségessége meg-
állapít ásának kivételével a felekezeti iskolák ügyeinek vitelére. m~
egyéb ingerencziát sem igényel, nem osztja Zei en ka Pál püspök azon.
tegnap kifejtett agg~dalmát, hogy ezen intézmény általgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil tanárok fen-
tartó hatóságokkal lazább és az állammal szorosabb kapcsolatba jön-
nének. Hiszi, hogy most, a rnidőn . az egyház szervezését illetőleg. is.
meg van az irányzat arra, hogy az erők nagysága között való különb-
ség azok összesítése által kiegyenlíttessék, a megállapított feltételek:
terhes. volta mellett is meg lesz adva a mód arra, hogy. a nyugdíj-_
intézet körébe valamennyi intézet, tehát a szegényebb intézetek .is be-
léphessenek. Mégis a meanyiben ezt a számítási munkálatok meg enge-

. dik, fölötte kívánatosnak tartaná, ha a tanulők által és a fentartók
által befizetendó díjak mértéke apasztatnék. A mennyiben ez czélra
nem vezetne, nem idegenkednek a szolgálati idő tartamának 3 S évben
való megállapításától, végűl kéri a minisztert, hogy lehetőség szerint
ejtse módját, hogy a főiskolák többi tanárai, különösen pedig a tanító-
képző-intézeti tanárok, kiknek a gimnáziumi tanárokkal való kapcsolatba
legerősebb, e nyugdíjintézetbe felvétessenek. A t a II i t ó kép z ő int é-

zet ita n áro .k fel v éte Iéte l s őso r ban kér i. mer t az.
ágostaiaknál e z e.k többnyire gim::láziumi tanárok i s,
csak,a soproni képző nek van három külön tanára. 'Az
akadémiai tanárok felvétele nagyobb nehézséggel járván, az .késöbbre
is halasztható, .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D óczi Imre debreczeni ref. főgimnáziumi tanár köszönetet mond a
miniszternek a protestáns tanárok részéről a középiskolák fejlesztésére
irányuló jóakaratu g<;mdoskodásért. A feltételeket terheseknek tartja. A
ref zsinat kimondta, hogy a gimnáziumi timárok fizetése legalább 1 2 0 0 -

frt legyen. De ettől még messze vagyunk. A fentartásra nézve nincs
az a különbség az erdélyrészi és a többi ref. közép- és főiskola között,

melyet Szász D. püspök mondott, mert a Királyhágon innen lévő ref.
iskolák is épen úgyalapítványokból tartatnak fenn. Az újabb terhek
viselése tehát új alapítványokat, egy-egy iskolának tíz-tizenöt ezer fo-
rintot kellene összegyűjtenie. hogya lcötelezettségeknek megfelelhessen.
Erre a czélra, hogy tudniillik főleg a tanárokat terhelő befizetések tel-
jestrhetők legyenek, a létező nyugdíjalapok lennének felhasználhatók"
mert ezeket túlnyomólag tanárok hozzájárulása hozta létre. Még terhe-
ldbb a tanulókra szabott három forint, mert nem is mindenütt oly ala-
csony a tandíj. hogy ennyivel emelhető lenne. Aztán a prot. szülők
többel járúlnak az iskolákhoz. kisebb tandíjak mellett is, mint az állami
intézetben lévők szülői, mert ~ tandíjon kívül az iskolák fen tartásában
is részt vesznek. A kötelező belépés mellett szól, mert különben a tör-
vény papiron marad. Vagy jelentékenyen le kell szállítani a járulékot,
példáúl sO/o-ról 3%-ra. A Szász Károly-féle szolgálati idő-kiterjesztés-
nek felettébb káros hatása lenne. Lealázónak tartják a tanarra nézve,
ha a tanulókkal fizettetik meg a tanárok nyugdíját. Kivánja, hogy a
mennyiben a belépés az egyes fentartokra nézve nem tétetik kötelezővé,
mondassék ki a törvényben, hogy a belépési kötelezettségtől csak azon.
fentartók mentek, a kik tanáraiknak a tervezettel hasonlóan kedvezrné-,



nyes nyugdíj biztosítását képesek kimutatni. K í v á nj a. hog y a z .
intézetbe az a k a d é mgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a i és k é p z ő i n t é z e ti tanárok is
fel v éte' s sen ek .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. P o szvék Sándor soproni liczeumi tanár, számadatokat közöl .annak
kimutatására, hogy kedvezőbb kulosot is lehetne felvenni a hozzájáru--
lásra nézve. Az állami dotáezió emelését kivanja,

F e je s István lelkész, a sárospataki főiskola algondnoka elisrnerés--
sei szól a miniszter eljárásáról, a kinek mödjában lett volna megszabnL
a feltételeket s törvénybe iktatni, deo meghallgatta az érdekelt köröket,
mielőtt ezt tette volna. Reménye van a mondottak után, hogy a fel-
tételek mérsékeltetni fognak. Feltétlenűl szükségesnek tartja, hogy az
akadémiálc is felvétessenek már most az intézetbe, a mit pénzügyileg-
is lehetségesnek tart, ha a nyugdíjazásnál egyelőre a már említett fo-
kozatosságot alkalmazzuk. Szerinte zo-nal több az első években nem
lenne nyugdíjazható a 30 éves tanárok közűl s így példáúl 1 2 év alatt
vitetnék a törvény egészen keresztűl. De szükséges ez azért is. mert a
vezérlő főiskolák belépése jó hatást gyakorolna a többiekre is a be-
lépés tekintetében. A theológiai tanárok felvételét a z autonómia szem-
pontjából kifogásolhatónak nem látja, így gondolkodik a tiszáninneni-
ref. egyházkerület is. A pénzáldozatot, amelye ezímen felmerűl, szí-
vesen viseli az egyház. E tekintetben, hogy tudniillik a theológiai ta-
narok felvételére van-e kilátás, tájékozást kér a minisztertől, mert
kedvezőtlen esetben ar. egyháznak kell azokról idejekorán hasonlóan
gondoskodni. A z one s z m é t, hog y a tan i t ó kép z ő tan áro k
mos t a z o n nal 1 0 i n den t o v á b b i elj árá s ri é 1k üla n é p-
tan í tói n y u g díj j n t é zet k ö r ébe von ass a II ak be, ann á 1
isi n k á b b mag á é v á tes z i, mer t e z ill t é zet nek a 1a p j-a
jór ész t asz ó ban 1evő tan í t ó kép z ő k fen tar tói n a k.:
(? Szerk.) meg ter hel é se r é v é n 1e t tol Y föl ö sen g a z-
d agg á. (? Szerk.)

Ludm a n n Ottó a tervezetnek azt az elvét, hogy a nyugdíjazás
mindenben az 1885. évi XI. tez. szerint történik, nemcsak a tanárok
érdekében, hanem, hogy az állami iskolák színvonala minél inkább-
megközelíthető legyen, főkép országos szempontból minden áron meg-
óvandónak tartja. Ugyanez érdekből kész lenne a belépést is körelezővé
tenni. Tekintette! a . fentartókra háruló nagyelőnyökre, mindenkor
tanusitott áldozatkészségükbe vetett bizalommal a reájuk róni szándékolt
tehermérvet elfogadhatónak véli, de a tanulók díját fejenkint 2 frtnál
magasabb összegben megálJapíthatónak nem hiszi.

D r . Ba r th a Béla az akadémiai tanároknak a tervezett intézetbe
való bevonása érdekében tett indítvány ok mellett felhozott érvek sulyo-·
sítására, utal arra, hogy a kormány ép csak a közelmultban vette
tervbe az ezen intézetben működő tanárok létszámának, valamint kvali-
fikácziójuknak a magántanári habiiitáczió megszerzésével való emelését.
E .törekvéssel az akadémiai. tanároknak a uyug'díjintézetböl való kiha--
gyása merőben ellentétben áll. Továbbá biztositékot kiván arra nézve,
hogy a fentartokra nehezedő teher általuk a tanárokra áthárítható ne'
legyen.
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/BáróihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP r ó n a y. Dezső,' .az ágo ev. egyház. főfelügyelője, azon meg-
·győződését fejezte ki, hogy a tervező minisztert nem külön feleke-
zeti vagy tanári érdek, hanem ;~z általános kultura .érdeke vezette, a
miért neki köszönetet mond. Q sincs távol attól az aggodalointól,ha '.

-pusztán az egyházi szempontból- tekinti a fejleményeket, h<;>gy :J. közép-
iskolai .törvény megalkotása után miudinkább tágul a rés.. amely. az
autonom egyház és iskolái között támadt. Be az önkénytes belépés
elvében megnyugvást talál. Nem helyesli, hogy a teher nagyobb része
a fentartokra nehezedik; pedig már' csak azért is· megfordítva kellene
lenni az aránynak, .minthogy o r szá g o s intézetról ivan szó, s így méltá-
nyosság szerint inkább járulhatna az állam 8gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ezer s az érdekeltek 60

ezer frttal. Különben autonom körben is lehetne annyi megerőltetéssel
s az államsegély aránylagos felosztásával aczélt megvalósítani. A 60.000

frtot egy az állami tanároknak 'biztosított nyugdíjjal hasonló ked vezményes
intézet felállításának kötelezettsége mellett eg yszerűen ki kell adni a szóban
levő jskolák legfőbb egyházi hatóságainak.. Ezek a tanári szolgálat

-tartamának meghosszabbítása, vagy egyéb eszközök segélyével bizo-
nyára módját tudják ejteni, hogy a jelölt állarni . segély kiadásához
fűzött feltételnek eleget teg-yenek. Kivánja, hogy a létező külön nyug·
díjintézetek vagy seg élyegyletek, mint magáritermészetü intézmények,'
jövőre is fentharthatók legyenek.

. Dr. Bogyó Sámuel keresked dmi akadémiai tanár, a mathematikai
.sz akreferens, a Kovács Albert számadataira reflektálva, előadja, hogy
kikerekített összegek vannak felvéve, a mint a tervezetből is látszik.
Többek között bizonyítja, hogy ha az első öt éven belől csak a 65
életévet . betöltött tanárok bocsáttatuának teljes nyugdíjba, ez a rend-
szabály maga IO-I I.,OOOfrt megtakarítást eredményezne. A tanulók után
fizetendő összeget százalékban lenne czélszerű kifejezni. A tan í t ó k ép z ő
int é zet e k fel v éte 1e n a 'g y o b b te her eme 1ked é s ter e d-
m ény e z n e, d e h a a z o kat n y u g díj a 7. á s c z élj -á ból a k e~
res ked elm i isk o 1 á-k kal kap c s o In ók ö ss z e, a ke ves ebb
k ö l t s é g g e l be l e he t n e érni, minthogy az utóbbi intézetek még

. jó ideig fiatalok maradnak s így fölösleg mutatkoznék azoknál.
Tó th Sámuel debreczeni hittanár,egyházkerületi főjegyző a deb-

reczeni főiskola nyugdíj viszonyait ismertetve, előadja, hogy a főiskolai
tanári nyugdíj intézetnek alaptőkéje ma· a r80,000 frtot meghaladja s
van 32 rendes főiskolai tanár jogosult tagja,.a nyugdíj 30 é v után rooo
frt, a nyugdíjintézet terhe mintegy 7000 frtra megy. Kéri, hogya jog-
akadémiai; bölcsészeti, és tanítóképző intézeti tanárok is vétessenek fel
a tervezett ayugdíjintézetbe, mert különben e tanintézetek köz t fennálló
szoros kapcsolatnál fogva it gimnázium belépése magában nagyon meg
lenne nehezftve, Köszönetet mond a minisz ter jóakaratáért.

Bő !tm Károly a budapesti ágo ev. tőgymnázium igazgatója szintén
úgy a maga, mint tanártársai vnevében és megbizásából is köszönetét
fejezi ki a miniszternek. Attól tart; hogy az egyház nem leend képes
a szükséges kőltség eket, a melyek belépéssei járnak, előállítani. Más-.
részt azonban a mostani rendezetlen állapotban a nyugdíj kérdését ille-

-tőleg - viszonyaik fenn nem tarthatók. A szükségleti összeg nagyo ri



pesszimisztikus számítás eredménye, mert 141 frtra szükség nem lesz,
Terhesnek tartja az SO/o-ot a kisebb fentartó testületekre nézve;' de kü-
lönösen terhesnek a tanulők után fizetendő 3 frtot, a miért ezek leszál,
lítását kéri.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tisza Kálmán utalva arra, hogy a tervezet szerint az idő előtt
való nyugdíjazás szükségesség ének megállapítása a kormány közben-
járásával történik, s hogy a jelen nyugdíjintézet nem csupán a protes-
táns iskolákra, hanem a miniszterium közvetlen rendelkezése alá nem
tartozó összes, tehát az egyéb iskolákra is, vonatkozik, úgy az autono-
mia teljes csorbíthatlansaga, mint pedig a más felekezetek, illetőleg
támadható apprehenziók és komplikácziók eleje vétele szempontjából,
ragaszkodik azon már kifejtett nézetéhez, hogya teológiai tanárok
ezen nyugdijintézetbe be ne vétessenek. hanem részökre az egyház ha-
táskörében történjék a többiek részére biztosított nyugdíjjal legalább

, egyenlően kedvezményes gondoskodás. Erre az egyház annál is inkább
képes lesz, mert részint a jelen nyugdíj intézet révén, részint pedig egyéb
czfrnen, az államtól fokozott mérvű támogatásban részesül. O annak
kimondását, hogy az önkéntesen be nem lépő iskolafentartó hatóság a
jelen nyugdíjintézettel hasonló nyugdíj adására kényszeríttessék, 'annál
is inkább ellenzi, mert ez tulajdonképen nem lenne egyéb, mint a
kényszernek leplezett alakban, kerülő úton való alkalmazása, és mert
félő, hogy ez intézkedés következtében némely, most szegény, de fej-
lődésre képes, iskola, a mely- utóbb bizonyára a nyugdíjintézetbe is be-
lépne, most talán iskolája teljes beszüntetésének kérdésével volna,
kénytelen foglalkozni. A tervezetnek a meglevő helyi alapok felhaszná-
lását illető passusát teljesen kielégítőnek találja, mert az az érdeklettek-
nek a szabad tetszésük szerint való rendelkezésre tág tért nyújt. A-
nyugdíjalapnak a tanügyek érdekében a törvénybe is felvétetui kiván
egy átmeneti intézkedést, a mely szerint a már teljes nyugdíjigénynyel
biró tanárok a törvény életbeléptetése után igényeiket tömegesen és
egyszerre ne érvényesíthessék. Kérdi a minisztert, vajjon nem volna-e
lehetséges a teológiai tanárokon kívül a többi akadémiai, valamint a
tanítóképző-intézeti tanárokat már ezen intézet kö--
r ébe bevon ni? A z o n néz e t b en van,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli ogy mag u k az
érde-klett tanítóképző-tanárok is sérelmesnek t a r t a-.
n á k, ha a néptanítói nyugdíjintézetbe s o r o l t a t n á n a k
s magukat mintegy a többi tanároktói elkülönítve
1 á t n á k. Módját ejtetni kivanja, hogyafentartók járuléka tanáraik
törzsfizetésének sO/o-ról j vagy legfeljebb 4%-ra, a tanulók befizetésé-
nek mérve pedig 3 frtró1 1, legfeljebb 2 frtraszállíttassék le.

C sá ky Albin gróf miniszter, miután szólásra senki .már nem jelent--
kezett, bezárja a vitat s megnyugvással konstatálja, hogy a tervbe vett
nyugdíjintézet létesítését nagyjában véve és körűl belűl oly alakban, a-
mint ~, tervvázlat előterjesztetett, az egész értekezlet szfvese n látja.

O a nyugdíjintézetbe való belépést kezdettől fogva önkéntesnek
tervezte, mert é téren, a hol 'a népoktatástói eltérőleg a tanítás nem
kötelező, a kényszer alkalmazását az autonómia szellemével ellentétben.
állónak látja és mert azt hiszi, hogy' kényszer mellett a viszonyok-
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-rendkívül nagy Jcülönféleségből eredő nehézségeket más,kép igazságosan
legyőzni csak azon esetben lehetne, ha valamennyi intézetre -nézve a
legszegényebb intézet állapota vétetnék mértékűl. Az azonban gyakor-
latilag az összes terheknek az állam által való átvállalását jelentené,' a
mi pedig nem csak hogy pénzügyi szempontból nem volna kivihető,
\hanem bizonyára egy érdekelt hatóság által sem igényeltetik. Ennek
megfelelőleg annak kimondására sem hajlandó, hogyanyugdíjintézetbe
-be nem lépő iskolák hasonlóan kedvezményes nyugdíjról való gondos-
kodásra köteleztessenek. Ez különben előtte kivihetetlennek is látszik,
mert ez által talán az esetek túlnyomó részében ép azon iskolákat
akarnók egy kedvezményes nyugdíjintézetnek saját erejükből való fel-
állítására kényszeríteni, a mely iskolák magukat ily intézetnek állam-
segélylyel való felállítására is képtelennek érezik. Valószinű, hogy e
nyugdíjintézet létesítése után is lesznek intézetek, a melyek nél a nyug-

-díjkérdés kielégítő módon azorinai megoldva nem lesz, de moraliter ki-
zártnak látja, hogy e hiány' az idők folyamán a viszonyok erejénél
fogva teljesen meg ne szűnjék. Örömmel látja, hogy minden felszólaló
.elismerte azt, miszerint ő a leggondosabban kerűlte mindazt, a mi az
autonómia sérelmevel járónak látszhatott volna.

Az állami hozzájáruláson kívül szereplő jövedelmi források össze-
geinek egymáshoz való arányát illetőleg tett kifogásokra megjegyzi,
hogy e jövedelmi források elkülönítve csupán a számítások alapján ké-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-s z ű lt tervvázlatban szerepelnek s hogy kölcsönös arányuk, megállapítá-
sát a fentartók diskrécziójára is iehet hagyni.

Előtte a tervvázlat el készítésénél egyik főszernpontként lebegett
az, hogy a szóban levő tanárok helyzete a közvetlen rendelkezése alá
tartozó tanárokéval az országos tanügy érdekében lehetőleg egyenlösít-
-tesse s ép e z ért őse m m i ese t res emf o g adn á ela z t a z
aj á n lat ot, hog y a z eze n -int é zet kör ébe tar t oz óta n á-
ro k köt ele z ősz o 1 g á 1 at i ide j e 3 o é v nél t öbb reá II a p í t-
-t a s s é k meg.

Azt hiszi, hogy az értekezlet meg van győződve arról, miszerint
-ő a maga részéről mindent elkövetett, hogy az állami hozzájárulás
mérve a lehető legnagyobb legyen. E 60,000 frtnyi hozzájárulás külön-
.ben, ha, a mint reményli, a teendő utánszámításokkal a szükségletet
valóban lehető lesz körülbelül 120,000 forintra leszállítani, az összes
szükségletnek felét fogja képezni, s e 60,000 frt annál bevésbbé kicsinyel-
hető, mert a kitűzött czél elérése bizonyára nem kisebb érdeke a fen-
-tartóknak, mint az államnak, és mert tudvalevő, hogy az állam ereje-
fölötte sok iránybanés ezek között ép az autonóm felekezetek fokozott

~:~<~segélyezésévelUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s , m in d j o b b a n .ig énybe v a n v é v e :

Megjegyzi, hogy az inté~~~!.czimében szete"p1o"-<~országos. szó nem
annyit jelent, hogy eg-y_.állami intézet kontempláitatik, hanem azt je-
lenti; hogy - ez az intézet. az ország, összes illető iskolaira kiterjed. Az

:.-< ;> . 'o-ry~~ol{ - r(;iekl"ettr,e",kiterjedő:;s~ervezet természetéből folyik, hogya ke-
'.< " • . .zelés -munkáját il Kpfma:ny:pJállalja magára- '~~<!'QYíygdij mérvén ek megál-

la pítását sem tartja' szükség szerüleg' irI:~kQrmány hatásköt'é-b~n;J ~egtartan- '
-dóuak, s mikor a közigazgatási biróság életbe lép, neki a maga részéről



n e m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlesz észrevétele az ellen, hogya biróság ez ügyekre is hatáskört
<uyerjen. A törvénybe minden esetre be fogja venni, hogya tíz év
leforgása után a szerzett tapasztalatok alapján a szükséglet mérvére
nézve új számítás és mérleg készíttessék, és miután az eddig felhozot-
takból Ítélve is alaposnak látszik a feltevés, hogya szükséglet túlma-
gasan állapÍttatott meg, azonnal intézkedni fog, hogy utánszámítás
-eszközöltessék annak megállapítása végett, vajjon az állam hozzájáru-
lásán kivül számba vett jövedelmi források apaszthatása érdekében nem
Iehetne-e az előirányzott összes szükséglet rnérvét csökkenteni,

Végűl összefoglalja az értekezlet zöme által kifejezett három kiván-
-ságot, nevezetesen, hogy:

1, az állami segélyt ki véve, a tervbe vett hozzájárulások mérve
.apasztassék.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 2 " hogya gimnáziumi tanárokon kivűl lehetőleg
a t öbb ita n áro k sle gal á b baz a k a d é mia i é sta n í t ó

,k é p z ő - int é zet ita n áro kan y u g d i jin t é zet b e m <ár mos t
f e l v é t e s s e n e k ;

3., hogy oly átmeneti intézkedés vétessék 'a törvénybe, a m ely-
nek erejénél fogva a már teljes nyugdíjra igényt szerzett tanárok ezen
-igényüket, föltéve; hogy még képesek a szolgálatra, nem a z o II nal

é s tömegesen, hanem csak f o k oz a t o s a n bizonyosidő
m ú 1v a é r v ény esi the s s é k . Végül a miniszter köszönetet mond
az érkezlet tagjainak ügybllzgalmukért és szakszerű tanácsaiért és
-igéri, hogyatervezetnek m i elő b bit ö r v ény é eme 1ked é sén.
b u z gól k o d n i fog s az értekezletet berekeszti.

Tz"ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza Kálmán az értekezlet tagjainak 'nevében mond köszönete t
.a. miniszternek ügybuzgalmáért.

J e le n t é s -

a z á lla m i ta lZftó kép ző -ú zté ze te kb en 1 8 9 1 -9 2 -b en ta r to tt kép e s ítő vizsg á la to k -
< ü g yír a ta z" 1 ,ó L .1 2 ) ,

1. A z Í r á s b e l i v i z s g á la t o k .

Mindenekelőtt az irásbeli 'dolgozatok feladatainak megválasztására
nézve merülnek fel észrevételek. .

A neveléstani dolgozatok tételei általában megfelelők. Varinak '
azonban olyanok is., melyeknek tárgya meglehetős távol esik a neve-
léstantói (pl. «Mely 'm,agánfoglalkozások egyeztethetök össze a ta;lÍtói,
állás sal r» )< és a melyeknek megfejtéséhez, több tapasztalat' kivántatik,
mint a mennyit a képzői növendék szerezhetett. Némely tétel igen al-

_ . - . .) ,. .~ r , , ' , ' :~ '''!" ; r

" í2) Az állami tanító- ,é, tanít6nőképző:i~t;é:et~1Zb~~'ci89 1-:-92-ben tart9tt 'képésítő
'Yizsgálatok ügyíratainnk eg)' része az orszagos rköeoktatas! tanács által átvizsg\íttatván, az at- '
Tizsgálás eredményéről Szu /p á n Vilm o s előad6 jelentést tett, melyből ezen kivonatot közérdekű

-és tanulságos voltánál fogva felsőbb helyről nyert felhatalmazás alapján kö rzé teszszük. Szerk',



talános s nem nyújt elegendő támpontot sem a kérdést feladó inten-
tiója, sem a kérdés terjedelme felől. Mas tétel nem .egyéb mint a· tan-,
könyv egy fejezetének czime (pl. «Mit értünk az ember jelleme alatt r-
JVIi módongfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s mily eszközökkel folyhat be a tanító a jellem helyes
képzésere P s

. Német nyelvből az 1891-92. tanévben kivételesen nérnet szöveg-o
nek magyar nyelvre fordítasa adatott fel, a mi ellen kifogás nem tehető.
Némely intézetnél anémet szöveg et diktáltak, a mi igen helyes, mint-'
hogy annak helyes leirásából következtetést lehet vonni a tanulók kép-
zettségére. A hol azonban li tanulók könyvben kijelölt vagy a táblára.
felírt német szöveget fordítottak magyarra, ott német nyelvi ismereteik
megítélésére a dolgozat nem elégséges.

A természettudományi tételek több intézetnél kifogásolandók. A
tételek megválasztásánál nem tartották szem előtt az új képesíró vi zs-.
gálati szabályzat amaz intentióját, mely szerint a természettudományi
és gazdaságtani (háztartástani) irásbeli vizsgálat nem egyéb, mint a.
szóbeli vizsgálat helyettesítője. A szabályzat «apróbb> kérdések meg-
fejtését követeli, azaz irásban való feleletet oly kérdésekre, aminőket
a szóbeli vizsgalaton szokás adni 13)

Eme követelményeknek nem felelnek meg a következő tételek:--
A hasznos rovarok felsorolása és a kiválóbbaknak leírása. A virágok-
ról és a termésképződésről. A gyümölcsfák szaporításáról és nemesíté~
séről. (Mind a három kérdés jö, csak az a 'hianyuk, hogy nincs meg-
adva a szempont. mely szerint a leírás eszközlendő). A sóféle ásványokró1
(a kérdés igen tágkörű és semmi tampont sincs adva a kidolgozásra).
Az emlős állatokról általában, egy kérődző emlős leirásával. A növény
virága, virágzata, szaporodása ivaros uton ; egy egyszikü növény leirá--
sával. (Mind két kérdés jó, de a toldalék fölösleges.) Soroitassanak elő-

a gazdaságra káros allatok ; ismertessenek állattani szempontból és.
adassanak elő az ellenök való védekezés módjai. (Roppant tágkörti

lS) Megfelelő tételek példái: A méhek nemeiről s azok múködéseiről a méhcsalád-
ban. A rajzás előjelei, arajok befogá'a és a műrajkészÍtés. A phylloxera elleni védekezés.
rövid ismertetése. A gyümölcsfa. nemesítés sikerének alapfeltételei. Melyek a föld megmun-
kálásának m6djai és melyek az erre szükséges eszközök ? Adassék elő a kaszál6k és legelők
alapításának , fenntartásának és a szénakésaítésuek m6dja. A rovarok szerepe a természet
háztartásában, különös tekintettel a gazdaságra ártalmas rovarokra. A csöves-virágüak (bur-
gonyafélék) családjának jellemzése, kapcsolatban az ezen családba tartozo gazdasági és orvosi
növények felsorolásával, Az ember testében élősködő férgek rövid leírása és a férgek köré-
nek jellemzése. A méh és rokonai természetrajzi és gazda~ági szempontbél, A kőszén ere-.
dele és a világít6 gaz gyártása. A vetésforgás megállapfrase. Gazdasági rendszerek, A víz
felbontása és előállítása. Linné rendszere és a ,természetes rendszer, A látás készüléke, A
lakás tisztántartása, Archimedes tétele és igazolása, A levegő nyomása (Toricelli kisérlete) •.
A légsúlymérők, Az időjárás alaptényezői, A légkör nyomása és annak mérése, A higany"
hőmérő késeitése és háromféle beosztása. A 'világÍt6 gáz. és gyártása. Mit igazol a Foucault-.
féle il\gakísérlet? Miért kell ezen k.sérlethez 'I)osszú fonalú, súlyos iogatestet használni?'
Előadandók azon esetek, mikor mechanikai munkáb61 egyenesen és közvetlenűl villamos~
keletkezik. Min alapul a steteoscop szerkezete? Miben egyeznek meg és miben térnek el
egymást61 a szesz- és sörgy:ártás folyamatai? A ssénbydratok k özül melyek birnak legna-·
gyobb ,g,akorlati fontcsséggal é,s miért?, Mi .különbség van a száradó és nem száradó ola:.
jo'k között ? stb, '
'. .
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kérdés, mely zárthelyi tételnek 1-11/2 óra alatt vató kidolgozásra nem
alkalmas.] A növények' testének chémiai alkata. Növényi táplálékok,
ezek fölvétele, -földolgozása. A legelő alkoto részei. Ezeknek szerepe.
mint növényi' taplálő ranyagok. Növényi alkaloidok és hatásuk az em-
beri szervezetre. ((Mindhárom tételnek aza baja, hogy tulajdonképpen
két-két tételból állanak, tehát igen terjedelmesek ; a harmadiknak má-
sodik része meghaladja a tanítóképzőbeli oktatás követelményeit.) Mi
tárgyalandó a hőtanból a' népiskolában? (Nem szaktétel,' uern concrét
és nem alkalmas a rövid időn való kidolgozásra.) A szesz és befolyása
az egészségre. A meteorologiai eljárások ésmagyarázatok, melyek a
népiskola körében előfordúlhatnak. Szellőztetési készülekek és ismerte-
tésük. A borhamisírások kérnlelése. (Mind a négy tétel igen terjedelmes
s ajtót nyit a felületességnek ; . az. első nem szaktétel. a második sem

.az, és nem képzői tanulónak. hanem hosszú f gyakorlattal biró tanító>
nak való; a harmadik technikusnak. a negyedik gyakorló kémikusnak
való.) A jövedelmek és kiadások a háztartásban es beosztásuk. A táp--
szerek és ázok beszerzése; a főzésről általában. (Igen terjedelmes té-
telek S' nem alkalmasak rövid idő alatt való kidolgozásra). 'ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tA természettudományi zárthelyi dolgozatokkal kapcsolatosan még
azt is ki kell emeln em, hogy némely képzőintézetnél, úgy látszik, nem
értették meg az új képesítő vizsgálati szabályzat II. §-a ci) pontjában
foglalt rendelkezést, Ebben kivántatik «a természettudományok és gaz-'
dasagtarr (tanítónőknél háztartástan) köréből: feladott apróbb kérdések
közül legalább egynek-egynek helyes megfejtése»: Ezen rendelkezés
értelmében a jelöltnek legalább három kérdésre kelI felelnie, még pedig'
egyre a gazdaságtan (háztartástan) köréből, egyre a természetrajz, s
egyr,e a természettan- vegy tan köréből, Erről az új képesítő vizsgálati
szabályzatból kifolyólag kiadott anyakönyvi minta is tanuskodik,
mely a természettudományokra nem egy, hanem a fentebbi czfrneknek
megfelelő három rovatot tartalmaz. Némely intézetnél azonban csupán
egy kérdés 'megfejtését követelték; a jelölt tehát a természettudomá-:
nyoknak csupán egy ágából tet-t: vizsgálatot és kapott osztályzatot; a
természettudomariyok többi ágaiból átvették az osztályzatokat, a' mi a
szabályzatnak egyáltalán nem felel meg.

A geometriából, rajzból és szépirásből adott tételekre nem merűlt
fel észrevétel. Csupán egy intézet nél kifogásolandó az, hogy a szép-
írási tételben a rondirás csak attól kivántatott, ca ki birja».

A neveléstani dolgozat megbirálásánál. és osztályozásánál több
intézetnél azt a szabálytalanságot észleljük, hogy ama dolgozatot meg-
birálták ugyan úgy tárgyi. rnint nyelvi szemporrtből, de nem adtak
mindkét szempontból osztályzatot, vagy ha adtak is, egy osztályzatba
vonták őket össze s csupán a neveléstannál vették számba. A helyes
és észszerű eljárás az, hogy a neveléstani dolgozat úgy tárgyi, mint
nyelvi szempontból külön-külön 'osztályzatot kapjon; a tárgyi szem-
pontból adott osztályzat a paedagogiánál, a nyelvi szempontból való
osztályzat pedig a magyar nyelvnél vétessék számba. . ,

A más hazai nyelven való tanításra 'magukat képesíttetríi kivánö
jelöltek a szabályzat II. §-a értelmében kötelesek a neveléstani dolgo-

cll-agyar Tanítóképző. 20
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Az új képesítő vizsgálati szabályzat kiadásának egyik főczélja volt,
a .szóbeli vizsgálatot kevesebb cantárgyra 'való szorftkozas által" beha-
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zat egy részét azon a nyelven is megírni. A legtöbb intézetnél a vizs-
gálat e részét utóljára hagyták, teháta, neveléstani dolgozat elkészítése
után két-három nap műlva .tartották meg. Világos, hogy ez nagy
visszaélésekre sőt kijátszásra szolgáltathat alkalmat; ennélfogva czél-
szerűbbnek véljük, hogy a zárthelyi vizsgálat: eme része vagy azonnal
a neveléstani dolgoz at kidolgozása után, vagy legalább még ugyan-
azon napon délután követeltessék meg.

A dolgozatokat csupán néhány intézet terjesztette fel. Ezeknek
megvizsgálásáról a következőket jelenthetjuk :

A neveléstani dolgozatok megfelelő készültségról és fogalmazó
képességről tanúskodnak és a tanítóképző oktatásnak becsületére vál-
nak. Nemzetiségi vidéken levő két képező dolgozataiban azonban
helyesirasi hibák is fordulnak elő, noha nem nagy számmal. Ilyeneknek
képesítő vizsgálatra kerülő tanulőnál nem volna szabad előfordulniok
és a helyesirás ellen vétő jelölteket a magyar nyelvből föltétlenül vissza
kellene utasítani.

A természettudományi dolgozatokon meglátszik, hogy a jelöltek
nem szoktak az efféle munkálkodáshoz. Részben azonban a tételek
említetthiányai is hozzájárultak ahhoz, hogy a dolgozatok nem egé-
szen kielégítők. Az egyik tanítónőképző vizsgáló bizottsága a rendelke-
zésre álló idő rövidségének tulajdonítja a természettudományi dolgoza-
tokban tapasztalt hiányokat s azt kivánja, hogy több 'idő adassék rájok.
-Ez a vélemény nem helyeselhető. A természettudományokból és ház-
tartástanból kidolgozandó 3 tételre elég a szabályzatban megadott 4
óra, mivel itt nem 3 értekezéskivántatik, hanem csupán irásbeli felelet
3 apróbb kérdésre.

A mértani dolgozatok, általában kielégítők, csupán egyik-másik
intézetnél kevéssé áttekinthető a számolás. s a jelöltek nem képesek
annak oly alakot adni, a milyen mennyiségtani dolgozatnál kivánatos.
Egyik tanítőnóképzőnél a mértani dolgozatok feltűnden gyengék, a mit
a tanár azzal indokol, hogy a: példák igea egyszerűek voltak! Erre
vonatkozólag megjegyzendő, hogy a példák igen jól 'voltak választva
s nem lehet állítani, hogy igen egyszerűek lettek volna. A dolgoza-
tokban mutatkozott gyengeség okát inkább abban kell keresni, hogy
a növendékek a tanfolyam alatt nem gyakorolták mértani feladatok
megfejtését. .

A szépirási dolgozatok ezen intézetnél szintén igen gyengék voltak.
A rajzbeli dolgozatok általában sikerültek. Csaknem mindenütt

testek vagy testcsoportok után rajzoltak.
A dolgozatok bírálata a tanárok részéről gyakran kifogás alá esik.

Némely. tanár e részben felette hanyagúl teljesítette kötelességét; íron-
nal alig olvashatóan irta az osztályzatokat ; a szabályzat 14. §-.ban
kivánt rövid, indokolt itéletnek a dolgozatra reá vezetését elhagyta.



tóbbá tenni. Erre mutat az életbeléptetés alkalmával kiadott rendelet,
továbbá a szabályzat 17. §-ban foglalt azon rendelkezés.. hogy; 8--9
óra alatt legfeljebb 10- 12 tanuló tehet szöbelí vizsgálatot. ,

E követelményeknek az egyes intézetek nem feleltek meg egyenlő
mértékben,

Vannak intézetek. a hol nem kapott minden jelölt a neveléstan ból
és módszertanból is kérdést, hanem csupán az egyik tantárgyból. Van
intézet, a hol egybefoglalták a történelmet az alkotmánytannal s né·
mely tanuló csak a történelemből, más csak az alkotmánytanból felelt.
A magyar nyelvi vizsgálatnál a nyelvtant helyenként egészen mellőzték.

- Az ének-zenéből s a tornából a vizs'gálat helyenként hiányos,
amennyiben a gyakorlati ,részt elhagyták. .

A vizsgálat szinvonalára is merülnek fel itt-ott észrevételek.
A számtani vizsgálat nehány intézet kivételével többnyire a sza-

bályok ,ismeretének kipuhatolására Játszik irányulni. ~onkrét feladatok
megfejtése és a szóbeli számvetésben való gyakorlottsá gnak igazolása
csak itt-ott kivántatott . Sok helyen megelégedtek egy-egy kérdésseL
A kérdések gyakran fölötte elemiek. Péld. a pénznémekről; terület-
mérték; tizedes törtek szorzás a ro-el, roo-zal, rooo-rel ; egyszerü ará-
nyos osztás. Néhol a vizsgálaton felölelt kör is felette szűk. Például az
egyik tarrítónőképzőben két jelölt kapta ezt a kérdést: «Egyenlő és
különböző nevezővel biró törtek kivonasa.s Egy harmadik jelölt e czirn
alatt: «közönséges törtszámok kivonásas ugyanazon kerdésre felelt.
Ugyanezen intézetnél az egyszerü. hármas, szabály is különféleképen
varialt czím alatt ismételten fordult elő. Altalában ezén intézetnél a
számtani vizsgálat felette alacsony szíovonalon meagott. A tárgyilag
legmagasabban szárnyaló kérdés volt: ~Egy ismeretleonel biró egyen-
letek>. .

A pedagógiai vizsgálat színvonala az egyik tanítónőképzőnél szintén
hagy fenn kivánni valót. Itt jelentéktelen kérdéseket találunk (pl. Ta-
nítástan fogalma és felosztása); továbbá szűkkörű lehetett a vizsgálat,
mivel több jelölt kapta ugyanazon egy kérdést. Itt, valamint másutt is.•.
felette általános és határozatlan kérdéseket találunk (pl. Methodika-
didaktika). .
. A földrajzi kérdések közül kifogásolandók az olyanok, -rnelyek

egy-egy vármegyéről szól ap ak ; továbbá az ilyen: . «Magyarország éj-
szak-nyugoti vármegyéi». Ugya képezői, mint a népiskolai oktatá" kö-
vetelményeinek megfelelőbb, ha a természetes egységek tétetnek kérdés
tárgyává Nem helyeselhető, hogy nem minden jelölt kapott kérdést a
hazai földrajzból és a. hazai történelemból. A már fentebb is említett
tanítőnőképzőben a földrajzi vizsgálat is rendkivűl szűk kőrben mozgott.
Egyik jelölt kérdése volt: «A tengerek». Egy másodiké: «Az összes
tengerek>. Egy harmadiké: a .«tengerekről általában». Ugyanitt fordúlt
elő ily kérdés r «Az öt világrész függőleges .és vízszintes tagasultsága
S annak befolyása a műveltségre és anyagi jólétre •. Ez oly nagy kér-
dés, hogy beható fejtegetése 'alig képzelhető el, tehát azt kell követ-
keztetni, hogy. ~ vizsgálat körülbelül csupán nevek elmondatására 5Z0-

rítkozott. Egy más intézetnél államjogisze~pontQ91 kifogásolandék .az

20·



I l l . A z o s z t á ly o z á s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ily kérdések: Erdély hely- és vízrajza ; Az osztrák' birodalom fekvése,
Ugyanitt nagy számmal fordúltak elő felette elemi, vagy felette álta-
lános kérdések (pl. Csillagászati földrajz elemei. Szárazulatok, tengerek.
Ázsia politikai felosztása. Az osztrák birodalom fekvése.)

Az ének-zenéből a vizsgálat általában beható volt és elég magas-
színvonalom mozgert. A jelöltek szempontjából nem helyeselhető, hogy
egy intézetnél az énekdarabok megválasztásánál nem ügyeltek a jelölt
vallasára (pl. ágo hitv. növendéktől az cO Sanctissima. kath. éneket
kivánták). Más intézetnél az ének- és zenedarabokat három német
«Schule s-ből választották.

Az osztályozás; úgy látszik, általában lelkiismeretes szigorúsággal
folyt. Az eredmény kielégítő. Kifogásolandó azonban, hogy több helyen
kétes esetekben is megelégedett a bizottság egy-egy kérdéssel. Vannak
oly esetek, . hogy a bizottság egy. jelöltnek egyetlen egy kérdésre adott
saszaktanár által elé g tel enn e k nyilvánított. feleletére a végered-
ményt elé gs é g es ben állapította meg. A magán tanuló" vizsgálata
nem folyt mindenütt elég behatóan, a mennyiben ezekhez is csak annyi
kérdést intéztek, mint a rendes tanulókhoz

I V . V iz s g á la t i e l j á r á s .

A vizsgálatok külső formája a mennyiben a jegyzőkönyvekben
visszatükröződik, nem mondható elég szabályszerű nek és pontosnak.
Csak kevés intézet vizsgálati jegyzőkönyve moridhatő teljesen kifogás-
talannak. Az anyakönyvekben is' konstatálhatók szabálytalanságok.

Több intézet nem terjesztette fel az irásbeli vizsgálat jegyzőköny-
vét. Más intézeteknél hiányzanak a rajzból. szépirásból, tornából tartott
vizsgálatra vonatkozó adatok. A szóbeli vizsgálat. jegyzókönyvéból
hiányzanak a tanárok által megállapított érdemjegyek. Több intézetnél
nincsenek bejegyezve a zenedarabok. Nincs rnindenütt nyoma annak,
vajjon a más nyelvű iskolákra képesítettek feleltek-e az illető nyelven,
A gyakotlati vizsgálat néhol nem a teljes bizottság. hanem egy albi-'
zottság előtt folyt. Másutt meg a gyakorlati tanításra vonatkozó tételek
kiosztását a gyakorló iskolai tanítóra bizták. .

Szabálytalanságúl említendők még a következők : Egyik intézetnér
egy jelöltet, a ki két tantárgyból visszavettetett, az egyházi ének és
zenéből képesítették, holott ezt a vizsgálatot csák okleveles tanítók te-
hetik le, Más helyen az elnök a jelölteket a zene gyakorlati része alól'
azzal az indokolással mentette fel. hogy e tárgyelőfordúlt a' IV.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM '
osztalyvizsgálatán. Ily indokolással az egész képesftő vizsgálatot el-
lehetne engedni. Egy harmadik helyen az egyik jelöltet a zen éből és '
a torna gyakorlati részéből mentették fel. Mindkét esetben a bizottsá-
gok túlléptékhatáskörüket, mivel a szabályzat 10. §:"ban határozottan
ki van mondva, hogy a képesítő vizsgálaton senki semmi indokból és
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semmi szín alatt egyik tárgyból sem menthető fel. Több helyenes~tt
meg az a formahiba. hogy jelölteket másnyelvü iskolákban való taní-
tásra képesítettnek nyilvánítottak még, mielőtt szőbeli és gyakorlati
vizsgálatot tettek.

Nem annyira megrovás, mint inkább furcsaság számba megy, a
mit az egyik képzőnél cselekedtek. Egyik növendéknek fájós keze lévén,
csupán fogalmazványokatvolt képes készíteni- a zárthelyi vizsgálat al-
kalmával. Igy tehát a zárthelyi dolgozatok letisztázása alól felmentették

, s azt egy más (Ill. osztályú) növendékkel végeztettékUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z á n t ó E le á z á r .

1829-1893.

Megdöbbenéssel szemléljük a végzet megmásíthatatlan, előre ki nem
számítható útjait. Kora ifjúság óta nap-nap után érvényesül szemeink
előtt a természet örök törvénye: porból lettél, porrá leszesz; és mégis
oly kimondhatatlanúl nehezünkre esik e gondolathoz hozzátörődni ak-
kor, mikor azokról van sző, kik szívünkhöz közel állanak. A vallás és
a filozófia megnyugvást parancsoló tanai ellen a fájdalommal telt, a
keservtől túláradó szfv. mindenkor lázadásra hajlandó: pörbe száll a
végzettel, pörbe száll a világrenddel. Saját vesztesége fölötti bánatá-
ban mindenki azt véli, hogy az ő fájdalma a legigazibb. az őveszté-
sége legpótolhatatlanabb. .

Önkénytelenűl is ilyen reflexiókra hajlottunk, mikor a gyászolók
nagy számát láttuk, kikgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf é. február r y-én elhunyt Szántó Eleázár
ravatalát állták körül ; midőn eszünkbe jutott, hogy nehány nappal
ezelőtt még hallottuk őt, hogyan tervez új dolgokat, milyen czélokat
tűzött ki magának. mennyire biztosra vette, hogy azokat eléri... és
mi mindnyájan hittük ezt: hisz még csak 64 éves volt testi és szel-
lemi erejének, lelke energiájának teljes birtokában. - Nehány nap és

ezen egészségtől duzzadó szervezetet a kór szétdúlta és a ki emberi
számítás szerint még igen' soká élhetett volna, ott feküdt mereven,
kiterítve.

Csak lassan-lassan jutottunk a veszteség teljes tudatára, melyet
halála a tanitóságnak, és a tanügynek okozott. A hatalmas tölgyet,
mely az erdő büszkesége volt, csak akkor tudjuk való nagyságában
felbecsülni, mikor kidűlve terűl el előttünk és a mikor azt a roppant
űrt látjuk, melyet maga után hagyott.

Nehéz volna, eldönteni, hogy a gyászolók közül Szántó halálával
kiket ért nagyobb vesztesség ? A családot-é, melynek szerető es sze-
retett, hű, gondozó, gyengéd feje volt; a zsidó tanítóságot, melynek
vezére, példaképe -; a zsidó tanítóegyesületet, melynek úgyszólván
alakulása óta - 23 éven át - elnöke és éltető lelke volt, vagy, .. 1,

de hisz nem érné végét, -ha felsorolnám mindazokat a helyeket, melyek
Szántó halálával megüresedtek. Sokoldalúlag képzett.. munkakeresőt, ,
munkabíró ember volt, telve idealismussal de biztos gyakorlati érzék-



kel. A természet oly tulajdonságokkat ruházta fel, melyek vezérsze-
repre predestinálták.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *
*

14 éves korában a szükségtől kényszerítve nevelőnek ment: ez
tanítói pályájának kezdete; 64 éves korában, érdemeinek elismeréseül
legfelsőbb helyről dekorálva mint Magyarország legelőkelőbb izr. hitközsé-
gének iskolaigazgat6ja, a haza összes tanítói által szeretve és tisztelve
halt meg : pályájának vége. Mily roppant út és ez útban mennyi siker 1
- Minek köszönhette Szántó emelkedését r Hol találjuk meg síkerei-
nek nyitját?

Az ő egyénisége mindent megmagyaráz. Rokonszenves ember,
ügyes, szellemes társalgó, emberismerő, nagy tudományú, alkalmazkodó
természetű és mindenekfölött lelkes hazafi volt.
. A ki huzamosabb ideig érintkezett vele, befolyása alúl ki nem
vonhatta magát. Tudott lelkesülni és lelkesíteni és íg:y megbecsülhetet-
len volt hatása különösen a fiatalabb tanítókra. Még öreg napjaiban is
legszívesebben időzött a fiatal tanítók között. Buzdított, serkentett, os-
torozott, gúnyolt, adomázott és feltárta tapasztalatainak gazdag
tárházát. Igy mulattatva és mulatva tanította a fiatalokat ésöregeket
egyaránt, kik valamennyien szeretettel és tisztelettel ragaszkodtak hozzá.

Kifogyhatatlan volt az ő humora. Volt benne több vonás, a mi,
az adomázó, kedélyes, régi tábla bíróra emlékeztetett. J6 és rossz sors-·
ban egyaránt megtartotta jó kedvét. Tanítőinál, sőt tölebbvalőinál is
néha egy sikerült adomával. mely a dolog elevenére talált, többet ért
el, mint más hosszas okoskodás által.

Szeretetreméltósága és kiváló személyi tulajdonságai mindenütt
hamar megkedveltették őt. 18 59-ben Pécsre kerűlt az ottani cs. kir ,
mintaiskolához és rövid idő alatt az ottani közönség annyira megked-
velte és megbecsülte, hogy meg ye i biz ott s ági tag nak vá-:
lasztották. .

Szántót, mint hazafit, legjobban jellemzik tettei és irodalmi mű-
ködése.

1852- ben vassal és bőjttel szigorított fogságot szenve dett el nem
palástolt hazafias érzelmeiért. Az okot, mi miatt martirja lett haza-
szeretetének,- az, «Egyenlőség» következőkben beszéli el r.

, 18 5 1. év végén a' székesfehérvári -szinház foyer-jében egy osztrák
I katonatiszt belekötött több, a pénztárt körülálló polgárba és ékes sváb
1 dialektusban szidalmazta a «rebellís» magyar kutyákat, kikkel szerinte
\ csak korbácscsal és vassal lehet méltóan elbánni. A szidalmazott ma-o
gyarok, kik a tiszt eljárását részegségének tudták be, félreálltak, de a,

\tiszt csak utánuk ment, folyton erősen és haragosan káromkodva.' A cso-.
porthoz :akkor csatlakozott a székesfehérvári zsidó iskolának különösen
magyar érzelmeiről ismert fiatal tanítója, Seligmann (Szántó előbbi ne:ve);
Eleázár. Megállította a dühöngő tiszt elől hátráló kat; kikhez nérnet:
nyelven így' szólt: ; ; ..

. «Igy kell, ezt szeretem én, ilyesmit hallok én Iegörörnestebb.s
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E szavak a magyarba öltözött fiatal ember szájából a káromkodó
tisztet annyira meglepték, hogy a felszólalóhoz odalépett és: mintegy
biztatólag kérdezte tőle,yajjon miért örűl ő olyan nagyon ennek?

«Azért» - válaszolt ,vakmerően Szántó - «mert ilyen magavi-
selet csak erősíti a magyar nemzeti érzést és csak fokozza az elnyo-
mók iránt táplált jogos gyűlöletet.»

.A tiszt szó nélkül távozott, de fél óra múlva 4 fegyveres katona
jelent meg a színházban s Szántót úgy, a mint volt (téli kabátját sem
vehette fel), elvitték a kaszárnyába és még azon éjjel Pestre a Neuge-
baudeba. Itt a legsúlyosabban «kompromittáltak s közé sorolták.Csak
három hónappal később kerülhetett ősz. apja Albrecht főherczeg elé,
kinél sikerült fia számára könnyebb fogságot kieszkezölni. Továbbá
három hónap mulva -kegyelern útján visszanyerte szabadságát, de 'sokáig
rendőri felügyelet alatt maradt.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *
*

A hol Szántó megjelent, friss, magyar szellem járt, vele; a
mikor 'írt vagy beszélt, minden szavából a hazafias érzés melege su-
gárzott ki.

1869-ben a pesti izr. hitközség a kor követelményeinek eleget
teendő, iskoláját magyar szellemben kivánta vezettetni: Szántóthívta
meg iskolájahoz igazgatónak.

Mióta ezen, tehetségének és ambicziójának megfelelő állást elfog-
lalta, munkálkodása az egész ország zsidó iskolaügyére üdvösen kiható
nemzeti missió teljesítése volt. Oly iskola vezetését vettel át, melyben
a magyar szó csak vendégként szerepelt és ezen iskolából magyar szel-
lemtől áthatott 13 osztályú mintaszerű intézetet fejlesztett.

Kevéssel idejövetele előtt alakult meg az orsz. magyar izr. tanító-
egyesület, mely, bár czímében a «magyaro jelző díszlett, - mint első.
nérnet nyelven szerkesztett jegyzőkönyvei mutatják, első időben német
volt. Szántót !870-ben választotta az egyesület vezetői közé és rR73-
ban már megindúlt azon könyvsorozat, mely a mellett, hogy az egye-
sületnek mai napig egy kb. 50,000 forintból álló segélyalap létesítését
tette lehetövé, szaktekintélyek által hazai tankönyvirodalmunkban pá-
ratlan, úttörő munkák gyűjteményének ismertetett el.

1874- ben Szántó a, tanítóegyesület elnöke lett. Pezsdülő életet,
magyar szellemet hozott magával: tervezett, dolgozott és munkára
serkentette társait. Szűk lett néki a kör, melyben személyes éríntkezés
által befolyását érvényesíthette ; nagyobb közönséget akart, hogy az

. összességhez egyszerre beszélhessen. Hogy míndenüvé eljuthasson ser-
kentő szava; hogy a tanítói hivatásért való szent lelkesedést a taní-
tóságban .ápolhassa, hogya magyar nyelv terjesztését az iskolában
előmozdítsa, arra bírta az egyesületet, hogy magyar . tanügyi lapot ad-
jon ki. Ezen lap első száma Szántó szerkesztése alatt ca r sz. iz r.
t a ní t ő e g y e s ü l e t Értesítője», czímmel 1875. év november
I8-án jelent meg. ,

, Sokoldalú tehetségének megfelelő újabb munkakör nyilt meg szá-
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mára. Ezentúl a nevelés ügyét mint s z.e r ke sztgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ , mint tan ügy i
író is szolgálhatta. ,

Hogy mily irányban vezette Szántó a lapot 18 esztendőn át, leg-
rövidebben és legjellemzőbben fejezte ki ő maga, halála előtt nehány
nappal a cNéptanítók Lapja» jubileumi számában írt nehány sorban.

cA Néptanítók Lapja hetenkint kétszer járja be széles e hazát
Kárpátoktói Adriáig. Bekopogtat minden néptanító hajlékába és meg-
jelenésével a hazai tanítóság egységét, összetartását hirdeti; czélja pe-
dig a magyar nemzeti népiskola fej lesztése. ~

«Az a lap pedig, melynek szolgálatában mi állunk, híveinek azt
hirdeti, . hogy közös czélunk : a magyar nemzeti iskola és a hazai taní-
tóság egységének keretén belűl neveljünk a hithez és hithagyomány-
hoz, tisztelettel ragaszkodó - - magyar hazafiakat. ,.

Ez. a nehány sor volt utolsó irói ténykedése.
Szántó minden aktuális nevelésűgyi kérdéssel foglalkozott a nála

megszokott alapossággal. Ha valamely ügy szolgálatába szegődött,
csakhamar ura lett a helyzetnek és ügyét bámulatraméltó szívóssággal
diadalra vezette. Oly meggyőző en tudott érvelni, oly kedves ravasz-
sággal tudta beszédét emberének temperamentumához és gondolkodás-
m6djához szabni, hogy a minisztertől kezdve utolsó tanítványáig senki

. sem birt befolyásának ellentállni. .
Ezen tulajdonsága írói működésén is meglátszik. Bár mint író nem

volt kiváló stilista, de minden sor, melyet írt, józan gondolkodást,
ellentmondást nem tűrő logikát, melegen érző szívet és hivatásaért
való lelkesedést árul el.

És mennyi idealismus lakozott az aggkor küszöbén álló férfiu
fiatalon érző lelkében. Szervező képessége, gyakorlati érzéke az anyagi
siker elérését bíztosították ; de mikor a tanítóság anyagi helyzetének
javítására törekedett és az önsegélyre megteremtette azt a tekintélyes
segélyalapot, mely beteg. vagy szükségben levő tanítókat, azoknak
özvegyeit és árváit van hivatva gyámolítani, - egy pillanatig sem té-
vesztette szeme elől az eszményi czélokat sem. Azt tartotta, hogy a
tanítónak, ha a mai világban hivatásának meg akar felelni, idealistá-
nak kell lennie, a Ki, mikor az iskola küszöbét átlépi, hallgasson a
szőzatra : c: Vesd le saruidat lábaidról, mert a hely, melyen állsz,
s z e n t hely.»

* *
*

A hazai tanítóság nagy részének vezére, egy tanügyi lap szer-
késztője okvetlenül képző befolyást gyakorol a tanítokra.

, Csak az imént panaszolta .el éppen ezen lapok t. szerkesztője,
hogy a tanítóképzésnél nem gondoskodunk a legfontosabbről : a hiva-
tás szeretetének ápolásáról; hogya' tanítóképzőkben összegyűjtött,· de
bokrétába össze nem fűzött eszmék és ismeretek virágait, a tanító. az
életben egyenkint elhullatja ...

. Szántó az elhullatott virágokat ismét gondosan összeszedte, az
idealismus örökké üde virágát fűzte kőzéjük, a közszellem iránti érzék;



az önművelés és az önsegély eszméinek szálaival harmonikus virágbok ..
rétat kötött belőlük.. Rátanitotta a tanítókat egymás megbecsülésére,
emelni igyekezett önérzetüket, ciélokat tűzött ki számukra es e nemes
munkája közben szőlította el a végzet szeretettjei köréből.

A czél ki van tűzve, az út egyengetve van: Szántó nem élt hiába.
cA czél, a munka egy és örök, csak a munkások változnak; a

fáradt pihenni megy s helyét más foglalja el; nem semmisül meg senki,
munkája. A pályának, lett légyen az hosszú, vagy rövid, jutalma el
nem vész: a nemes, nagy tettek kamatoznak, gyümölcsöznek az idő-
ben. Minden nyom, mely a nagyok útját jelöli, minden alkotmány, mit
építettek. minden tárgy, melyet megillett ek, minden emlékezetes sző,
melyet szólottak: erősítő, lelkesítő hatalommalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ír .» (Tompa.)

Nem semmisűl meg Szántó munkája sem; egy egész .tanítói nem-
zedéket nevelt és e nemezdékben tovább élnek eszméi, törekvései.

Budapest.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sc h ic h ta n c z Ar m z'n .

NÉPOKTÁTAS.

AKJIHGFEDCBAp o lg á r i a n y a k ö n y v e k vezetése és a néptanitök.

Rég nem olvastam már olyan hiri api czikket, mely akkora benyo-
mást tett volna reám, mint Rét h y Lajos kir. tanfelügyelőnek a cM a-
g y a r Hir lap" 64. és a -K o l o zs v á r e f. é. 49-ik számában megjelent
czikke. A hiriapi czikkeknek, kivált ha azok nem a szoros értelernben
vett magas politikáról szólanak (hát ha még közoktatásról l], legtöbb-
ször az, a szerencsétlenségök, hogy, napirendre térnek felettök. Igy
aztán igen sok életre való eszme enyészik el a feledékenység homályában.

Réthy oly életre. való, eredményeiben oly messze . kiható eszmét
vetett föl, mely felett nem szabad, csak úgy könnyedén napirendre tér-
nünk; foglalkozni kell azzal a tanügyi köröknek, testületeknek. a tanügyi
lapok nak ; tovább kell azt érlelni, fejleszteni, tovább-tovább mindaddig,
míg végre azok is meghallják, kiknek kezében a hatalom testet adni az
eszmének. '

Réthy cA néptanítók fizetése és munkaköre» czím alatt első
sorban a néptanítók nyomorúságos anyagi helyzetére vet futó pillantást;
idézi a közoktatási kormány ama kijelentését: Mindaddig, míg a .nép-
tanítók jobban nem javadalrnaztatnak, a népiskolai oktatás alapos és
általános javulása nem remélhető, c Réthy e kijelentést- (s vele együtt
mi is,) megdöbbentőnek találja, mert cegY' alkotmányos államnak első
rendű alapjai közé tartozik .a megfelelő szinvonalra emelt egyetemes
népnevelés.» Kormányunk részéről nem is hiányzik a jó akarat a taní-
tók anyagi helyzetének javításához ; de hát. pénzügyi viszonyok, nem
engedik azt(? Szerk.) ..S valóban ha a 25,000 tanító fizetését csak JOO-IOO frt-
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tal emelnőkis,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! 21/2 millió forintra volna szükségünk, Ha pedig a ·3-nlillió.
tanköteles gyermek után szabjuk meg a tanítókszámát, 50,00p tanítóra,
volna 'szükségünk; mely esetben a 21/2 millió javadalmazás megsokszo-
roződnék. De a mostani 1'6 milliő frt népoktatási allarni költségen felül
honnét vegyük ezt a rengeteg (?) összeget, mellyel pedig még ez esetben
is csak alig számbavehetőleg lenne segítve a. tanítók nyomorúságos
ányagi helyzetén? .

. Erre a kérdésre felel meg Réthy talpraesetten s mutat rá a for-
rásokra. Szépen kifejtett, megokolt gondolatai, mondjuk, indítványai a
következők :. ,

A tanítók munkaereje az általok végzett napi teendőkkel nincs ~i-
merítve (? Szerk.}; a nagyszámú szünetnapok,. pláne a 8-12 heti nagy
szünet .alatt marad idejük egyébbel. is foglalkozni. Munkát kell hát
nekik adni, 'olyat, mely az ő munkakörükbe éppen bele talál; melyre
12 évi tanulás mellett képesítve vannak, mely által szerény dijazás mel-
lett is jelentékenyen javíthatnak anyagi helyzetökön, az állam pedig
nagy, megtakarításokat eszközölhet. Ezek' mellett még a néptanítók ' te-

I kintélye is jelentékenyen emelkednék. Igy példáúl:
a) A tervezett polgári anyakönyvek vezetését bizza a kormány

a néptanítókra. A papokon kivül keresve sem lehetne alkalmasabb kö-
zegeket találni, mint a tanítók. -

b) A legutóbbi népszámlálás szerint 400;000 tanköteles gyermek
maradt feljegyzetlenül hazánkban,mely körülmény arra mutat, hogya
községi előljáróság munkája megbizhatlan ; vagy nem ér rá pontos

t . munkát végezni, vagy nem ért. hozzá. E munkát senkisem végezhetné
akkora, pontossággal, mint a néptanító.

c) A katona kötelesek, a létszám . és birtokváltozás vnyilván-
tartása, . a különféle statisztikai félvételek stb., melyeket most az előljá-
róságok- túlhalmozott teendőik mellett csak hiányosan végezhetnek,
mind rá, volnának bizhatok a néptanítókra, kiket e munkák pontos
végzésére nemcsak altalános míveltségök, de helyi ismeretök kivált-
képen képesit. Természetesen Réthy feltételezi, hogy' a törvénynek
megfelelőleg tanítói állásokra csak is képesített tanítók alkalmaztassanak,

d) Sokat tépelődnek azon is, hogy ki vagy kik előtt köttessék
meg majdan a polgári házasság? Valjon nem .Iehetne-e itt is. szerepet
adni annak a néptanítónak, ki legközelebb áll a néphez? Hiszen ő ne-
veli azt a társadalom számára, A néptanítói tekintély emelése országos
érdek; a tanító .ily irányu szereplése kétségen kivül nagy mértékben
hozzá járulna tekintélyének emeléséhez.

o, Ezek .Réthy eredeti ideái. .
Ime hát ő szemébe néz annak a tengeri kigyónak, mely nemcsak

a népnevelés • távolabb eső' jó barátait, de tanügyi kormányunk vezér-:
férfiait is megigézve tartja .mindannyiszor, valahányszor' a. néptanítók
nyomorúságos anyagi helyzetének ügye fölmerül, s keresik az orvossá-,
got.annél;k gyógyítására.· · · .. .. .

,'0 Tény, hogy az országok .elkölcsi és anyagi jóléte, gazdagsága s
ezekkel együtt: szabadsága nem a királyok korohájára,.hanem az ek~
szarvára támaszkodik; a nép jólétének, boldogságának pedig legbizto-'



sabb alapja a n·épnevelés. V árhatjuk-e ennek fölvirágzását s . állandó-
ságát, ha országunk néptanítói nyomorban élnek, sha még 'a jobb.
jövő iránti reményt is vesztve, elégedetlenek s kedvöket vesztve, nem
tudnak lelkesülni' magasztos hivatásuk betöltésén P S ha a legutolsó-
irnok, vagyadóvégrehajtó állása is jobb megélhetést biztosit, nem kell-e
tartanunk attól, hogy maholnap népünknek csak a legselejtesebbje fog
a tanítói pályára lépni.

Keserűség fogja el egész valónkat midőn látnunk kell, hogy 400
milliós költségvetésünkben az ország egész népnevelésére az 1.6 milliós.
tételecske mily szégyenkezve húzódik meg. Es ha ez a tétel évről-évre
ugyan ennyivel emeltetnék is, akkor is aggódnánk, mikor jutunk
oda, hogy annak a szükségképpen 50,000-re emelendő néptanító-seregnek
legalább a tisztességes megélhetést biztosíthassuk ?

Szükséges, hogy ama boldogabb idő megérkeztéig a már létező
vagy a közel jövőben fölfakadó forrásokat meg nyissuk a néptanítók
számára.

A. polgári anyakönyvek vezetésének czélszerűtlenségére s elejté-
sére főokul azt hozzák. föl, hogy igen sok pénzbe kerül. S valóban
rengeteg össeegbe fog ·kerülni, ha e czélból mindenütt uj .hivatalokat
kreálunk. De ha Réthy gondolata szerint a papok mellett,' vagy ezek
mellőzésével e munka végzését az erre mintegy praedestinált tanítokra
bizzuk, nem lesz szukség rengeteg összegre se mellett bizonyos, hogy.
a tanítói állás tekintélye és anyagi helyzete jelentékenyen javul. A köz-
jegyzők személyzet szaporitás nélkül nem képesek e munka végzésére.
Olvastunk olyas félét is, hogy a polgári anyakönyvek vezetését. a kir.
közjegyzőkre kell bízni, s számukat. némileg szaporítani. Ugyan képe-
sek volnának-e a szükség képpen k özépponti városokban lakó kir. kőz-
jegyzők e munka végzésére ? Ugyan mekkora személyzettel kellene el·
látniok irodáikat, hogya pontos vezetés miatt folyton ott kalandozzanak
a vidéken? E munka pontos végrehajtójának ott kell lakni a községben.
Hallottuk már azt is emlegetni, hogy a polgári anyakönyvek vezetését
nyugalmazott katona tisztekre kell bizni. Mondanom ,se kellene, hogy
ezeknek alkalmazása igen jelentékenyen fogja terhelni államkincstárunkat
anélkül, hogy egy. mas égető bajon segítenénk. Az meg teltétlenül
bizonyos, hogy.a katonatisztek alkalmazása nagy mértékben hozzájá-
ruina a polgári anyakönyvek vezetésének népszerfitlenné tételéhez. .

Van még egy figyelemre méltó oldala, előnye edolognak és
pedig az, hogy a tanítóknak ilynemű mellékeresettel váló ellátása jelen-
tékenyen hozzájáruina a népoktatás fellendüléséhez. Hozzájáruina külö-
nösen azon 250 községben, a mely szegénysége iniatt sem képes iskolát
fentartani s tanítot fizetni. Ha az állam az ilyen községekben a tanítér
az anyakönyvek vezetéseért bizonyos összeggel dotálna, a minimumig
hiányzó díjat könnyen előteremthetné a község. Igaz, hogy az ilyen
módon létesülő viszonyok sem volnának kielégitők; de mégis többet
érnének a sem min éZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .

.' A Réthy által fölvetett gondolatok ezenelsöjének indokolása 'min~
den tekintetben talál a többiekre is. . : " • .' .... '. ( ..

Azzal végzem, amivel kezdtem;n e tér J ü n k nap i r end r ~



Réthy czikke, illetőleg az abban foglalt gondolatok
föl ö t t; terjeszszük ápoljuk s igyekezzünk' megérlelni azokat, mert az
idő halad, 'még pedig, gyorsan halad előre s az kétségtelenül bizonyos,
hogy a néptanítók anyagi helyzete javitásának kérdése felett ma .holnap
lehetetlen lesz már napZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ren d re tér ni, akár éengedi» az ország
fináncziális helyzete, akár e nem.»hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH G .

,A tanítók fizetésének rendezése.

E sorok megjelenésekor már bizonyára letárgyal ta a képviselőház
a tanítói fizetések rendezéséről szóló törvény javaslatot, a mely immár
másfél éve vajúdik s tartja folytonos izgatottságban a tanítóvilágot. Az
előjelek után ítélve, semmi reményünk ahhoz, hogy az országgyűlés
meg fogja változtatni a kormányjavaslatot - a tanítók előnyére. Adja
isten, hogy eme hitünkben csalatkozzunk 114)

Mivel közlönyünk zárta előtt állunk, nem tehetjük, hogy a kép-
viselőház még csak e sorok írása után következő tárgyalásait a tanítói
fizetésrendezésről közölhetnénk, csupán a Tan í t ó kOr s z ágo s b i-
z ott s ága h u s v éti g y ű 1 é sén e k jegyzőkönyvét adhat juk kivo-
natosan, a mely történelmi nevezetességű mozzariata marad miudenkor
az ügynek.

Előttünk fekszik a kép vis el ő ház p é n z ügy i biz ott s á-
g á nak jelentése is egész terjedelmében, Sajnos, tél' szűke miatt nem
kőzölhetjük e nagy érdekü jelentést, a mely megdöbbentően sivár képet
nyújt a tanítók fizetési viszonyairól és szomorúan illusztrálja a bizottság
merev, visszautasító magatartását, a tanítók jogos kivánságaival szem-
ben. Ugy látszik, hazánk törvényhozói közül számosan ha mondogatják
is, de nem érzik át mélyen a népoktatásnak társadalmi, állami életünkre
kiható nagy fontosságát, s nem méltányolják, nem látják be eléggé a
néptanítóság működésében, magatartásában rejlő nagy erkölcsi erőt.
.Isten óvjon attól, hogy az intelligentiában megizmosodott, de évtizede-
ken át elnyomorgatott néptanítóság a kérések. könyörgések helyett a
követelők táborába álljon s a fájdalom s elkeseredés érzelmei töltsék
.be szíveiket. Nagy csapás volna az hazánkra! Ne kergessük őket a
végletekbe I

Az Országos Bizottság gyűlése 15)

Lélekemelően tolyt le a feltámadás ünnepén tartott országos ülés.
Az ország minden vidékéről érkeztek kartársak, részint egyesületek

1') E sorok még ~ tanítói fizetések rende~ésér51 szóló törvényjavaslat tárgyalása el5tt
-irattak,

16) Kivonatosan közöljük a cl'jépneveUík' Lapja> április IS-iki számában' megjelent
-értesítés nyomán B ö n g'é rf i Jánostól. ' Szerk.



képviseletében, részint mint az országos bizottság tagjai, de voltak
elegen, kiket az ügy iránti lelkesedés mint vendégeket hozott kötünkbe.
Jelen voltak a főváros ból és- vidékről mintegy 1 IQ-en.

Az ülés elnöke:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa kz" ts Vendel, pont 9 órakor fogott rövid, de
lelkes megnyitó beszédébe. ,

Erre az elnök Ko n c s e k Lajos titkárnak adta át a szót, hogy tegye
meg jelentését. A titkári jelentéssei kapcsolatban G yó ' r g y Aladár meg-
jegyzi, hogy a titkárt nagymérvű optimizmus vezette jelentése meg-
fogalmazásában; míg a titkár meg van elégedve az .országos iroda fel-
állítása körül elért eddigi sikerrel: addig a fölszólaló épen nem lát
kielégítő eredményt: Szerinte legalább- évi kétezer forint jövedelemre van.
szükségünk, ha azt akarjuk, hogy rendszeres irodánk legyen. Még csak
a kezdet kezdetén vagyunk s figyelmezteti a tanítókat, hogy a szük-
séges tőkét igyekezzenek társadalmi úton összehozni.

A gyűlés azután az elnök ama kijelentésével veszi tudomásul a.
titkári jelentést, hogy a központi iroda felállítása körűl az eddiginél
nagyobb mozgalmat indít meg.

Következett az elnök jel e nt é s e azokról él;z intézkedésekről,
melyeket fizetésünk rendezése tárgyában az igazgató-tanács eddig tett.:

Az igazgató-tanács azonnal állást foglalt a 300 forintos minimum
ellen, mihelyt megtud ta, hogy ismét törvényerőre akarják emelni azt
az összeget; melyet még 25 évvel ezelőtt állapított meg a magyar tör-
vényhozás a magyar néptanítónak. Kérvényt nyujtott be a vallas- és.
közoktatásügyi miniszterhez, hogy a minimumot 600 frtban állapítsák
meg, adjanak ötödéves korpőtlékot és a földbirtok helyett annak pénz-
beli értékének törvényes kamatjaival fölérő összeget nyerj en a tanító;
A segédtanítók lakáson vagy megfelelő lakbéren kivül 400 frtot huz-
zanak. A kántori, ismétlői és hitoktatói működésért kűlön tiszteletdíj-
ban részesűljenek a tanítók. Az igazgató-tanács értesítette erről az.
egyesületeket és felhívta őket, hogy tegyenek meg ők is mindent a
300 frtos törvényjavaslat megbuktatására. Menjenek el küldöttségileg
az illető országgyűlési képviselőkhöz. vagy fordúljanak legalább levél-
ben hozzájuk «s kérjék meg őket, hogy a kérvényúkben felhozottak
mellett foglaljanak állást, mert eddigelé már eleget hallottunk sz é p:
s z ő kat minden oldalról. Most itt van a tet tek ideZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj e A tanítóság
kenyeret kér, sőt mondhatnók: követ e 1. Az elkeseredés érthető s.
okvetlenül segíteni kell a tanítók mostoha anyagi helyzetén, melyet a
300 frtos minimum még csak rontana. Az igazgató-tanács javasolja,
hogya mai gyűlésből ma vagY' holnap nagyobb küldöttség menjen a
pártklubokhoz ügyünk felkarolását kérni. Az elnök kéri az ülést, hogy .
ezen jelentését sziveskedjék tunomásul venni, a mi nem zárja ki azt,
hogy a dolog megbeszélés tárgyát képezze. Taps és éljenzés követé a
szőnok szavait, melyek elhangzása. után G 1~.t z György szólott.
. 'ürömmel hallotta az elnök jelentését. ürül - ú g y m o n d - hogy
az elnök -is az országos bizottság igazgatótanácsával egyetemben jogos-
nak és indokoltnak tartja a 600 forintos minimumot s hogy felhívja a
hazai tanítóságot ebben az ügyben való' sikraszállásra. Hozzátenni va-
lója nincs, nem is akar a jelentéssel tovább foglalkozni, hanem az el;



Ja r á s r a nézve, a melyre aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt . elnök. úr mintegy föl is hívta, -kivánja
a máganézeteit elmondani.,

Elébb azonban rámutat arra a mozgalomra, mely a 'hazai tanító-
ság kebelében megindult, hogyatanügyet .emelje, Nem az önz é s
vezeti a' tanítóságot, hanem a hazai közügy. Ba a magyar államot ha-
talmas fává akarjuk nevelni, akkor okvetlenül föL-kell karolnunk a nép:
oktatásügyet. De mit tapasztálunk ? Nagy államférfiaink ajkán elhangzanak
a nagy jelszók, de vha tettre kerül a dolog, akkor, krajczáros politikát
.~znek hon atyáink. Szerinte három dolog, szükséges népnevelésünk fölvirág-
zására : I.hazafias népnevelés. 2~ az .oktatás egysége és 3. a tanító ön-
állósága. Ma nincs nemzeti népnevelés s ezért nem' lehet. egy czélra
'törekvő oktatás. ,A tanítói fizetés szintén különféle, a legtöbb helyt,
olyan, hogya tanító fijggetlenségét veszélyezteti. Ha a parlamentben
a humanizmust dicsőitik és még a hadseregnél is humanitást keresnek

-é s követelnek: akkor nemsokaihatják a 600 frtos minimumot .. Minem
sztrájkolunk - mondotta lelkesen a szónok. S a gyűlés helyeslő mo-
-raja fényesen bizonyította a magyar tanítóság emelkedett gondolkodás-
módját, erkölcsi erejét, mely a szenvedések és méItatlanságok közepette
sem veszíti el .higgadtságát és hitét. Nem akarjuk a hazát veszélybe
.dönteni ~ folytatta a szónok -'a tanítók sztrájkja pedig kiszárnít-
hátatlan kárára volna az országnak. E helyett törekedjünk oda, hogy
áldozatkész közönséget neveljünk. . -. ' .

. Szathmáry György «Nemzeti állam és népoktatás- ez. művében
többek közőtt azt mondja, hogyanépnevelést a nép legals6 rétegében
kell erősítenünk. Glatz ezért felhívja a tanítóságot, hogy tegye meg'ő
is a maga -részéröl a lépéseket érvényesülése érdekében. A képviselő-
választások alkalmából csák arra a képviselőre szavazzunk, a ki a, taní-
tóság ügyével érez. A mi hivatásunkat. feladatunkat nem lehet 300 frt
szolgafizetéssel díjazni. A képviselőházban májusban fpgják tárgyalni a
fizetésünk rendezéséről szóló törvény javaslatot. Majd meglátjuk, kik
azok a képviselők, a kik a 300 frtos minimumra szavaznak. Nem fogjuk
elfeledni ezeket a jóakaróinkat' és a jövő képviselőválasztásoknál lesz
gondunk. hogy" a népet fölvilágosítsuk az ő értékük felől, mert- a ki a
tanitónak javát nem akarja, az a nép javát, se akarhatja. De a szónok
hiszi, hogy a képviselők most, a millenium közeledtével jól meg fogják
gondolni a dolgot, A 300 frtos- fizetési minímum a tanítóságra és az
országra nézve egyaránt szégyenletes., Indítványozza; hogy a gyíílés
mondja ki, hogy nem kívánja a 300 frtos törvény javaslatot. Nagy él-
jenzés között ült le a' szónok s sokan siettek űdvözölni őt talpraesett
~beszédeért. ., IhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K is s Sándor indítványozza, hogy nyujtsunk be potkérvényt a
képviselőházhoz abból a czeIb6I,' hogy gyengítsük meg azokat az oko-
kat, melyeket a képviselőház közoktatásügyi .bizottsága ,felhozott a 300 ,

-frtos minimum mellett. I. Nem áll, hogy a vminimum nem több más,
államokban. .Hiszen még a· kis Horvátország, Magyarország tartománya
-is jobban, fizeti tanítöit.> mint az anyaállam-I 2. Hogy, a 3po .forintos
rninimum a jegyzők és .lelkészek fizetéséhez van arányosítv:a,: ssintén
.nem áll. A jegyzők mellékjövedelrnükkel .mindenütt. legalább 1000,



frtra feljönnek, a papok is stoláris s földjeik jövedelme révén legalább
6-700 frtot még a legkisebb 'faluban is szerezhetnek. 3. Azt .mondja
a közoktatásügyi bizottság, hogy a tanítónak nem lehet _több fizetése,
mint a lelkésznek, mert ez a főnöke. Ez sem áll, mert a felekezeti is-
koláknál is csak ellenőrzője a pap a tanítónak, midőn iskolaszéki elnöki
minőségben látogat el az iskolába. Ha a papnak kevés a fizetése, azét is föl
kell emelni. De a tanítót azért nyomornak kitenni, hogy annyi fizetése
ne legyen, mint a. papnak: ez nem emberséges gondolkozás. A köz-
oktatás, kivált a népnevelés nagy állami érdek s ezért kivánja, hogy
az állam becsűlje meg leghívebb szolgáit:· a magyar néptanítókat. 4.
Hogy a természetbeli járandóságokkal többre' rúgna a tanító -fizetése
300 frtnál, ez sem állhat meg érv gyanánt. Sok helyt a tanítói és kán-
tori fizetés együtt sem üti meg a 300 frtot. De aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n í tó munkássága
sincs megfizetve 300 frttal. Hol van még a kántor dijazása? A tanító,
mint tanító is megérdemli a tisztességes megélhetést. 5. Azt mondja
a közoktatásügyi bizottság, hogya tanító mellékfoglalkozásokkal tudja
szaporítani a fizetését. Hát a papnak nincs több szabad ideje, mint a
tanítónak. Az is űzhet mellékfoglalkozásokat. De ez nem érv a fizetés-
emelés ellen. Csodálatos, hogy mindíg a tanítót utaljak a mellékkere-
.setre. Az első a hivatal. Ha a tanító méhtenyésztéssel is foglalkozik,
akkor akárhányszor megtörténhetik, hogy tanítás közben is kénytelen
lesz kifutni a tanteremből. Engedjék meg a tanítónak, hogy hivatalá-
nak élhessen. 6. Azt mondja a közoktatásügyi bizottság, hogya nyug-
díjalap nem birná meg a 600 frtos fizetést. Ez sem áll, mert a nyug-
-díjalap oly óriási mértékben növekedett és növekszik, hogy a 600 frtos
fizetés azt nem érintheti annál is inkább, mert fölemelt fizetés mellett,
a befizetendő járulékok is emelkednének. 7. Mondják. hogy nincs pénz.
Csodálatos, hogy a tanítók részére soha sincs pénz. A magyar allam
minden hivatalnokának a fizetését már háromszor is emelték. de a ta-
nítóknak 1870. óta egy fiilérnyi fizetésemelést sem juttattak. Eddig csak
,igérgettek, most már elutasítanak.

Inditványozza, hogy ezekkel az indokokkal fejtsük ki pótkérvényünk-
ben, hogya 300 frtos minimum föntartása lehetetlen. Ezt apótkérvényt
.adjuk be a magas képviselőházhoz s Küldjük el minden egyes képviselő-
nek is tájékozas végett.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ba lá zs Péter dicséretre méltónak mondja az országos bizottság
i-gazgató-tanácsának a tanítói fizetések rendezése tárgyában tanusított
eddigi fáradozását. Kivánja, hogy ha a 600' frtos minimurnot el nem
érhetjük, úgy hassunk oda, hogy a képviselőház ne fogadja el a 300

frtos törvény javaslatot. A drágasági viszonyok nemcsak a fővárosban.
de a vidéken is kedvezőtlenebbek. Ha a 300 'frtos minimumot kimon-
danák, úgy sok helyt redukálnák a fizetést. Az állam maga is tett oly
intézkedést, hogy oly városban, a hol ezelőtt 600 frt volt a fizetés;'
most kevesebbet utalványoz. Kivánja, hogya helyi pótlékot ne sz á-

riútsák az ötödéves pótlékokba. Az ötödéves pótlékot necsak 300 frtnyi,
-de magasabb fizetés után is adják meg.' Indítványózza, hogy még egy-
szer kérvényezzünk a kezoktatásügyi 'miniszternél és: az országgyűlésnél
..a 600 frtos minirnurn megadásaért. Ha pédig ez Jelenleg nem lehetséges,
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úgy kérjük a magas képviselőházat. hogya tanítói fizetés-rendezésről
szóló torvényjavaslatot vegye le a napirendről.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G á b e l jakab ugyanazt indítványozza, a mit az előtte szóló.
K ir d iy Károly hosszasan beszél a pillanatnyi és az állandó teen-

dőkről. Indítványozza, hogy zörgessünk ott, a hol még nem voltunk:
a miniszterelnöknél, a ki egyuttal pénzügyminiszter is. Forduljunk hozzá.
Zörgessünk mindenütt, a hol csak lehetséges s így ajáulja ő is, hogy
a pártklubokba elmenjünk. De a küldöttségek férfias önérzettel szólja-
nak mindenütt. A tárgy at állandóan is kell napirenden tartani. Akar
népoktatásügyi közlönyt egyfelől; politikai napilapot másfelől, a melyek
a tanítóság érdekeit szívvel-lélekkel fölkarolják. ,

P a zá r István azt kivánja, hogy nyújtsunk be kérvényt a miniszter-
elnöknél. a kultuszminisztetnél és tegye meg minden tanitóegyesület a.
~aga kötelességét. _

Se h o » József indítványozza, hngy fejezzük be a tárgyalást.
Sip o s Samú előadja, hogy a háromszékiek segélyezési és temet-

kezési egyletet alakítottak,hogy egymást segítsék. (Közbeszólások ~
Nem akarunk meghalni 1) Az a hír, hogya miniszter is akar árvahaza-,
kat építeni. Ez is bizonyítja, hogya tanítók nyomorognak. Megköszöni"
az árváinkról való gondoskodást, de mi egyebet is kérünk. a fizetésun-
ket rendezzék elébb. Indítványozza, hogy a 300 frtos minimumot ne
fogadjuk el, mert ilyen fizetéssel nem lehet a magyar nemzetet szapo-
rítani. (Viharos nevetés és helyeslések.)

Sim o n Károly véleménye szerint utasítsuk víssza a törvényjavas-
latot, de addig is, míg a fizetés rendeztetik, adják meg a 300 forintot
azoknak, a kiknek máig még ennyi se jutott.

Szólásra senki sem jelentkezvén, elnök összegezi a beadott indít-
ványokat s szavazásra bocsátja azok egyes pontjait. Glatz indítványa,
hogy küldöttségileg keressük föl a pártklubokat, egyhangúlag elfogad-
tatott. A küldöttség április 4·én esti 6 órakor keresi fel a pártköröket.
Király indítvány a, hogyaminiszterelnökhöz is forduljunk, mellőztetett.
Egy han g ú I a g kim ond j a e z utá n a z ü 1 é s, hog y a 300 f o-
r int oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs . min i m I I m o t újb ó I '1: Ö r v ény bei k tat n i nem k i--
v á nj a.

G yö r g y Aladár a tan í t.ő ime I I é k fog 1aik o z á sok ról tar-
tott előadást. Kifejtette, hogy a tanító csak olyan, dolgokkal foglalkoz--
hatik, melyek a tanítással szorosan összefüggenek. Igyanépkönyvtárak,
dalegyesületek vezetése, a testi vagy lelki fogyatkozásban szenvedők
'tánítasa a tanítóhoz legillőbb mellékfoglalkozásokat képezhetik. Kivánja,
hogy a társadalom a tanítóknak ezt' a szelle uli munkáját megjutalmazza,
nyagilag is. Nem kivánja azonban, hogya tanítot közgyám ul alkalmaz~·
zák, a mi sok kellemetlenséget okozhat neki s a tanításnak' okvetet-'
lenül szenvednie kellene az ilyes állandó mellékfoglalkozások miatt.

Ro b o z József az emberbaráti intézetek jelentőségét fejtegette -s
indítványozta, hogy állítsanak föl a tanítók részére póttanfolyarnokat..
~ melyek a testi és lelki fogyatkozásban szenvedő gyermekekkel való
bánásmódot illetőleg adjanak' hasznos utasításokat a tanítóknak.
. ,G la tz György indítványára azonban az ülés levette a napirendről

•
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a 'kérdést, hogy azt egy későbbi közgyűlés alkalmával tüzetesebben
meg lehessen hányni-vetni. .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P é te r fy Sándor a nem zet i ü n.n epe k nek az isk o I á kb an
val ó meg tar tás á nak jelentőségét ,rejtegette. A szepesí tanító-
egylet vetette föl a nemzeti ünnepek iskolai fölkarolásának ügyét. Ezt
az elvet az igazgató-tanács is .helyesli és az előadó javaslatára az ülés
meg bizta az országos bizottság népnevelési szakosz tályát, hogy jelölje
ki a megünneplendő nemzeti ünnepeket s tegyen részletes előterjesztést
ez ügyről az augusztusi közgyülésen. A szepesi tanítóegylet azt az in-
dítványát azonban, hogy az országos bizottság olyan könyvet irasson,
mely oa tanító részére alkalmi beszédeket tartalmazzon: Péterfy nem
helyesli. S indítványára ki is mondta a nagygyűlés, hogy ily könyv
megirását a magánvállalkozásra bizza.

Som lya y József a tanítói oklevél felülbirálásáról tartott előadást.
Kifejtette, hogy rendezett jogállamban annak, a kidiplomát szerzett
magának, biztosítékot kell nyujtani aziránt, hogy nem kell semmiféle tes-
tület előtt újabb vizsgálatot kiállania azokból a dolgokból, amelyekből
már úgyis a legilletékesebb tényezők előtt vizsgázott. Indítványozza,
hogyakultuszminiszterhez kérvény intéztessék. Kérjük a minisztert,
hogyapróbatanítások áitalános megszüntetése érdekében' valamennyi
iskolaföntartó hatósághoz körrendeletet intézzen s a rendelet áthágőival
szemben a legszigorúbb eljárást alkalmazza. _

Va r g h a István szerint régen lehetett annak értelme, hogya tanítót
felűlbirálják. De ma már idejét múlta.

G la tz György kijelenti, hogy a szóban levő kérdés a szolgálati
pragmatikával szorosan összefügg. azért szeretné, ha minél harnarébb
elkészűlne már annak tervezete. Figyelmezteti a bizottságot, hogy a
miniszternek van már egy döntvénye ebben a dologban s a miniszter
egyenesen fölszólított bennünket a concret esetek bejelentésére. hogy
minden egyes felmerülő esetben intézkedhessék.

Erre Somlyay javaslatát Glatz azon hozzáadásával fogadták el.
hogy a miniszterhez intézett kérvényben concrét esetek is fel emlí-
tendők.

Következett D r . G öO z József értekezése a mag ya ro r s z ági
tanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó khá zár ó L Előadó lelkes szavakban ecseteli a ház meg-
teremtésének jelentőségét. A tanítók házának sok szép czélja van. .

Egyik legnemesebb feladata az lesz, hogyatanítóság jeles. fiai-
nak kellemes otthont adjon.' Részletesen beszámolt azután az előadó
arról, hogy mi mindent tett a bizottság a ház felépítése ügyében. A
legnagyobb hálával emlékezett meg a fővárosi tanügyi osztály szere-
tetetrernéltö főnökéról,. Rózsavölgyi Gyula tanácsosról, a kinek édes
atyja szintén tanító volt. A tanácsos a legmelegebben érdeklődik a .ta-
nítők háza iránt s biztosította a nála járt tisztelgő küldöttséget, hogy
a mi erejéből kitelik mindent meg fog tenni a ház felépítése ügyében.
Eddig mintegy 30,000 frt építkezési költség· áll a bizottság rendelkezé-
sére. De számít a társadalomactiójára is. A tanítók házának. terveze-

.ténél 3 főelvet tart 'szem előtt a bizottság ~ I. a -tanítók háza kellemes
otthona lesz a tudományos kiképzésbenrészesülö ifjaknak, 2. székhelyül
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fog szolgálni a fővárosi tanítótestületnek és 3. magába fogadja a közös
nagy tanítói könyvtárt és az országos tanszermuzeumot.

Határozati javaslatot nyujt be aziránt, hogy I . a nagygyűlés
mondja ki, miszerint óhajtja, hogy- a tan í t ó khá za már ami I I e-
nium alkalmából fölavattassék; 2. szükségesnek és czélsze-
rűnek tartja, hogy ugyanekkor magyar tánügyi kiállítás rendeztessék
és 3. kivánatos, hogya magyar népoktatás ügyének története is kiál-
Httassék. Evégből föl kell szólítani a tanítókat, hogy az egyes iskolák
történerét írják meg' s azt küldjék be írásban vagy nyomtatásban az
országos bizottságnak. Ez adatoknak a magyar nevelés történetírója
nagy hasznát veheti.

A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadrák. Ekkor felállthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABed e

Dániel, hosszu falusi felsőnépiskolai tanitó és 50 frtot adott at az elnök-
nek a tanítók háza javára, majd kijelentette, hogy ha az Isten meg-
segíti, törekedni fog még egyszer ötven forintot adni az ügy javára. -
Nagy éJjenzést támasztott a derék székely kartárs áldozatkészsége.

Va r g h a Istvánnak az az indítványa, hogy' a tanítóképzőt végzett
ifjak egy forintot fizessenek a tanítók házi ra, nem fogadtatott el. Sze-

. gények még gyámoJításra szorulnak, nehogy már. adakozzanak.
Ku r z Sámuel pénztáros jelentéséből megtudtuk, hogy az elmult

évben ·abevétel I J02 frt 77 kr. volt, a kiadás 655 frt 69 krt tett és
igy marad 447 frt 08 kr.

Sc h o « József ellenőr jelenti, hogyapénztárt a legutóbbi vizsgálat
akaimával is a legnagyobb rendben találta a számvizsgáló bizottság s
igy annak a nevében nemcsak a felmentvényt kéri megadatni a pénz-
táros részére, .de neki fáradozásaiért jegyzőkönyvi köszönetet is kér
szavaztatni. Az ülés egyhangulag megadja a felmentvényt és köszönetet
mond a pénztárosnak ügybuzgóságáért. Som lya y J. jelenti, hogy Szabő B.
Lászlo lemondott a szolgálati pragmatika előadói tisztéről. Indftvádyozza,
hogya nagygyűlés kérje fel őt a maradásra. Egyhangúlag elfogadtatott.
O r so u s e ky Gyula a községi faiskola és ismétlő iskolaügy érdekében tett
mditványt, melyet az ülés intézkedés végett az igazgató-tanácsnak adott
ki. E s s e n yi Sándor javasolja, hogy az igazgató-tanács forduljon a ke-

, reskedelemugyí miniszterhez kérvénynyel az iránt, hogy a tanítók hivatalos
dologban történő utazásaik alkalmából kedvezményes jegyekben része-
süljenek. Elnök megjegyzi, hogy újabb folyamodásnak nincs most helye,
mert éppen ilyen irányú kérvényünkre még nem érkezett meg a válasz.
o Szá z Ferencz előadja, hogy a tanttok a nyugdíj kérdésében tájé-

. kozatlanok, kéri az országos bizottságot, . hogy legyen a tanítók segít-
ségére és igyekezzék odahatni, hogy a törvény sére1mes pontjai meg-

· változtassanak.· Hasonló ügyben szólal fel Schuler-] ő z s e f (Ráttaszék) is,
míreelnök kijelenti; hogya: törvényt mődosítani neín lehet; de az+orsz.

· bizottság igyekezni fog a bajokat lehetőle~ orvosolní, ha egyesek 'sé-
· relmeikkel az: elnökséghez fordulnak.' . .

Minthogy az ülésnek több tárgya: ·nenl"volt,a:z elnök az ülést
'bezárta: .~;,., t : , , , . : ' : , , : ' .

, .s.» 'Másnap d.,lu -. 5 óraköt':'pedi'g huszönegytagűküldöttség: járti'él . a
.ipártldubokban· aitanítóság -érdekében.v-v- :" ';,- " (,:.: . '''.' . ,.,,' > ,
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A "Magyal'Ol'-~zági tanítók házának" vázlatos terv-
rajza.")

A «M agyar o r s z ági tanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó khá z á n a b kettős czélt kell
szolgálnia, nevezetesen: magába kell fo~lalnia I. a felsőbb iskolákat.
.különösen pedig az egyeterneket látogató ifjú ság szállását és esetleg
'ellátását eszkő rlő 'intézetet, 2. a magyarországi tanítók azon- ország os
egyesületeinek az otthonát, a melyek a fóváro st választották székhelyül.
továbbá azoknak a fővárosi tanító-egyesületeknek a tanácskozó helyi-
ségeit is, a melyek a < Mag ya ro r s z ági tan Í t ó khá z á b a n»
óhajtanak állandó hajlékot m rguknak berendezni. Even kettős czélhoz
'képest a <Magyarországi tanítók h á z á n a k« két e~imástól
teljesen 'elkülönített, külön-külön bejárattal biró, nagyobbszabásu épület-
részból kell állania.

A felsőbb iskolákat és az egyetemeket látogató ifjú,ág számára
!berendezendCí épületrészt oly módon lehetne és kellene b erend eznünk,
.mint a hogyan a bécsi -Rudolfinurn- van szervezv e, a melyben a tech-
nikát látogató szeg-ényebb sorsú ifjúság talál ingyen szállást és igen
imérsékelt díjért teljes ellátást.

Ezen berendezésnek megfelelőleg a tanuló ifjú ság otthonát ma-
~gába foglaló. teljesen elkülönített részében a c Mag y a r o r s z ági t a-
-n.í t ó khá z á na bannyi három-három s egymásba nyiló szobából
.álló é, egy ajtóval elzárható lakosztályt kellene felállítanunk, a hány-
szor hat, esetleg- nyolcz ifjú számára tervezzük intézetűnket, ho zy így
minden egyes hat-hat, avagy nyolcz-nyolcz tanulóból álló csoportnak
legyen egy. a folyosóra nyíló nappali illetve dolgozó termén kívül egy
jobbra és egy balra nyilő háló, illetve pihenő szobája, a melyek három-
ihárom, esetleg pedig nég y-négy egyén sz imára volnának bereude-
zendők. ,

Az ifjúság ezen száz tanuló befogadására tervezett lakos etályán
ikívül gondoskodni kell az épületben könyvtárí 'h elyiségről, egy-kéz
-olvasó teremről, hangszerekkel fölszerelendő szobákról, egy-két kisebo
fogadóteremról, felügyelői lak:isról,szolgák lakásáról, fürdő szobákról.
.ruhanemüek, tüzelőanyag raktáralul szolgáló és más egyéb nélkülöz-
illetlen helyiségekről.

A < Mag y a r or s z ági tan í t ó khá z á n a kt ezen része a

16) E közleményt a köve:kező sorok kiséretében kaptuk:
. Egy-két éve .csvk, hogy {anügvi lapjainkban ,s az «Eötvös-alap országos tauírői

-egyesület. kebelében felvettétett az eszme -s m ~~tétetett az indítvány: Építsük fel a ma· '
;gyarországi tanuék házát! Az elvetett mllg termőföldbe, jó talajba került. A h rzai tanítéx

, 'örömmel fogadták az eszmét, lelkesedéssel karolják azt fel s agyrijtés, órszágszerte megin-
. 'dult I I eTanírők Riza'> felépítésére, Nagyobb árá nyokat akkor fog ölt~ni, ha rmjd telket

is birunk. Ezt a fő- és székváros nemesen go'ndolkozó hatóságától kérjük" reméljük é; vár-
juk. Erre vonatkozélag a folyamodványt a .mült: napokban 'nyújtottuk' át, kiildöttségileg a.
f5váro.;i tanács tanügyi. osztálya' 'n-:lgyérdemü. vezetőjének, Rézsavölgyi Gyulatauécsnok úrnak.
Hogy még jobban {Il.:~értessü?k s, ~i!ágo~~bb'á tlgyük" mit, •ó~ajtunki, rnit .akarunk, o:i~ s'
-ezélunk : a felyarnodvjínyhoz. melléxletképen, csatoltuk az~lább vázlatbn bemutatott .terv-
orajzot. mel,. szériut a-'Tanítók IU d t felépíteni, beréndezni s azt veietni"·öhajtjuk. ','

21'"



nagyobb szűnidő alatt, a midőn az ifjúság a fővárosból eltávozik, né-
hány héten át arra is föl volna használható, hogy a fővárosba siető
vidéki néptanítóknak és tanároknak olcsó pénzért néhány napra " szálá-
súl szolgáljon .

. A «M agyar o r s z ági tan í t ó khá z á n a ks másik, az előb-
. bitől teljesen elkülönített és külön bejárattal ellátandó részében az .or-
.szágos tanítói egyesületek és a velünk egy fedél ala vonulni kész fő-
városi tanitó-egyesületek számára berendezendő irodai helyiségeken
kívül, kell egy nagyobb, közös tanítói könyvtári helyiségről, egy kisebb-
és nagyobb, körülbelül 300 egyénre számított tanácskozó teremről, egy'
háznagyi, egy házmesteri lakásról, továbbáZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI egy olyan vendéglői helyi •.
.ségeket magába foglaló nagyobb lakosztályról gondoskodnunk, a rnely-
ben a vendeglős az intézetben elhelyezett ifjaknak, megszabott olcsó-
áron, rendes élelmezést adjon és a kartársak által rendezendő összejö-
vetelek és estélyek alkalmával étkezésről ·gondoskodjék.

Ezekben vázoltuk volna annak az épületnek a berendezését, amely-
a «M agyar o r s z ági tan í t ó k Fer e n c z J Ó z s ef- ház a» nevét
viselné.

A magyarországi tanítók ezen házának, úgy a tanító-egyesületek
otthonát képező, valamint a tanuló ifjúság «Eötvös-intézetét- magába.
foglaló részét is egy külön, ezen czélra egybeállítható igazgató-tanács'
gondozhatná; a melynek tagjait részben az «Eötvös-alap orsz. tanítói,

. egyesület» választhatna a saját tagjai és a fővárosi felsőbb iskolák és,
egyetem tanárai közül. Ennek az igazgató-tanácsnak a tagjai lehetné-
nek, ha az illető testületek is úgy kivánnák. az «Orsz. tan. bizottság_o
nak» .• a, «Tanítók árvaházi egyesületének», a, «Polgári isk. tanárok orsz.
egyesületéneks , a «Kisdednevelők orsz. egyesületéneks , valamint a
fővárosban működő egyéb tanító-egyesületeknek a képviselői, ha az.
intézet fentartásahoz évenkint nagyobb, azaz kétszáz forintot is megha-
ladó összeggel járulnának. Hivatalból tagjai volnának ezen igazgató-
tanácsnak a főváros képviselője és a vallas- és közoktatásügyi minisz-·
terium meg bizott ja, a ki az «Eötvös-alap orsz. tanítói-egyesület»
működését alapszabályaink értelmében figyelemmel kisérni tartozik és.
az egyesület vagyonának kezelését ellenőrizni van hivatva

Ezen igazgató-tanacs a «Magyarországi tanítók házát» és a benne'
elhelyezett «Eötvös-intézetet. az «Eötvös-alap orsz. tan. egyesülete»,
által megállapítandó szabályoknak megfelelőleg gondozza és kormá-·
nyozza. A «Magyarországi 'tanítők házának" ez az igazgató-tanácsa
készíti elő és készítteti el az épület tervrajzát és ügyel fel arra" hogy az
«Eötvös-alap orsz, egyesületének- közgyülése által is elfogadott épü-o
letterv szerint : a megkötendő szerződések megtartásaval épüljön {el
Kettős intézetünk. Az igazg'ató-ta~'ácshat-hat évi' időtartanira választja,
me'g a tanító-egyesületek otthonának a háznagyát s az e Eötvös-intézet »

felügyelőjét; ez erősíti meg és .bocsátja el az illető- felügyelő és naz-·
nagy' által javaslatba hozandó intézeti szolgaszemélyzetet és ez'~öti
q1eg',' a tanítók otthonában alkalmazandó vendéglőssel a ' részletes sZFr:,
ződést~ Ugyancsak. az igazgató-tanács készíti elő, a «Magyarországi"ta-
nítók házanaks az «Eötvös-alap orsz, tan: egyesülete» által-hely,b.eQ'ha--



-gyandó évi leöltségvetést éserrnek 'az elnökeutalványozzá ki az «Eötvö'!w
alaps központi pénztárából a. leöltségvetés keretén belül a ssükséges.
kiadásokat.. ,-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Az igazgató-tanács teendöi közé tartózik továbbá az is'", ~ogy'- a
tanító, egyesületek otthonában az egyes irodai helyiségek fölött intéz-i'
kedjék, azokat az illető egyesületek rendelkezésére 'bocsássa' és az
egész otthonban követendő házi rendet" a háznak hatáskörét, ,.a szolga-
-szernéiyzet teendőit megállapítsa, továbbá, hogy az «Eötvös-intézet>
házi szabályait, a felügyelő hatáskörét és az intézeti cselédség teendőire
vonatkozó pontozatokat elkészítse s azoknak a meg tartása fölött őr-
ködjék. - , _ .

A . eMagyarországi tanítók igazgató-tanácsa» hirdeti ki végül az
«Eötvös-intézetben- betöltendő helyekre vonatkozó pályázatokat. és ez
'intézkedik végérvényesen a beérkező folyamodványok ügyében, azaz ez
fogadja be a jelentkező ifjúságot és szükség esetén ez távolítja el az
intézetbe, fölvett ifjak közül azokat, a kiket az intézet felügyelőjének
és az ifjúság köréből választandó ifjúsági bizottságnak. egybehangzó
itélete szerint az «Eötvös-Intézetbens megtartani nem lehet. .

Nem lévén ezúttal az a czélunk, hogya «Magyarországi tanítók,
házának» teljes szervezetét bemutassuk, nem részletezzük itt tovább is
az igazgató-tanács feladatát és annak 'hatáskörét, hanem inkább egy kis:
képet adunk arról, hogy ruilyennek képzeljuk a e M agyar or sz á g'i .
tan í t ó 1 < ; ház á ban», nevezetesen pedig az «Eötvös-intézetbens foly-
tatandó' életet. '

, Reggel, nyáron - öt órakor, télen pedig hat órakor felserkenvén
ifjaink, az öltözködés után lakosztályaikból az olvasó termekbe, vag-}" a
tanítók otthonában levő regg.eliző helyiségbe' vonúlnak, 'félóra m ú lv a

.azonban a lakosztályok nappali helyiségei már rendbe hozatván, kiki,
-saját. lakosztályának dolgozótermében hozzáfoghat a tanuláshoz. az elő-
ikészűléshez. Az intézetból a saját, teendőihez képest kiki akko!' távozik
-el, midőn kötelessége őt elhívja. Az intézetból való eltávozását, kiki
,eg-y, a: saját lakosztályának a számával ellátott czédulán, saját neve :
aláírásával" jelenti, az' intézet' kapusánál oly mődon, hogy esetlég,' han
,épen kívánatosnak véli, még azt is följegyzi; ,hogy hova távozik és hogy
mikor szándékozik az intézetbe visszatérni, hogy az esetben, ha, · isme\.'
.rősei vagy övéi időközben beszélni akarnának, vele, tudják..' hogy hol
keressék fel, vagy. hogy' mikor találják biztosan az otthonban, Az eltá-:
vozási- czédulák. betűrertd~s táblazators helyezeridők el a kapuseszobájá-:
ban, 'Déltájban azok, a~ik az intézettel 'kapcsola:tösvendéglőben. étkez-'
-nek, ai intézeti felügyelőnél bejelentendő rendes .idöben az"iHétő éb&l~
lőben "tartózkodnak, vala<mint' -az esti, étkezés' ideje' alatt,' is; Rendes- 'kö-
rülmények között -az 'cEötvös"int:ézeb 'növendékei a vacsora 'ideje utánA
Iakossrélyaikba vonúlvaidolgoznak, vagy.: azr-olvasóterrrrekben: sz6ra:kdzl.)
nakrtétszésük "saerint ~'IO'0raig, a'me:1y idő után' azonbarr \-csak .a:..,lakJ-<)
,osztál:yok'-seniórai,ná.liiméj;teendő jelentés« rrreített maradhat tenU'ikik"{ a:1'
maga dolgozótermében II [óráig;',:' .

,Aztlni i~jak,!a, kik~ 'a 11Szío\ház'! lcit;ogatása.,i'-vágy (-eg:5f6b']tel-t(!)gAdható
.okok'ífuiau" az" estétcaz- llinté2§etenv lki~ű:Uj-k w J .n ~ á k tölteni"eztUaz; intéiet'



felügyelőjénél tartoznak bejelenteni, a ki az ifjuság gal atyai barátsággall
tartozik bánni és a ki gondoskodik arról" hogy az «Eötvös-intézet>
valóságos kellemes ott ho n a legyen ifjainknak ; ezért rendeztet a,
zenéhez értő ifjak közreműködésével időszakonként felolvasásokkal és.
szavalásokkal .kapcsolatos 'zene- és esetleg tánczestélyeket a tanítók
otthonának nagy tanácstermében, a melyre az igazgató-tanács tagjain
k ívűl meghívhatja az ifjuság a felügyelővel közösen megállapítandó.
számban az ifjuság rokonait és tanárait, az intézet jóakaró pártfogóit -
és azok családjának tagjait. Gondoskodnia kell az intézet felügyelőjének. '
még arról is, hogy az intézet könyvtára és olvasó termei olyan művek-
kel, lapokkal és közlönyökkel legyenek ellátva, a melyek az ifjuságnak.
nemcsak tanulságos, hanem esetleg élvezetes olvasmányúl is szolgálhat-
nak. Meg lehet engedni" hogy az ifjuság az olvasó termekben vagy-
saját lakosztályában a saját maguk által beszerzendő sakk ,vagy ostáb:"-
lakon szórakozzék ; de a kártyázásnak semminemű fajtája nem tűrendő-
meg az intézetben; a miért is minden egyes, az intézetbe belépő ifjúnak
nemcsak arra nézve kell a becsületszavát venni, hogy az intézeti ház-
szabályokat megtartja. hanem, hogy az intézetben kártyajátékot még:
titkon sem űz,

, Egyébként az ifjak mindegyike résztvehet és kívánatos is) hogy
részt vegyen, az egyes tudományágak szerint megalakítandó önképző-
körökben, a melyeket az ifjúság ídősbjei szerveznek és a melyeknek ,
tisztelet beli elnökéűl az egyes önképző- körök az illető és az, intézet
iránt' is érdeklődő tudósokat fel is kérhetik; de erre nézve minden egyes.
esetben az igazgató. tanács előleges beleegyezése is kikérendő.

Az intezetben a jó rend és jó erkölcsök fentartására első sorban! ,
az intézet felügyelője, másodsorban az egyes lakosztályok felügyeletével.
megbízandó itjak tartoznak vigyázni.

Ha az intézetbe esetleg még olyan ifjakat is felvenne az igazgató,
tanács, a kik még a r6-ik életévet be nem töltötték és még csak a.
középtanodákat látogatják, úgy ezeket a felügyelőnek külön lakosztá.
lyokba kell elhelyeznie és reájok nézve szorosabban meghatározott házi-
rendet is kell készítenie. (Megjegyezzük, hogy az Eötvös-intézetbe aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ~

életévet még be nem töltött tanulók felvételét nem tartjuk megenged-
hetőnek.) , ,

,Az Eötvös-intézetben orvosi felügyeletre is' szükség levén, az
«igaagatö-tanacsnak» intézeti 'orvosról is kell gondoskodnia, ,a ki az.
ifjak testi jólétére ügyeljen, a kisebb bajokban őket gyógyítsa .é s őrköd-
jék a felett, hogy az intézetbe ne vétessenek fel ragályos vagy undo-
rító betegségben szenvedő .egyének. '

Az «Eötvös-intézet» felügyelőjének időszakonként írásbeli jelentést i

kell az igazgató. tanács .elé terjesztenie az ifjuság, -állapotáról, testi és. I

szellemi életéről, mihez képest ifjaink félévenként bei tartoznak előtte
indexeiknek, jJletőleg bizonyítványaiknak az, illetékes iskolai hatóság-
által hitelesitett másolatát rnutatni; mert azcEötvös-intézetb,en~ (csa\<:' ,
a szorgalmas tanuló és jó erkölcsű ifjaknak lehet helyük. " '" ,,;.'.,

,A fentebbiekben vázoltuk, milyennek kell lenni. a" magyat.or~9-,~gb
T a I I í t.ő kHá z á n~~k ;' s hogy üyen legyen,' a .hazai tanltőságtál ;:Jp.g~ "



első.·sorban. Ha mindegyikünk megteszi kötelességét, ha kiki beküldi a
maga fillérjét a cT ani t ó kHá za> felépítéséhez szükséges tőke gyara;-
pítására, ha másokat is hasonló cselekedetre buzdítunk s minden magyar
néptanító felhasználja összeköttetéseit, befolyását arra, hogy á «Ta,nZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ -

t Ó kHá z a» ügyének a művelt társadalmat is megnyerje, adományokat
s alapítókat gyűjt: Magyarország ezeréves fennállásának jubileumát
azzal ünnepeljük meg, hogy maradandó emléket állítunk, mely a magyar
néptanítók dicsőségét fogja hirdetni évszázadokon keresztűl. Rajta tehát,
szeretett pályatársaink, édes testvéreink, lássunk serényen a nagy mun-
kához, s ne nyugodjunk, mig czélhoz nem jutottunk. Isten áldása legye a
szent törekvésünkön és óhajtott siker koronázza azrt 1

Budapest, 1893. márczius 13.

Az «Eötvös-alap orsz. tanítói egyesület» nevében:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La kits Ven d e l ,

titkár.

P ite r fy Sá n d o r ,

elnök.

1 S M E R T E T É SEK.KJIHGFEDCBA

R o m á n ia k ö z o k t a t á s a . .

A n'agy nemzetek előljárnak, irányt mutatnak a művelődésben, a
kisebb nemzetek nyomukban haladva erejök és viszonyaik kedvező vagy
kedvezőtlen volta szerint többé-kevésbbé közelről követik őket. Mai
napsaz életkérdés minden népre és államra nézve e hosszu sorban a
lehető előlvaló helyet eltoglalni, az elmaradottak - tudvalevőleg - az
előrehaladottabbak nagy számláit kénytelenek kielégíteni, azaz ezekkel
szemben a mások boldogulására szolgáló eszköz siralmas szerepére van-
nak kárhoztatva. A nagy ne~zetek a művelődésben vezérekűl, a kiseb-
bek mértékül szol gálnak. Ez utóbbiak műveltségi állapota a mienkkel
összehasonlítva mutatja, hogy rnennyire vagyunk művelődés tekinteté-
hen a vezérnemzetek nyomában. - _ '

Okos ga~9agazdálkodásában az irányt és okulást a nagy minta-
gazdaságoknál kere.ii, de haladásának mértékét az övéhez hasonló, vagy
meg kisebb gazdaságokban, jól tudván, hogya keresett mérték mellett
nem egyszer megszfvelésre nagyon érdemes tanulságot is talál. Nincs'
olyan ember, nép va~y állam,a melytől egy vagy más tekintetben va-
lamit 'ne tanuihatnánk. Némelykor azt tanúljuk, hogy jobban törjünk
előre, mert , a kit messze magunk mögött képzeltünk, szorosan a sar-
kunkban .van; máskor, meg a törekvéseinkkel elért eredménynyel meg-.
elégedetteknek lenni tanulunk, a mi önérzetűnket növeli s új erőkifej-
tésre ösztönöz. Ez okból szükséges nemcsak a nagy' nemzetek kultűr-
mozgalmait . figyelemmel kisérni, hanem az apróbb népek, különÖ.,
sen közvetlen szornszédaink törekvéseit szám,batartanunk.· Ezzel eg'y
nagy mulasztást fogunk idehaza pótoln~ s egy~t~a.l ,felrár.1ni a népokta-
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tás iránti közönyéből a nagy közönséget, mely a :kelet szornszédos né-
peit végtelen elmaradottaknak képzel vén s tetszelegvén magának a vi-
lágitő torony szerepében kelet felé, a maga jószántából vajmi keveset· '
tesz és áldoz a népoktatásért, hanem mindent a kormányra bíz és hárít.

Keleti szomszédaink között kétségkívül Románia az, mely leg-
inkább felhívja figyelmünket s legjobban megérdemli érdeklődésünket
nemcsak azért, mert legjelentékenyebb azok között és mert rövid idő
alatt bámulatos politikai fejlődést ért el, hanem főleg azért; mert leg-
komolyabban törekszik művelődésre s ebbeli törekvéseinek rövid idő :
alatt nagyon szép eredményeit mutathatja fel. Azon ország, mely I JI 2-
től 182 r-ig szákmányúl volt oda dobva a mindent kiszivattyuzó és el-
görögösítő fanariótáknak; melynek r8r8-ban nyílt meg első iskolája.
melyben a nép nyelvén tanítottak ;mely r Szo-ben török fennhatóság
és orosz protectorátus alatt állott; mely 1856-ban csak azért szabadult
meg. az orosz protectorátustól, hogy a többi nagyhatalmaké alá ke-
rűljön; mely r859-ben kezdett csak - akkor is még mindig török
fennhatóság alatt - magával némileg rendelkézni; mely csak 1878.ban,
lett teljesen szabad és önálló; - és mégis, daczára ezen kedvezőtlen
körülményeknek s a velök járó elvadult állapotoknak már 1863-ban
eltörülte a h a l á l bü nZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e t é s t és testi fenyítést és r864-bena
nép oktatást nemcsak á 1 tal á nos a n köt ele z ő v é, hanem egyuttalhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z 'n g ye n e s s é ist e t te: méltán megérdemli, hogy közoktatásival min-
den, ily dolgok iránt érzékkel bíró ember is foglalkozzék. Ezt szándé-
kozom én . is tenni, különös tekintettel a tanítóképzésre és népokta-
tásra egy pár számban a c Magyar Tanítóképző •. hasábjain, a mennyi-
ben ezt a kezeim között lévő, nem könnyen szerzett adatok tennem
engedik.

1 .

.
Valamint az egyesek művelődése, úgy a népeké és államoké is

szorosan összefügg történetünkkel. A műveltség a nyugalmat és jólétet
keresi fel, a fegyverzajt mcssze elkerüli. Régi közmondás: hogya fegy-
verek között hallgatnak a múzsák. Nem ok nélkűl maradtak el keleti
és déli szomszédaink sem, közöttük Románia is, a művelődésb en. E né-
pek az Ázsiából Eur6pába törő hódító és vándornépek útjába esvén,
minden :kulturájok és jólétük, mondhatni csirájában elgázoltaték; azon-
kívűl folytonos élet-halál harczot kellett vívniok hatalrn asabb szom-
szédjaikkal, kik leigázásukra törekedtek. Románia, mely hatalmas szorn-
szédaival, különösen a lengyellel és törökkel folytonos önvédelmi har-
czot 'vivott, szerencs#lenségére még két vajdaságra is volt oszolva, a
rnoldvai- és oláhországira,· melyek gyakran nemcsak nem segítették
egymást, hanem még egymás ellen is küzdöttek. Oly gyakoriak voltak
ai ellenség pusztításai, hogy a sokat szenvedett nép erődített helyeken
kivül nem. is épített már magának rendes lakóházat a föld fölött, hanem'
földalatti putrikban lakott, Minek is I? Az ellenség. vagy valamely bei'
beütő ~atárcsorda ugy is legközelebb elhamvasztotta volna .azokat .

. ..·A hosszas erőfeszitésnek kimerülés lett a vége: Ear : e'lőre látti·



Nagy István, Moldva vajdaja. ki daczára szamos és fényes győzelmei-
.mek a lengyelek, tatárok és törökök fölött I504-ben halálos ágyán
utódának azt tanácsolta, hogy a törökkel,: a legerősebb és legmegbiz-
thatóbbal az ország ellensézei közül, egyességre lépni igyekezzék. Ez
nemsokára azután meg is történt mindkét országban, még pedig igen
.kedvező feltételek mellett. A töröknek akkor még hatalmas védőszárnyai
alatt most már kiheverhette volna a két kis ország a hosszas és ne-
héz harczokat, gyarapodhatott és művelődhetett volna, ha nincs a
nagyoknak,,' a bojároknak. fékezhetetlenségeés uralomvágya. Ezektől
késztetve a bojárok meggyujtották a' belháboruk szövétnekét ; napi-.
rendre" kerültek a lázadások az uralkodó vajda ellen, ,a győztes pártnak
vérengzése, a legyőzöttnek panaszkodása és segélykérése .Konstanti-
nápolyban és hogy a kértek et megnyerhesse, a nagyobbnál-nagyobb
igéretek az ország szabadsága és a szegény nép rovására. A török
megtanulta az egymásra liczitáló pártok révén. saját igéreteit meg nem
tartani és a bojárságot, a mint meg is érdemlé, semmibe sem venni,
megvetni. A török végre nem is belföldit, hanem a konstantinápolyi
görög negyedből, az ugy nevezett «fanar s -ből, küldött a két kis or-
szágnak vajdákat, természetesen olyanokat, kik a nyugtalan bojároknál
is több adót igértek és adtak. Elkezdődött az ugynevezett fanarióta-
korszak, mely 17 r z-töl 1821 -ig tartott, és kimondhatatlan nyomort
hozott a két országra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fanarióta vajdák nemcsak a megigért nagy
hadisarczot igyekeztek kiteremteni, hitnem félretenni IS valamit rosz
napokra, sőt a magukkal hozott s különféle hivatalok és állások be-
töltésére szánt nagy számu görögséget is gazdaggá és hatalmassá tenni.
Az anyagi romlásnál is nagyobb volt az erkölcsi és nemzeti romlás, a
-mit a fanarióták a romanokra hoztak. Görög nyelv lett a hivatalok és
társaság nyelve; a görög szokások, görög viselet az uralkodó; a bo-
járság kevesek kivételével elgörögösödött mind nyelvében, mind vise-
Ietében, mind szokásaiban; a román nép, me1y ezt nem tette, nem
tehette, idegen, megvetett. kihasználásra való pária lett saját hazájában.

Voltak a fanariőták között olyanok is, kik érdekeiket azonosítot-
ták az ország érdekeivel s a legőszintébben törekedtek boldog ítani a
népet, országot, mely kormányzásuk alá adatott; emeltek ezek iskolá-
kat is, de legtöbbnyire csak görögöket. Ezen különben nincs mit I csu-
dálkozni. Ki gondolt akkor arra,' hogy c a parasztnak is kellene iskola ?,.
Es ki arra, hogy 'legkönnyebben' lehet, tanulni és művelődni anyanyel-
ve~,? Latinul tanult még akkor az egész világ ésa tanult világ azt
tartotta, hogy a paraszt kezébe ásó, kapa, de nem könyv való. Kü-
lőnben. is ezen korszakban a román nyelv a szó szoros értelmében a
parasztság nyelve volt. Valamirevaló ember, vagy a ki magát ilyennek
tartotta, szégyelt románul beszélni. Csak kevés bojár használta a rornárr-:
nyelvet még családja. körében is;' olyan pedig, a ki' arra gyermekeit
tanította volna, alig egy-kettő. Az egész nemzeti életet a közelgő ha-:
lálnak zsibbadtsága fogta el' és a fanariórák megérettnek ta,láltái< a

" románságot arra, hogy .a. pánhellenizmus zsákmánya.' legyen. Ypsilanti
Oláhországban tűztek! a tÖtÖ,kök ellen a göröl{i szabadság' ~szl~já~",
.szentül 'meg lévén győződve az ott uralkodo' 'állilpotöbal~P9án"'artólr _
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hogya románok vért és vagyont Jognak áldozni, hogy a görögökkelí .
együtt felszabadulván a török alól, görögökké lehessenek. De épen ezen,
rettenetes nemzeti elesés szülte a visszahatást. Ily állapotok a vaknak
is ,meg kellett hogy nyissák szemeit; a remzet jobbjai pedig már régen
felszólaltak és irtak az elgörögösödés ellen s adtak kifejezést elkesere-
désüknek és szégyenüknek a nemzeti sülyedés felett. Ezen visszahatásnak
lehet köszönni, hogy 1818-ban az Erdélyből Oláhországba kivándorlott
LázárhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG yö r g y Balaceanulu bojár közbenjárására megnyithatta Bukarest-
ben a Szt.-Száva kolostor romjai között kis éri et kép e n az első-
romántannyelvü iskolát, melyben , papságra készített elő és a gyakorlati
földmérést tanította, - s ugyancsak annak, hogy 1821-ben az Ypsi-
lanti-féle zászlóbontásra a románok Vladimirescu Tudor vezetése alatt
fegyvert fogtak ugyan, de nem a törökök, hanem a görögök ellen ..
Vladimirescu Tudort a görögök tőrbe csalták és megölték. Halálávar
hivei elszéledtek ugyan, de annál nagyobb lett a görögök elleni gyű--
lölet. A nemzeti ujjáébredés többé nem volt feltartóztatható s a görö-
gök mindenkorra elestek törekvésök czéljától.

E rövid történeti vázlatból az tünik ki, hogy 18 18 ig, a Lázár-
György- féle iskola megnyiltáig, Romániában részint a folytonos hábo-·
ruk és belvillongások, részint az ezeket követett elgörögösödés miatt,
a közoktatás terén komolyabb lépés nem tétetett. Az egész közoktatás-
ezen hosszú idő alatt egy pár zárdai iskolára szorítkozott, melyekben
énekelni, imádkozni s szent könyveket olvasni tanítottak, azaz papságra
készítettek elő. továbbá a bojárok által gyermekeik számára fenntartott..
többnyire idegennyelvű, magámskolákra és végre a jobbérzésű fanarió-
ták által felállított görögtannyelvű iskolákra, melyek idegennyelvűségök.
miatt keveset használhattak a közművelődésnek.

A 18. században a következő iskolákróltalálunk említést:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 , A bukaresti akadémia, mely állítólag még Sierbanu Contacuzen.

által 168o-1688·ban alapíttatott s Maurocordát Constantiri fanarióta.
által görög iskolává alakíttatott át;

2. A Ghica Gergely által alapított jási-i iskolák. melyek ezen.
vajdának .második uralkodása alatt kiadott iskolai, szervezetben már.
akadémiának neveztetnek;

3. A bukaresti és jási-i szemináriurnok ;
4.A romani-í, husi-i, botosianii, g alaczi, focsiáni-i, berládi-i.,

chásineu-i, és krajovai városi iskolák .
. 5. A zárdai és magániskolák.
Azonban ezen kevés iskola is inkább a görög nyelv és szellem,

mint nemzeti és népművelődés terjesztője volt; a román nyelv bennök
nagyon alárendelt szerepet játszott" ha a zárdai iskolákon kivül .egy-
általán ját'szott., .

A jelen század elején mind sűrübbek lesznek az orosz-török há-
boruk, melyeknek egyik szinte re mindig a fejedelemségek voltak. E:-
héboruk nemcsak akadályozzák i l fejedelemségeket a művelődésben,
hanem tömérdek áldozatot is. kivánnak tőlük, vérben és vagyonban. ,
1829-ben az adrinapolyi békében a fejedelemségek oroszvédhökség:! \
alá ,~~~f.ilnek. Az orosz védnökség alatt megszün~ek ugy~n a török-
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iszonyatosságok sembertelen zsarolások, ,de másrészt a fejedelemségek -',
belfejlődése oktrojált szervezeti szabályzat, által az ország és nép saját-
ságainak meg nem felelő irányba tereltetik. Daczára ennek, mert a
fejedelmeknek, kiket a török üres pénztára megtölthetése végett lépten-
nyomon, mint a ruhát, változtat ni szokott volt: az oroszok által, kierő-
szakolt megerősítése először 7 évre" azután élethossziglan, .valamint
az 'oroszok által a fejedelemségekre oktrejalt s ezért, de meg teljesen
iedegen szelleme miatt is gyűlölt, ugynevezett «szervezeti szabályzat»-
annyi hányattatás és önkény után némi stabilitást, .álland6ságot, léte-:
sítettek s az utóbbi által valamelyes fejlődési irány állapíttatott megg "
nemsokára a haladás a közrnűvelődésben nyilvánvaló lett. A némile : .
consolidalt állapotokhoz 'hozzájárult még a franczia forradalom által
telkeltett s keletre, a török által annyi időn át elnyomva tar-
tott népekhez is' e'jutott nemuti ébredés, ennek következtében
a román irodalom gyors fejlődése, a nemzeti. nyelvnek az .azt
megillető jogokba való visszahelyezése 5 ' nagymértékben azon
körülmény, hogy a balásfalvi görög-katholikus iskolák nevelte férfiak
ezen haladáshoz a szükséges vezető. és munkáló erőket készen szoJgál-
tattak. 1828 ban már rendszeres iskolákat találunk Bukarestben Poia->
náriu Péter igazgatása alatt. Ghica Sándor fejedelemsége alatt minden
kerületi középpontban, később minden községben is találunk iskolát . .:
Ezekhez hasonló, habár tétovázó törekvéseket találunk. ez időtájt Mold-
'vában is Sturdza Mihály fejedelemsége alatt.

, A népoktatást erélyesen szervező Ghica Sándor fejedelemnek
török-orosz közmegegyezéssel történt letétele után Bibeseu György,
1842-ben megválasztott új fejedelem, jelentékenyen felemelvén a tanítás
díját, azt a vagyonosabb osztályra igyekezett korlátozni, mit úgylátszik
titkos kéz nyomása alatt nemsokára Sturdza . fejedelem is követett ; ,
ezen retrograd irány azonban fel nem tartóztathatta többé az új eszmék
terjedését és az azok által Romániában is .előldézett 48-ki mozgalmakat.

Leveretvén a török és orosz hadak által a fejedelemségekben is«
a forradalom, az alaptörvények felfüggesztettek s Moldvában Ghica
Gergely, Oláhországban Stirbeiu Bárbu neveztettek ki .a két, nagyhata-
lom megegyezésévei fejedelmeknek. Ghica Gergely azonban, rnint a
fejedelemségek történetének tanúsága szerint családjának ·legtöbb tagja"
bőven pótolta a felfüggesztett alaptörvényeket. O igazi barátja volt a
népnek és közoktatásnak. Hazafiakkal vette magát körül, .buzdította és
pártolta az irodalmat, szervezte a népoktatást sennek, lehető legjobb,
irány.ba fejleszthetése czéljából .Bécsből magához hivatá az erdélyi!.
származásu Láurián ,Treboniut és , az iskolák főfelügyelőjévé tette meg.
nemsokára pedig a külföldi iskolák tanúlrnányozása végett Franczia-;«.
Angol-, Német- és .Olaszorszagban utaztatta.

1853' ban ujból kitört az orosz török háború .. A fejedelemségek"
elöbbuz orosz, aztán az osztrák hadak által íoglaltattak el. A nagy-
hatalmak közbenjárásának a két, hadviselő fél között a, krimi hadjárat :
lett a ;vt!ge. s ennek apárisibéke, mely a fejedelemségeket a ,nagy'
hatalmak védnöksége alá helyezte s kül- mint ,belviszonyaikat új alap- ,
törvények, illetőleg nagyhatalmi megállapodásqk szerint rendezte.. Ezen.
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,események nem mozdították ugyan .elő a közoktatás ügyét a fejede-
lernségekben. de teremtettek' végre oly állapotot, mely : hazafiak által
eszélyesen felhasználtatván, a.sokat hányatott és szenvedett országok

jólétét és felvirágzását volt végre meghozandó. A párisi megállapodá-
sok a két fejedelemséget égy, a közös és külügyeket intéző delegatió-
féle középponti 'bizottsággal c Dunai fejedelemségek»ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc z ím e alatt egye-
sitették ugyan, de külön törvényhozásokkal és külön uralkodók alatt;
azonban a románok, kik csakis a teljes egyesülésben láthatták jövőjü-
ket némileg 'biztosÍtva, a teljes egyesülést úgy vitték ki, hogyapárisi

-szerződés 'értelmében lemondott s székeiket új választás alá bocsátott
fejedelmek helyébe Moldva 1859. január 5-én egyhangulag Cuza János

.Sándort s Oláhország ugyanez 'év és ho 24-én ugyancsak egyhangulag .
szintén őt választotta meg fejedelemnek. A nagyhatalmak némi habo-
zás után megerősítették' a megválasztottat ' fejedelmet, de a két rész
miniszteriumai s törvényhozó testületei különválva maradtak és a két
fejedelemség,meJynek a diplomatiában már csak egy elnevezése volt;
látszólag csak a középponti-bizottság által tartatott össze; 1862, évi
január 24-én azonban a két törvényhozó testület is egyesült Bukarest-
ben, a két miniszterium egygyé s a középponti bizottság államtanácscsá
.alakult s így a románok régi hő őhajukat, hogya két kis ország
-egyesüljön, végre-valahára teljesülve látták.

A « R o m a n ía » elnevezés alatt egyesült országban lázas tevékeny.
-séggel fogtak a munkához, s az 1864-ki feloszlatás után új alapon vá-
lasztott s két részből, képviselők- házából és országtanácsból álló tör-
vényhozás először is a választási törvényt állapította meg, azután a
régi szervezeti szabályzat szerint fennálló szolgálmányait szüntette 'meg
a néhai jobbágyoknak s tette őket a művelésök alatt lévő föld tulaj-

-donosaivá, végre polgári büntető-, kereskedelmi- és közoktátási törvé-
nyeket hozott. A büntető törvényt jellemzi a testi fenyítés és halál-
büntetés eltörlése, a közoktatásit az általánosan kötelezőség és az

-oktatás ingyenessége.
Cuza fejedelem 1866. február 23·án lemondásra kényszeríttetvén,

a nép ápril zo-án Hohenzollern Károlyt választá - fejedelemnek, mely
választást a törvényhozó testület május 13-án kihírdetvén, az új ural-
kodó május zz-én-Bukarestbe bevonúlt. 'Rövid idő alatt új s lehető

-szabadelvü alkotmány dolgoztatott ki, s ezzel összhangzásban lévő vá-
lasztási törvény, .melyeket a: fejedelem szentesített s a nagyhatalmak
később elismertek. Az új 'fejedelem bölcs vezetése. alatt oly szépen
fejlődött a kis állam minden irányban, hogy a nagy megpröbáltatásonv
a legközelebb .lefolyt orosz-török háborúban, mind 'politikai erélyével,
mind rkis hadseregének szervezettségével és vitézségével megtepően' és'
általános elismerésre állotta ki a próbát. E háború 'után tudvalevőleg'
király.s'á'ggá alakult> Románia.

Ez Románia közelmúlt jának s vele kapcsolatos közoktatásügyérrékv
rövid története,' melyet rrőviden 'vázolni azért tartottarts 'szük'ségesnek,:>: .
.hogyJ·a legközelebb. közlendő, Románia közoktatásának jelen állapotára' ,

-vonatkozör adarokas -annál' jobban ~-megérth:éssük s főlég,;az"e térenilelérti ~
, ere-dll1é:nyt· l,.keltőleg· ,megítélhessü\{ és- méltárryolbassuki- .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT r -z' tF Gábilr:= .

(Foly tat juk. )
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L a p s z e m le .

A fe le k e z e t i t a n á r o k n y u g d í j in t é z e t e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAzon' alkalornbö l..
hogy a felekezeti tanárok országos myugdijintéaete ügyében 'a kultusz-
miníszteriumban . tanácskozmányt tartottak, a napilapok többé-kevésbbé-
behatóan loglalkoztak a felekezeti tanárok nyugdíjügyével s -kivétel
nélkül jóakaratú támogatásukban részesítették azt. A nyilvánított véle-
mények közül különösen kettő érdemel emlitést s bír a felekezeti ta-
nítóképző tanárokra nézve fontossággal. Első sorban említjük ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Bu d a p e s t i

H zr la p » f.é. márczius S-iki szamából. «A fe 1eke zet ita n í t ó kép z ö-

tan áro k n y u g d i ja» czímű czikket,' amely egyesületünknek e z

ügybenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa miniszteriumhoz felterjesztett folyamodványát ismertetvén, a
következőket mondja:

«A felekezeti tanítóképző intézeti tanárok nyugdíja ügyében, a tanító-
képző tanárok egyesülete emlékiratot nyujtott be Csáky Albin gr. kul-
tuszminiszterhez, Ez' em 1é k i r at bó 1 kit ű ni k, h o gy a fel e k e-
zet ita n í t ő kép z ő tan áro k jel eni e g-i n y u g-d i j-v i s z o n y a i

· igen rosszul á ll a n a k -é s nagy s z ü k s é gü k van arra,
. hog y 8 ket a kor mán y , é s k ülö n ö s f ! n a fel eke z éti -h 'a-
t ó s ágo k t á m o g a s 5 á k s é r d e kü k ben áld o z a t o' k at h o z-
za nak. A római és görög katolikusoknal több oly képzőintézet van,
a melyeknek tanárai számára sem a törvény, sem az illető felekezeti
hatóság semmiféle nyugdijat nem biztosíevs igya-jelenlegi körülmények
között igen szomoru jövőnek néznek elébe. A protestáns tanítóképző
tanárok ügye már valamivel jobban áll, 'de ezek között is vannak olya-
nok, a kiknek számára az illető felekezeti hatóság munkaképtelenség ese-
tén maximumképpen 200 frt nyugdijat biztosít. A fel eke zet i tan í t 6-

. kép z ő tan áro k n y u g d i ja sem mivel sem -l{ e v é s b b é s ü r-'
g ő s, m i I I t a kőzépiskolaiaké ; a zé r t jó _vo ln a , ka a ko r m á n y e ké tf( le '

z 'n té z'e tta n á r a in a k n yu g d ijü g yé t e g yü tt r e n d e zn é , vágy legalább is akkor;
mikor az ánkét a felekezeti középiskolai tanárok nyugdijának rendezése
ügyében összeül, a közoktatási kormány konkrét formában nyilatkoznék,
miként és mikor akarja a felekezeti tanítóképző tanároknyugdiját meg-

- oldani.»
A másik figyelemre méltő czikk ..az E g ye té r fé s április 9-iki· számá-

ban az ánkétrólszóló tudósítás' kapcsán jelent meg. A'. közlemény is-
mertetvén az ügy historjcumát, 'örömmel, üdvözli gr. Csáky Albin
vallás-és közoktatási minisztert a kezdeményezésértés teljes bizodalmát
fejezi ki iránta, hogy, gy;őzelemre .fogja vezetni ,a z ' ügyet. 'Figyelmeztet
arra, h o g y e i t t nem annyirá felekezeti, mint országos érdekról van sző s-
Ebből a szempontból kevesli! az ,államnak .hozzájárulásá:t~_(PQ,000 írt) és-
sokaljava-felekezetekre- róit' terhet (a ftörz,sm.zetések'so.!o..,a). ,'N.ézetét',az-

.jigyfőlfa Növetkézőkb.enj,.foglal~,~"össze-:I -



cÁltalános a vélemény az érdekelt autonóm felekezetek körében,
hogy ily magas összeg be fizetésére tanintézeteik igen nagy része
képtelen s ennélfogva azokra nézve az országos intézetbe való belépés
is felettébb meg van nehezitve, sőt tal á n ném el ye k ren é zve

..ép eni eh e tet 1enn é v á 1i k , a mennyiben fen tartó testületeik vagy
képtelenek, vagy nem hajlandók ujabb terhek elvállalasára. >

c Valóban csak sajnálnunk lehet, hogy Magyarország ujabb alkot-
mányos életének egy negyedszázada után sincs olyan helyzetben, hogy

· egy ily nagyfontosságú és széleskörű ágát tan ügyünknek hatvanezer
forintnál nagyobb összeggel támogatni képes legyen, holott az állami
és az ennek alapjául szolgáló nemzeti egység létesítésének nagy és
nehéz feladata követeln é azt, hogy az állam a nemzet vezérlő elemének.
a nemzet értelmiségének, a rnely a középiskolákból kerül ki, kiképzé-

· sére, irányzására lehető befolyást igyekeznék gyakorolni, már az által
is, hogy ezen tanintézeteket, melyek rendelkezése alatt nem álianak,

.~már azon az úton is érdekkörébe igyekszik bevonni, hogy ellátásukról
, bizonyos tekintetben gondoskodik és igy alkalmat talál : arra, hogy a
magyar állameszmének némely olyan intézetekbe is utat nyisson, a
melyekbe azok egyátalán nem vagy csak nagyon kis mértékbe 3 hatol-

· hattak be. Nagyon természetes, hogy ha. terhekhez kötjük a beléphetést,
akkor belépésre nem is kényszeríthetjük az érdekelteket.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

«Pedig, politikai tekintetekből is mennyire szükséges volna, nem
csupán a tanügy általános emelése szempontjából, a k ö t ele z ő bel é-
p é s , mutatja az is, hogy a szászok és oláhok már előzetesen kij elen-
tették, miszerint ilyen intézetbe belépni nem hajlandők.s

EGYESÜLETI ÉLET.

, -{1hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATa n ító ké p ző - In té ze t i T a n á r o k O r s zá g o s .h .g ye sÜ le té n e k

. vá la s ztm .á 1 tya f é vi m á ju s h ó I5 -é n d . u . fé l h a t ó r a ko r a z

_An d r á s s y-ú t i á l l . ta n í tó n ő ké p ző - in té ze t h e lyis é g é b e n ü lé s t ta r t .

" Az ü lé s tá r g ya i . ' (

I . A lé le kta n i o kta td s .

2 . Az e g ye sü le tr é s zvé td e a z

B u q a p e s te n , I8 9 J . ,m á ju s I :

e zr e d é ve s ü n n e p e n .

Az e ln ö ks é g .

~I e g h í v Ó.

. • J ~ . J:
~-, : _. cHabár ·eg~·esületüllk 'vál~sztmány~, fogl;lkozott azon örvendetes
j.jelenséggel.. hogy a tanítoegyesületek mind , nagyobb mértékben érdek-
i lődnek a tanítóképző tanárok: egyesülete _ iránt, mindazaltal érdemesnek

Egyesületün~ és a tanttóegyesületek .
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,ttartj~k e helyen, egyesületi rovatunk élén, 'külön is foglalkozni e tény-
nyel.

Egyesületünkbe ez ideigZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 4 tanító egyesület és testület lépett be
tagúl, közöttük oly tekintélyesek is, mint a márarnaros-, brasső-, maros-

. ~torda-, hunyadmegyei és aradvidéki egyesületek, sőt' a fővárosnak két
-tekintélyes tanítótestülete. a Budapesti Tanítók Testülete és a Népne-
'velök Budapesti Egyesülete is tagjai ma' már egyesüktünknek. Mint
különös en figyelemre méltó eseményt említjük még meg, hogy a
.eMáramarosmegyei Általános Tanítőegyesület» középponti választmánya
.a márczius r r -é n tartott ülésén kijelentette, hogy e m i n da 7. on
ese tek ben. ami d ő naT a n Í t ó kép z ő-I n t é zet iTa n áro k

~O r s z ágo s Egyes üle t e á 1tal a már a mar o sit a n Í t ó egy e-
:5 üle tan é p nevel é s - okt at á s ügy é tér int ő do 1g ok ban
v éle m ény e z é s r e fel h í vat i k, eme g t isz tel ő fel h í v á s-

. 'nak mindenkor szíves készséggel tesz eleget».
Örömmel üdvözöljük 'körünkben e tanítótestületeket, a melyek

lbelépésük által kifejezték jóindulattikat, rokonszenvüket és támogatásu-
,kat egyesületünk iránt s a maguk részéről eleget tettek azon elvnek, hogy
valamint a népoktatás többi ágában, úgy a tanítóképzés fejlesztése ér-

-dekében elkerülhetetlenül szükséges a tanítók s tanárok együttrnűkö-
-dése. Reméljük is, hogy a belépett egyesületek csupán tagdíjuknak
lefizetése által nem vélik leróni' tagsági kötelezettségeiket, hanem, mint
a máramarosmegyei derék tanítótestület elhatározta. eleget fognak

'tenni az elnökség megkereséseinek, és munkájuk által hozzá fognak já-
-rulni a tanítóképzésnek és az ezzel kapcsolatos ügyek minden oldalú
-megvitatásához és magas fokú fejlesztéséhez.
, Nem egészen alaptalan az a vád, hogyatanítóság n"'l.g-yobb része
.kevéssé érdeklődik a tanítóképzés iránt, testületeik, szakközlöoyeik csak
elvét ve tárgyalják annak ügyeit s csak itt-ott nyilvánul a törekvés a

-tanítóképzést magasabb színvonalra emelni. Egyetemlegesebb sikert
'pedig csak akkor érhetünk el, ha az összes' tanítóság síkra kel a ta-
nítóképzés fejlesztése 'érdekében s egyesületünk szavának akkor lesz
minden irányban nagy befolyása. eredménye, ha a tanítóságnak jelen-

-tékeny része támogatja azt. Az ügynek érdeke, hogyatanítóegyesü -
. .Ietek megértve és kővetve a már hozzánk szegődött kis csapat példáját,

tömegesen lépjenek be .egyesületünkbe s megvalósltsák azt aczélt,
-hogy tanítóképző tanárok es tanítók együttesen s egyakarattal tanács-
koznak és határoznak a tanítóképzésnek közösen érdeklő, fontosabb

rügyein.
Viszont a tanítóképző tanároknak hivatásukból folyó egyik köte-

lessége buzgón támogatni a tanítókat egyesületi életükben; ha nem is
~'visznek vezérszerepet, de vegyenek részt a tanítók ülésein. tanácskozá-
. saín, tartsanak 'előadásokat, felolvasásokat ; legyenek a tanítóegyesüle-
teknek buzgó' munkásai. Az Ó· 'munkáfkodásukserkentöleg 'fog' hatni,
másokra is a tanítói körben .. Csak a kölcsöriös-tamogatás, .. egyetértés

. fogja az' egyesületekműködését sikeressé tenni, I I mi+pedíg nélkülöz-
'?hetetlen feltétele anépiskola biztos fejlődésének ! .... l ".1

. '. ' "

f : •

. . . ,~.~. . ;
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·"Felhiv.ás aKJIHGFEDCBAt a n á r i t e s t ü le t e k h e z és tanítő-egyesületekhez;

A tanítóképzés terén ujabb időben felmerült ügyek közűl a leg-
fontosabbak közé tartozik az internátusok és externátusok kérdése, a

-melyeknek _nagyjelentősége van az ifjúság nevelése. a tanítóképzők sike-
res működése, fejlődése s kulturális és politikai hívatása szempontjából.

Számos kérdés merül. fel, a mely ez ügygyel kapcsolatban döntésre
vár. Pl. feltétlenül szükséges-e képzőinket internátusokkal egybekötni r-
Mily szervezetet adjunk, az internátusoknak és externatusoknak? Mily
berendézésűek legyenek az internátusi épületek ?Minő pedagógiai elve-
ket érvényesítsünk az internátusokban és externátusokban az ifjús~g
nevelése körül? Milyen legyen.a felügyelet, kik és hogyan gyakorolják az,t?-

A helyes megoldás azonban csak úgy sikerülhet, ha az a lehető
legtágasabb körű tárgyalásban, minden oldalról való megvitatásban ré-
szesül; ha egyesületünknek minden tagja érvényesíti tapasztalatait, nézeteit.

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének választ--
mánya a február z r-iki és április zo-iki ülésein foglalkozott az interna-
tusok ügyével; azonban a kérdésnek beható megvitatásaba nem bocsát--

o kozott, hanem, tekintve annak nagy fontosságát és közérdekű voltát,.
.:azt a jövő közgyülés tárgyáúl tűzte ki. Mielőtt azonban ez bekö-
vetkeznék, s mielőtt a választmány maga is részletesen tárgyalná !,!7:._
ügyet, elhatározta, hogy szóJíttassanak fel az egyesület tagjai vélemé-
nyeiknek elmondására .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.E e e r : h a tá r o za t é r te lm é b e n tis zte le t te l ké r jü k a te kin te te s tm zá r z' te s -

tü le te ke t s a zo n ta n í tó -e g ye sü le te ke t , a m e lye k e g ye s i i le t i in kn e k r e n d e s ta g -

ja i , n z'e l to zta s s a n a k a ta n í t ó ké p z ő - z'n t é ze t z' in t e r n á tu s o ké s -

e xte r n á tu s o k s e e r u e s e s e r e é s ve ze té s e r e vo n a tko zó la g -

n é ze te zke t ; e lm o n d a n i é s r é s zle te s ja va s la ta ika t m e g te n n i .

Mivel egyesületünk választmánya azon előadást és javaslatokat, a m.e--
lyeketMargitay józseftagtárs úréi választmánynak előterjesztett, s a melyek
a Magyar Tanítóképző f. é. márcziusi füzetének 163. lapján s a jelen
füzet 242. lapján olvashatók, a tárgyalás alapjáúl elfogadta, felhívjuk
ezekre testületeink becses figyelmét és kérjük, hogy javaslataikat ezek
alapján tegyék meg. _

.A testületek javaslatai a f. é. o któ b e r l5 ·ig küldendők a titkári,
. hivatalhoz. Tisztelettel kérjük azonban az egyes tagokat is, hogy v~le;..

ményeiknek közlönyünkben, a Magyar Tanítóképzőben, való szabad
elmondása s így a minden oldalú megvitatás által az ügynek helyes.
megoldását előmozdítani szíveskedjenek. _ ,

Meg vagyunk győződve, hogy valamint más: alkalommal is szives.
méltánylásban részesültek az egyes testületek és tagok részéről felszó-
Iításaink," tevékenységüket ezalkalommal sém fogják megtagadní, hanem, .
minden erővel oda fognak hatni, hogy az ügy akképen oldassék meg~.
a mint az .a tanítóképzés érdekeinek leginkább megfelel,

-Kelt Budapesten. 1893-- április 3.0.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fA Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos' Egyesületének választ-

mánya nevében : - -

P é te r fy Sá n d o r

elnök.
N a g y Ld s e ló

titkár.



Jegyzökö~yvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a választmánynak 1893. áprilisKJIHGFEDCBA1 7 -én tartott úlésr61. 17)

J elen vannak:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP é te ify Sándor mint eln., Ra d n a y Bella, Lu b in s zky Emilia,
Se b e s tyé n n é -S te t tz'n a Ilona, K a p y Gyula (Sopron), G yö r g y Aladár, Se b e s tyé n

Gyula, Le d e r e r Ábrahám, Lu tte n b e r g e r Ágost, M o ln á r Lászlo, N a g y

Károly, M á ln a i Mihály, N a g y Lászlő, Dr. Ba ló József, Szta n kó Béla,
utóbbi jegyző, Ko e o c s a Tivadar és H e r r m a n n Antal elmaradásukat kimen-
tették.

27. Elnök a gyülést megnyitván, tudomására adja a választmány-
nak, hogy márcz. hó z-án egyesületünk részéről tisztelgő küldöttség
jelent meg gr. Cs á k Y Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
előtt abból a czélból, hogy az egyesületnek febr. r ő-án benyujtott s a
felekezeti tanító-képzőkben müködő tanárok nyugdíj ügyének rendezé-
sét kérelmező folyamodványát személyesen is ajánlja a miniszter úrnak
magas figyelmébe és jóindulatába. - Miniszter úr mint más alkalommal,
úgy ezúttal is, szivesen vette a küldöttség megjelenését; rámutatott
azon nehézségekre, melyekkel e kérdés megoldása jár, kijelentette azon-
ban, hogy il. felekezeti hatóságokkal ez ügyben már folynak a konferá-
lások, s kifejezést adott abbeli reményének, hogy e tanácskozások
sikerre fognak vezetni. Ugyancsak ezen alkalommal tisztelgett a küldött-
ség Ber z e v ic z y Albert államtitkár úrnál is, ki hasonlólag az ügy
kedvező megoldásába vetett reményét fejezte ki. lS) Az Lelnökség ezen
kivűl is tett még lépéseket az ügy sikere érdekében. A közlöny Ill.
füzeteben megjelent memorandumat különlenyomatban megküldötte az
összes felekezeti tanítóképző-intézetek tanári testületeinek, a nevezete-
sebb tanügyi közlönyöknek és a politikai napilapoknak, a melyek na-
gyohb része ismertette és támogatta az emlékiratban foglaltakat. Meg-
küldtük végre egy-egy kérő levél kiséretében a közoktatásügyi miniszter
úr által összehívott ánkét tagjainak, a kik kőzül az április 7-9-én tartott
értekezleten többen hansulyozták, hogy a tanítóképző-tanárok mZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I r
mos t vétessenek fel a nyugdíjintézetbe s ez az inditvány határozattá
is vált. A mint elnöknek tudomására jutott, a közoktatásügyi kormány
már szét is küldte a bevallási íveket az összes felekezeti tanítóképző
intézeteknek.

A választmány örömmel vette tudomásúl elnök jelentését s me-
leg hálaérzelmekkel fogadta a vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak
a felekezeti tanítóképző-tanárokról való kegyes gondoskodását. Egyút.
tal meg bizta az elnökséget, hogy figyelemmel kisérvén az ügyet, szük-
ség esetén tegye meg a kellő intézkedéseket.

28. Nag y László, főtitkár a következőkről tesz jelentést:
a) A f . é. február 20-tóI április 17-ig' három tanító egyesület

. 17) A Magyar Tanít6képző f ', é. Ill. füzetében, márczius zo-ára hirdetett választ.
mányi űlés közbejött elhárithatatlan akadályok miatt nem volt megtarthat6.

18) E tisztelgésekről sz616 jelelltést 1. a M. T. lll. f . 22I-222-ik lapjain.

Magyar tanit6kép!l!Ő. 22



j e l e n t e t t ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbelépését, az egyik: Nép nevel ő k Bud a pes tiE g Y e-
sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü l e t e, képviselni fogja elnöke: S á n tha Lajos, igazgató a Kazinczy-
utczai el. iskolában; a másik az Uj pes tit a n í t ó tes t üle t, képvi-
selni fogja elnöke Mády Lajos igazgató; a harmadik az A rad vid é k i
Tan í t ó egyes üle t , képviselni fogja elnöke M á d a y Mátyás igaz-
gató Aradon.

b) A Máramarosmegyei Tanítóegyesület elnöksége átiratban érte-
síti egyesületünk elnökségét, hogy az egyesület képviseletévei B ö kén y i
Dánielt bízta meg, egyúttal tudatja a" választmány azon határozatát,
hogyatanítótestület szivesen vesz részt egyesületi tevékeuységunkben
és valahányszor véleményadásra szólíttatik fel, annak mindannyiszor
készséggel eleget fog tenni.

A jelentésben foglaltakat örömmel veszi tudomásul a választmány.
A jelentés első részében névleg felsorolt egyesületeket rendes tagjai
sorába igtatja. Kiváló örömének ad kifejezést a fölött, hogy a tanító-
egyesületek és testületek körében mind nagyobb és nagyobb tért hódít
egyesületünk. Közös czélunk érdekében kifejtett muukánk sikerének egyik
biztosítékát látja abban, hog.y a tanítók a képzőtaaárokkal karöltve
együtt buzgólkodnak az általunk istápolt ügynek, hazánk népoktatás
ügyének elébbre vitelén. Ehhez fűzi a választmány abbeli ohajtását, vaj ha
a tan í t ó kép z ő - tan áro k • is egye nk ént é s egyet e m-
legesen felkarolnáka hazai tanítóságot közvetlenül
éri n t ő int é z m ény e k köz ül fől e gaz o kat, m e 1y e k már
jótékony c z é l z a t u k n á l fogva is leginkább igényelik
a t á m o gat á s t.
. Örömmel fogadta a választmánya Máramarosmegyei Tanítóegye-
sület választmányának nyilatkozatát is s ebből az alkalomból kifolyólag
határozatkép kimondja, hogy esetről-esetre meghatározandó üg~ekben
az egyesületünk kötelékébe tartozó tanítótestületek véleménye kikérendő
lesz.

29. A választmány sajnálattal értesült Kom áro m y Lajos egye-
sületi pénztárnok betegségéről, melynek következtében az egyesületi
pénztár állásáról szóló jelentés csak a legközelebbi valasztmanyi ülés
alkalmával lesz előterjeszthető.

30. KövetkezetthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a p y G yu la , vál. tagnak, a Soproni ágo ev.
tanítóképző igazgatójának az ifj us ági Ö n kép z ő kör ö k r ő 1 tartott
felolvasása.(L. lapunk jelen számában a 246. lapon.) Felolvasó előada-
sát az értekezlet mindvégig nagy érdeklődéssei hallgatta s előadót meg-
éljenezte. Elnök valamennyi jelenlevőnek érzelmeit tolmácsolta akkor,
midőn jeles tagtársunknak őszinte köszönetet mondott.

A felolvasás tárgyát képező kérdéshez első sorban Gy ö r gy
Aladár" szőlt hozzá: Az önképzó-köröket czélszerű intézménynek találja,
de a tanulők ismereteinek mélyítését sokkal nagyobb feladatnak véli,
semhogy az az önképzőkörök által megoldható lenne, Nem is volna
helyes szerinte a tudomány szakembereit kialakítani a jelöltekben. Az
önképzőkörök feladatát abban látja, hogy ezek által az ifjúság ö n m u n-
k áss á gr a buzdíttassék. Nem óhajtja elvi kivánatul felállítani azt, hogy
az önképzőkörök vezetője az igazgató vagy valamely tanár legyen,



mert ez lohasztaná az ifjúság munkakedvét, Kivánatosnak tartja azon-
ban, hogy az igazgátó s a tanárikar jóakaratú tanácscsal irányozzák az
önképzőkörbeli munkálkodást.

L éde re r Abrahám szintén hasznosnak látja az önképzőköröket
főleg abból a szempontból, hogy a tanító-jelölt tanuljon meg az egye-
sületekben élni; neki, mint a tanítótestület s tanítóegyesület . leendő
tavjának korán meg kelJ szoknia a más nézetei iránt való türelmet,
más véleményének a tiszteletben tartását, a szerénységet, a szabad:' elő-
adást stb. s mindezeknek szóló igen jó előiskolájául véli az itjusági önkép-
zőkört. Lehető szabadságot óhajt adni az ifjúságnak, mindazonáltal
kivánja, hogy az önképzőkör az igazgató s a tanárikar felügyelete alatt
álljon. Az önképzőkör munkakörében a reprodukczióoál tovább 'is
óhajt menni. .

MáI nai Mihály a növendékek önképzőkörbeli munkálkodása
sikerének biztosítékát ter vsz er ü ség ben látja, épen ezért szüksé-
gesnek véli a tanárikar. irányító hatását.

Seb est y é n n é azt a tapasztalati tényt hozza tel, hogy az
igazgat6 és a tanárok jelenléte s általában közreműködése nemcsak
hogy nem lohasztó az ifjúságra nézve, de sőt annyira ösztönzö hatású,
hogy már ebből a szempontból is kár volna ezen tényezők mellőzése
az önképzőkörök tényleges vezetésénel.

Nag y László is óhajt a növendékeknek némi önállóságot adni
az önképzőkör ügyeinek intézésében, de a teljes szabadság megadása
iránt igen komoly aggályai vannak. A szabadsággal való visszaélés a
jó közszellem elfajulasára vezet; pártoskodás bizonyos mértékü veszé-
lyeztetése a finom modornak, hiúsági kérdések könnyen felvetődhetnek,
ha a növendékek egészen magukra hagyatva intézik az önképzőkör
ügyeit. Ezektől megóva szeretné látni ezt az alapjában általa is helyes-
nek talált intézményt. Amely önképzőkörnek szervezetében meg van
a biztosíték arra nézve, hogy ment legyen az egyoldalúságtól, a minden
áron produkálni vágyó erőlködéstől, a hiúságtól s -a jö közszellem el-
fajulásától az olyan önköpzőkört pártolandónak, üdvösnek tartja.

Majd a felszólalasok után Kap y Gyula előadó tette meg észre-
vételeit, újabb érvekkel támogatván a felolvasása végén pontokba sze-
dett tételeket.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vita végén P éte r fy Sándor elnök foglalta össze a
felszólalasok tartaimát, melynek fonalán az értekezlet a következőkben
állapodott meg:

Felkérendőnek tartja az egyes tanár-testületeket, hogy ezen, a
képzőintézeti ifjúság nevelésére oly fontos intézmény ügyét. tegyék be-
ható 1 anácskozás tárgyává s határozataikat közöljék az egyesület· vá-
lasztmányával.

Fölkérte Kapy Gyula előadót, hogy mostan tartott jeles felolva-
sása kiegészítéséül ismertesse részletesen .a vezetése alatti intézeti (vagy
akár egy ideális) önképzőkör egész belső életét, munkakörét s ve-
zetését.

Czélszerűnek látszanék a fennálló önképzőkörök alapszabályainak
közzététele és ismertetése.

A maguk részéről az értekezleten levők kimondották, hogy az

22*



önképzőköröket általában vé~e elvileg hasznos intézménynek látják, ki-
vánatosnak tartják azonban, hogy a z ö 11 kép z ő kör bel i mu n k á l-
k o d ása n öve n d é kek önt e v é ken y ség éne k meg eng e d-
het ősz a bad s ága m elle t tak é p z ő int é zet i okt a tás k e-
retében mar,adjon; azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő n k é p z ő k ö r b e l i m u n k á l k o d á s
k ö re fők ént a re pro d u ke z iő ban áll j on; az ö n kép z ő kör
v'e zet ő jet an á r, vag y az iga z gat ó 1 egye n ; hogy az önképzés-
beli munkásság sikeresebbé tételére alkalmas köoytár álljon rendelkezésre,
s hogy ezen czélok elérésére a fen tartó hatóság nyújtson segédkezet.
Ezen megállapodásokat az értekezlet ezuttal nem kívánja még .határo -
zatkép kimondani, minthogy ezen ügy a tanárikarok véleményének be-
érkezése s ezen kérdésnek közgyülési tárgygyá történeadó kituzése
alkalmával behatóbban fog tárgyaltatni.

3I.Nagy László titkár jelenti, hogy Margitai József vál. tag, a
Csák tornyai tanítóképző. intézet igazgatója - ki a legközelebb múlt vá-
lasztmányi ülésen a z int ern á tus ok' v eze t é s érő lés ber e n-
d e z é s érő 1 tartott felolvasást, (1. M. T. Ill. 163. 1.) az említett ülés
jegyzőkönyvének 25. pontjában foglalt határozathoz képest az interna-
tusok felállítására, illetőleg kezelésére vonatkozó nézeteit tételekbe fog-
lalta s ezen tételeket tárgyalás alá vétel czéljából beterjesztette. Hatá-
rozatba ment, hogy e tételek a M. T. legközelebbi számában tétessenek
kőzzé, s tekintve az ügynek a tanítóképzésre kiható igen nagy fontos-
ságát, kéressenek fel az egyes tanártestületek, hogy ezen kérdést is
tegyék tanácskozásuk tárgyává. A választmány csak a beküldött javas-
latok és munkálatok alapján fogja az internátusok ügyét tárgyalni s
javaslatait a jövő évben tartandó köz g Yű 1 é s elé terjeszteni. Ennek
megtörténte után ezen ügy rendszeres tárgyalás alá fog vétetui.

32. Olvastatott Kol u m bán Samunak, a dévai állami tanítóképző
tanárának alábbi indítványa: .

«Gondoskodjék a választmány arról, hogyameglévő külső körül-
mények és magasabb paedagogiai elvek számbavételévei új és megfe-
lelő szervezeti javaslat készüljön el a tanítőképző-intézetekről, még
pedig lehető leghamarább. Az így elkészített szervezeti javaslatot juttassa
a választmányjavagy közgyűlés) közokt. Miniszter úr O nagyméltósá-
gához, kérvén annak átvizsgálását és elfogadását; egyúttal pedig azt is,
hogy az 1868. XXXVIII. t. ez. is az így elfogadott szervezet értelmé-
ben módosíttassék, minthogy annak igen sok intézkedése későbbi tör-
vények másféle intézkedései folytán már is érvénytelenne vált.» - Az
indítványt a választmány tudomásul vette, a tanítóképzők szervezeti
szabályzatát, úgy az 1868. XXXVIII, t. ez. revideálását szükség esnek
látja; s elhatározta, hogy akkor, midőn a képzőintézeti szervezeti ügyek
tárgyalás alá kerülnek, ez indítványt figyelembe fogja venni.

Budapest, 1893. ápril 17.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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14 8zótöbbség. Egy heti élénk, fontos. mozzanatokban gazdag vita után, habár
sokan igaz lelkesedéssel és nagy szőnoki erővel és megdönthetetlen érvekkel szálltak síkra
a néptanítók és a népoktatás érdekeiért. 14 szótöbbséggelleszavazta a képviselőhas a 40!}
formtos minimumot is. A május 4-iki szavazás nem válik dicsőségére a magyar képvlselőhéenak.
Azt hiszszük, nincs Európában parlament, a mely a néptanítók sorsáról akarván gondoskodni,
ma is csak 300 forintot szavazna meg minimum gyanánt; lega1.ább azon államok mindeni-
kében, a melyek ujabban törvényt hoztak a néptanítók fizetéséről, magasabb fizetést állapí-
tottak meg. Ha valaki csak e határozatból akarná megítélni a magyar országgyűlésnek a
kulturális ügyek iránt való érzékét, aldozatkészségét, nagyon szomorű tapantalatra jutna. A
tanítók nem ezt érdemelték azon nép képviselőitől, a mety nép jövoltaért, m}ívelődéséért
áldozzák fel erői javát' Rossz idők járnak a népiskolára. Minden téren rohamos fejlődést
tapasztalunk az országban, csak a népiskola ügye halad csigalassúsággal előre. No de majd
csak felvirad egyszer a mi napunk. S ez a nap a mi állami életünknek ujabb évezredre való
megszilárdulását, Magyarország új meghódítását fogja jelenteni.

A tanftóképzö-intézetek tanterv-revíziója. A közoktatási tanács folytatólago-
san foglalkozott az állami tanitóképző-intézetek tantervének módosításával. Az általános
tananyagfelosztás már megtörténvén, az egyes tantárgyak tervének megállapítása került sorba,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A p e d a g ó g ia t- é s ir o d a lm i 'a lb izQ tts á g , mint amely leg hamarább volt készen munkálatával, a
márczius ac-an és 24-én tartott üléseken foglalkozott a pedagógiai és irodalmi tárgyakkal.
Első sorban a tes t- és éle t tan t (előadö Ko z o c s a Tivadar) t:frgyalták_ A <testi élet
ismertetése» czímen felvették e tárgy körébe a táplálkozást. vérkeringést, lélekzést, kiválasz-
tást, mozgást, érzést. A II. osztály anyagának czíme: «A 1eik i éle t ism ert e t é s e,
tek in tet tel a neve lés fe 1 a dat air a •. (Előadó dr. M áln a i Mihály). E tárgy
körébe felvették fejezetek gyauánt a nevelés feladatait, a lelki élet alapjait, az érzéki, er-
kölcsi és értelmi életet; öntudat és akarat, az egyén és a közszellem. A Ill. osztály anyaga
«a nép isk o 1 ain ev elé s- é sok tat á sta n» (előadó Rad ó Vilmos). Ezen körbe
felvették a népiskola feladatát és helyzetet, szervezetét és a népiskol-d nevelést és tanítást.
A IV, osztály anyaga (előadó dr. Kis s Áron) <a nevel é sei ol éle t éne k tör t é-
n e te. lett; megtartva az általánosan dívó felosztást, az egyes korszakokba beosztották a
magyar nevelés- és népoktatásügy történetér. A mag y arn y elv b ő 1 é sir o dalo m-
ból (előadó Komáromy Lajos) felvették az L osztály számára a rendszeres magyar
nyelvtant és a stilisztika elemeit, olvasást, fogalmazást. A II. osztály tárgyáúl vették a köl-
tészettaut, verstant, az elbeszélő, leíró, értelmi és érzelmi költést, közéleti fogalmazványokat.
A lll. osztály tárgyáúl kijelölték a prózai műfajokat; az époszt, regényt, novellát; drámát.
A IV. osztály tárgyáúl meghagyták az irodalomtörténetet. Május 8-án a földrajz-történelmi
bizottság tan ülést •

. Az állami tanítóképző-intézeti tanárok fIzetésrendezése ügyében, mikorra
e füzet megjelenik, valószinüleg megtörtént az utolsó tollvonás is, mert a tanítóképző-taná-
rok beosztása e sorok írása napján már közelállott a befejezéshez. A tanárok, valamint az
állami tisztviselők beosztásaban a kormány minél nagyobb statusok létesítésére törekedett.
Ennek megfelelőleg a tanárok számára két statust alkottak ; egyikbe a gimnáziumi és reál-
iskolai, a másikba pedig a tanítóképző-intézeti és felsőbb leányiskolai tanárokat sorozták.
(Eleinte szó volt az összes tanárok egybefozlelasaröl.) Az egy statusba tartozók beosztás ,nál
csupán az ansziennitást vették fel alapul. Az igazgatók a beosztásban megelőzik a tanárokar.
A mint a beosztás megtörtént és jóváhagyatott, közzé fog tétetni - valószinüleg még május
hónapban - a kultuszminisztérium hivatalos közlönyében. Azokat a javításokat, a melyeket
a kultuszminiszter úr kilátásba helyezett, ez évben még nem, hanem - állítólag - a jövő
évi költségvetésben fogják íoganatosítani. A jelen évre tehát marad az állapot egészen úgy,
a mint az ideiglenes potlékot kiutalványozták. Igy tehát mindenki tudhatja, hogy körül belől
mit fog hozni neki - már a kinek hoz - a fizetésrendezés ez évre. Sokan bizalmatlanul
fogadják azt, hogya felsőbb leányiskolai tanárokkal együvé soroztak minket. Ezáltal ugyanis
egyesek hátrább kerülnek a sorba, például az a tanítóképző tanár, a ki különben ro-ik
volna, lesz 16-17-ik, vagy egy felsőbb leányiskolai tanár a .o-ik helyről a 35-40·ikre
kerül. Erre nézve azt a felvilágosítást kaptuk, lehet, hogya nagyobb státusból pillanatnyi
hátrány származik; de később annál e15nyösebbé válik a helyzet, mert a nagyobb statusban
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többször és nagyo bb változások fordulnak elő, mint a kicsinyben. A törvényszerü pótlékok
kiutalványoz:ísa napok kérdése.

A felekezeti tanítóképző tanárok nyugdíja. A napilapokból veszszük át a
következő közle,ményt: A felekezeti tanintézetek tanárai számára létesítendő nyugdíj-
intézetnek jótéteményét a köz okt a tás ügyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi min isz ter k i t e r jes zte n i ki-
v á n j a a nem á! 1 ami jell e g ü a m a t a ÍJ. í t ó- é sta n í t Ó nők é p z ő -

\

int é zet e k, kis d e d ó v ó nők é p z ő k, kere-kedelmí iskolák és felsőbb leány-
iskolák tanáraira, tanítói és tanítónőire, a kiknek nyugdíjazásánál a tanítók, or-
szágos nyugdíj intézete keretében még nem történt gondoskodás. A miníszter ez utóbbi
intézeteknél alkalmazott tanárokat vagy a felekezeti középiskolák orsz. nyugdíjintézetébe
vagy a nyugdíjintézet külön osztályába szándékozik bevenni, vagy ha ez kivihetetlen lenne,
számukra külön nyugdíjintézetről fog gondoskodni. A nyugdíj intézet tárgyában a miniszterium
a felekezeti tanintézetekhez vallomási íveket küldött, hogya leendő számításoknak alapul
szolgáló adatokról tiszta képet nyerj en. - Kiegészítjük ez örvendetes hi rt azzal, hogya beval-
lási íveket nemcsak az autonom, hanem a többi felekezetek tanítóképző-intézeteinek is meg-
küldték. Igen örvendiink az ügy ilyetén fordulatán és felekezeti k ·rtársaink bizonyára hálás
elismeréssel veszik a miniszter urnak jóindulatát, a melyet ez ügyben tanusít. Az igazság és
elismerés kedvéért megjegyezzük, hogy a jelen füzetünk eTanítőképzés s rovatában kifejtett
ama kivánságunk, a melyet az ö s i l z ~ s felekezeti tanítóképzők bevonása érdekében nyilvá-
nítunk , ez idő sze r in t tárgytalanná vált. .

Arany toll Lakits Vendelnek. A «Népnevelők Budapesti Egyesülete. felhívja
Magyarország néptanítóit, hogy adják elismerésüknek jelét Lakits Vendel, a «Tanítók Or
szágos Bizottságának. érdemekben gazdag, nemeslelkű elnöke iránt, ca ki önzetlenül, fárad-
hatatlan buzgalommal, lankadatlan erélylyel dolgozott évek során s küzd jelenleg is a hazai
tanítóság erkölcsi tekintélyének emelésén, anyagi helyzetének javításán •.• C sup á n arr ő I
van s z ő, rogy Lakits Vendel! arany tollal tiszteljük meg!' Az egye-
sület. felhívja Magyarország tanítóságát, hogy adakozzék e czélra. Hazánk néptanítósága min-
denkor elismeréssel volt azok iránt, a kik érte fáradoztak s feltudta fogni az önzetlen, az
önfeláldozó munka értékét. mutassákhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm eg , hogy ez a szellem ma is erős bennünk; mutas-
sák meg, hogy szívvel-lélekkel egyetértenek azzal, a ki érdekeiket a lefolyt küzdelemben
képviselte. Az adományok f. é. junius lo-ig S á n tha Lajos igazgató-tanít6hoz, a e Nép-
nevelők Budapesti Egyesülete. elnökéhez, (Budapest, Kazinczy-utcza 25. sz,) küldendők.

A szépírás érdekében az angol közoktatási kormány a képző-intézetekhez körle-
velet intézett amelyben íelpaoaszolja, hogy a szépírás tanítását a tanít6képzőkben nagyon
elhanyagolják; Bekérték az intézetek:ől a szépírás gyakorlatokat és a négy szakbtrálő, a
kiknek ezeket kiadták, a következőkben foglalja össze kifogásait. cAz e tárgyra vonatkozó
gyakorlatokból és vizsgalapokból kiviláglik, hogy az irás kevés kivétellel nem részesült ama
figyelemben, mely azt megilletné. Úgy látszik, hogy e tárgy Rt némely képzőben nem is ta-
nítják, vagy ha tanítják is, bizonyos meghatározott elvek nélkül. A megjegyzésre méltő
főbb hibák: a j Egyenetlenség a vonalak vastagságában. b ) Érdesség a vonalakban. e j A
betük vagy nagyon nagyok, vagy nagyon kicsinyek. d j A szemek és horgok vagy nagyon
szélesek. vagy nagyon keskenyek. e ) A kerek vonalak hajlása rossz. f) A betük helytelenül
vannak összekötve. A jobb irás ok jellemzése: aj Szabatosság a betűk alakjában. b ) Az
egyöntet{íség és párhuzamosság az egész gyakorlatban. e ) A. gondos távolság az egyes
betük között. Ha a képzőkben az írást több figyelemmel é s módszertauilag kezeIve taníta-
nák, bizonyosan maga után vonná az elemi iskolai tanulők jobb. írását; azért remélik,
hogy a karácsonyi vizsgálatokon már külömb vizsgalapokat fognak a képzők bemutatni.» V. L .

Hazafias ünnepek a zilahi áll. tanítóképzőben. A zilahi áll. tanítóképző
az utóbbi időkben két, a hazafias szellemtől sugallt ünnepnek színhelye volt Mind a kettőt
az «Eötvös-önképző-kör» tartotta.

Az első e h.6 z-án folyt le boldog emlékű Eötvös miníszter halála évforduló napján
a következő programmal:

Megnyitó beszéd Soós Antal k ö r i elnök által; «Isten a magas
égben>, Bognár J,-től, énekelte az iíjus. énekkar; Emlékezés b. Eötvös józsefre, "felolvasta
Biró Sándor IV. é. növendék; Magyar népdalok, előadta az ifj us. zenekar ; .Vár és kunyhö s
b. Eötvös Józseftől, szavalta Hauser János lll. é. növendék; «Búcsú>, zenéjét szerzé Barta-
lus J., énekelte az ifj us. énekkar; «Eötvös emlékezetes , Zichy Antaltól, szavalta Sebessy
Károly IV. é. növendék; Magyar indulo, Kéler B.-tól. el8adta az ifjusági zenekar. Ez ün-
nepélyt nagyszámu közönség hallgatta a képző helyiségében és meghatottan távozott arról.

A második ünnepélyt e h6 4-én rendezték a városház nagytermében, Ez a honfiu!



áldozatoltárára volt szentelve, a nagy W ess elé nyi - s z o bor a lap javára. Ezen ünnep
programmja is szépszámu közönséget hozott össze, annyival is inkább, mert ez volt utols6
és tánczczal végzett estélye ifjuságunknak; a jövő farsangon már Temesvárott fogjuk kegye-
letes és hazafias czélú irányban köri munkásságunkat kifejteni.» S. A.

A m.-szigeti áll. tanítóképző-intézet «GÖncly.kön,-e t. évi márczius h6 19-én
d. e. II órakor az intézet volt zenetermében márczius 15-ikének emlékünnepét a tanártes-
tület és kevés számu vendég jelenlétében következő műsorral ünnepelte meg: 1. e Szőzat»,
énekelte az ifjúsági énekkar. 2. «A rab halála", Vajda Jánost61. szavalta Hubesik Antal.
3. Hegedüjáték zongorakisérettel, előadták Meress László és Bujda Ede. 4. «Magyarország
újjászületésének emlékünnepe". Irta és felolvasta Laczk6 János. 5. eNemzeti dal», Petőfi
Sándortól, szavalta Szurinka Bertalan. 6 .• Rákóczy Iudulő s . énekelte az ifjúsági énekkar.
7. eIntroductié s , előadta !tz.ifjú,ági zenekar. A műsor minden egyes száma igen j61 sikerült,
.jeléül annak, hogy a szereplők nagy gonddal és lelkesedéssel készültek ez ünnepélyre.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ü -

lönösen kiemelendő Laczk6 János felolvasása, mely tárgyának gondos és szép kidolgozásánál,
magyaros nyelvezeténél fogva nagy tetszésben részesült s az ifjúságot nagymértékben lelke-
kesítette. A jelenlevők az ünnepély műsorát a legnagyobb érdeklődéssei hallgatták végig,
minden számot megdicsértek s az ifjúság magyar hazafias érzülete fölötti osztatlan örömük-
ben emelkedett hangulattal távoztak.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK .. E .

A csáktol'nyai állami tanítóképző-intézet f , év már c z i u 81 5·én hangver-
senynyel összekötött hazafias ünnepélyt rendezett, melyen oly nagyszámú intelligens közöuség
vett részt, a milyet Csáktornya talán még soha sem látott együtt. Az ünnepély műsorozata
a következő volt : r. Nyi t á n y a «Hunyady László» operaből, előadta az intézeti magán
zenekar. 2. aj T a v a 8 zei mul t, férfikar Lanyi E.-tőt; b ) Tal pra mag y a r férfikar
zongorakisérettel Boldis J.-t61; előadta az intézeti énekkar. 3. Ü n n e p i b esz é d, tartotta
Felméri Albert képző-intézeti tanár .. 4. I. s ten hoz z á d, férfikar Rieger-től, előadta az
intézet magán énekkara. S. Már c z i u SIS., Abrányi E.-től, szavalta Hoffmann Lőrincz.
6. K.u r u c z d a l o k, Káldy Gyulát61, zongorakisérettel énekelte Kováts Emil úro 7. R égi
ro agyar h a II gat 6 n 6 t a, Ábrányi Kornélt61, zongorán előadta Beér Ferencz képző-
intézeti zenetanár. 8. aj Nép han g o k, Beil V.-t61 férfikar ; b ) H Y m n u s z, Erkel
F.-től férfikar, előadta a kép. magánénekkara. Tekintettel az ünnepély iránti nagy érdek-
lődésre, az a csáktornyai «Hattyú» szá1l6 nagytermében tartatott meg. Felméri A. tanár úr
nagyszabású alkalmi beszéde val6ban elragadta a közönséget s a műsorozat többi száma
pedig oly frenetikus hatást tett, hogy azok mindenikét meg kellett ismételni. Az ünnepélyt
jókedvet mulatozás és táncz követte. B_

A soproní ev. ta.nttölcépzö- intézet ifjúsági önképzőköre. A ePálfy-kör» már-
czius IS-dikén díszülést tartott, a melynek tárgy sorozata a következő volt: r. «Hymnus>.
Karének. 2. «Hazánk közoktatásügye 1848-ban». Itta s felolvasta Alapi István IV. éves
növendék. 3. «Praeludíum s , orgonán előadja Keller Sándor IV. éves növendék. 4. «Nemzeti
dal s , Petőfitől.. Szavalta Gindli János Ill. éves növ. ) .• Tavasz elmult>, Láuyi Ernőtől. Kar-
ének. 6. «Rák6czy», Melodráma, dr. Várady Antal é, id. Ábrányi Koruéltől, Szavalja Czéh
István LV. éves növ., Noszlopy Elek Ill. éves növendék zongorakiséretével. 7. eKossuth-
indulő». Előadja a Pálfy-kör zenekara.

A kolozsvári állaini tanítóképzöt a vallás-és közoktatási miniszter int ern á-
tus sal szándékozik összekapcsolni. E czélra az intétetben építeni kell; a miniszter a
szükséges terveket már el is készítette s az építéshez szükséges terveket az 1894. állami
költségvetésbe szándékozik felvenni. A törvényhozás hozzájárulása es etén az építkezést a
már elfogadott uerv alapján az 1894. évben már meg is fogják kezdeni. A kolozsvári kép-
zőnek kiépítése mar s régöta szUkséges; mi6ta ·pedig megszüntették a zilahi képzőt, elodáz-
hatatlanná vált Kolozsvárt egy minden tekintetben megfelelő modern képző építése. E
szükségnek kiván most a közoktatási kormány eleget tenni.

Uj ~ath. tanitónöképzö-intézet Pozsonyban. Dr. R os s ziv a 1 István eszter-
gomi kanonok a napokban Pozsonyban időzött, a hol egy új kath. tanítőnőképző feláliításár61
értekezert az Orsolyaszüzek főnöknőjével. '

Fabríczy János, tanár az eperjesi ágo ev. tanít6képzőben, 'lapunk munkatársa, a
hazai tanítéképzésnek és népoktatásnak egyik legjelesebb, legfáradhatatlanabb munkása a
f. é. április ro-én elhunyt. Halálár61 kartarsai a következő gyászjelentést adták ki: Az
eperjesi ágo h. evang. Kerületi kollégium tanári testülete mély fájdalommal jelenti, hogy
F abr i C z y J á nos a lelkiismeretes é s buzg6' tanár, szeretett kartárs, kiválri
paedagogiai ír6, életének 48-dik, a tanári pályán eltöltött I5-dik évében f . évi április hő
r o-dikén jobblétre szenderült, A boldogúlt hűlt tetemeit foly6 h6 r z-dikén délután 46rakor



fogjuk az ág. h. evang. egyh:tz szertartdsa szerint örök nyugalomra helyezni, Eperjesen,
1893. ápril lO. A hű barátnak, szeretett kartársnak emlékezete legyen áldott örökre!

TQrna~verseny. Az országos tornaversenyt máju, so-an és z r-én fogják megtar-
tani, Mint értesültünk. számos tanítóképz5 ifjúság fog abban részt venni és küzdeni a ba-
bérckért. Ismét együtt fogjuk tehát látni képzőintézeti tanuló ifjúságunk jelentékeny részét
és kartérsainkat. A viszontlátásra!KJIHGFEDCBA

X X I I I . Kímutatás

a f. é v i m á r e z . 8 - t ó I m á J n s 2 2 - ig b e f o ly t t a g s á g i d f j a k r ó l .

SchifferFerencz, Versényi Gábor (4-4 frt.)
Dr. Bokor József, Gyertyánffy István, König Gusztáv,
Lovcsányi Gyula, Schiffer Ferencz, Schillérné Zilahy Ilona,
Dr. Schreiner Mór, Snázel Ferencz, Versényi Gábor,
(4-4 frtot)

félévre: Menich Antal, Vdősy Lipót (2-2 frt.) .
évre: Aradvidéki taníto-egyesület, Babik József. Dr. Bartornek

Géza. Bedő Dénes, Belle Sándor, Borbély Sámuel, Felméri
Mózes, Dr. Koch Ferencz, Nogely István, Orosz István,
Péterfy Sándor, Samu József, Sándor Domonkos, Szabo
Géza, Végler Gyula (4-4 frt).

A jelen évi tagdíjaknak eddigelé még csak 23%·a
folyt be!

Budapesten, 1893. május 25.

1891. évre:
1892. évre:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kom á r om y La jo s .

egyleti pénztáros.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

S . So ' Baja. Köszönöm a szives figyelmeztetést; nem történt hiába. - H . G . Déva.
Reménylem, hogy rövid időn elküldhetjük a kívánt dolgot. Tanulságos lesz. az adatokat a
hivatalos beosztássill egybevetni. - K.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'.1 . Léva. A beosztás a hivatalos közzététel előtt
nem volt nyilvánosságra hozható. - F. A és B. F. Csáktornya. Köszönöm szíves levelei-
teket, Levél megy. - T . G . Szabadka. A folytatást megkaptam. Ha a várt adatok meg-
érkeztek, kérem tovább. Levél megy. - K . E . Máramarossziget. Köszönöm az ismertetést.
A jövő számban! - N . S . Baja. Levelét megkaptam. Örömmel számítok rá, - S . G .

Zníö, Sa jn o s vol n a, han e m s i ker ü Ille. A kor mán y nak gon dos k o d n i
kell e nea r ról, hog y a mag y arn é p okt a tás ügy ké P v is ele t nél k üln e
mar adj o n a chi c a g Ó i ki á II í tás o n - dr. H. K. Zniö. Köszönöm a külde-
ményt. Jöv5re! - V. I . Nagyvairad. Örömmel üdvözöljük a «Nagyváradi Tanítöi-kőrt s

egyesületi tagjaink sorában! Ki fogja képviselni? Kérek erre nézve mielöbb tudósítást.
- N. '.1 . Losoncz, A kimutatást megkaptam. Mély részvéttel értesültem családi gyászáról.
- M . ' .1 . Zníö, E számból kiszorulr, Jöv5re! - H . '.J. Kassa. Szíves .tudósításod felhasz-
náltam. - B . K . Baja. A fontos ügyben levél megy.


