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Felhívás.
,

A népiskola nagy .közművelődési és politikai hivatásának
betöltése leginkább a néptanítótól függ. Népnevelőink haza-
fiassága, akaratereje és műveltsége azon alapkövek, a melyeken·
a népoktatás és népműveltség épűl, A néptanítókban ezeket a
magasztos tulajdonságokat kifejleszteni é s . niegszilárdítani a tanító-
képzésnek nagy' és nemes hivatása.

Tanítóképzésünk ma még koránt sincs azon a színvonalon, .
hogy eme szent hivatását méltóképen betölthesse. Tanítókép-
zésünk nemcsak a nyugati művelt államokéhoz, hanem némely
szomszédos s kevésbbé művelt országokéhoz képest is tobb '
tekintetben el van maradva. Hogy tanítóképzésünk számos baja-
ról mielőbb megszabaduljon, fejlődése egyöntetííhb, működésé-

nek szelleme egységesebb, munkája belső tartalomban s nern-.
zeti szempontból értékesebb legyen: ezeknek társadalmi úton
való eszközlésére, a korrnáriynál s mindama hatóságoknál való
sürgetésére, a melyek tanítóképzésünk ügyeibe befolynak, ala-'
kult autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanitókéjJző-Intézeti Taná rok Országos Egyesülete.

Hogy ez az egyesület, a mely immár öt év óta áll fenn,
megalakulásakor és később is mennyi nehézséggel küzködött,
hogyan erősödött meg, mennyire .maradt hű a mu n k a és
ö ss zet art á s szelleméhez, a melyek kezdettől fogva működé-
sének éltető elemei voltak s általában mit tett már a tanító-
képzés és népnevelés ügyéért, azt emlegetni nem akarjuk é s

pedig nemcsak azért, mert a dicsekvést kerüljük, hanem, mert
nagyon jól tudjuk és érezzük, hogyannál, a mit eddig tettünk,
sokkalta több az, a mit ezután kell még művelnünk. Még' igen
hosszú és fáradságos küzdelmekkel megrakott út vezet a czél- '
hoz; az egységes nemzeti népnevelés megalkotásához, a mely-

agyar Tanitóképzö. 1
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nek leghathatósabb előkészítője és állandó biztosítékautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz egy-

séges szellemű es ir á nyú magya r tanítóképzés. Ennek megvaló-
sítása szent fogadalmunk, minden lépésünk ezen czél felé való
közeledést jelent.

Ha azonban az egyesület tevékenységét nem követi rnin-
denben a kívánt siker, az nem buzgalmán és munkaszereteté-
nek hiányán, hanem erői elégtelenségén múlik. A tanítóképzők
egyesülete csak akkor foghat mindazon tervei keresztülvitelé-
hez, a melyek megvalósítását czélúl tűzte ki, ha tagjai közé
-ezereket sorozhat, ha a népoktatásunk fejlesztésére hivatottak:
a tandcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ t ó kép z ő tan áro k, a tan fel ügyel ő k és tan i t ó k
buzgó szellemi és anyagi támogatásában részesűl.

Sajnos, hogy tanítóképző tanáraink, még az államiak között
is vannak, a kik egyesületünket erkölcsi, anyagi támogatásban
részesíteni nem tartják kötelességöknek. A tanfelügyelők közül
is kevesen vannak soraink között, pedig a szakfelügyelet gya-
korlása lényegében nem egyéb, mint a tanítóképzők munkájá-
nak folytatása. Néptanítóink részéről sem tapasztalunk kellő
támogatást, pedig a tanító képzés javát .munkálni annyi,' mint a
népiskoláért, a néptanítóság szellemi és anyag-i előmeneteléért
küzdeni. Annál örvendetesebb a nép tan Í tói egyes üle tek
támogatása, a melyek közül jelenleg tizenötöt s köztük az or-
szág legtekintélyesebb testületeir tisztelhetjük tagjaink sorában.

Reméljük azonban, hogy azon tanítóképző tanárok, tan-
felügyelők és tanítók is, a kik nem tagjai még egyesületünknek,
meg fognak ajándékozni becses bizalmukkal és tömeges belé-
pésökkel támogatni fogják munkásságunkat, a melylyel a nép-
oktatás j ö v ő felvirágzását törekszünk előmozdítani. Reméljük,
hogy rövid időn tetemesen fog szaporodni azon tanÍtóegyesületek
száma, a melyek felfogva azon elv jelentőségét, hogya tanitók
és tanítóképző tanárok összetartó együttes működése által ér-
hető el leginkább a népoktatás javának előmozdítása s belátva
a tanítóképzők és a népoktatási egyesületek munkája közötti
belső rokonságot: a tanítóképzők egyesületében való képvisel-
tetésök által velünk szerosabb összekötretésbe tognak lépni.
Reméljük, hogy egyesületünk előbb-utóbb maga köré fogja
csoportosírhatni a népoktatás munkásainak azon elemeit, a melyek
a tanítók szakképzettségének emelkedésében látják népnevelé-
sünk előhaladásának l~gbiztosabb zál?gát. .

A szíves tájékozódás czéljából mellékeljük alapszabályai nk
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Nagy Ldszlá
titkár.

<egy példányát, a mely szerint a tagsági díj évenként 4 frt, a
félévi részletdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 frt. Tagsági jelenkezések Nagy László titkár-
szerkesztőhöz czímezendők (Budapest, J6zsef-körút 8sl: a tag-
sági díjak pedig Komáromy Lajos egyesületi pénztároshoz
{Budapest Aradi-utcza' 64) küldendők. A' tagok az egyesület
hivatalos közlönyét, a Magyar Tanítóképzőt (megjelenik ha-
Nonként 4 -4 ívnyi terjedelemben), külön díj nélkül kapják.

Budapest, 1894. január ,6.
A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének választ-

mánya nevében:

J ó k a i M Ó 1'.1)

Jókaival van tele az egész Magyarország. Tele van vele az én lelkem
is ép' úgy, mint az Önöké, kik ere ndk í v ü 1i köz gy ű 1é st azért
rendezték s azért sereglettek itt össze, hogya lehető legkitűntetőbb mó-
don, testületileg fejezzék ki ragaszkodásukat, tiszteletöket s hódolatu-
kat azon nagy költőnk iránt, a kinek homlokán ötven évi írói mun-
kásság babéralból füződött koszorú tündököl, enyészhetetlen fényt
.árasztva nemcsak ő reá magára, hanem egész nemzetünkre, egész iro-
dalmunkra Is.

És milyen öröm, milyen büszkeség ránk nézve, hogy ebbe az
.állításba a legcsekélyebb nagyítás sem vegyűl! Milyen szerencse, milyen
-dicsekedés nemzetünkre nézve, hogy ezzel az ihletett férfiúval minket
áldott meg a gondviselés 1 Es mily csudálatos isteni intézés, hogy ez
.a páratlan tehetség éppen akkor jelent meg közöttünk, a mikor leg-
.nagyobb szükségünk volt rá. s a mikor legtöbb hasznunkra válhatottl

Mindezt elgondolja s átérzi most az egész haza; azért gyúlnak
.hegyen, síkságon örömtüzek a szivekben, azért ül most a magyarság
.országos ünnepet, olyan nemzeti ünnepet, melynek dicsőítő zengedezése
-messzire túlhangzik a magyar nyelv határain s melyrrek oltári áldozata
-előtt kalaplevéve hajlik meg az egész művelt viláR !

Költők, művészek s általában kiváló emberek tetteinek, dicsősé-
-gének ünneplése nem épen ritkaság, annál kevésbbé szokatlan. Nincs,
inem lehet jóravaló nép, mely jeleseit, nagyjait szeretete S i tisztelete
'karjaira ne ,emelje s azok érdemeit illő megbecsülésben ne 'részesítse [
De az olyan ünneplés. a milyennel mostanság mi, a magyar nemzet,
.Jókai Mórt pajzsunkra emeljük, páratlan, majdnem egyetlen a maga
nemében. Mintha egyetlen ház, egyetlen család volna az egész Magyar-
ország; a királyi széktől kezdve az utolsó földmíves szalmás hajlékaig

• " lj 1893. deczember .17-én az: egyesület Jokai-ünnepén tartott beszéd.
Szerk.

r*
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Harmincz esztendeje múlt, mikoregyszer Erd é 1y i jánostól előbb-

hallottam, aztán olvastam, hogy «Jókai inkább élvezendő, mint itélendő .•
Azóta e megjegyzésnél sokkal élesebbeket is hallottunk és olvastunk
felőle mindnyájanutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy első, mint nem első rangú műbírál6któl. De egy-
szersmindtanúi voltunk és vagyunk annak a jelenségnek, hogy a rnű-
bírálók, gáncsolásai nemcsak meg nem akasztották, hanem még elősegí-
tették a Jókai népszerűségének terjedését. S talán a magyar közönség
daczolni kívánt a műbírálókkal ? Vagy nem bírt és nem bír elég mű-
veltséggel, hogy az ő ítéleteiket ,megértse s ízlését és olvasmányainak
megválasztását azokhoz szabja? En azt hiszem, hogy ilyesmit senki sem
állíthatna elég joggal és senki sem bizonyíthatna eléggé meggyőzőieg:
Hogya műbírálók nem tudtak bennünket jókaitól elidegeníteni, annak
szerintem két oka van: egyik, a kisebb ok az, hogy ők sokszor na-
gyobbra nézvén a müvészet szabályait, mint magát a müvészetet, olyan
mérték alá állítgatták jókainak minden munkáját és egész költői mun-
kásságát, 'a melynek sokkal szembeszökőbb volt a szertelenkedése, mint
az igazságos volta;. így a helyett, hogy hívőket gyűjtöttek volna, in-
kábbbizalmatlanságot keltettek a közvéleményt is le-leszóló bírálataikkal.
A másik, a sokkalta nagyobb ok az, hogy Jókai épen oly eredeti, mint
a milyen tiszta magyar költő minden .ízében, kinek lelkében, érzése- és
gondolkozása módjában, nemkülönben mesteri leg népies nyelvében lép-
ten-nyomon magára ismert a magyar olvasó, magára ismert jelességei-
ben és fogyatkozásaiban, törekvéseiben és vágyaiban, örömében és bú-
jában, egy szóval mindenben! Szerette és szereti a magyar nemzet
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mindenki egy érzésbe olvad össze: üdv és dicsöség a nagy költőriek r
Üdv és hála a magyar irodalom félszázad os munkásának ! .

De Rem pusztán dicsőíteni akarok. Nem pusztán az a cz élorn,
hogy mennél magasztosabb szavakat és kifejezéseket gyűjtsek halomba
s azokkal űzzek csillogó, szemkápráztató játékot. Nem, tisztelt köz-
gyűlés! Emberről van szó ; hála Istennek, élő emberről, kit a túlságos
tömjénfüst inkább ködbe burkol na, inkább befeketítene, mintsem igazi
fényében állítana elénk. Embert, élő embert ünneplünk, kit a maga
valóságában kell látnunk s méltatnunk, hogy róla való ünnepies meg-
emlékezésünk se olcsó hizelkedéssé, se üres hivalkodássá ne törpüljön.

Azt azonban viszont ne várja, ne kívánja senki, hogy akár száraz:
életrajzi adatok elmondásával, akár egy hosszú irői pálya rengeteg mun- .
kasságának könyvészeti elsorolásával elégedjem meg! Ezzel még ke-
vésbbé közelítenérn meg azt a ez élt, a melyet önök e rendkívüli köz-
gyűlés, elé kitűztek,

Ugy velem tehát, azzal fogom önök szándékát és érzelmeit leg-
alkalmasabban tolmácsolni, ha mennél hívebben és igazabban iparko-
dom ünnepelt jelesünk érdemeit föltárni s személye és munkássága iránt
taplált tiszteletünket és csodálatunkat igazolni. Ha azonban ez minden.
jö szándékom mellett sem sikerűlne őhozzá és Önökhöz méltólag: azt
a Jókai Mór nagysága és az én csekélység-em közötti roppant arányta-·
lanságnak mélt6ztassanak tulajdonítani.
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J9kait, mertutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérzi, látja, hogy Jókai is nagyon szereti őt; olvasta és
olvassa műveit, mert nyílván megértette, hogy ó hozzá, ó neki beszél,
mint a madár az erdőnek; s élvezte és élvezi a legcsekélyebb alkotá':'dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s a t is, mert élesség nélküli húmorában, feddhetetlen erkölcsi elveiben s
mesterkéltség nélküli bájos előadásában örömét, gyönyörűségét leli.

Ugy van, t. közgyűlés; Jókai maga vívta ki s maga tartja fenn
páratlan népszerűségét, mert olyan tulajdonokkal van megáldva, rnelyek
,($t a világ bármely nemzeténél a legelső írók közé emelték volna.

Pedig annak idején minálunk sem könnyű dolog volt feltűnnie .
. Mindnyájan tudjuk, hogya még egészen fiatal Jókai akkor lépett föl,
mikor irodalmunkban a nemzeti irány nagy költői épen teljes fényök-
b en ragyogtak. S neki ez a nagy ragyogás már első nagyobb kisér-
leteit sem homályosította el. 1 843~ban, vagyis alig 19 éves korában már
akadémiai kitűntetést nyert .A zsidó fiús czímű szfndarabjával; pár év

múlva megjelent e Hétköznapoks czímű regénye pedig azonnal előkelő
helyet jelölt ki számára irodalmunkban.

Eddig sem valami nagy kedvvel foglalkozott az ügyvédi pályán,
.melyre inkább családi hagyománya, mint hajlama vitte; ettől kezdve
ipedig egészen az irodalom szolgálatába lépett és mind sűrűbben adta .
közre csudálatos termékenységű tehetségének szapora gyümölcseit. De
nemcsak osztogatta, hanem folyvást nagy szorgalommal gyarapította is
Ielke kincseit. Nyelveket tanúIt s ezek segélyével buzgón tanulmányozta
a haladottabb nagy nemzetek irodalmait. különösen anémet, franczia
-és angol írók műveit. Igen behatólag foglalkozott mind az újabb, mind
a régibb hazai irodalommal s általában mindazon ismeretek megszer-
-zésével, a melyekkel Írói működését mennél szélesebb körűvé tehette.
Ma, mikor soha nem szűoő, soha nem lankadó munkálkodásának öt-
wenedik évfordúlójánál állunk, szinte megfoghatatlan előttünk, hogy az
az ember, a ki száz meg száz kötetre menő művet, vagyis egész nagy
könyvtárt ,írt össze, vajon hol vehette az időt arra, hogy annyit ta-
núljon, hogy festö, faragó, esztergályos, szerkesztő, politikus. kertész,
bortermesztő és Isten tudja, még mi is lehessen! Hátha még azt is hozzá-
.adjuk, hogy ezekben sem maradt a jelesség színvonalán alúl! Valóban
-csaknem 'példátlan példája a tehetséggel párosúlt szorgalomnak s a
szorgalommal párosúlt tehetségnek!
. Az 1848-49-diki zivataros időkben már neki is tevékeny szerep
jutott. Egyike volt az ifjúság azon lelkes vezéreinek, kik a márcziusí
napokban a kor egyik nevezetes követelményét, a sajtó szabadságát
kivívták s kik a bekövetkezett nagy küzdelmel-ben a toll mellett a kar-
.dot is kezökbe ragadták, bár szelid, engesztelén eny természete a béke-
.párthoz vonzotta, melynek «Esti Lapok» czímű újságát is ő szerkesz-
tette Debreczenben, hová az 'oda költözött országgyűlést követte.
, A harczok villámai közűl Jókai sértetlenül került ki, de a nagy
-bukásra következett gyászos korszak elején jó darabig bujdosni volt
.kénytelen a boszűálló hatalom üldözései elől, mígnem kegyelmet kapva,
-ismét visszatérhetett az irodalom oltárához, hol egy ideig cSajó. ál-
néven áldozott, mivel az igazi neve tovább volt kénytelen bujdosni,
mint őmaga.
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I S ekkor, az ötvenes évek folyamán nemcsak általános an kedvelt;
és tisztelt.írőjáva, hanem igazi áldásává, vigasztalöjavá lett mély gyászba
borúlt .nemzetünknek, Ha soha semmi egyebet nem tett volna is,' mint
hogy, a, csüggedésnek, a kétségbeesésnek s a reménytelenségnek e ko-o
mornál :komorabb esztendeiben folyvást az önbizalmat, a bátorságot 50

,a· jobb jövő, iránti hitet és reményt sikeresen ébreszrgesse, ápolgassa a;
magyarság lelkében: akkor is örök. hálával tartoznank neki és rnun-
kasságának. Az a derűlt világnézet, melylyel ő a méregból is mézet'
tud kiválasztaní ; az a bűbájos idealizmus, melylyel a legridegebb, a.
legnyersebb valót is -be tudja zománczozni; az a ragyogó s határtalan
szárriyalású képzelő erő, melylyel Danteként újnál újabb, fényesnék
fényesebb világokba ragadja olvasóját; az a soha el nem borúló ked-
ves húmor, melylyel a legkérgesebb szívet is meg tudja lágyítani ; az.
a természetes, de egyszerűsége mellett is rendkivül változatos és jel-
lemzetes szép nyelv, a melyen leleményes alkotásait elbeszéli, és az a
bizalmás otthonosság, melylyel a magyar élet minden terén, a magyar'
társadalom minden osztályában jár. kél ,és kalaúzol, soha sem vólt ü d í-

,tőbp hatással a' magyar lelkekre, mint épen az elnyomatás keserű kor-o
szakában ..

. , 'De' nemcsak üdített, nemcsak gyönyörködtetett Jókai. ·hanem ok-
tatott, is. Oktatott mindenekelőtt az igaz. hazaszeretetre ; oktatott a leg_o
jobb 'értelmű fajszeretetre ; oktatott múltunk s jeleseink megbecsülésére j ,

oktatott ,ci szép. jó és igaz iránti hódolatra ; oktatott az élet nemes föl-
fogására és oktatott a munkára. S mindezt soha sem tehette volna'
jobb időben; mint akkor, a .mikor az élet legelső biztosítéka, a nem-
zeti és egyéni ellenálló erő, majdnem a kihalásig elernyedt, bennünk.
6 akkor tanított meg bennünket élni, mikor mi nagy kétségbeesésünk-,'
ben ,már-már elhittük, hogy talán jogunk sincs többé az élethez ...

'Istennek hála, 'az idők és események folyása ő neki adott igazat t
J. \ ~ '

Mint ama rnesés madár, nemcsak kikeltünk, hanem megifjúltaq keltünk
ki tölgyújrott hazánk. romjai és üszkei alól' S hogy maholnap meg-
izmosodva léphetünk át nemzeti létünk második évezredébe, bizony
nem kis érdeme van benne Jókai csodálatos tollának! .' ~
, , Jókai tolla', Mit adott nekünk ez a rendkivűli, ez ,a fáradhatatlan;
eza ,kifogyhatatlan toll? Adott egy egész külön irodai inat. melyből a:
nagyobb alkotásokat sem győzné e rövid megemlékezés csák czímeik
szerint ~em elősorolni. Szerencsére ez nem is szükséges, mert az Önök
díszes, gyűlésénél sokkálta szerényebb műveltségű társaságban is alig
akadna magyar ember széles e hazában, a ki e művek. legnagyobb-
részét" maga ne olvasta volna s igy saját tapasztalásaból ne ismerné,
Igy' bízvást megelégedlierem azzal, ha e: ropparit nagy munkásságon
csak; mintegy. emlékeztetőleg végigpillantok és részletezés helyettinkább-
csak nehány általános megjegyzés mellett maradok.. '

',' J,ókai a költészetnek mind a három ágában munkálkodott és mun-
k~lkQdik. Legkevesebbet alkotott a lírai és legtöbbet az elbeszélő nemben.
pgy':; t;Jevez?~tő lírai művei 'azonban legnagyobb· részt politikai, :.~ég
pedígl'búmoros politikai költemények, melyek majdnem mind az cUstö~
köss-ben, Jókainak e nagy hatású és különösen első' évtizedében nagy



értékű hÓmoros lapjában jelentek meg először (Kakas Márton álnév
alatt). E költemények 'legtöbbnyire alkalmiak; de elég van 'köztük olyan
is, a melyek maradandóbb becsűek, mertkomolyés mély hazafias érzel-
meket tolmácsolnak, melyek minden időben alkalmi ak. Színművei, melyek
közűl legkedveltebbek a «Dózsa György,:> -Az aranyember,:> .A,
czigánybáró s , inkább költői előadással, mint mélyebb drámai -tulaj-

donokkal jeleskednek ; de a maguk nemében szintén érdemes helyet
foglalnak el úgy drámairodalmunkban, mint színházaink műsorán. 'Leg-
nagyobb számmal vannak és minden tekintetben legértékesebb ek elbeszélő
művei: regényei és novellái. Ezekkel már az ötvenes években első
helyre emelkedett s elsőségét e téren mind maig annyira megtartotta,
hogy élő eibeszélőink közűl még mellé sem lehet állítani senkit.

Regényeinek s novelláinak tárgyát legtöbbnyire a magyar életből
s annak is vagy jelen éből vagy közel múltjából választja, különös figye-
lemben részesítvén az olyan jelenségeket. vagy eseményeket,' melyek
az ő élete folyása alatt fordúltak elő, vagy a melyeknek ő maga is
szem- és fültanúja volt. Mert azonkivűl, hogy bámulatos emlékező tehet-
sége mindent a részletekig menőleg megőrzött már kis gyermekkora
óta, szokása, hogy mindig jegyzőkönyvecskéket hord magánál, melyekbe
följegyez, vagy lerajzol mindent, a mi a figyelmét megragadja. Ezek a
kis jegyzőkönyvei már szintén egész kis könyvtárrá szaporodtak s annyi
anyag van bennök összegyűjtve, hogy mint maga mondogatja, ha még
egyszer annyi ideig írhatna is, mint a meddig már írt, akkor sem győzné
mind földolgozni., Ez azonban legkevésbbé sem gátolja őt abban,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g j

jegyzeteit s rajzait folyton-folyvást ne gyarapítsa. .
, Meséit, melyeknek kigondolásában és leleményes szövésében oly

bámulatosan kifogyhatatlan, rendes en valami népszerű eszrnéhez, vagy
emlékezetes eseményhez fűzi, de a nélkül, hogy az illető regények az
ilyen események alkalmi körűlírásaivá, vagy puszta kereteivé válnának
Igen szemléletes és korfestő példáúl, - hogy csak a legjobb regényei
közűl említsek néhányat, - mikor a «Magyar nábob s és e Kárpáthy
Zoltán s czímű s egymással összefüggő regényeiben a régi hatalmaskodó,
korlátolt gondolkozású és csupán úri kedvteléseinek élő nemesség elkal-
lódását, meg az új idők művelt, hazafias. tettekre kész és vállalkozó
férfiainak felűlkerekedését állítja egymással szembe; vagy mikor az ~Új
földesúr s-ban, regényirodalmunk e díszében, a Bach-korszak tehetetlen
erőszakoskodásait, oktalan törekvéseit, főleg pedig azt állítja elénk, hogy
a magyar földnek milyen átalakító, magyarrá tevő hatalma van a közénk

származott idegenre nézve. Szintén megkapólag jeleníti meg több regé-
nyében a szabadságharcz -küzdelmeit, az ötvenes évekbeli osztrák poli-
tikát, fővárosunk csodás fölvirágzását, az I863-iki országos inséget,
valamint a régibb és újabb magyar élet különféle alakjait, jelességcit és
gyar1óság~it, sajátszerűségeit és ritkaságait, s mindent míndig úgy, hogy
se nemzeti elbizakodásra ne c s á b í ts a olvasóját, se a nemzete iránti ke,
gyeletet, a faja jövője iránti hitet, bizalmat ne sértse benne. Nem
használja az irányregények eszközeit; de úgy vezet át' bennünket :i
niiildig élénk s érdekes menetű ' események szövevényein, hogy végűl
az ő útasítása nélkül is levonjuk a tanúlságot. Mint elbeszélő. mindig
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eléggé tárgyilagos marad ugyan; de érzelmeinek öszínteségével.. ötle-
,teinek sajá,.tszerűségével sa. nem?;eti eszmények iránti "lelkesedésével
annyi alanyiságot visz be műveibe, mint akár egy lirai költő.

Történeti, idegen, vagy fantasztikus és keleti tárgyú elbeszélései-
ben sokkal szabadabb szárnyakra ereszti csapongó képzeletét. Épen
ezért, habár szépségekkel azokban is bőven találkozunk. nem ritkán
azt tapasztaljuk, hogy a művészet játéka' föléje kerekedik a dologi és
lélektani igazságnak. Az ilyen fogyatkozásokért azonban dús kárpótlást
találunk a mese érdekességéri kivűl főleg a leíró részek ragyogó színe-
.zésében, élénk változatosságában s az előadás megbűvölőbájában.

Leggyakrabban szemére szekták vetni Jókainak különösen azt, hogy
személyeit rendkívűli, majdnem hihetetlen tökéletességekkel s tehetségek-
.kel ruházza föl s hogy azoknak gyakran csudával határos tettei nem annyira
jellemükből, mint pusztán csak az író intézéséből származnak, Tagad-
hatatlan, hogy Jókainak korlátlan képzeime elégszer oly magasságokban,
vagy mélységekben jár, a, hová mi, közönséges halandók, még az ő
szárnyain sem vagyunk' képesek fölemelkedni, vagy leszállni. De nem
fordulnak-e elő magában az igazi életben is akárhányszor oly szokatlan,
.sőt képtelen .alakok, jelenségek, vagy események, a melyekhez fogha-
tókat a legmerészebb költői képzelet sem tudna kitalálni? Ezzel a kér-
déssel nem mentegetni akarom Jókainak úgynevezett «túlzó hajlamát»,
hanem csak az övé mellé állítani a való életnek épen nem ritka szer-
.telenkedését, Egyébiránt pedig, ha az a csapongó képzelet annyira
tönkre tenné a Jókai műveit és alakjait, mint a hogy némely műbírálónk
állítja: hogy lehet érteni és magyarázni azt a ritka népszerűséget,
melyre Jókai a nálunknál sokkal kényesebb ízlésű nyugoti népeknél is
eljutott? p'edigazok nem is eredetiben, hanem csak többé-kevésbbé
sikerűlt fordításokban olvassák! Gyanakodnunk lehet, hogy a bírálók
csupán itthon itélnek oly nagy szigorúsággál Jókai felől.

A helyett azonban, hogy e megjegyzéseket tovább fűzném, inkább
azon örvendek, hogy Jókait a világnak ma már vagy huszonkét művelt
nemzete olvassa és élvezi a maga nyelvén. Csak e napokban is egy-
szerre két külön angol fordításban jelent meg a cTengerszemű hölgy»:
az egyik Angliában; a ,másik az Éjszaka-nerlkai Egyesült Államokban.
S az ilyen jelenségek vajon csak magát a költőt érdeklik é s illetik-e?
Bizonyára nem. A Jókai művei a milyen mértékben mind több-több
népnek válnak. a közkincsévé : épen oly mértékben terjesztik a magyar
nemzet hírnevét. épen oly mértékben keltenek figyelmet és .tiszteletet
azon nemzet iránt, melyet ily tüneményes lángelmével áldott meg aQPONMLKJIHGFEDCBA

g o n d v i s e l é s .BAM ily k e v é s embernek a d a t ik m e g a szerencse. h o g y nem- ~
zetére az idegen népek előtt is ilyen fényt, ilyen dicsőséget áraszszon 1
Ezért is méltán kűlön hálával s tisztelettel tartozunk az ünnepeltnek.

Megemlíthetném még, hogy Jókai igen dfszes helyre emelkedett .a 1
politi.kában,a törvényhozás, terén is Úgy is, mint író, úgy is, mint szőnok. ,
pe; ezt legyen elég csak érintene l l l . Bu?:gón szolgálja ugyan ő a köz-
ügyeket is; de valódi babérait nem a zajos forumon kereste és szerezte,
l}aQ~m csöndes dolgozószobajában.ja m,agyar keltészetnek e külön házi
kápolnájában. Oda,~ szálljon el hozzá a mi ünneplő megemlékezésünk is l
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. Végűl elmondhatnam még. hogy Jókai költészete igen nagy ha-
tással volt és van nemcsak az olvasó közönségre, hanem az irodalomra
-Is; de ezt is fölösleges külön részleteznem; hiszen tudjuk, érezzük
mindnyájan, mert szellemének bűvös' hatása. alatt állunk mindnyájan.
S hogy ott állunk. bizonyítja ez a díszes közgyűlés, melyet nem mások
utánzása, hanem a tagok közös lelkesedése hozott ide össze, hogy
együtt örvendezzünk az örvendezőkkel, hogy dicsőítsük korunk első
koszorús költőjét, hogy napjaihoz napokat, dicsőségéhez dicsőséget
kivánva neki, egy szívvel. szájjal kiáltsuk innen felé, hogy éljen, még
igen sokáig éljen Jókai Mór 1

Budapest, 1893: decz. 17.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kirá ly P á l.QPONMLKJIHGFEDCBA

B á r ó E ö t v ö s J ó z s e f és a n é p o k t a t á s i t ö r v é n y .

Az 1868. év deczember 5-én kapta meg Magyarország népokta-
tási törvényét. Nevezetes napja ez történelmünknek, mert ekkor vetet-
tük meg az alapját azon intézkedéseknek. a melyek hivatva vannak a
műveltséget a néposztályok legalsó rétegeiben is elterjeszteni, a köznép
minden: egyesét emberi hivatásának magaslatára emelni s emberi és
állampolgári jogainak és kötelességeinek öntudatos gyakorlására képe-
-síteni, Talán nem nagyítom az 1868. év deczember 5-ikének jelentő-
ségét, ha azt párhuzamba állítom 1848. áprilisdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I -ével. az 1848-iki tör-
vények szentesítésének napjával. vagy 1867. év február 17-évei, a
magyar alkotmány ujjászületésének időpontjával. Mert, hiszem" nem elég
a népet a szabadság külső biztositékaival felruházni. hanem meg is kell
-tanítani arra, hogy tudjon .élni szabadságával. Ezt a mértékét az aka-
rat függetlenségének csakis a műveltség adja meg, a melynek alapja
pedig népünk számára az 1868-diki népoktatási törvényben van bizto-
sítva. De talán szintén nem túlozok, ha az 1868. XXXVIII. törvény-
-ezikket oly nagyszabású műnek tekintem, a me ly méltó koronája azon
szellemi mozgalomnak, a melyet kiváló iróink a jelen század elején a
nemzeti szellem felébresztése és elterjesztése érdekében megindítottak
:8 páratlan lelkesedéssel, önfeláldozással folytattak~ A nemzeti eszmék- I

'nek fen maradása csak akkor biztos, ha azok -a nép alsó rétegeibe is
-elhatolnak, a milliók életelveivé válnak. A nemzeti szellemnek, a nem-
.zeti aspiráczióknak a nép szívébe való átplántálását, a nemzeti eszmék-
.nek általános tulajdonná változtatását pedig leginkább a népiskola
Ivégzi. A népiskola van hivatva a nemzethödftő munkát befejezni, a
.melyet nagyjaink hősies akaraterővel megindítottak, kitűzni Magyar-
-országon a legutolsó viskó falára is a magyar nemzeti g enius zászlóját,
országszerte erős, egységes érzületet teremteni. Nemzetünket csak a
közös műveltségen alapuló közös érzület biztosítja, hogy ujra ezer esz-
.tendeig daczoljon az idők viharával. I

., A népoktatás ujjaszervezésének s a mai népiskola meg~~remtésé-
:nek történelmi ténye báró Eötvös József nevéhez fűződik. -0 volt az,
.a ki bonczoló elméjével belátta nemzeti életünknek J'eglmgyobb"'gyen-
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geségét;' ő volt az, a ki a távol jövőbe tekintő bölcs előrelátással meg-
teremtette állami életünk megszilárdulásának emez alapját, s ha nem is-
fejezhette be nagy munkáját, de e mint egykoron a proféta Nebo hegyéről;
úgy ő is megmutatta az útat, a mely minket az igéret földjére ve-.-
zérel.s ,

Báró Eötvös József méltó arra, hogy nagy alakját a Széchényié,'
Kossuthé, Deák Ferenczé mellett tisztelje, emlékét szívébe zárja, nevét,
örök háÍával emlegesse a nemzet. Külonösen nekünk, néptanítőknak.;
kell az ő ernlékét kegyelettel őriznünk, nekünk, a kik az ő eszméinek
közvetlen örökösei vagyunk, a kiknek hivatása az _ő általa megkezdett
munkát népünk javára folytatni. Most, a mikor az Eötvös által meg-
teremtett népoktatási törvény áldásos gyümölcseit a néptanítóság és az.
egész nemzet már élvezi, fejezzük ki e nagy szellem iránt kegyeletün-
ket, hódolatunkat az által. hogy egy órát szentelünk az ő emlékének.
Lássuk egy pillanatra, minő küzdelmekben volt osztályrésze alkoto
munkája közben, a melyek az ő testszervezetének erejét aláásták. magát
sírba döntöttek, ·de neki a halhatatlanságot itt a földön is megsze-
rezték ! .

Magyarország közoktatásának első szervezetét ép úgy, mint
Poroszország és Ausztria, még a mult században kapta meg. A Mária
Terézia által 1777-ben kiadott Ratio educationis az egész országra ki-
terjedő alapvető intézkedéseket tartalmazott, a melyeknek nagy jelentő-
ségét és megbecsülhetetlen hasznát mi sem bizonyítjadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj »bban, minf
hogy népoktatásunk egész 1855-ig ezeknek alapján fejlődött; sőt az
1868-iki népoktatási törvény sem hagyta el a Ratioban meg--
vetett alapot. Ebben a királyi rendeletben megtaláljuk már, habár kez-
detlegesen, azon eszmék némelyikét, éppen a Iegfontosabbakat, a melyeket
az I868-diki népoktatási törvény tökéletesebben érvényre juttatott. A

Ratioban látjuk legelőször kifejezve az államnak a népoktatáshoz való'
azon viszonyát, a mely szerint a népoktatás állami ügynek tekintetik, s
az államnak feladata a népoktatásról gondoskodni. A Ratio kimondja,
habár csak kivanatképen, az általános iskolakötelezettség-et; az iskolák
allításának és fentartásának kötelességét a községre ruházza, de meg~:
hagyja az iskolatartás jogát· a felekezetek kezében; a kormány számára
pedig a felügyelet jogát követeli és érvényesíti; tantervet nyujt a nép':'
iskoláknak ; gondoskodik a tanítóképzésről, a tanítók fizetéséről és.
nyugdíjáról.

Oly általános szervezet, a milyet a Ratio nyujtott, minden állam':'
ban megadta volna a feltételeket a népoktatás nyugodt és biztos fejlő:"
déséhez, a mint megadta ezt Ausztriának az Allgemeine Schulordnung
1774-ben és Poroszországnak a General-Landschul Reglement 1763-ban j_

csupán nálunk nem lett így I Magyarország hosszú ideig oly szeren-
csétlen politikai helyzetben volt, hogy kormányának különben üdvös
intézkedéseit idegenkedéssel kelle fogadnia, mert tartott - és nem ok
nélkül - azoknak áll: mellenes czéljátol. Az egyházak és községek it
Ratio keresztülvitelét; a' hol csak módjuk volt, meghiúsították ; kény-
szerítő' eszközökköz nyulni pedig nem lehetett, mert a Ratio nem volt
felruházva a törvény erejével. A Ratio inkább csak kezvetve hatott I I



népoktatás 'fejlődésére az által, hogy iránta közérdeklődést támasztott
s a protestans felekezeteket arra' indította, hogy a Rationak el nem,
fogadott intézkedéseit másokkal pótolják.

A Ratio által kiszabott mederben folyt hosszú ideig népoktatásunk.
fejlődése. Sem II. Józsefnek az 1785-ben kiadott rendeletei, sem .az.
1806-ban megjelent uj Ratio educationis. valamint az 1845-ben kibo-
csátott helytartó- tanácsi rendeletek nem tértek el lényegesen az 1777--
diki alaptóI. Ez intézkedések azonban nem tudták a népoktatási viszonyok
kedvezőre változását előidézni. A felekezetek, leülönösen a protestánsok,
folytatták a küzdelmet az önkényesen kiadott rendeletek ellen. A nép--
iskolai szervezetnek különösen két pontja körül folyt allandó és elkese-
redett harcz. Egyik volt a k ő z ö sis kol á k kérdése. a melyeknek
elrendelésében ősi jogaik sérelmét vélték a felekezetek; a másik a nép-
iskolák nem zet i jell ege, a melynek megromlására irányuló törek--
vésekben a legtöbb felekezet a nemzeti önállóságunk elleni intézett táma-
dást látott. Ez a küzdelem veres fonálként húzódik végig népoktatá--
sunk történetében, kifejeződik az az 1868:'diki törvény meghozásá-
ban is.

A mint a harminczas és negyvenes években a szabadelvű eszmék
mind nagyobb hódítasokat tettek az országban, s a megindult mozga-
lom a köznép bajaira terelte a közfig yelrnet, nemzeti életünk egén a
népnevelésre biztato jeleket látunk feltünni. A magyar közvélemény
eddig a felekezetek kizárólagos tulajdonának tekintette a népoktatást..
ennek' fejlesztését s az érte való küzdelmet egészen a feiekezeteknek
engedte áto Nagyjaink közül azonban egyesek kezdték ibelatni, hogya
népnevelés előmozdítása nemcsak a felekezeteknek, hanem a zeg é s z
nem zet nek érdekében van. Az 1839-4oiki országgyűlésen a fő-
rendi ellenzék vezére, gr. Batthyányi Lajos programmjába felvette a nép-'
nevelés ügyét: báró Wesselényi Miklós pedig az IP'4z-ben kibocsátott
szőzatában felsorolja a népnevelés bajait, s azoknak törvényhozás útján.

való orvoslását sürgeti s indítványozta, hogy az országgyűlés egy nép-
nevelési bizottmányt állítson fel. Megmozdult a társadalom is és a nép-
oktatás gyorsabb fejlesztésére népnevelési egyeSületek támadtak. A
Pesti Hirlapban a politikai ügyek mellett közoktatási témákat is kezd-
tek szőnyegre hozni; 'sőt 1846-ban már tanügyi közlönyünk is volt, a
dr. Tavassy Lajos által szerkesztett' Nevelési Emléklapok. 'Ezen időtől
fogva állandóan felszínen maradt az a törekvés, hogyanépnevelés ne-
egyes hatóságok, felekezetek ügye, hanem nemzeti ügy legyen.

A mag~ar nemzetnek a szabadelvű eszmékért és politikai függet-
lenségéért vívott kitartó küzdelrne végre is megtermette gyümölcsét.
Az 1847-48 iki .országgyülés eltörölte az ősiséget', afeudalismus ez
utolsó maradványát, s telszabadította a köznépet ' elnyomott helyzetéből,
mi által feloldozta az előhaladast béklyóitól. Ez orsziggyülésen, 1848.,
április 7-én alakult meg az első független- felelösjriiniszterrum, a me ly-
ben a vallás és közoktatás vezetését báró Eötvös Józsefre bízták.

Báro Eötvös József ez időre már fényes ,politikai,és irodalmi-
pályát futott be. ' A gondolatok és érzelmek mélységét visszatükröző-
költeményei által még a harminczas években feltünt; e'gyes költeményeit,
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.a cMegfagyott gyermeket., acBúcsl,Íc-t. a ~Vár és gunyh6~-t, ország-
-szerte ismerték s szetették. Az 1839-4o-ben az Árvízkönyvben meg-
jelent regényének, a Karthatisi- nak hatása rendkivüli volt, a melylyel
«csak a Vörösmarty, Zalán futása-é versenyezhetett s , ez a regény őt
legkitűnőbb íróink sorába emelte.: Nagy hatású volt a «Falu jegyzője •
.czfrnű regénye is. a melyben az akkori megyei életet festi és ostorozza
könyörtelen kézzel. Ez a mű Eötvösnek, a ezentralista pártvezérnek.
támadó irata volt a megyei rendszer ellen, cMagyarország 15Q' ben»dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c z ű n ű történeti regényét a jelen korra vonatkozás nélkül ugyan, de az
.elnyornott nép érdekében írta meg. A «Növéreka-ben nevelési eszméit
mondja el. Politikai pályáját szintén az irodalom terén kezdte; sitt is
,a szerencsétlenek és elnyomottak érdekében lép fel, a rnikor megírja
-véleményét .a fogház-j avításról. egy másik iratában 'Irland sz egénység ét
'festi, majd a zsidók emanczipácziójáért száll síkra. Parlamenti szereplését
184o·ben kezdte meg, a mikor a pozsonyi országgyülésen a főrendi-
házban megjelent s csakhamar a börtönjavítás 'dolgában kiküldött bi-
zottság tagjává választották. Majd Szalay László barátjával együtt
vezére' lett a ezentralista partnak, a mely a régi rendi alkotmány
helyébe a népképviseleten alapuló magyar parlamenti felelős, kormányt
.kívánta felállítani. Habár Eötvösnek ezen politikai szereplés miatt a
népszerütlenség tövises pályáján kelle haladnia, eszméi mellett bátran
küzdött s azok diadalt is arattak akkor, mikor az 1848-iki felelős

-korrnány megalakult. ,
Eötvös lelkesedése egész hevével és nagy tevékenységgel fogott

.a munkához. Remélte, hogy áma eszméket, a rpelyek agyát égették,
az immár szabaddá vált országban meg fogja valósíthatni.

Szfvének vonzalmai és politikai mély belátása a népoktatás felé
(ordítottak figyelmét.

A mint a kormány április t r-én megalakult, azonnal szervezte a
vallási és közoktatási minisztériumot. Az egész közoktatást egy osz-
-tályba egyesítette, az osztályfőnököket kinevezte és államtitkáráva idősb
Szász Károlyt választotta. Ezután megindult a lázas munka. Először
lS' az 1848. XX. t.vcz. 3. §-ának adott életet, a mely kímondja.: hogy
az összes vallási és közoktatasi szükségleteket az állam fedezi. Május
8-án kibocsátotta a tanítóképzők felállítására vonatkozó rendeletét és
kiszernelt 16 tanítot, a kiket Poroszországba akart 2utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévre kiküldeni a

-tanítőképzö-intézetek tanulmányozására. Május 1z-én statisztikai adatok
gyűjtését rendelte el. Augusztus 3-án pedig már benyujtotta az első
1) é P okt a tás i tör v ény j a.vas 1 a tot. .

Ezen törvényjavaslat, amely 19 §-ból áll, az á II a m fe 1-
a.d a t á v á teszi a népiskolákról gondoskodni; de megadja aszülőknek
-is azt asz a b a ds ágo t, hogy· magok is gondoskodhatnak gyer-
mekeik oktatásáról ; az. oktatást minden gyermekre nézve, a íiúknál
<6-12 évig. a leányoknál 6 :" " " ro évig, kötelezővé teszi s a mulasz-

'tÓk szüleire büntetést szab; kimondja a nyilvános oktatás i n gy elle s s é-
,g é-t '; az iskola fentartását a köz ség terhének tekinti; de jogában
.*11 a községnek, hogya költségek fedezésére adó t vethet ki; ha a
.község nem képes iskoláját még így s ~ m fentartani, akkor á II a m-
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s 'e g é 1 y pótolja a hiányt; meghatároztatnak az elemi oktatás t ár g y a i;»
az oktatás n y-e 1 ve a lakosság többsége szerint határoztatik meg;' oly;
helyeken, hol a lakosság nyelve nem 'magyar, a mag y ar nye 1 vis"
tan í t tat i k ; a vallásoktatás a lelkészek' teendője marad; ha vala é '.

mely községben több a felekezet, mindenik számára külön iskola állít--
'tatik, ha 3. növendékek száma 50-re megy; ha több felekezet van,
valamely községben, de nem oly számmal, hogy mindenik szamara kü-'
lőn iskolát lehetne nyitni, az ilyen községben az iskola köz ö s (fele',,'
kezet nélküli); ha a felekezetek ennek ellenére is nyitnak iskolát, az-
az iskolaadótói nem mentetnek fel; az ország (Erdélylyel és Horvát-
országgal együtt) öt tankerületre osztatik.é)

Ezen törvényjavaslat magán hordja a lázas sietség bélyegét, mert
csak az elveket mondja ki, de azon eszközökről és részletekről, a melyek.
a törvény végrehajtását biztosítják, nem gondoskodik, De el kell is-'
mernünk azt is, hogy e törvényjavaslat szerves mű, a mely tisztán ki~,
fejezett alapelveken nyugszik, s azon kor, valamint Eötvös szabadelvű
gondolkodását híven visszatükrözi. Hiszen az oktatás ingyenessége még
ma sincs meg valósítva, Hogy az I848-diki törvényjavaslat nagy sietség-
gel történt összeállítása mellett is Eötvös komoly megfontolásának é"
mély meggyőződésének ereredménye, bizonyítja az, hogy az I868-diki'
törvényben jórészt érvényesűltek annak alapelvei,

E javaslat nem vált törvénynyé, mert azt csak a képviselőház,
osztályainak középponti választmánya tárgyalta le, de a plenum elé nem'.
kerűlt soha.

Eötvös tervei keresztűl vitelére a társadalom támogatását is igénybe'
akarta venni s e czélből «N é p nevel é siS z e ml e s czímü közlönyt
akart kiadni, a mely hivatva lett volna a. közoktatás iránt érdeklödést

támasztani és a pedagógiai tudományt művelni. Eötvös miniszterség e-
még azon tényről is nevezetes, hogy ő -alatta jött létre az els ő
egyet eme s é s köz ö s mag y art a 11 í t ó - g y ű 1 é s, amelyben'
a kisdedóvóktól az egyetemig minden iskolanemben működő tanárok
résztvettek.

A nemzet függetlenségi és szabadelvű törekvései, a nagy európai
események, a bécsi kormány intrikái és ellenszegülése a. forradalom
karjaiba kergették a nemzetet, megcsördültek a fegyverek és elkezdő-:

dött a nemzetnek tusája szabadságának ellenségeivel. Az állam szervezés
munkája megakadt s Eötvösnek hévvel ápolt elvei is romba dőltele
Eötvös, a ki egész életén át csak szeretni, de gyűlölni és bántani soha-
sem tudott, a forradalom vihara elől külföld re vonúlt és Münchenben

töltötte idejét, a.hol egészen az irodalom és a politikai tudományok,
művelésének. szentelte életét. Itt írta világhírű munkáját, c A XIX.
sz á za d ura 1 k o d ö esz m é i b ; a melyben európai színvonaIon állÓ'
tudománynyal, éles bonczoló elmével és mély bölcsészettel tárgyalja:
a szabadság, egyenlőség és nemzetiség eszméit, s befolyásukat az álla-
mok átalakulására. ,

Az 1849. év október 6-án bekövetkezett gyászos eseménynyel.

2) Paeda.gogiai Encyclopaedia, Eötvös J6zsef., 'Kiss Áront61.



-szomorú idők nehezedtek nemzetünkre, az elnyomatás és a szenvedések
korszaka. A bécsi kormány elérkezettnek látta az időt, hogy az eltiport
.országot megfoszsza önállóságától, nemzetiségétől és az összbirodalomba
..olvaszsza be. Az ezen czélra szolgáló eszközök egyikéül a közoktatást
'szemelte ki, s ezen czéljának kivitel ére semmitől sem riadt vissza. A
iközoktatást eg észen az ausztriai iskolák mintájára szervezte; kötelezővé
tette a nérnet nyelvet nemcsak a közép-, hanem a népiskolákban is.
Hogy az eredmény biztos legyen, kötelességévé tette a községeknek
iskolák állítását,. a mulasztő gyermekeket csendőrökkel vitette az isko-
lába; az egész iskolaügy vezetését o a bécsi közoktatási minisztérium alá
.helyezte. .

Az igazságnak el tagadása volna azt állítani, hogy ez intézkede-
-sekből nem származott semmi haszon az országra. Az iskolaügy fejlő-
. dött és pedig nem is abban a nemzetellenes irányban, a melyben a
o bécsi korrnány óhajtotta. A vaskényszer nyomása alatt az ötvenes évek.
ben körülbelől háromezer népiskola keletkezett, az iskolába járó gyer-
mekek 'száma másfélszázezerrel szaporodott, s tanítóink száma is tete-
mesen növekedett; de a német nyelv és szellem nem tudott az isko-
lákban meggyökeresedni. A bécsi kormány erőszakos rendelkezéseinek .
legmegbecsülhetetlenebb eredménye pedig azon visszahatás lett, amely
a nemzetnek csak elnyomott, de kí nem ölt ellenálló erejét tevékeny-
ségre késztette. A magyar közoktatási minisztériumnak 1872·ben kiadott
jelentése találóan jellemzi ezen korszakot : <A politikai mozgalrnakban és
a honvédelemben részt vett minden nemesebb és szellemileg értékesebb

. erő leszoríttatván a cselekvés teréről, munkasságának a nevelés és okta-
tás mezején keresett tért s a hatás, melyet a közoktatás iránti érde-
keltség felébresztésére s magára az ügy előmenetelére gyakorla, csak-
hamar megmérhetetlen eredményű lett; bátran el lehet mondani, hogy
a nép oktatás s általában a .közoktatás iránt most élő és Jelkesülő köz-
szellemet ez időszak teremtette •. A magyar társadalomban eddig soha
nem tapasztalt érdeklődés támadt a tudományos és minden kulturális
mozgalom iránt s igen sok tudományos társulatunk keletkezése ezen
időszakra esik. A népnevelés terén is élénk mozgolódás kapott lábra.
különösen a reformatus egyház fejtett ki nagyszabású tevékenységet. A
négy egyhazkerület az egész országra xiterjedő egyet eme s k ö z-
okt a tás i biz ott s á g ot szervezett, amely népiskola-szervezeteket
dolgozott ki, tanterveket készített és könyvekkel látta el az iskolákat.

Sem a bécsi kormány rendelkezései, sem a népiskolák érdekében
megindult mozgalom nem biztosították a nép iskolák biztos és egyen·
letes fejlődését ! Azok, mondhatni, országsz erte igen elhagyatott, nyo·
morúságos állapotban sínylődtek. A népoktatási törvény meghozatala
előtt a népoktatás állapota általábari a következő volt: 'a népoktatás
majdnem teljesen a felekezetek kezében s a közös iskolák száma elenyé-
szően csekély volt. A nép gyermekei nem kaptak egye ndcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ő kiképzést,
mert az iskolák három fokozata, u. m. a főelemi, elemi és alelemi isko-
lák, színvcnala között nagy külörnbség volt; A népiskolákat általában

-csak' a latiniskolák előkészítő intézetének tekintették. Az ol150.000 tan-
köteles közül 980.000 járt iskolába, s mindössze 13.245 iskola volt, a
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-melyek nagyobb része azonban düledező viskókban volt elhelyezvedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs -

bennök a tanítás minden módszer és taneszközök nélkűl folyt. A tanítók
-rendesen képzetlen és képesítetlen s rosszul fizetett egyén ekből állottak,
a kik a lelkészeknek szolgai módon voltak alárendelve. gyakran ha-
rangozói tisztet teljesítettek és sokan közűlök a disznópásztorokkal egy
-rangon állottak. Tanítóképző-intézeteket természetesen szintén csak
felekezetek tartottak fenn. Ezek leginkább két évfolyamból állottak s
.a tanúlmányok köre a neveléstanon. a kántori s gazdasági teendőkre
való előkészítésen kívül csak a főelemi iskolai tantárgyakra terjedt ki.
Az egész országra kiterjedő egységes felügyeletről sző sem volt.

Az 1860. október zo-dikí diploma megjelenése után ujra megin-
-dult a küzdelem hazánk önállóságának kivívására. Ez időknek kima-
gasló alakja volt Deák Ferencz, a hazabö1cse, a ki nagy szellemének és
tudományának fölényével bizonyította be a nemzet kétségtelen jogait a

.bécsi kormánynyal szemben. A többi kiváló hazafi ak között, a kik e
küzdelemben részt vettek, Deák oldala mellett találjuk báró Eötvös

Józsefet is. A külpolitikai viszonyok kedvező alakulása és királyunknak
a népei jólétéért hevülő alkotmányos érzülete miatt sikerűlt visszavívni
a nemzet alkotmányát s 1867. február havában gróf Andrássy Gyula
-elnöklete alatt megalakult a második felelős miniszteriurn, amelyben
a közoktatási tárczát ujra báró Eötvös József vállalta el.

Eötvös József miniszteri tárczájának átvétele után azonnal régi
eszméjének, a népoktatás törvényes úton való rendezésének kiviteléhez
-íogott. Tette ezt nem csupán demokrata érzelmeínél, a köznép bajai
'iránt mindenkor melegen táplált rokonszenvénél fogva, valamint azért,
-hogy a közoktatásnak ez az ága volt a leghátramaradottabb, . hanem
bölcs politikai számításból is. A népképviseleten alapuló alkotmány
helyreállásának szükségszerű folyományáúl tartotta a népnek okta-
tását. Szerinte nem elég a népnek megadni a politikai jogokat, hanem
-értelmileg és erkölcsileg képesíteni is kell azt. ezen jogok független
gyakorlására. A. mily hasznos az államnak a népre alapítani erejét. ép
-oly veszedelmes is lehet. Ezektől a veszélyektől és esetleges vissza-
élésektől csak a nép műveltsége óvja meg az államot. A tudományok
fejlettsége szintén tehet műveltté valamely államot, de az állam fejlő-
-dése biztosabb és egyenletesebb' akkor. ha az a népműveltségből meríti
erejét. «Teljesen meg vagyok győződve, így szól Eötvös a képviselő-
'házhoz beterjesztett jelentésében, hogy a törvényhozásnak a közmívelt-
-ség emelésére vonatkozó kötelesseg eí között a népnevelés áll első
.helyen». Eötvös meg' volt győződve, hogy alkotmányunk fen maradását
csak a népoktatás felvirágzása képes biztosítani.

Eötvösnek a nép oktatási törvényelőkészítéséhez első lépése volt,
;hogy . igyekezett a társadalomban érdekeltséget kelteni a nép oktatás ,
iránt. Indítványozta, hogy nép nevel é sie gye s i . i 1e k alakittássa-
nak. Azt akarta elérni, hogy a népnevelést necsak a felekezetek, a kor-
mánY,,,a törvényhozás vallja a maga ügyének, hanem az e g ész ne m-
L; et. O a nemzetnek összes tényezőit akarta segítségűl hívni és állan-
-dőan éberen tartani a. népnevelés nagy és nehéz ügyeinek.megoldásá-
tban.)Bátran,)Vít()m - így .szól -"miként arra, hagf a mit a tör-
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vényhozás a népnevelés terén, mint czélt tűzött ki, aránylag rövid idő>
alatt érettek el, nem kivántatik egyéb, mint az: hogy az egész nem-o
zet a népnevelés szükségéről meggyőződjék, s azon lelkesedéssel töre';
kedjék a kitűzött czél után, melyet állami önállásunk es' polgári sza-
badságunk védelmében mindig kifejlesztett, azon szívósággal és kitar-
tással, a melylyel mindenki anyagi jólétének' biztosítasán fáradozik s'
azon erélylyel, melyet nagy veszélyekkel szemközt még a gyengébbek·
ben i~ találunk». Eötvösnek ezen eszméje, a melynek megvalósulásától .

függ népnevelésünk felvirágzása, hajótörést szenvedett. Népnevelési
egyesületek jöttek ugyan létre, mindössze 20-24, de erő nélkül mű-:

, ködtek s lassanként elenyésztek. Csodálatos, hogy ama lelkesedésnek,
a mely az abszolut kormányzat idején a népoktatásért meg'mozdította '
az egész országot, a szabad tevékenység visszanyerése után csak romjait
találjuk. pe vajjon meg van-e most a társadalomban az a lelkes erdek-
lődés a népnevelés aktuális ügyei iránt, a milyent Eötvös idealismusa,
fenséges színekben tár szemeink elé"( Fájdalom, ez még ma' is csak
jámbor óhajtása a népnevelésérthevülőknek 1

A másik nevezetes tényező, a melynek működésétől Eötvös a leg-
több sikert várta, a tan í t ó volt. A néptanítói hivatásról Eötvös a
legmagasztosabb idealismustól áthatott - gondolatot táplálta. Nézetér
erről így fejezi ki: «Egy részét azon akadályoknak, melyek népneve-
lésünk emelkedésének útjában állanak, csak a törvényhozás háríthatja.
el és bizonyos, hogy ha azt, mit e téren, bár' bűnünk nélkül, elrnu-
lasztánk, haladásunk gyorsasága által pótolni akarjuk, erre az egész-
nemzet közrernűködése kivánta tik, den em ke v é s b b é két ség t e--
1e n a z i s, hog y a zeg ész nem zet k ö r ébe nép e n a n é f>

tan í t ó kos z tál Y a az, me 1y t ő 1 e nag y nem zet i fel a dat
meg old ása fü g g'. Eötvös a tanító képzettségét, buzgóságát, hiva-
tásszeretetét hatékonyságra nézve a népnevelésnek minden egyéb
tényezője fölé helyezte; meg volt •• győződve, hogy ha a népiskola '
épülete rossz is, felszerelése hiányos, a tankönyvek rosszak, vagy éppen
nincsenek is, a tanító egyénisége mindezen hiányok daczára is képes a
népnevelést magas szín vonaira emelni. Eötvös ezért nem várta be, míg'
a felállítandó tanítóképző-intézetek uj szakképzett tanítói nemzedéket
nevelnek, hanem I I mar meglevő tanítók buzdítására és nevelői képes-
ségének fejlesztésére közöttük jutalomdíjakat osztott ki és még' a nép-
oktatási törvényelkészűlte előtt megindította a Nép tan í t ó k La I>:
j á t, a melyet minden tanítónak ingyen küld.ött meg, Ezen lap, amely
a mult évben ünnepelte fennállásának 2S,dik fordulóját. mindvégig dere-
kasan megfelelt nemes és nagy hivatásának.

Eötvösnek a népoktatási törvény előkészitésénél nagy szolgálatot:
tettek egyes kiváló szakférfiak. mint Cse n ger i Ant a 1, Sch war z
Gy ul a, G ö n c z y Pál, Mol n árA lad á r, a kik részint a napi.
lapokban, részint folyóiratokban vagy önálló művekben a népoktatasi
törvény' alapelveit és részleteit szakavatottan megvitatták.

Eötvös 1868. junius 23' án nyujtotta be a képviselőháznak a nép-
oktatási törvény javaslatot azon alkalomból, hogy báró Simonyi Lajos-
nak az egyházak és iskol a k , állami segélyezése tárgyábanQPONMLKJIHGFEDCBAt e t t in t e r -
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pellr cziójára megadta válaszát. Beszédében, a melylyel a törvény
ben; ujtását kisérte, kijelenti, hogy a benyujtott törvényjavaslat «magá-
bal' foglalja azon intézkedéseket. melyek arra, hogy hazánkban a nép-
ne- elés végre egy, az ország állapotához méltó állást foglaljon el,
sz" kségesnek tart>. Majd vázolván az okokat, a melyek a törvény-
jav aslat benyujtására indították, így szól: cA népnek értelmi nevelésében
rei ik legbenső meggyőződésem szerint ezen haza egész jövője. Ettől

/{llgg, hogy nemzetünk, mely ezen földet vitézsége által foglalta el, azt
, értelmisége által megtartsa. Most Európának ezen helyén más nemzet-
nek, mint valóban czivilizált nemzetnek, nincs helye 1>

A törvény javaslatnak, amely 136 §·ból állott, csak a népoktatás
lényegét nem érintő részei vannak tisztán a svájczi törvényekből impor-
tálva,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde a java sla t, ua lamen: a törvény lényegében és a maga egészében

haza i vzSzonyaz'nkból sa r jadzott ki. Hogy nem egyszerű másolata a kül-
földi mintáknak, mutatja az is, hogy alapelveire nézve teljesen meg-
egyezik az 1848 ban alkotott törvényjavaslattal, sőt a törvény némely
alapvető elvei és főintézkedései még a Ratiora és az ezt követő kor-
mányintézkedésekre vihetők vissza.

A javaslat kompozicziója világosan mutatja az építés alapjául
szolgáló azon elveket, a melyeknek Eötvös mindenkor buzgó hirdetője
és Magyarországon egyik úttörője is volt. Megtaláljuk benne a tan í-
tás sza bad s á g á nak és az á II am hat a lom nak esz m é j .é t,
mindkettőt a Józan szabadelvűség korlátai közé szorítva. A nevelés -
Eötvös szerint - a szülők természeti joga, a melytől őket megfosztani
nem lehet. Valamint az egyes, ép oly joggal rendelkezik a nevelés
felett az egyesekböl alakult társulat, felekezet, község, sőt az állam is.
Az államnak nem feladata az iskolafentartás jogát az egyesektől és
testületektől kezebe venni és abból <monopoliumot csinálni>, hanem
csak' őrköd ni, és ha szükséges, segítőleg közbe lépni. hogy az iskola-
fentartók elvállalt kötelezettségöket jól végezzék. A törvényjavaslat
tehát megadja a jogot az egyesnek. tarsulatnak és felekezetnek
iskolát fentartani; ha azonban. ezek ezen jogaikat nem teljesítenék,
vagy nem teljesíthetnék, az iskolatartás kötelessége első sorban a köz-
ség re, másodsorban a megyére és végre az államra hárui. Az államnak

,joga és kötelessége még a fel ügyel e t gyakorlása és az iskolafen-
tartók s eg é I yez é s e, valamint a szülőknek arra kén y sze r í t é s e,
hogy gyermekeiket a törvényszerű oktatásban részesítsék.

Ki van fejezve a törvény javaslatban a tan í tás egye nl ő s é-
g éne k eszméje is, Ennélfogva minden egyesnek joga van oly m ű -

veltséget szerezni, CI mely őt emberi és polgári jogainak és kötelessé-
gének értelmes gyakorlatára képesíti. Ezért a törvényjavaslat minden. ,
gyermekre egyarán: kiterjeszti a köt ele z ő oktatást a 6-tól IS éves
korig és pedig úgy;. hogy 6-tóI 12 éves korig a mindennapi és a r z-dík
évtől a I5-ödikig a .jsmétlő vagy vasárnapi oktatás tartson. Ennélfogva
a törvényjavaslat a népiskolát n , .•..7\:,;. iskolák előkészítőjének, hanem
önálló intézetnek tekinti, a Q\k~t:' a a nép minden egyesének
egyenlő fokú általanos műve ~g~t,.-fl-Y'úit~~ A népoktatási törvényben
tehát megvan, az á lta l~,nos ~·skolj"~z~eT.; ; de a polgári és közép-

, Magyar Tanitó :kéP.'Ö;~O Y f i ~+: ~ 'g . 2
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iskola által megbénítva. A népiskolai törvény tervezett reviziója csak
az esetben Jog haladást jelenteni, ha ezen eszme megvalósulásához leg-
alább egy lépéssei közelebb jutunk.

Ugyancsak az egyenlőség eszméjének hódol a törvényjavaslat az
által, hogy mikor bizonyos feltételek mellett elrendeli a köz ö s isko-
lák felállítását, azokat fel eke zet nél k ü l i e kk é teszi s az iskola-
fentartás terhének viselése végett minden állampolgárra kiveti az SO/o-ó's-..
iskolai adót; végre a mikor elrendeli az oktatás kötelezettségét, egy- ,
úttal azt ing y e ne ss é is teszi.

Eötvös a törvény javaslatban gondoskodott a népiskola felvirág-
zását előmozdító minden t ény e z ő r ő l. A tan í t ó kép z é s t és k é-
pes í t é s t első sorban az állam feladatának tekinti, ezért kimondja,
hogy az állam húsz tanítóképzőt és nehány tanítónőképzőt állítson fel,
a melyek három évfolyamúak legyenek s a legjobb tanerőkkel Iáttas-
sanak el. Eötvös meghagyta ugyan a tar-ítőképzés és képesírés jogát a
felekezetek kezében, de a felvételt. a képesítés és a szervezet törvényes
meghatározása által biztosítani kivánta, hogya kiképzés és képesírés
azon a színvonalon mozogjon, mint az állami képzőkben. )

Eötvös a tanítók anyag i hel y zet éne k rendezését is felvette
a törvényjavaslatba. Nagy hibát követett el Eötvös és az 1868·diki
törvényhozás akkor, a mikor a tanítói fizetés 300 frtos minimumát csak
az állami és községi iskolákban tette kötelezővé s a felekezeteknek
szabad kezet hagyott. A törvénynek ezen hiányos rendelkezése nem
csak hogy homlokegyenest ellentétben áll az r848-diki XX. t.-czíkkel,
a :mely a tanítók fizetését az állam feladatává teszi, hanem a tanítók
fizetésének méltányos rendezését talán félszázadra megakadályozta'.
Hiszen a törvény meghozása után 25 év múlva csak éppen annyi
történt, hogya 300 frtos minimumot általánosan kötelezővé tettük s
az r848. XX. törvény-czikk felé is csak kis lépéssei közeledtünk,
a mikor az államnak nem a fizetés kíszolg altatását, hanem annak csak
bizonyos esetekben való p ó ti á s á t tettük kötelességévé. Eötvöst és a
törvényhozást menti az az ideális meggyőződésük, hogy a felekezetek
versenyezni fo.gnak a 300 frtos minimum megadásaban. Az r868·ban
mutatkozó nagy lelkesedésből talán joggal is következtethettek erre.

Hiányosan intézkedett a törvényjavaslat valamint a törvény a taní-
tók elő lépdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt é s érő l is. Nyitva hagyta ugyan számukra a felső nép-
iskolai (poJgáriskoJai) tanítói, tanÍtóképzőintézeti tanári és tanfelügyelói
pályákat, de egyúttal nem biztosította azokat a tanítók számára s nem

\ tette lehetövé azt, hogy a képesített tanítók az eg-,et~mre mehessenek.
Elismeréssel kell szólanunk azon bölcsességrői, a melylyel Eötvös

a tan í tói egyes üle te k alakítását törvényesen; kötelezővé kivánta

tenni, s ez által megvetette a tanítói egyesüle, i életnek alapját.
Amennyire áldásosnak bizonyult be a népokr atásr, a tanítói egyesü-
letek műkődése , ép annyira sajnálnunk kell azt, "1ogy kormányaink
Eötvös óta a tanítói egyesületek működését kicsinyelték, s azok fej-
lesztése érdekében nem hogy semmitsem tettek, hanern némely időben
ellenszenvet tanusítottak irantok.: ,

Habár Eötvös a népiskolák feletti f ő fel ügyel et e t az állam



-számára tartotta fenn, de megosztotta a népiskolák feiilgyeletét és igaz-
:gatását a hítfelekezeti. községi és megyd testületekkel. . A népiskolai
igazgatás és felügyelet ezen sajátságos gyakorlata által Eötvös nyilván
a társadalmat igyekezett a népiskola érdekkörébe vonni. A történelem
Eötvösnek igazat adott. Mivel azonban" ma már a közérdeklődést a
megerősödött nemzeti öntudat és a mindenfelé elterjedt politikai, táro
sadalmi és szaksajtó biztosítja, azért kivánatoa.; hogya felügyeletnek
legalább a pedagógiai része tisztán csakdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx ' állami tanfelüg-yelőkre
bizassék.

Sokszor kifogásolt pontja az Eövös javaslatának. valamint magá-
nak a törvénynek, hogy a mikor megengedi a nemzetiségeknek. illetve

.:2. felekezeteknek azt. hogy iskolaikban az anyanyelven történjék az
oktatás, ugyanakkor nem rend~li'/él a magyar nyelv köt ele z ő tan í-
tás á t. Ez a túlzó engedékeriíység akkor politikai bölcsesség volt, mert
nyilván abban leli magyari{zatát. hogy akkor, mikor az ifjú magyar

.alkotmány megszilárdítására volt a legnagyobb szükség,' nem volt
tanácsos a felekezeti és nemzetiségi harczok felidézésével nehezíteni az
.alzpozás munkáját. Különben is Eötvös tagadta a nemzetiségi törek-
vések életképességét ; a külföldi politikai események- által felköltött
lázas állapotnak tekintette azokat, a melyek a magyar állam megerősö-
désévei önmagok'tól meg fognak szünni és remélte, hogy a nemzetiségek

-önként fogják /azt megtenni, a mire később az 1879-iki XIX.t.-cz.
kötelezte őket,!

A törvényjavaslat keresztülvitele sok nehézséggel járt. Mindjárt
eleinte a' felékezetek és nemzetiségek intéztek ellene kemény támadáso-
kat. A felel/ezetek abba a hibába estek, hogy azon ellenszenvet, amely
az abszolút kormány nemzetellenes intézkedéseivel szemben indokolt
volt, az alkotmányos kormány iránt is megtartották s nem akarták
-megtűrni.' az állam beavatkozását iskoláik ügyébe. A nemzetiségeket
-pedig ~jggasztotta az. a gondolat, hog):', a ~a~ya: áll:~esz'me s a
magyar állarn érdekel a nemzet kulturájában IS érvényesűljeriek. Ezen
két old alról felmerülő ellenszerv és aggodalmak rendkivüli intézkedé-
sekre . ndították a képviselőházat. Ahelyett. hogy a törvényjavaslatot
előz et es. tárgyalás végett az állandó közoktatási bizottságnak adta
volna ki, szeprember 30-án egy huszonöttagúbizottságot küldött ki,
a m lybe közéletünkoek Iegjelesebbjeit választotta be, ezzel is bizonyí-
tani karván a törvényjavaslat rendkivül fontosságát.

A bizottság, a melynek elnöke Nyá r y Pá 1 s előadója Zi c h y
.A nt a 1 lett, Ti sza K á 1 mán indítvány ára már az első ülésen elhatá-
rozta a felekezetek ·~eghallgatását .. A bizottság felhívására a feleke-
zetek \ek 32 küldötte jelent meg, a kiknek; meghallgatása után ujra
szerkeísztették a törvény javaslatot, a mely módosított alakjában novem-
ber IO~én került a ház asztalára. November ro-én fogott a ház a tör-
vény ja asJ'at tárgyalásához, a mely mindössze három napig tartott, a
képvise őház szeme előtt lebegvén Eötvösnek azon figyelmeztetése, hogy
.a. törvél~y hozás jelen stádiumában takarékosaknak kell lennünk minden
jplllan<ltt(al.

Habár Eötvösnek sikerült javaslatának alapelveit fentartani. ;1%011
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mégis több figyelemre méltő s részben, üdvös, de helytelen mődosítás.
is történt. Kihagyrák a kisdedóvók felállítasara vonatkozó intézkedése-
ket; de utasítotrák a minisztert külön kisdedóvó-törvényjavaslat be-
terjesztésére. Felvették a polgáriskolák ,intézményét, a mi tetemesen
emelte a törvény értékét .és hatását. Nem fogadták el, mint kivihetet-

. lent, az oktatás ingyenességét. A megyéket felmentették az iskolatar-'
tas kötelezettsége alól, s .azt. a terhet csupán a kozségre és államra
rotrák. Javítottak valamit a törvény javaslatnak a nemzetiségekkel
szemben tanusított túlságos engedékenységén; de kihagyták az Eötvös
humanus szíve által sugallt intézkedéseket a tanítók nyugdíjáról, öz-
vegyeik és árváik ellátásáról st!J/

Még a főrendiházban kellé a törvény javaslatnak kemény táma-
dásokat kiállania; de ezen tűzpróba-"" után a javaslatot a főrendek vál-
tozatlanúl elfogadták. A törvény akinilyhoz felterjesztetvén, a legfel-
söbb jóváhagyast 1868 deczember 5-én nyerte meg, s a törvénytárban.
az 1868. XXXVIII. t.-cz. nevet nyerte. '

Igy megkapta a nemzet Eötvös nagy szelleme és lángbuzgalma
által, a magyar törvényhozás bölcs gondosk\dása folytán s 'apostoli.
királyunk kegyelméből népoktatási törvényét, a'tr;tely, mint közoktatási
törvény is első volt az országban; megkapta már' akkor, mikor Euro-
panak több művelt állama, miut Ausztria és Poroszország, nem dicse-
kedhetett alkotmányos úton hozott organicus népoktatási törvénynyel.
Az utókor hálája és tisztelete illesse Eötvösnek és mina~zoknak emlékér,
a kik ezen: nemzetünk jövőjére, felvirágzására nagy m,értékben kiható.'
történelmi actus létrehozasán faradozták l .

Nem óhajtom czikkemet azon rohamos. fejlődés fáz':sainak elsoro-
lasával nyújtani, a mely a népoktatási törvény alapjá~ megindult ;:
csupán ra haladás mértékének feltüntetésére említem meg', hogy 1869'

,óta az. iskolába járó gyermekek száma egy millióval ernelke ett, vagyis
mig 18~9-beb. az iskolaköteleseknek csak 50%·a, addig 1892-ben már
8I%-a részesült oktatásban, iskola volt 1869·ben 13.700, most van
16.900; tanterem volt 1869·ben 16.900., most van 25.200; t .nítő volt
1869-ben 17.700, most van 25.500; tanító- és tanítónő-ké zőintézet
volt I869-ben 46. most van 71. Tetemesen javult a tanítói áll"s tekin-
télye és anyagi helyzete. S hogy mennyit haladt a népnevel ',s belső,
értéke és nemzeti jellege, az kitűnik népünk felvilágosodottságá ak, ér-
telmi színvonalának emelkedéséből, állami életünk megszilárdulá ából s
magyar nemzeti jellegének erőteljes kidomborodásából. .

Nem volna teljes a báró Eötvös Józsefről nyert képünk, a nem
említeném meg azt a lázas tevékenységet, a melylyel a nép oktatási
törvény végrehajtásához látott. Szérvezte a tanfelügyelőségeket, Uj is-
kolákat állított fel, a meglévőket pedig segélyezte, taneszközókkel és
tankönyvekkel látta el az ikolákat; 2 év alatt 13 tanító- és tanÍ~ónőkép-
zőt szervezett és látott el jeles tanerőkkel ; tanterveket addtt ki az
elemi iskolak és tanítóképzőintézetek számára; 'a. már működé)! tanítók
továbbképzéséről pottanfolyamo és jutalmazásole által gond/<>skodott;
összegyűjtötte a népoktatási statisztikai adatokat és megsz~rkesztette
híres jelentését stb. stb. A túlfeszített tevékenység. a sok c salódás és,
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a méltatlanúl ellene intézett támadások aléástakegészségét és életereje
'folyton hanyatlo~t, de nem úgy ·1~lkiereje. Molnár Aladár meghatóan',
irja le életének utolsó szakát:' ,

e Midőn utolsó- betegeskedése miatt már szobáját őrzé, súlyosabb'
rosszulléte előtt, naponként egy-egy statisztikai ív vagy jelentés adatai
feletti számításokkal elfoglalva találtam snaponként új'<panaszokkal. a
teendők iránti ujabb tervekkel fogadott.s Lehetetlen ily állapotokban
megmaradnunk - mondá - az eddigi eljárásokkal oly kevésre mehe-'
tunk, hogy a különben lehetőt is alig' eszközölhetjük s • ,cEl vagyok ha-
tározva, szólt végre, teljes erómmel a cselekvés terére' lépni, Nekünk'
'gyorsan és sokat kell tennünk». '

De nem ragadhatta meg a cselekvés fonalát, a léleknek felmondta
a test a szolgálatot, ereje folyton hanyatlott s J 87 1. február z-án báró
Eötvös József, Magyarország egyik legnemesebb s legönzetlenebb hazafia. '
jobb létre szeriderűlt ....

Megszüntek a test fájdalmai, megszüntek a sokat és súlyosan csa-
lódott lélek keservei, de él az a szeretet, mely szívét áthatotta, minden
jóért és igazért hevítette, és őt, a ki annyit szenvedett, egész életén at
.arra buzdította, hogy a szenvedők könnyeinek felszárításán munkál-
kodjék, az elnyomottak felszabadításáért, a lenézettek felerneléséért 1
küzdjön. Fenmaradnak eszmei és hirdetni fogják minden időknek Eötvös ,
nagyságát, s élni fog örökre szellemének leg dicsőbb alkotása, a nép-
.oktatás, Mi nem követhetjük az ő szellemének magas szárnyalását, de
az ő példaja buzdítson bennünket hazánknak hű és önzetlen szolgála-
tára; lelkesítsen a lankadatlan munkálkodásra, de a szenvedések türel-
mes elviselésére is; tanítson me hivatásunk szeretetére, magasztos
felfogására és méltő betöltésére. Ha mindezeket megtanuljuk tőle, akkor
eszméi élni fognak bennünk és a nemzetben is örökké, a mely az ő
alkotásának, a népoktatási törvénynek hatása alatt az új ezerévben
nagygyá és hatalmassá lesz,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy László. '

AQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó n ö v e n d é k e k n e v e l é s e .

(javaslat az internatusok szervezése és vezetése tárgyában.)

Ezt az ügyet egyestiletünk az uj tanterv elveinek megállapításával,
:}{ereteinek felépítésévei részben már megoldotta. Megállapítottukazon
eszközöket, leraktuk azon elveket, a melyekkel és a melyeknek alapja~
oövendékdnk a szorosan vett tanítási időn belűl nevelendők. Ugy hiszem
sokak nézetét fejezem ki, azt állítván. hogy az ügy egyik részének, a
tantervnek kidolgozásánál, lényeges hibát követtünk el. Hacsak a köz-
oktatási tanács, vagy a kormány le nem szállítja a tanítás anyagát és
az órák számát, a képzöknél eddigelé ismeretlen bajnak, a növendékek
túlterheItetésének vetettük meg alapját. Senki sem fogja kétségbe
vonni. hogy a tantervi túlkövételéssel a tanítóképzés másik kérdésének,
a tanítónövendékek nevelésének megoldását nehezítettük meg. A szoro-
san vett tanítási idő alatt a növendék lelkének ~zánt tanítási anyagot
átnyujtJuk és körvonalait kidomborít juk, ezen anyagnak állandósítása '~



tanórákon kivüli nevelésnek a, feladata. Ha ez a . nevelés .nem kielégítő.,
a növendék a közölt ismeretanyagot csak részben appercipiálja és az,
ismeret lelkében durva, sőt talán torzalakot vesz fel. A tanórákon kivüli,
nevelés kérdése véleményem szerint oly fontos, hogy ennek ujra meg
ujra való megvilágítása nemcsak kivánatos, hanem szükséges is.

Eddig körűlbelől a következő pontok körűl forgott a vita:
Az externatusokban. vagy az internatusokban való nevelés rejti-e

magában a sikernek több biztosítékát? Milyen legyen az externatusok
szervezete; illetőleg az internatusok épülete, berendezése és szervezete r-
Ki vezesse az externatusi, vagy az internatusi nevelést? Miféle peda-
gogiai elvek érvényesüljenek az externatusi, vagy az internatusi neve-
lésben? Ezen kérdésekre adott feleletekkel azonban nincs minden oldalról
megvilágítva tételünk 1 Még egy kérdéssel kell ezeket megtoldanunk,
még pedig a kővetkezővel : m i fél e köz ség e k ben hel yez e n-
d őkedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 a tan í t Ó kép z ő - int é zet ek? Mindezen kérdésekre meg
ki vánok felni. Egyúttal bátorkodom a z n i óvá ral j a i áll. tan í t 6-
képző tanári testületének megtisztelő megbizása
fol Y t á n kés z í tet t é sál tal a e 1 fog a d ott - az internatusok
szervezésére és vezetésére vonatkozó - pontokba szedett javaslatomat:
a mélyen tisztelt választmánynak és érdeklődő kartársaimnak szives-
figyelmébe ajánlani.

Sokan sokszor mondották már, hogy állami képzőink elhelyezése
nem mondható szerencsésnek. Közoktatásügyi kormányunk is nemcsak
telismerte ezen bajt, hanem a zi 1 ahi képzőnek T e f !1 e s vár r a
történt áthelyezésévei e bajnak orvoslását is megkezdette. Élénken .em-
lékezetünkben van tnég, hogy ez az orvosság egyesek nek keserű volt;
meggyőződésem szerint azért, mert az orvoslást nem a legbetegebb
testrészen kezdették .meg. Vessünk csak ismételten egy futó pillantást
az állami képzők elhelyezésére 1 A dunántúli vidék délnyugoti csücské-
ben egymáshoz közel két képző, harmad-negyed rendű városkákban
van, holott épen ez a vidék van jelentékeny első- és másod-
rendű vidéki városokkal bőven ellátva. Hogy iniért hanyagolták el
teljesen a R á ba, Bak on y, V ért es, Bal a ton, Me cse k h·á t
és Zen g ő vidékének érdekeit az említett vidék mellett, arra elfogad-
ható feleletet nem találok, legkevésbbé pedig arra, hogy az elkövetett
hibát miért nem teszik jóvá az említett képzök czélszerübb elhelyezése-
veL Vagy nézzük a Fel vid é ket, a hol az állami képzők szintén.
harmad-negyedrangú városkákban, vagy merő falvakban vannak elhe-
lyezve. Elismerem, hogy itt nem igen lehet válogatni az alkalmas helyek-
ben, azonban, hogy pl.Z ni óvá r a lj a (a többiről névleg nem akarok
szólni) alkalmas hely volna arra, hogy egy nagyobb vidék népoktatá-
sának irányt adjon, azt bizonyára senki sem fogja elhinni I Vagy
nézzünk végig a Kár p áto k mentén aDu n á i g, a legtöbb képzönél
nem azt kérdjuk-eönkéntelen, hát nem kinálkozott alkalmasabb hely elhe-
lyezésökre? Az Al föl d Tiszántúli részén s aDu n á nt ú 1 említett
vidékein áll. képző nincs; ez a körülmény azt sejteti velünk, hogy ezt
a kulturintézrnényt csaknem kizárólag a nemzetiségi politika szolgála-
tába állították. Bevallhatjuk ma már, hogy ez a politika nem volt és..
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nem is lesz czélravezető, mag y a r tanítókkal áraszszuk el az országot,
ők vannak hivatva ez országot másodszor meghódítani!

Kérdezhetik tőlem: mi teszhát valamely községet tanítóképző intézet
befogadására alkalmassá? Feleletül bátor vagyok egy - a képzők el helye .•.
zésére vonatkozó - franczia «Szabályzati :javaslat»dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . pontját idézni: cA
tanítóképző, a mennyire lehetséges, amegye s z é k h e-
1y é n á II í t a ri d ó fel, ame n nyi ben ez nem 1e het, k i z á r ó-
I a g olyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvá rosban, ame 1 y ben köz é P fok Ú, vag y fel s Ő ll. é P "

isk o 1a i (polgáriskolai) okt a tás i int é zet "a n.s Annak,
hogyaképzőnek helyben előkészítő iskolája nincs, egyik követ-
kezménye az szokott lenni, hogy a képző évfolyamainak létszáma a
legszembeöt1őbb ingadozást mutatja és a teljes elnéptelenítés ki-
kerülése végett nem egyszer kell arra nem való "elemeket felvenni;
a másik az, hogy az egész országból összeverődött tarka anyag-
gal a legnagyobb erőfeszítés mellett is alig-alig lehet haladni. De
van ennél döntőbb ok. a mely a képzöknek nagyobb városokban
való elhelyezését szükségessé teszi! A tanítónövendékek neveléséről"
van szó. Hát lehet-e sikerrel nevelni nevelési eszközök nélkül? Lehet-e
valakit művelt emberré nevelni, ha csakis .műveletlen elemekkel lehet
érintkeznie? Lehet-e valakit magyar emberré nevelni, ha azok, a kikkel
az iskolán kívűl érintkezik (és a kik vérei !), a legdühösebb pánszlávok.
avagy dákorománok ? Lehet-e valakit magasabb latkörű tanítóvá nevelni,
ha mindig csak falusi iskolákat lát? Bármennyire is terjesztjük az
iskolában a műveltség elemeit. a magyar hazafiasságot, akikerült
növendék, az élet nevelő támogatása nélkül nem lesz erkölcsi jellem,
hanem' ingadozó nádszál, a ki a legelső szélfuvalat hatása alatt' az
iszapba sülyedhet ; mert hiszen a tanácsok, utasítások nyom nélkül
hangzanak el, ha azokat a mindennapi élet tényeivel nem támo-
gatják. .

Engedjek meg. hogy szavaim bizonyítása végett rövioenmagunk-
ról szóljak. (Bővebben szólottarn e lapok VII. évfolyamának 10. füze-
tében.) Községünkben (1200 lakos) koru nk előrehaladott műveltségére
semmisem emlékeztet. Ha növendékeink a község lakóival érintkeznek,
műveletlen, a pánszláv agitátorok által elvakított elemeket találnak, a
kik a tanári testület összes nevelő hatását lerombolni igyekszenek.
Ezekkel szemben. nincs társadalmunk, a mely a tanároktói a tan-
órákon és ' a mag ánérintkezés alkalmával hallottakat és látottakat saját
életével igazolná, megerősítené. Ne feledjük, hogy ezen korban növen-
dékünkben felébred a bíráigatás szelleme; ha tehát az életben az iskola
által hangoztatottaknak ellenkezőjét hallja, az iskola életével ellenkező
életet lat, nem fogamaik-e meg benne :vagy nerIl fejlődik-e benne i l .

bizalmatlanság, a kételkedés esirája ? Sajnos, abban a helyzetben vagyunk,
hogy növendékeinket a község lakóival való érintkezéstől, "úgyszólván,
el kell zárnunk, ha csak nevelesünk eredményéről végkép nem akarunk
lemondani. Sőt internatusunkba kell hoznunk a helybeli szülők gyer-
mekét is, ha az erkölcsiség és magyarság szempontjából tűrhető taní-
tóvá akarjuk képezni. Ehhez járul, hogy a csekély számú,. magyar
intelligenczia sem részesít bennünket a kellő tim o gatásban, hiszen ki
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ne ismerné egy kis 'falu azon társadalmi mizériáit, a melyek egy komoly
felszólalásba fel sem vehetők! Véleményem az. hogy internátusi neve-
lés mellett sem szabad a tanító növendéket a társadalomtói, tehát az
élettol . elzárni; azonban annak a társadalomnak. a melynek életébe
növendékünkke! némi bepillantást akarunk vettetni, hazafiság' tekinteté-
ből teljesen kifogástalan nak, .lehetőleg magyarnakdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI és mindenesetre tág-
körűnek kell lennie, hogy életének ne apró-cseprő személyi oldala,
(a mely iránt e korban úgyis nagy az érdeklődés), hanem annak lényege
tűnjék ki. Csak ilyen társadalom lehet a tanári karn ak a nevelés nehéz
munkájában segítségére. Több érvet lehetne még telhoznom javaslatom
azon pontja mellett, hogya képzök ~ nagyobb városokban helyezendők
el. azonban, úgy hiszem, a felhozottakkal is sikerült bebizonyítanom
annak szükségét, hogy egyesületünk a képzők jobb elhelyezése érdeké-
ben állást foglaljon.

Csak másodsorban vethető fel az a kérdés, hogy az igy elhelyezett
. képzők externatussal, vagy internatussal kötendők-e össze: .Én e kérdést
nem tartom annyira tisztázottnak, hogy épen egyesületünk az interna-
tusok feltétlen szükségessége mellett állást foglalhatna. A franczia
nemzet mintaszerűen berendezett internatusai és katonai hajlamai mellett
is érzi ezeknek hiányait úgyannyira, hogy hajlandó egy részöket exter-
natussal felcserélni ; mi ne éreznők az internatusban való nevelés hátrá-
nyait, kezdetleges, sokszor éppen silány építkezésű és berendezésű inter-
nátusainkban? A családi nevelés a legtermészetesebb, tehát a legjobb
is. Az a kérdés tehát, melyik rendszer képes ezt a nevelést leginkább
pótolni? Nem habozom, hanem leplezetlenül kimondom, hogy az inter-
natusban szinte lehetetlen a zárdai, vagy a ka szárnyai rideg nevelést
kikerűlni s akkor, a mikor ennek ellenkezőjét hiszszük, valónak látjuk
azt, a minek megvalósulását öhajtjuk, Hiszen egészen más körülmények
közé kerűl a tanító növendék az internatusban, mint a milyenek között
a családban volt. Ott szeretettel csüngött any jin, annak óhaját, figyel-
meztetését parancsnak vette; tisztelettel szemlélte atyja példáját, azt a
példát, a melynek követése legfőbb vágyai közé tartozott;· bizalommal
símult testvéreihez és örömmel szegődött azok érdekeinek védelmező-
jévé. Itt az anya egyáltalában pótolhatatlan, az apa helyét a felügyelő
tanár váltja fel, a kihez nem fűzi a szerétet köteléke, sőt gyakran
ellenséget lát benne, a testvérek helyét ismeretlen s vele egykoru
társai foglalják el, a kik iránt bizalommal nem viseltetik, mivel velök
versenyre kéj, később is igen' gyakran az irigység érzete támad fel
benne. Vagy milyenek azok az életviszonyok, a melyek közé növen-
dékűnk az internatusban kerűl? Nem szükséges ezeket leírnom, tudja
úgyis bárki, hogy azok bizony lényegesen különböznek a család élet-
viszonyaitóI. Egyet, nevezetesen az étk ez é s t, mégis felemlítek s állí-
tom, hogy úgyszólván teljesen nélkülözi a családias szinezecet, a mit
az igazgató, helyesebben a felügyelő tanár jel enI éte nemhogy meg-
adni tudna. sőt még inkább eltöröli. Hogy az étkezés a felügyelő tanár
jelenlétével némi családias szint nyerjeo. az volna szükséges, hogy velük
és ugyanazt egyék, a mit ők esznek. Nem tartom czélravezető eljárás-
nak azt sem, hogy a növendékek 'felváltva a felügyelő tanár asztalánál
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étkezzenek. mert ezzel (mint tapasztalatból tudom) az irigység úgyis
könnyen feltámad ható érzelmének adunk táplálékot.

Az internatusi nevelésnek tehát jelentékeny hibái vannak, melye-
'ket nálamnál hivatottabbak számtalanszor fejtegettek ; nem is szándékom,
-e hiányokat itt bővebben fejtegetni, az említetteket is azért soroltam.
fel, hogy azon állításom at igazoljam, hogy az internatusban a családias
'nevelés oly czél marad (azonban mindenesetre kitűzendő czél), a melyet
megközelítenünk is nehéz. A családias nevelést, véleményem szerint, a
-család képes leginkább pótolni, a melyben a növendék saját családja
körülményeit és életviszonyait leginkább feltalálhatja. .

Mégis mi az oka annak, hogyakintlakással egybekötöt,! tanító
képzőink egybehangzóan óhajt jak az internatusi rendszert? Oszintén"
-sőt talán kiméletlenűl adom meg erre a választ: azért. mert e x ter n a-
tus ain kutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkivétel nélkűl adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 e het ő leg ros sza b búl van nak
-sz e r v e z v e és -kevéskz"vétellel rosszul vannak vezetve, Növen
dékeink többsége szegény, sokszor műveletlen családokból kerűl ki, a
hol tervszerű nevelésben rendszerint nem részesül 5 hogy tökéletesen
nem neveletlen. annak oka abban van, hogy a szülői háznak tervszerű-
:ség nélkül is van nevelői hatása. Ha, ezen növendékeket művelt érzékű
1:anítókká akarjuk nevelni, vajjon nem kellene-e őket oly család körébe
-elhelyezni, a melynek felügyelete; vezetése alatt, majd szeretete ölén
és mindenkor a feHigyelő tanár ellenőrzése mellett valódi nevelésben
részesűlhetne ?

Mily óriási távolságban állanak a mi tényleges állapotaink ezen
kívanatos állapot mögött l

Növendékcink négyen, sokszor nyolcz an laknak egy-egy kisiparos-
nal egy-két szobába zsufolva, csaknem teljesen felügyelet nélkül, kitéve
a korukban fellépő összes hibák és bűnök szabad gyakorlásának és
ezen gyakorlás következrnényeinek, Tekintsük az egyszerű iparos-csa-
ládból álló kömyezetet. a melylyel diákjaink a hiányos ellátás és nagy-
fokú tisztátlanság miatt úgyis örökös harczban vannak, vajjon tekint-
hetö-e az elfogadható nevelő tényezőnek? A magam részéről óvnarn

növendékemet a rnűveletlen szőlőrnunkás. napszámos és csizmadia családi
.életének szernlélésétől, beszédjének hallásától. .'

Vagy tekintsük az intézet részéről alkalmazott felügyeletet. Akár-
mily buzgó legyen is a segédtanár, egy-egy házat hetenként egyszernél
többször nem látogathat meg, legtöbb helyen pedig évente csak néhány-
szor látogatja meg, De látogassa bár hetenként, látogatásának a,
mai szervezet mellett nincsen, nem is lehet hatása. Mert hiszen feladata
abban áll, hogy feljegyzi a szemlélteket s ezek alapján az igazg-ató,
vagy a tanári testület int, dorgál, vagy büntet. Eltekintve attól.. hogy
az ily látogatásról az élelmes növendék úgyis előre értesül, tehát beköti
'felügyelője szemét, kérdem: lehet-e a segédtanar ilyetén működéséuek

nevelő hatása és egyáltalaban való-e ez a szerep tanár-embernek! Iskola-
szelgát is nehezen kapunk rá l A vadabb erkölcsűek (a mi a jelen szer-
vezet mellett nem is csodálatos) az iskolaszolgát tettleg bántalmazzák.
iha pedig a segédtanár lelkiismeretesen teljesíti ebbeli kötelességét , őt

.szeret nék tettleg bántalmazni; nem állítom, de úgy tudom, hogy ez. a
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hajlam egyes helyeken tettben is nyilvánult 1 Bizony megdöbbentő kép>
ez, de ha orvosol ni akarunk, nem szabad bajainkat elhallgatnunk, hanem
inkább a kiméletlenségig őszintéknek kell lennünk. .

Jelenlegi externatusaink tehát, akár azok szervezetét, akár azok~
vezetését tekintsük, feltétlenűl elvetendők. Jó externatusokat állítsunk
talán helyökbe? A helyett, hogy egy jól szervezett és helyesen veze-
tett externatus kellékeit igyekezném kifejezni, bátor vagyok lapunkdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV -V . füzetében megjelent és ca m á c o n i tanítóképző k ü n n-
l.a k ó - int é zet éne k sze r ve zet é t» tárgyaló czikkre utalni, a
mely erre vonatkozó reszletes és alapos felvilágosítással szolgál. Meg-
tanuljuk abból azt, hogy a jó szervezet drága, a helyes vezetés pedig
finom pedagógiai tapintatot igényel. Növendékeinket nem 8 -lO frtnyi
havi segélyben kellene részesítenünk, hanem 30-40 frtnyi segélyben;.
nem egyszerű kisiparos-családoknál kellene elhelyeznünk, hanem jobb
társadalmi állású, művelt családoknál. a melyek az élet összes nevelő-
tényezőinek alkalmazásával, egy tapintatos pedagógus kéz irányítása
alatt valóban nevélnék növendékeinket. A mikor javaslatképpen mégis-
az internatusokat ajánlom, teszem azt egyrészt képzőluk el hel yez é-

. s ére való tekintetből, mert hiszen azokban a harmad-negyedrangú.
városkákban és falvakban. a melyekben képzőink nagyobbrészt elhe-
Jyezvék, nem találnők fel azt a tarsadalmi osztályt, a melyre az exter-
natusok szervezesénél támaszkodnunk lehetne; de teszem azért is, mert
népoktatásunknak az ország költségvetésében elfoglalt alacsonyrangú
helyzete mellett nem számíthatunk azon tetemes áldozatra, a melyne a
jó externatus feltétlenül belekerűl. A közepesen szervezett és vezetett
internatus pedig feltétlenűl jobb a közepesen szervezett és vezetett ex-
ternatusnál. Czélunk lévén a gyakorlati életet szogálni, magam is az
internatusok behozatalát ajánlom tehát, fentartván azonban azt az elvet,
hog y a családias nevelést a jól szervezett és vezetett externatus hiva-
tott megadni, kérvén egyúttal a. kormányt, hogy legalább egyik.
nagyobb városban externatust rendezzen be.

Hazánkban alig van egynehány interna tus, a melyek mind az épít-
kezést, mind a berendezést tekintve egyformán volnának szervezve,.
vagy egyöntetűen vezetve. Ujabb állami építkezéseink is rendszerint
szűkek ; bizonyos tervszerűség, megállapított elvek követése pedig alig-o
alig nyilvánul ez építkezéseknél. Nem tudom, vajjon alúlról adatnak-e
meg ezen építkezésekhez a tervek, vagy felülről jönnek azok és a tulaj-
donképen érdekeltek a kész épületek kulcsait kapják csak kézhez Ca.
hogy viszonyainkat ismerem. valószinűleg ez utóbbi eset áll): olya 1 1 :

szabályzatot, javaslatot, rendeletet, avagy bármilyen néven nevezendő
zs i n ó r mér t é ket nem ism ere k, ami tat er v ez ő. f igy e-
le m bet ar to z n é k ven ni. Pedig képzőink legnagyobbrésze már
20 éves multtal dicsekedhetik, ideje volna már ezek fejlesztésébe ren.L
szert, tervszerűséget bevinni. Szinte szerencse ebből a szempontból. hogy
az államnak kevés saját épületében elhelyezett interoatusa van. Egye-
sületünk hivatott lépéseket tenni a kormánynál, hogy a minisztérium-
közegeiből, mérnökökből, orvosokból és pedagógusokból alakítandö-
vegyes bizottság szerveztessék, a me1y az internatusokkal, vagy exter-·



natusokkal kapcsolatos tanítóképzők építkezésére és berendezésére vonat-
kozó részletes szabályzatot késaitsen. A bizottságban mindezen elemek-
nek helyet kell adnunk, ha azt akarjuk, hogy képzőink építkezése és
berendezése pénzügyi, mérnóki, köz egészségi és nevelési szempontból
kifogástalan legyen. Rés zi et ess zab á 1Y z a t kidolgozására csak
ilyen bizottságot tartok illeték esnek ; nem szándékozom azért egy ily
építkezés és berendezés részletes fejtegetésébe bocsátkozni, csupán azon
- bizonyára állandóan érzett- hiányokból folyó kivánságaimat aka--
rom vázolni, a melyeknek megvalósulásától függ, úgy hiszem, tanító-o
képzőink helyes fejlődese.

Első kérdés mindenesetre az, hogy a város mely részébe helye-
zendő el a tanítóképző-intézet. .vannak, a kik egészségi és pénzügyi.
szempontból a város köz elé b e, vannak, a kik pedagógiai szempont-
ból a város csendesebb forgalmú részébe helyeznék el. Részemről az
első helyen említett álláspontot :vallom azon hozzátevéssel, hogy az.
épület közvetlen a város szélén egészséges környezethen és talajon épí-
tendő.

Tudnunk kell továbbá, hogy hány növendék számára emeljük az.
épületet. Nálunk régebben az az irány volt felszínen, hogy egy-egy
intézetbe lehetőleg kevés növendék vétessék fel, ezzel szemben minisz-
teriumunk újabban, úgy látszik, arra az álláspontra helyezkedett, hogy
mennél nagyobb legyen a növendékek létszáma (a zilahi képző át-
helyezése.) Nem tagadhatjuk, hogy nálunk még mindig van tanítólÍiány,
de ha az intézetekbe fektetett tőkét jobban akarjuk kamatoztatni, akkor
is ez utóbbi álláspontra kell helyezkednünk. Nem látok abban veszélyt
az előhaladasra (bár tagadhatatlan, hogy gyenge anyaggal és nagy lét-
szám mellett nehéz haladni), ha az átlagos létszámot So-ra tervezzük ,.
sőt ezt az egyes inté •..etek fekvése szerint r oo-ra is felemelhetjük.

Szem előtt tartandó továbbá, hogy az egyes képzők meg fel e Lő-
nag y s ágú ker t tel rendelkezzenek.

A budai tanítónóképző-intézet tanári testületének az épület beren-
dezésére vonatkozó azon javaslatát, hogy a z int ern a tus i hel y i-
s é g e kte 1jes e n k ülö n v á 1asz tan d ó k a z isk o 1a i hel y i-
s é g e k t ő 1 (L. Magyar Tanítóképző VIlI.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . ) , bizonyára mindenikünk
helyeselni fogja. A midőn az ott felsorolt érvekre utalok, a magam
részéről a javaslatot még azzal toldom meg, hogy mag u k az int e r-
nat u s i hel y i ség e kis has z n á lat I I kés c z élj aik sze m-
pon t j á ból c s o por tos í tan d ó kés k ülö n v ál as z tan d ó k.
Csupán megemlítem, hogy ilyen csoportokat gondolok: a lakő-, háló-,
mosdószobák, a tiszta ruhaneműek helyiségeivel együtt képeznének egy
csoportot; a' köztartási helyiségek, mint konyha, éléskamrák, konyhai
személyzet lakóhelyiségei és közös étkező terem egy másikat; a. mosö-
helyiségek, mint mosókonyha, szárító és vasalóhelyiségek, raktár egy
külön csoportot; a betegek helyiségei, mint rendelőszoba gyógy~
szerekkel, betegek szobája és elkülönített betegek saobája;. mindenik
árnyékszékkel kapcsolatosan seintéri külön csoportot. Az igazgató lakása.
a kormányzásra szolgáló helyiségekkel szintén kűlön volna választandó,
a felügyelő tanár lakása pedig a növendékek lakóhelyiségei közelében-



- volna elhelyezendő. Ezen elkülönítés szükségét nevelési és köz egészségi
· szempontból indokolni és czélszerűségét fejtegetni, úgy hiszem, fö-
lösleges.

Ha internatusainknak családias szervezetet akarunk adni, ha az
· elhagyott családi tűzhelyet csak némileg akarjuk pótolni. -akkor felrét-
lenűl gondoskodnunk kell arról, hogy az, internatus kellemes szórako-.
zást nyújtson; de gondoskodnunk kell erről már csak azért is, mert
ellenkező esetben a növendékek maguk keresnek szórakozást, s tudva
van, hogy ezek nem a legnemesebb szór akozások, szoktak lenni.: Ezen
szempontból tág a s é s kén ye 1mes o l vas ó- é s t á rsa l g ó h e-
ly i ség építéséről egy internatusban sem szabadna megfeledkeznünk.
Ez a helyiség legczélszerűbben szintén á lakókelyiségek közelében volndcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ,

elhelyezve.
Egészségi szempontból igen fontos az árnyékszékek elhelyezése,

véleményem szerint ezek is, bár elkülönítve, a lakóhelyiségek közelében
foglalhatnak helyet. - _

Nem hagyhatom említés nélkül az isk o l a i hel y is é ge ket
sem. Szükségünk van négy osztályra, a melyek közül az I. oszt, ter-
mészetrajzi múzeummal, a II. földrajzi szert árral (vagy tordítva) volna

-ősszeköteridő, aBAI l l . oszt. vegytani kisérletezó tereműl szolgálhatna és
vegytani-ásványtani szertárral, a IV. oszt. fizikai kisérletező tereműl
szolgálhatna és fizikai szertárral volna ellátantIó.

Szükség van továbbá a tanítás sikere érdekében külön rajzteremre
rajzszertárral, ipari dolgozóhelyiségre raktárral, zeneteremre gyakorló
helyiségekül szolgáló ézellákkal és nagy terem re, a mely ünnepélyek
.rendezése alkalmával az ifjúságon kívű\ nagyobb szám ú közönséget is
· befogadhasson.

A felszerelés: taneszközök. iskolai és internatusi bútorok, legye-
nek egyszerűek, de tar tósak és Ízléses ek. Azt tapasztaltam és ez a
tapasztalatom lélektanilag is indokolva van, hogy a durva és izléstelen
.kiállítású bútort még a jobb növendék sem kíméli és becsüli; lelkiisme-
reti fordulást nem érez, ha vág, tör, vagy zúz rajta, a tartós és ízléses

.kiállítású bútort ellenben jobban megbecsülik. A rend és tisztaság ér-
,dekeí megkívánják. hogy bút ord o 1g á b a I I a n öve n d é kek
h í á n y t n esz e n ved jen ek é s hog y min den i k nek k ülö n-
k ülö n bút o r za ta leg y e n. A tanítónőképző-intézetek bútorzata
lehet csínosabb; valamint ezek finomabb ízlését és diskreczióját általában
az összes feJ SZe rel é s nél é seI ren d ez é s II é l szem előtt kell
tartanunk.

A legkényesebb tétel minden bizonynyal a fel ügyel e t, nem-
-csak azért, mert ettől függ, véleményem szerint, .elsó sorban az ínterna~
.tus jósága, hanem azért is, mert ez már személyeket is érint. E' kér-
-dést egyébként már annyiszor és' oly sokoldalúlag megvilágították,
:hogy az én dolgom jelentékenyen meg van könnyítve. A mostani hely-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zet csekély kivétellel az, hogya felügyeletet a se g é d tan á r gy a-
k o ro lj a, azonban munkájáért az iga z gat Ó fel elő s. Ezt a fele-
Jösséget az igazgató természetesen csak úgy vállalhatja magára, ha
rnind az elvek megáÍlapításában, mind azok gyakorlati megvalösításában



övé a döntő szó, vagyis ha ő fel ügyel ő j eas· e g é d tan á r nak,
csaknem oly értelemben, a milyen értelemben felügyelője a nővendé->
keknek. Sokat kerestük a mai, általánosan tarthatatlannak elismert hely-
zet legfőbb hibáját, azt lélektani alapon majd a segédtanár fiatal korá-
ban, majd kezdő tanárkodásában, vagy gyakorlati alapon alacsonyabb
rang- és fizetési fokozatában véltük feltalálni. Bár elismerern, ' hogy a
felhozottak mindenike önmagában is jelentékeny hiba, a főhibákat a
magam részéről mégis a fent jelzett helyzetben találom meg.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiNe feled-
jük ugyanis, hogy itt nem annyira fel ü gye let r ő 1, mint inkább-
nevel é sr ő I van szó I 'Csupán felügyelés re alkalmatos, 'sőt talán leg-
alkalmasabb a fiatal, rendszerint erélyes, mozgékony és szemfüles se~
gédtanár, de mai rendszerünk mellett nevelésre sem Ö, sem az igazga-·
tőn kívűl más tanár nem alkalmatos.

Hogya felügyelő tanár a növendékek nevelője lehessen, ahhoz
első sorban az szükséges, hogy munkajaért a fel elő ss é get v i-
s elj e mag a, vagyis ő állapitsa meg az általánosan kötelezó. peda-
gógiai elvek keretén belűl az alkalmazandó nevelési elveket és azok
kiviteli módozatait; röviden: ő leg y e n 'a tan í t ó n' öve n d é kek
á 1tal aik o tot t nag y c sal á d nak apj a, ve zet ő je, bír á j a.
Az igazgató maradjon meg az e II e n ő r z é s terén, a ki a felügyelő
tanár munkáját ne az egyes elszigetelten álló eljárásokból, hanem ne-
velése eredményeiből itélje meg. Egy apa nevelő munkája csak akkor
eredményes, ha gyermekeivel. mennél gyakrabban érintkezik. ha hiva-
tása nem tartja állandóan távol családjától. Ép azért pedagógiai szem-
pontból a felügyelő tanár és növendékek közötti közbélső forumok fel-·
állítását nem tartom megengedhetőnek, képviselje azt a forumot akár
a segédtanár, akár egy képesített, akár egy tényleges növendék. Ezek
a forum ok, mig egyrészt saját hatáskörüket szélesbíteni igyekeznek,
addig másrészt a hiányokat, hibákat eltakarják. Ezek mellett bármily
igyekvő és gondos felügyelő elveszti az apának, a nevelőnek szerepét, .
és kapitányi szerepet kap a. káplárkodó segédfelügyelő mellett; kész
tehát akaszárnyarendszer.

A nevelőszerepből következik az is, hogya felügyelő tanárnak
á II and ó a n a növendékek között és közelében kell tartózkodnia s így
lakásának az internatusi helyiségekben kell lennie. NedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ig y jü k , hogya
folytonos felügyelet nyűg a növendékekre nézve; nyűggé csak akkor
lenne, ha a szabadságot korlátozná, ha minden szót, miuden mozdula-
tot ellenőrizne, a szórakazást és annak keresztülvitelét előírná, szóval
ha rideg zárdai színezetet venne fel; de ha a növendék szabadságát
munkában és szórakozásban mindaddig, mig az ci. nevelés czélját nem
veszélyezteti, nem korlátozza, ha a mindenbe való beavatkozás és min-
dig való bíráskodás színezetét magán nem viseli, akkor az a felügyelet
a növendék lelkére csak jótékonyan hathat. A tanítőn ovendékek zöme
már nemcsak a másokon, hanem a saját magukon alkalmazott nevelést
is öntudatosan szernlélik ; a nevelésnek önmagukon alkalmazott példája.
nagyobb befolyással van pedagógiai műveltségük és érzékük kifejtésére,
mint a neveléstannak és módszertannak legszebben hangzó elvei.

Nem tartom nevdési szempontból megengedhetőnek azt sem, hogy
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·az internatusi nevelésbe tettleg az egész' tanári testület befolyjon, ez
az eljárás egyöntetűségét s így az egész nevelés eredményét koczkáz-
-tatná. Hiszen alig találkozik két ember, kik az elvek részleteiben egy
véleményen volnának, hogyan találkoznék egész tanári kar, a mely a
kivitel m6dozataiban egységes megállapodásra tudna jutni! A tanári
testület a főbb elvekre nézve alkotna utasítást a felüg-yelő tanárnak, de
·a részletekre és azok alkalmazására nézve már nem. Nagyon természetes,
·hogy a felügyelő tanárnak ily mértékben szabad kezet adhassunk, kettő szűk-

.séges : tu dj o nis. a kar j o nis nevel ni! Legyen áthatva a növen-
dékek iránti szeretettől és az ügy iránti lelkesedéstől, legyen humanu-

· san gondolkodó, de egyúttaldcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ig o rú an igazságszerető; ezek azon főbb
kellékek, a melyek a tudást és akaratot megadják. Nem mondom, hogy
a tudásnak egyik kelléke nem a gya\wr\at is, de ennek a magam ré-

széről csak másodrendű jelentőséget tulajdonítok, a nevelői munkára
inkább rák e II ter em ni.

Csak az itt felsorolt szempontok figyelembe vétele alapján lehet
véleményem szerint az internatusi nevelésnek családias színt adni és a
felügyelet kérdését helyesen megoldani.

Könnyű lesz ily alapon arra a kérdésre is felelni, hogy ki legyen
hát az internatusvezetó? Nyilvánvaló, hogy az c s aki sat a n á ri te s-
t üle t nek egy i k tag j a 1e het. Első sorban a jelenlegi felelős ve-
zető, az i g, a z gat 6 jöhet széba. Azonban az · igazgat6nak az intézet
szellemi és adminisztratív vezetése mellett úgyis elegendő és nem cse-
kély fontosságú dolga van; ott van az anyagi ügy~k intézése, a tanító-
növendékek elméleti és gyakorlati kiképzése; úgyszólván mindenik mun-
kakőr külön embert igényeine. Az igazgatónak, állásánál fogva a tár-
sadalmat is kell szolgálnia, ha tehát ezen fontos hivatásainak egy részét

. vele elhanyagoltatni nem akarjuk, akkor az egy ember egész munka-
erejét igénylő internatusvezetést nem szabad reá bíznunk, mert nyil-
vánvaló, hogy ezt nem tölthetné be teljesen.

Másodsorban a mostani tényleges internatusvezető, a se g é d-
tan á r jöhet szóba. A segédtanári intézmény felett erősen kongatják
a halálharangot, a magam részéről is szívesen segítem azt eltemetni.
Lapunk utóbbi s zámaiban nemutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy tanulságos felszólalás foglalkozik ez
állással, én tehát felmentem magam a vele való bővebb foglalkozás alól.

·Csodálatos azonban, hogy minisztériumunk az igazgatók és tariárok egy-
behangzó óhaja ellenére fentartja ez intézményt, tehát ebből a szem-
pontból számolnom kell vele. Könnyű a munkám. A segédtanár a mos-
tani szervezet mellett már csak azért sem alkalmas ezen fontos állásra,
mert sem szellemileg, sem anyagilag nincs kellőképen biztosítva a füg-
getlensége. Másrészt igaz azonban az is, hogy kezdő tanítóra és ne-
velőre ily előkelő és fontos munkakört nem tanácsos bízni, főkép akkor,
a mikor arravaló tapasztalt emberekkel is rendelkezünk.

Hátra van a ren des t a I I á r és agya kor 1 ó isk o 1ait a-
n í t Ó. A. mai szerv ez et mellett mindenesetre ezek egyikét tartom leg-
alkalmasabbnak, hogy melyiket, az 'tisztán az egyéniségtől függ. A midön
a javaslatban mégsem kívánom ezt megjelölni, te~zem azon. hitben,
hogy ezen ügy rendezésével a segédtanári állás kérdése is bizonyára
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-eldő], és pedig úgydól el, hogy őket sem szükséges a megbizatás le-
hetőségéból kizárni. Azt talán említenem sem kell. hogy akkor, a mikor
valaki teljes idejét és rnunkaerejét igénybevevő munkakőrrel btzatik
meg, ezen munkáját anyagilag is díjaznunk kell.

Az elmondottakból kitűnik, hogy én az internátusi nevelés sike-
rének biztosítékait első sorban nem az internatus szervezetében, hanem
-ennek vezetőjeben látom; továbbá, hogy a yezetőnek a nevelés nehéz·
munkájában lehetőleg szabad kezet szeretnék biztosíttatni. Ha valahol,
úgy pedagógiai téren áll az, hogy nemcsak egy út vezet Rómába. Ez
azonban kerantsem azt jelenti, hogya követendő vel. ére 1v ek et
meg ne állapítsuk, az elvek részleteit és ezek kiviteli rnódozatait meg
ne vitassuk l Nem szabad azonban felednünk, hogy egyik felüvyelő egy,
másik más eljárással fog leginkább boldogulni. Littam internatusveze-
tőt, a ki sohasern feddett, sohasern büntetett, mégis páratlan rendet é"

"fegyelmet tartott fenn. Növendékeinek elég volt rossz kedvét látni, vagy
tapasztalni, hogy egy-két napig nem látogatja meg őket, vagy ha meg
is látogatja, dolguk iránt nem látszik érdeklődni, rn ír mindent elkövet-
tek, hogy szorgalrnukkal és kifogástalan m ag aviseletükkel kiengesztel-
jék. Neheztelésétől jobban tartottak. mint a legszigorúbb bűntetéstől.
Azonban, hogy valaki ilyen e szkö eökkel is czélt érjen. ahhoz mind en ek
előtt az kell, hogy higgadtan igazságos és szigorúan következetes
legyen, hogy érdeklődjék növendékeinek ügyes-bajos dolgai iránt, hogy
"részt vegyen bizonyos fokig azok örömében és fájdalmában, szóval, hogy
lássék rajta és érezzék tetteiböl, hogy növendékei érdekeit mozdítja
elő akkor is, mikor jutalmaz, s akkor is, mikor büntet.

Miféle czélok megvalósítására kell egy interna tus vezetőnek töre-
kednie? Ennek kifejtésére e felszólalás keretei szűkek. Itt egynehányat
kísérlek megjelölni. Előkelő gondja lesz míndenesetre arra.' hogy a
tanórákon átnyújtott anyagot a növendékek csakugyan elsajátítsák, e
végből az időnek jelentékeny része, főkép a reggeli és esti 6rák tanu-
lásra, csendes munkálkodásra fognak fordíttatni. Gyakran látogassa meg
őket munkaközben s a tanártarsaktól szerzett informácz iók alapján
legyen gondja arra, hogy kiki lelki tehetségeiben é" tudásában össz-
hangzatosan fejlődjék. Ilyen látogataso k alkalmával a szükséges felvilá-
gosításokat is megadhatja s álta lábau nevelőleg hathat. A legnehezebb
feladata azonban az arról való gondoskodása lesz. hogy szabad idejö-
ket élvezetesen és mégis hasznosan töltsék el. Ha erről nem gondos-
kodunk, növendékeink maguk keresnek rendszerint erköl csrontó szóra-
kozást, Csak felemlítem, hogy ilyen fogfalkozások lehetnek a tornának,
játéknak, sportnak egyszerű és különíéle nemei, ipari foglalkozások,
irodalmi termékek olvasása, stb Lesznek olyanok is, a kik szabad ide-
jöket beszélgetéssel, dalolással. zenéléssel. avagy tánczcz al óhajtják el-
tölteni, kár volna őket ebben akadályozni; csak arról kell őket felvilá-
gosítani, hogy mindezt azon fokig űzhetik, a mig másokat foglalkozá-
saikban, vagy szór akozásaikban nem gátolnak avagy zavarnak. Ha
beláttatjuk velük, hogy a fegyelem, tisztaság és rend egy intern a tusba n
első sorban, sőt úgyszólván egyedűl az ő érde kükért szükséges, könnyű
lesz azokat fentartani. Szórakozásaik közben is látogassa meg őket,
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ne azért, hogy azokban gátolja, vagy zavarja, hanem. hogy az egyesek
lelki világába mélyebb bepillantást vethessen és így .az egyénileg ál-
kalmazandó nevelési eljárást és eszközöket biztosan megállapíthassa.

Meg kell engednünk növendékeinknek, hogy a társadalommal ig.'
érintkezhessenek és így a társadalmi műveltséget és szokásokat lehető-
leg elsajátíthassák. Ez az érintkezés azonban csak művelt elemekkel
történhessék és ne gyakran, hogy ne figyelmök tulajdonképeni feladatuk-
ról eltereltessék. Kivételesen elbocsáth~tjuk' őket nyilvános mulatsá e-

gokba, gyakrabban szinházba, rendeztethetunk velük hangversenyeket
is, mert ne feledjük, hogy a társadalmi műveltségek és szokások el· ·
sajátításának ezek a valódi iskolai, Itt megjegyzem, hogy társadalmilag
-tökéletesen művelt embert egyik iskola sem adhat, fötörekvésünk azért
inkább ~ lélek művelése és nemesitése legyen, ezen az 'alapon' a külső-
formákat az életben könnyű lesz elsajátítaniok.

A felügyelő tanárnak figyelemmel kell kísérnie a növendékek ét-
kezését és lefekvését. Azt nem tartom szükségesnek, 'sőt felesleges;
hogy velük étkezzék ; elegendő gyakoribb megjelenése, a mikor az
'egyeseket félszegségeikre és rossz szekasaikra figyelmeztetheti ; az ily
figyelmeztetésnek rendszerint némi megszégyenítö hatása is van és az
illető nem szokta azt egyhamar elfelejteni. .

A közös hálótermek könnyen izléstelen szórakozások, sőt bűnök
színhelyévé válhatnak, a miket könnyebb megelőzni, mint kiirtani,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ki;
napközben nem dolgozik, tehát idegrendszere a pihenés szükségét nem
érzi, az este rendetlenkedésre hajlandó, ellenben a ki nappal úgy komoly,

-rnint szórakoztatő munkával foglalkozott, az gyorsan elalszik. Legjobb,
gyógyszer tehát az -itt felmerülő bajokkal szemben a munkával való
elfoglalás, esetleg az alvási idő megrövidítése, legvégső' esetben' a ren-o
detlenkedőknek és izléstelenkedőknek elkülönítése és szigorú félűgyelete.
Mig a tanÍtónőképzőknél az ágyaknak falakkal 'való olyatéri elkülöní-
tését, hogy' a felügyelés lehetséges legyen, megengedhetőnek, addig a.
férfi tanítóképzőknél fölöslegesnek tartom.

A felügyelő tanár rnindenütt és mindig jelen nem lehet; a növen-
dék-felugyelöket tehát nem is nélkülözheti. A növendékfelügyelők kivá-
lasztásanal azonban nagyon vigyáznunk kell arra, hogy érdemetlent ne
érjen ez I I kitüntetés, nehogy pártatlanságunkba vetett hitüket' meg-

'ingassuk; fel kell továbbá világosítanunk az egész ifjúságot arról, hogy
a rendetlenkedők feljelentése nem árulkodás; egyébként tapintatos ve-
zetés mellett csaknem mindenik növendék felügyelőnek érzi magát, a
mi bizonyára a legegészségesebb állapot. Az ilyen növendékfelügyelők
kezébe azonban nem szabad nevelői eszközöket adnunk, mert ezzel saját
munkánknak árthatunk, valamint pedagógiai b~tlást látok egy épen,
végzett növendékfelügyelőnek való alkalmazásában is. Ha: csak tisztán
rendőri szerepet juttatunk neki, akkor feleslegessé tehetjuk a növendék-

-felügyelők alkalmazását és egy ügyes iskolaszolga ilyetén szolgálatai-
.nak igénybevétele által, ha nevelői szerepet is juttatunk neki. kaptunk
egy a mostani segédtanárnál hasonlíthatatlanúl rosszabb segédtanárt,
eltekintve attól, hogy nevelői hatást egy évvel előbb még tanulótar-

. saival szemben egyébként sem tudna kifejteni. Itt emlitem meg, hogy
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a tisztaság fentart ása: czéljából a felügyelő tanárnak kellő számú szolga->
személyzetre van szüksége. .

Hogyan e m zet i ség i vidékek képzőinek növendékeik nevelé-
sét illetőleg valami különösebb feladatuk volna, mint a többi képzök-
nek, azt helytelen felfogásnak tartom; a hazafias szellem ápolására itt
is. ott is meg kell ragadni minden alkalmat. A különbség szerintern
csak az eredményben lehet; a mig ugyanis a magyar vidékeken mű- ..
ködő képzök ez irányú tevékenységét maradandó értékű eredmény"
szokta követni, addig. amazokét a körülmények, főkép a környezet kétes
értékűvé teszi. Az legyen tehát törekvésünk, hogy az iskola hatását
mélyítsük, állandósítsuk. Erre nézve a legjobb módnak látszik előttem.
az, h a a nem zet i ség i n öve n d é kek a mag y ar' vid é k idcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t a n í t ó k é p z ő k b e s a magyar fiúk a nemzetiségi vidéki
kép z ő k bev éte tn éne k fel. Nem szükséges indokolnom, hogya.
rokonszenv csak a kölcsönös érintkezes folyamán fejlődhetik ki; az
olyan tótajkú növendékeket, a ki rnagyarok között nőtt fel s azokat
megszereti, bizonyára nem lehet ezek ellen fanatizálni, az olyannal
azonban könnyű a legrémesebb meséket is elhitetni, a ki tanárján kívűl .
talán nem is látott magyar embert. A segélyeket az állam adván, e
kérdés gyakorlati megoldása semmi nehézségekbe nem ütközik't)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Moha r JózsefQPONMLKJIHGFEDCBA

J a v a s la t o k a képzőintézeti internatusok szervezéséről.
A Népnevelök Budapesti Egyesületének javaslata!)

Rendkívül fényes és szép gyűlést tartott f hó rö-án az érsek-
utczai elemi népiskolában a Népnevelők Budapesti Egyesületének
<P e d ag ó g i a isz a kos z tál Y a.» Az az élénk érdeklődés s a mély
szakértelemmel párosúlt felszólalások valóságos ünnepies hangulatot
idéztek elő, a mely hangulat méltó is volt a szakosztálynak ez idén
tartott utolsó gyűléséhez. Jelen voltak ezen a gyűlésen: Herczog Sa-
rolta, Komári Erzsébet, Nemecskay Irma, Soltőn Hermina ; Böngerfi
János, Cservenka Ferencz, Gerley Szeverin, Győrffy János, Kapi Rezső
Uegyző), Koller Márton. Kurz Sámuel, Lakits Vendel, Luttenberger·
Agost, Minke Béla, Nagy Lászlő, Sántha Lajos, Sch ő n József (elnök),

S) A pontokba szedett javaslatokat 1. a M. Tanítóképz6 1 893-iki évfolyama 608-610
lapjain. Szerk.

') Egész terjedelmében közöljük a Népnevelők Budapesti Egyesületének azon üléséről

szóló s a Népnevelők Lapjában megjelent tudósitást, a melyen egyesületünk felhívására az
internatusok ügyét tárgyalták s errő! részletes és pedagógiailag értékes javaslatokat készítet-
tek. Én, a ki tanúja voltam a kellő színvonaIon mozgó, tárgyilagos s a tanítóképzők iránt
igaz j6indulattal folytatott tanácskozásnak, e helyen is kifejezem lelkesedéstől áthatott köszö-
netemet a Népnevel5k Budapesti Egyesületének, a mely ritka buzgalommal támogatja egye·
sületünket a tanít6képzés ügyeinek tfejlesztésében és nemes önzetlenséggel törekszik arra,
hogy a tanítók és tanítóképző tanárok közötti együttműködést ápolja. Vajha az egész or-
szágban mindenütt ily szilárd volna az összetartás és bizalom a tanítók és tanít6képző taná-
rok között! Mennyi áldás szállna ebből a népiskolákra ! «Egyesíflt erőve! tóöbre lelut menni!

mint szitforgáesolva .•

Szerkesztő.
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Sziklás Adolf, Vajda Ferencz rendes tagok, továbbá Buza József, Lo-
csava Aurél, dr. Málnay M., Tóth József (Dunakesz) és X. Y. mint
vendégek.

Az egybegyűlt tagok üdvözlése után Schön József elnök megnyitja
az ülést s mindenekelőtt bemutatja a szakosztálynak Tóth József duna-
keszi tanítot, ki egyesületünk működése iránt annyira érdeklődik, hogy
nem sajnálja a fáradságot vidékről bejönni s szakosztályunk gyűlésén "
részt venni. '

A szakosztály éljenzéssei fogadja a vendéget.
Jelenti továbbá elnök, hogya «Tanítóképző-intézeti tanárok egye-

sületes egyesületűnk választmányát is megkereste a végből, hogy mond-
jon véleményt a felől, vajjon a tanítóképző-intézetekben az inter- vagy
externátust tartja-e helyesnek a növendékek szakszerű és az életre való
nevelése szempontjából. Egyesületünk választmánya a pedagógiai szak-
osztálynak adta át a kérdést megvitatás végett, mely a mai gyülés
napirendjére ki is tüzetett. . '

A könnyebb áttekinthetés szempontjából elnök az internátusnak
úgy -előnyeit mint hátrányait a következő szempontok figyelembe véte-
lével állította össze: .

Az internátus előnyei:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A testi nevelés szempontjából.

1. A test a rendes életmódhoz szokik.
2. A rendes életrnód következtében a test mindig egészséges.
3. A társas együttlét vidám hangulatban tartja a kedélyt.

II. A lelki nevelés szempontjából.

4. A gondolkodás határozott irányt nyer.
5. A lelket nem terhelik annyi anyagi gondok.
6. A határozott órára megszabott tanúlási idő kényszeríti a növen-

déket a tanúlásra; de nagyon kívánatos e mellett, hogy az internátus
mődot nyújtson arra, hogya gyengébb tehetségű ek is elvégezhessék
dolgaikat.

7. A nagyobb erkölcsi kötelezettség nagyobb akaraterőt fejleszt.

IIl. Előnyó'k a z okta tó taná rokra .

8. A gyakori és tartós érintkezés által gyorsan megismerik a nö-
vendékek jellemét.

9. A fegyelem tartás meg van könnyítve.
IQ. Az egyes időszakokra kiszabott tanítási anyag-részletet biz-

tosan végezheti el.
1 I. Netaláni hibáknak elharapózását meggátolhatja.

IV. .Eló'.1Z)lO 'kaz á llamra .

12. A' növendékeket az általa megszabott irányban neveltetheti .
13. A növendékek közűl a kiválóbbakat alkalmazhatja.



A z int .e r n á tus hát r á' ndcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a i :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A testt" nevelésre.

1. Ha felette sokan vannak egy szobában, az a testi fejlődés ká-
-rára van.

2. Netalán a test működésének félszeg hibás külső jelenségei, mint
hunyorgatás, körömrágás stb, könnyen elsajátíthatók, önkénytelenűl is
-elragadnak.

II. A lélek nevelésére.

3. Az önálló gondolkodás szenved.
4. Egyoldalú felfogás és cselekvés fejlődik.
5. Képmutatás és kémkedés elterjed.
Ezen hátrányok nem keletkezhetnek, ha
1. nem a kaszárnya, hanem a családi rendszert honositjak meg a

'benlakóknál.
2. ha az egy családba tartozó növendékeket is nem esetlegességek,

hanem meghatározott 1éle kt ani' elvek alapján t. i. kor, osztály, nyelv
és jellemkülönbség szerint teszik egy lakóosztályba.

3. Ha a növendékeknek bizonyos' napokat szünidőül engednek,
-rnelyeket családjuk vagy rokonaik körében tölthetnek.

4. Ha időről-időre ünnepélyeket rendeznek, melyekre a nagy kő-
zönség is hivatalos, s viszont a növendékek is részt vehetnek a közön-
.ség által rendezett ünnepélyeken. ,

Ezer. elősorolt pontok nagy része hosszas viták tárgya volt,
-melyben élénk részt vettek; Kurz Samu, Lakits Vendel, Némeoskay
Irma, Komáry Erzsébet, Minke Béla, Nagy László, Böngérfi János és
Vajda Ferencz; s végezetűl a szakosztály azon megállapodásra jutott,
hogy határozatilag kimondotta, miszerint az i i l ter n á tus t csu pán
a fővárosban, nagyobb vidéki városokban é s nemzeti-
ség i vid é kek e n tar t j a c z é lsz er ű nek; kis ebb vár o s o k-
-b a n az ex ter n á tus mi n den tek int e tb e n me gf el el ő b b. S
e zze 1 kap c sol a t ban nag y o n üdv ö s nek tar tan á, hog y a z

á I I a m a z o n ö S sze get, m e 1y e til Y kis ebb hel y eke n a z
int ern á t I I S fen tar tás ára for d í tan a, a n öve d é kek nek
s e g é 1 y kép enn y u j tan á, hog y a z oki nQPONMLKJIHGFEDCBAt e l l ige n seb b c s a-
l á dok n á 1 tal á 1has san a k ott hon t.

Miután Schön József elnök felkérte Böngérfi János alelnököt az
elnöki szék elfoglalására, felolvasta a németországi tanítók egyesületi
életét ismertető értekezését.

A jelenvoltak élénk figyelemmel hallgatták végig a valóban nagyon
,érdekes ismertetést és jegyzőkönyvileg fejezték ki köszönetüket a tanúl-

s~g?S felolvasá,sért. Felolvas?nak ~zon ~haját, mely~t ismerte~~se. v,égén ;
kifejt : hogy bar a budapesti kartarsak 'IS oly egyseges egyesületi életet
tererntenéuek, mint azt a felolvasás folyamán német kartársainknál lát-
tuk: a szakosztály szintén óhajtja.

Nagy Lászlo képezdei tanár köszönetét fejezi ki a szakosztálynak,
hogy a, «Tanitóképző tanárok egyesülete» megkeresésének engedve,



Kapi Rezső;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jegyző, _

oly kiváló szakértelemmel és érdeklődéssei vitat ta meg a jövő tanító-
képzésre nézve oly -kiválóan fontos tételt: az internátus kérdését s
örömmel hiszi, hogy ezáltal is csak szilárdabbá lett az a szép viszony,
mely a tanítóképző tanárok és a tanitók között már eddig is- fennállott.

Elnöklő Böngérfi János viszont köszönetét fejezi Nagy László-
urnak, hogy minden alkalommal oly szíves figyelemben részesíti egye-
sületünket, üléseinken való szives megjelenése által.

Elnök megköszönve a tagok nak és vendégeknek szíves megjelene-
sét, az ülést feloszlatta 5 mindnyájan a hallott felolvasás óhajának ha-
tása alatt távozánk.

Vajjon teljesűlni fog-e az valaha? .•.

_A hódmez6vásárhelyi kisdedóvóképző javaslata.

Jegyl6könyvi kivonat,

Igazgató az 1893. november r j-án tartott ülésen bemutatja a ta-
nítóképző-intézeti tanárok országos egyesülete választmányának átiratát,

A tanári testület köszőnettel fogadja a felszólítást. A testületból
alkotott bizottság véleménye alapján azt, hogya tanítóképzőkbeninter-
nátus okvetetlenül kell, csak részben helyesli; megjegyzi azonban, hogy
az igazgató egymaga fizikailag nem képes az internátusok körűl szük-
séges felügyelet és nevelői teendők gyakorlására, hanem mellözhetetle-
nül szükséges t öbb nevel Ő, kik neki e munkákban segítségére
legyenek.

Megjegyzi továbbá, hogy a testi nevelés egyik fő tényezője a:
jót á pl á 1é k, - azért a 'javaslatnak erre is ki kellene terjeszkedni.

Nem hallgathatja el tanári karunk ama meggyőződését sem, hogy
a nagy internátusok növendékeinek családias nevelése annyi tapíntatot,
bölcseséget, önmegtagadást követel, mennyi fiatal emberektől nem,
kí váriható. Ifju segédtanárok tehát internátusok nevelésére helyesen.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Í1 em aik alm a z h at ó k.

-Meggondolandó az is, hogy nagyobb tömegek családias nevelése
éppen azért, mert a tömeg nagy, lehetetlen ; az internátusok nevelése
tehát okvetetlenűl vagy ka szárnyai, vagy zárdai lesz. Az internátusok
hű vezetése a vezetőket teljesen leköti, - a társadalmi mozgalmakban
részvételtől elvonja, s így a mai társadalmi munkálkodáson alapülö-
élettel ellentétbe juttatja, elégedetlenekké teszi, a minek az internátus-
adja meg az árát. Mindezek arra intik tanári karunkat, hogy az inter-
nátusi nevelés mellett merev álláspontot ne foglaljon el s inkább azt
ajánlja, hogya leendő tanítók, a tanítóképző-intéz-eti,
tanárok é sm á s jóravaló családok kebelében neve I -

te s-s e nek 5-6 főből álló csoportokban. Ez talán drágább, de min-
denesetre jobb az internátusi nevelésnél. ..

Hódmező-Vásárhely, 1893, november.

Peres Sándor ,
-igazgató,

Pá lma )' Lenk~"
jegyző, -
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A t a n í t ó k é p z ő t a n á r k é p z é s r ő l felmerült j a v a s la t o k t á b -

lá z a t o s k im u t a t á s a .

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének választ-
mánya az 1893. évi deczember 17-én tartott űlésén engemet bízott meg
azzal, hogy a tanítóképző intézeti tanárképzésről felmerült javaslatokat
a tárgyalás előkészítése és megkönnyítése czéljából állítsam össze. Ezen
1llegbízatásomnak az alább következőkben van szerenesém megfelelni.

A javaslatok összeállításánál a következő munkálatokat hasz-
náltam fel: .

AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPaedagogz'um emlékt'r a tá t (megjelent a Magyar Tanítóképző
1891-iki évfolyam ának 255. lapján), Dezső La jos előadását (Magyar

-Paedagogia 1893. évf. 389. 1.), továbbá Felmér t' Alber t (Magyar Tanító-
képző 1893 évf. IQI. 1.), Moha r :József (Magyar Tanítóképző, 1893.
évf. 333. 1.), Sebestyén Gyula (Magyar Tanítóképző, 1892. évf. 509. 1.),
dr , Ká rmán Mór (Magyar Tanítóképző, 1893. évf. 36. 1.), Hetyey Gábor

(Magyar Tanítóképző, 1887. évf. 179. 1.) czikkeit, illetve előadásait a
tanítóképző-intézeti tanárképzésről, Dániel Má r ton volt országgyülési kép-
viselő I. jelentését a tanítóképzésról és még több a Magyar Tanító-
képzőben megjelent közleményt.. . ' .

A javaslatokat a következő kategoriák szerint állítottam össze:
1. alapelvek; .
2. a képzés .általános jellege és színvonala;
3. a képzés helye;
4. a felvétel;
5. a tanítóképző általános szervezete az egyetemen;
6. a tanárképző általános szervezete a Paedagogiumban ;
7. az elméleti és gyakorlati képzés az egyetemen;
8. az elméleti és gyakorlati képzés a Paedagogiumban ;
9. a képesítés;dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . a tanítóképző tanári állás,
Ezen csoportosítás által az egyes javaslattevők javaslatainak

szerves .összefüggése szenvedett ugyan, de a javaslatok áttekintése
megkönnyült és világosan szembetűnnek mindazon részletek, a me-
-lyekre a tanárképzés ügyének megoldásánál ki kell terjeszkedni ..

A la p e lv e k .

A közoktatás egységes szervezete érdekében szükséges, hogy a
különböző közoktatási intézetek tanárainak képzése együttesen 01-
-dassék meg és egységesen szerveztessék. (Ká rmán)

A tanítőképző-íntézeti tanárok képzésének javítása szerves in-
tézkedések alapján közoktatásunknak sürgős követelménye. (Sebestyén).

A tanárképzőben az összes magyarországi, tehát az állami és fe-
lekezeti tanítóképző intézetek számára képeztessenek és képesíttessenek
t a n á r o k . (Alta lános kz'vána lom).



A -képzésQPONMLKJIHGFEDCBAá l t a lá n o s j e l l e g e és s z ín v o n a la .

A képzés terjedjen ki: 1. az elméleti tudományos (szJ1ktudo-
mányi és pedagógiai),' és 2. a gyakorlati követelményekre.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Alta lános-

kivána lom.)

A tanítóképző-intézeti tanárok képzése ne legyen azonos más ta--
nárok képzés évei, tehát sem a középiskolai, sem a polgáriskolai taná-
rok képzésével, (Sebestyén)

A tanítóképző-tanárok tudományos képzettségének azon a fokon
kell állania, mint a középiskolai tanárokénak. (Dezső, Sebestyén, Ká rmán,

F elmér i, Hetyey).

A tanítóképző tanár szaktudomanyi képzettsége lehet kisebb fokú,
de több oldalú és más irányu, mint a középiskolai tanáré, (Moha r ).

A szaktudományok azon anyaga, a melyet a polgári képző tan--
terve felölel, eléggé magában foglalja a tanítóképző tanártói megkívánt
szakképzettséget. (P aedagogium). -

A f e lv é t e l .

A k é p z é s h e ly e .

Az elméleti és a gyakorlati képzés az egyetemen történjék és az.
egyetem a tanítási ügyesség megszerzése végett elemi .gyakorló-iskolával
kapcsolandó össze. (Dezső.)

A tanítóképző tanárok elméleti képzése az egyetemen, a gyakor-
lati képzés pedig több e czélra felszerelt elemi tanítóképző-intézetben.
történjék. (Ká rmán.)

A képzés megvalósítása végett kívánatosnak mutatkozik egy, ki-
zárólag ennek a czélnak szolgálatában álló intézet felállítása. Mivel e
kívánalom teljesülése elé hazai körülményeink legyőzhetetlen akadá-
lyokat vetnek, -megengedhető, mert czélra vezet, az a mód is, hogy a
tanítóképző tanárok képzése meglevő intézeteink egyikével vagy mási--
kával kapcsolatban történjék. Az elméleti tudományos képzést az egye-
tem adja meg, a gyakorlati képzésról pedig a budai állami tanítóképző--
intézet gondoskodjék. (Sebestyén.)

A tanítóképző tanárok elméleti és gyakorlati képzését a Paedagó •.
gium adja meg. (P aedagógium, F elmér i, Moha r .)

A tanítóképző tanárok elméleti képzése történhetik a Paedagogium-
ban, de a tanítás szabadsága szempontjából nem zárhatók el a pályátók
az egyetemen készült jelöltek sem. (Hetyey.)

Mivel a tanítóképző-intézeti tanárképzésnek a népiskolával SZOrOs.
kapcsolatban kell lennie, azért a tanítóképző tanárok képző-intézetébe
-lépésre, bárhol és bármiként szerveztessék az, a tanítói oklevél feljogosít,
sőt előjogot ad. (A legtöbb java sla ttevő .) \,

A középiskolát végzett és érettségi vizsgalatot tett tanulók.
felvehetőka tanítóképző-intézeti tanárképző be, de kötelesek előbb az
elemi iskolai neveléstanból felvételi vizsgálatot tenni. (Moha r , Felmén~);
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A tanárképzőbe való felvételre a középiskolai érettségi bizonyítvány
feljogosít az elemi iskolai neveléstanból tett felvételi vizsgálat nélkül.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(P aedagogium, Sebestyén.)

, F elvétel a z egyetemmel kapcsola tos taná rképzőbe. Az egyetemet fel-
tétlenűl meg kell nyitni a néptanítók számára. Vétessenek fel a tanítók
egyetemi rendkívűli hallgatóknak, de jelentkezhessenek mindazon vizs-
gálatokra, a melyekre a rendes hallgatók jogosultak. (Ká rmán.)

Az egyetemre bocsátani kell azon népiskolai tanítókat; a kik ki-
tűnő oklevél birtokában vannak és két évi iskolai gyakorlatot mutat-
nak fel. (Dezső.)

A felvétel a P ae.dagogiumma l kapcsola tos taná rképzőbe. Az elemi is-
kolai tanítói oklevélen kívűl a polgáriskolai tanítói oklevél megszerzése
is szükséges. És pedig azok közül, a kik az elemi és polgáris-
kolai tanítói oklevelet megszerezték, válogattassanak ki a legjelesebbek
és ezek végezzék a tanítóképző tanári tanfolyamot. (P aedagogzum, F el-

mer i, Moha r .)

A tanárképző általános szervezete az egyetemen.

Az összes tanárjelöltek közös tudományos általános műveltségben
részesüljenek; e czélból a tanítóképző-intézeti tariárjelöltek az első
két évet, a mely a széleskörű készűltség megadására szolgál, együtt
végezzék a középiskolai és más tanárjelöltekkel. Ennek elvégzése után
a jelöltek alapvizsgát 'tegyenek. Ezen alapvizsgálat kiállása után tör-
ténjék a pályának és a szaknak megválasztása, vagy is ekkor kez-
dődjék a: sajátképen berendezett tanítóképző. intézeti, tanárképzés. A ta-
nárképző-intézet ellátható ugyan internátussal, , de a tanítás szabadsága
szempontjaból az kötelez ővé ne tétessék. (Ká rmán.)

A tanítóképző-intézeti és középiskolai tanárok' együtt képezeridők
az egyetemen; de a szakok csoportosítása feleljen meg a tanítóképző-
íntézet tantárgyLeosztásnak. A tanfolyam négy évig tartson. (Dezso.)

A tanítóképző tanárok képzése öt évig tartson határozottan meg-
álllapított tanterv alapján, a mely tudományos tekintetben a közép-
iskolaj tanárok képzésévei kezdettől fogva nem azonos. A jelölt a kép-
zés ideje alatt a budai állami tanítóképző-intézet stipendiumos növen ..
déke. (Sebestyén.)

A tanárképző általános' szervezete a Paedagógium-ban.

Az 1887-ben 28. 903. sz. a. kiadott miniszteri rendelettel felállított
tanárképző tanfolyam véglegesen szervezendő ezen a czímen: «Tanító-
képző tanári tanfolyam .• E szerint a polgáriskolai tanítói' három évi
kurzus fölé még két évi tanfolyam állítandó fel a polgáriskolai tanító-
képzővel közös tanári testülettel. A tanítóképző tanári tanfolyam cso-
portjai az elemi képző tantervének és a polgáriskolai tanítóképző igé-
nyeinek megfelelőleg álJítandók össze, A polgári képző tanári testülete
az elemi képzőétől külön választandó. A polgári tanítóképző akadémiai
jelleget és rangot kapjon s tanárainak óraszáma 12- 14-re szállítandó
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le.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanárképző-intézet internátussal láttassék el, a mely kötelező legyen.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{P aedagogium, F elmén: Moha r .)

A tanfolyam első éve a tudományos ismeretek kibővítésére. a má-
-sodik főleg a gyakorlati képzésre s az adminisztratív munkák elsajátítá-
sára fordíttassék, (Moha r .)

A polgáriskolai tanítóképzés négy évfolyama terjesztessék ki s e
fölé állítandó .a két évfolyamú tanárképző úgy, hogya tanítóképző-
intézeti tanárképzés legalább hat évet vegyen igénybe. (Dániel Má r ton.)

A tanárok egyetemi tanári fizetéssel látandók el. (Moha r .)QPONMLKJIHGFEDCBA

A z e lm é le t i é s g y a k o r la t i k é p z é s a z e g y e t e m e n .

A kiképzésnél az elm éle t i tudományos és agya k o r 1at i

képzés jön tekintetbe. A mi az elsőt illeti, a filozófiai fakultás úgy
alakítandő át, hogy az a tanítóképző-intézeti tanárok tudományos kikép-
zésére is alkalmas legyen. Gyakorlat kétféle van: tudományos és taní-
tási gyakorlat. A tudományos gyakorlat a szaktudományi elméleti kép-
zésnek kiegészítő része és czélja a tudományos bűvárlat módszerébe
való bevezetés, a tudományos készségnek, a kézi és nyelvbeli ügyes-
ségnek elsajátítása. Ez a gyakorlat nem valamely különálló intézetben,
tanítóképzőben. hanem magán az egyetemen "zerezhető meg. A
tanítás gyakorlása ellenben nem történhetik az egyetemen, hanem az
illető iskolában, tehát a tanítóképző tanárjelölté egy vagy több alkal-
mas módon felszerelt tanítóképző intézetben. (Ká rmán.) .

A szaktudományok csoportosítása általában feleljen meg a tanító-
képző-intézeti tantárgy-beosztás nak. A torna, rajz és zene ne legyenek
fő-, hanem csak mellékszakok, a melyek mindenike bármelyik fő-szak-
csoport mellett válasatható. A .tornára a nemzeti tornaegyesület, a
zenére a zeneakadémia s a rajzra a rajztanárképző képezze kí a jelöl-
teket. Az általános neveléstan tudományos (filozófiai) alapon adandó elő ;
a methodikából mind az elemi, m in d a tudományos módszer tanítandó.
A tanítás gyakorlása az egyetemhez csatolt elemi iskolában történjék.
(Dezső.)

A képzés a pedagógiára, az összes szaktudományokra és a gya-
korlatra terjedjen ki és pedig különállóan a kozépiskolai tanárképzőből.
A gyakorlat szempontjából a képzés úgy szervezendő, hogya budai
tanítóképző összes intézeteiben és ezek működésében alkalmat adjon
tapasztalatok gyűjtésére, s hogy etapasztalatok gyujtése didaktikai
és methodikai tanulmányokkal legyen összekötve. (Sebestyén.)

A z e lm é le t i é s g y a k o r la t i k é p z é s a P a e d a g o g iu m b a n .
. "

A tanítóképző tanári tanfolyam a paedagogiumi tanári ka~ által
vezetett és ellenőrzött önképzés jellegevel birjon és ölelje fel: I. az
elméleti és gyakorlati pedagógiai képzést; 2. a szaktudományi képzést
és 3. az iskolai szervezet és. adminisztráczió ismeretébe való bevezetést.

Az elméleti pedagógiai. képzés czéljából külön pedagógiai és filo-
zófiai .'előadások lesznek tartandók. A gyakorlati pedagógiai képzés a

/



Paedagogium gyakorló elemi iskolájának és elemi tanítóképzőjének fel-
használásával adandó meg. A szaktudományi képzésre elég az, a mit a
polgári képző jelenleg nyujt. Azonban a képzés intenzívebbé tétele és
a tapasztalt tulterhelés megszüntetése czéljából szükséges, hogy a pol-
gári képző szakcsoport-beosztása módosuljon a következőleg: a meny-
nyiségtan-természettudományi szakcsoport két külön csoportra (termé-
szettudomány- gazdaságtani és mathematika-fizikai s;-akcsoportra) különít-
tessék el; a rajzi szakcsoport az algebrával és geometriával bővíttessék ;
a nyelvtudományi szakcsoport pedig egy felsőbb német nyelvi tan fo-
'Iyammal láttassék el. A polgári tanítóképző tananyagának behatöbb
feldolgozására, az egyes tudományszakok tudományos módszerébe való
bevezetésre s a látókör tágÍtására szükséges, hogy a jelöltek az egye-
temen vagy műegyetemen szakcsoportjuk körébe vágó egyes előadások,
esetleg rövid félévi kurzusok látogatására utasíttassauak. Az iskolai szer-
vezet és adminisztráczió ismeretébe való bevezetés a gyakorlat alapján
történjék.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(P a eda gogium.)

, A tanfolyam önképző jellege szünjék meg s e helyett a tanfolyam
hallgatói rendszeres oktatásban részesűljének. Az egyes szaktudományok
előadása és gyakorlati kezelése egyetemi színvonalon álljon. Külön
filozófiai tanszék állítandó fel, a melyen az előadásokat az összes jelöl-
tek közösen hallgassák. A jelöltek a külön tanári testülettel szervezendő
elemi képzőben és annak gyakorló-iskolájában tanítói gyakorlatokat vé-
gezzenek. A tanárjelöltek ismerkedjenek meg az intézeti adrnínisztracaiö
vezetésével. (F elmér i.)

A tanfolyam önképző jellege megszüntetendő es a jelöltek -óraterv
szerinti oktatásbau részesűljenek. Azonban az oktatás ne azzal bővít-
tessék, hogy a jelöltek az egyetem látogatására utasíttassanak, hanem
szereltessék fel a Paedagogium oly módon, hogy benne egyetemi szín-
vonalon álló előadások tartassanak. Általában úgy alakíttassék át a
Paedagogium, hogy alkalmas legyen a polgári, a kereskedelmi és egyéb
szakiskolai, valamint a tanítóképző tanári képzés czélját szolgálni. A
magas fokú és sokoldalú pedagógiai képzés czéljából külön filozófiai-
pedagógiai tanszék állitandó fel. A szaktudományi csoportok a
következők legyenek: I. magyar nyel vi és történettudományi, II. ter-
mészetrajz- földrajz-gazdaságtani, nl. mennyiségtan-természettani, .IV.
-rajz és kézügyességi, V. zenei szak csoport. A torna mindenik szak-
·csoportra nézve kötelező, a nérnet nyelv pedig bármelyik szakcsoport
mellett szabadon választható legyen. A jelöltek az elemi képzőben és
annak elemi gyakorló iskolájában tanításokat végezzenek s a Paedago-
gium internátusában a nevelés gyakorlása végett segédkezzenek a fel-
ügyeletben. (Moha r .) .

A polgáriskolai tanítóképző szaktudomanyi csoportjainak mostani
beosztása az első két évfolyamban fentartandó a szélesebb körű isme-
retek megszerzése végett; de a 3-dik és a felállítandó 4-dik évben az
évfolyam ok kisebb szakcsoportokra különítendők szét ; ez ·a szétkülöní-
tés a tanárképző tanfolyamban továbbfejlesztendő, illetve még kisebb
csoportok alakítandók.. A jelöltek rendszeres előadásokat- hallgassanak
A filozófiai képzésre nagy gond fordítandó. (Dá niel Má r ton.)



A k ép esítö v iz sgá la t.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vizsgá la ti bzzottsá g.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA képesító vizsgálat" külön e czélraszerve~
zett or s z á g os bizottság előtt történik 's annak, a ki a vizsgálatot
sikeresen kiállotta, külön tan ílkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ó kép z ő - int é zet ita n á ri o k-
I e, v é 1 állítandó ki. (Alta lá nos kivá na lom.)

A vizsgáló bizq,ttság országos legyen és összeállítandó az egy e-·
t e m i, . m ű egyet e m i, zen e a k a d é mia i, raj z tan á r kép z ő il,
tanárokból és a P ae da g o g ium szaktanáraiból. (F elmér i.)

A vZZsgá la tr a bocsá tá s. A vizsgálatra csak az bocsátható, a ki a.
tanítóképző tanárképzői tanfolyamot végezte.EDCBA(A legtó 'bb ja va sla ttevő.)

A vizsgálatra csak az bocsátható, a ki polgáriskolai tanítóképzőt
és a. tanári tanfolyamot elvégezte. (P a eda gogz·um.)

A vizsgálatra csak az bocsátható, a ki polgáriskolai tanítói okle-
véllel bír. (F elmér i.)

A vizsgálatra az is bocsátható, a ki tanúlmányait az egyetem
filozófiai fakultásán végezte és egy é v i népiskolai gyakorlatot tud fel-
mutatni. (Dezső)

A vizsgálat ra a középiskolákra képesített tanár is bocsátható, a.
ki egy évi elemi iskolai gyakorlatot tud felmutatni.

Azon nép· és polgáriskolai tanítók, a kik a szolgálatok folyamán
kitűnő tanítói gyakorlatot szereztek s pedagógiai vagy más szaktudo-
.mányokat eredménynyel művelték, a tanfolyam hallgatása nélkűl is.
bocsáthatók képesítő vizsgálatra. (Hetyey.)

Képesítés. A tanítóképző-intézeti tanári oklevél a tanítóképző ta-
nári állásra képesít. (A ja va sla ttevők á lta lá ba n,)

A tanítóképző-intézeti tanári oklevél a középiskolákra is képesít.
(Hetyey.) , . .

A zene- és rajztanárjelöltek köteleztessenek szaktárgyaikon kívül.
a tornászatból, vagy kézügyességből is képesítést szerezni, (F e/mér i.)

A, gyakorló-iskolai tanító a filozófiaból és pedagógiából egyenlő-
kvalifikácziöt kapjon a rendes tanárral. (Moha r .)

A gyakorló-iskolai tanítótói magasabb kvalifikáczió ne kivántassékz-
hanern az elemi tanítói oklevél, kiváló irodalmi és gyakorlati működés.
alapján alkalmaztassanak. {F elmér i.)

,A tanítoképző tan ár i á llá s .

Alka lma zá s. A tanítóképző-intezetekben csak az, ezen isko-
lákra képesített egyének alkalmazhatók tanárokul. (A ja va sla ttevők'

á lta lá ba n. )

Kívánatos, sőt szükséges, hogya képesített tanítóképző-tanár al-
kalmazása előtt külfö1di tanúlmányútra küldessék s alkalmazása után
rendszeres iskolalátogatást végezzen. (Seb.estyén.)

Mindaz elméleti.v mind a gyakorlati tantárgyak . tanárai, először
helyettes tanári czímmel, három év múlva pedig rendes tanárokká .ne-
veztessenek ki, (F e/min '.)



J a va da lom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítóképző-tanár javadalma a középiskolainál.
nagyobb legyen. (Sebestyén, Moha r .)

Az összes tanítóképző-tanárok, tehát mind az elméleti, mind.
a gyakorlati tárgyak tanárainak rangja és fizetése egyenlősítendő.
(F elmén'.)

Budapest, 1894. január z-án, Nagy Lá szló,
titkár.KJIHGFEDCBA

F o lyam od ván y a fize tésjav ítá s , és rangsorozat ü gyéb en ..

Nagyrnéltóságú Miníszter Úr 1 Kegyelmes Urunk! Az állami tanító-
és tanítónőképző intézeti tanárok 'rangsorozati beosztásának kedvezőbbé
tétele érdekében ezen tanári testületek egyenes megkeresésére és fel-
szólítására bátorkodunk újolag Nagyméltóságod kegyes színe elé járulni..
Erre indít minket az) hogy az 1894- diki állami költségvetés adatai sze-
rint ezlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'3 Z 'ügy még mindig nem nyert ránk nézve kielégítő megoldást;
felbátorít pedig a Nagyméltóságodnak minden alkalommal tapasztalt
kegyes jóindulata és ama törekvése, hogy a tanítóképző tanárok anyagi
helyzetér javítsa s az eddiginél méltányosabb módon rendezze. Bízunk
abban, hogy most is, midőn alázatos kérésünkkel Nagyméltóságodat
ujra felkeressük, meghallgatandja azokat és azok teljesítése érdekében
a bölcs belátása szerint helyeseknek vélt intézkedéseket meg fogja tenni.

Az 1894-diki állami közoktatási költségvetés megjelenését nagy
érdeklődéssei várták az állami tanítóképző-intézeteknél működő tanárok,
mert remélték. hogy az a tanítóképző tanári fizetéseknek oly módon
való rendezését fogja tartalmazni, a mint az a Nagyméltóságod által a
képviseiőházban tett nyilatkozatnak, az 1893. IV. t. ez. pontjainak s az
egyesület által több ízben, legutóbb a f. é. június hónapban benyúj-
tott s a törvényre és méltanyosságra alapított kérvényeknek meg fog
felelni. Fájdalom, az állami költségvetés csak kis részben hozta meg
.számunkra azt, a mit kívántunk és reméltünk! Igaz. ugyan, s ezt mély
hálaérzelemmel ismerjük el, hogy Nagyrnéltóságod II zenetanár fizeté-
sét 700 frtról 800-ra emelte, mi által az összes zenetanárok a X. fizetési
osztályba kerültek; 2 igazgató 600 frt fizetésemeléssel a VIII-dikból a
VII-dik fizetési osztályba .vétetett fel; a rendes tanárok közül is 9-et
léptettek elő 200 frt fizetésemeléssei a IX. osztályból a. VlIl-dikba ; s
habár mi ezen javításokat is hálás kö szönettel veszszük, s olyanoknak
tekintjük, a melyek alkalmasak, habár kis mértékben is, a tanítóképző-
tanárok érdekeit előmozdítani: mindazáltal ennyi javítást még sem tart-
hatunk a méltányosságnál fogva kielégítőnek, sőt a, - költségvetésnek
némely intézkedése, mivel a tanítóképző tanárok fizetését még mindig
nem egyenlősíti a középiskolaiakéval, bizonyos mértékben a tanítókép-
zésnek érdekeit károsítja.

1. Nem nyugodl;latunk meg a költségvetés azon tételében, hogy
a 1.8 fővár?si és vidéki tanítóképző iga z gat ó közül csak 4, vagyis
az tgazgatoknak 220lo-a van felvéve a VII. fizetesi osztályba, továbba.,
hogyaférfitanítóképzők összes többi igazgatöínaj; (I4), valamint a nő-



-képzők összes 4 vidéki igazgatójának törzsfizetése nem emeltetett 1600
frtra, hanem 1400 frton hagyatott meg.

Az előbbi intézkedés nem felel meg Nagyrnéltősagodnak a képvi-
selőházban tett ama, részünkről nagy örömmel fogadott. kijelentésének,
hogy ca középiskolai és tanítóképző-intézeti tanároknak egy h a r-
m a d a a legközelebbi leöltségvetés fonalán a VII. fizetési osztályzatba
fog felvétetni.» Utóbbi intézkedés pedig ellentétben áll a középiskolai
és tanítóképző tanárok és igazgatók közötti paritás elvével. amely
éppen Nag-yméltóságod bölcs kezdeményezésére érvényesült az 1893,
IV. törvényczikkben, a mennyiben a költségvetés mindazon középis-
kolai igazgatók törzsfiaetését, a kik a VII. fizetési osztályba nem vé-
1:ettek fel. 1600 frtban állapítja meg, mig a tanítóképző igazgatókét csak
1400-ban, Bátorkodunk még azon 600 frtnyi aránytalan külömbözetre
rámutatni, a mely ezen intézkedések által egyes vidéki igazgatók törzs-
fizetése között létrejön, s mi által egyesek indokolatlanul magasan a
többi kartársak fölé fognak helyeztetni.

2. Hasonlóképen nem tartjuk a középiskolai és tanítóképző taná-
rok közötti paritás elvével összeegyeztethetőnek. hogy az állami tanító-

-képző ren des tan áro k közül mindazok, (61-en). a kik a VIlI. fize-
tési osztályba nem kerültek, valamennyien 1200 frt törzsfizetéssel ' ha-
gyattak meg a IX. osztályban. holott a középiskolai 'tanárok közül
azoknak fele, a kik p. IX, fizetési osztályban maradtak, vagyis az ősz-
szes középiskolai tanárok egyharmada (151), 13°0 frt törzsfizetést kap,
.Külömben ez az eljárás ellenkezik az 1893. IV t. czikkel is, a mely-
'nek 3. §-a világosan megmondja; hogy a tanítóképző tanárok a IX.
fizetési osztálynak «k é t mag a s abb fi zet é si fok o z a t á bas o-
r olkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 a II d ó k .• Fájdalmasan esik azt tapasztalnunk, hogy a törvény ren-
delkezései csak a középiskolai tanárok ra nézve vétetnek szigoruan, s mi
tanítóképző tanárok nem részesülünk mindama kedvezményekben, a
.melyek minket a törvény szerint megilletnének.

3. Az állami költségvetésben a tanító- és tanítónőképző intézetek
'külön czím alatt szerepelnek, minek következtében a tanító- és tanítónó-
képző tanárok személyi jarandőságai külön csoportban vannak feltűn-
-tetve. Ezen elkülönített két kirnutatásnak a tanÍtónőképző intézeti ren-
<les tanárokra vonatkozó egy az illetett kartársakra nézve igen aggo-
-dalmas adatot tartalmaz. Ugyanis a kimutatott 27 rendes tanár közül
10, azaz a létszám egyharmada, fel van ugyan véve a VIlI. fizetési
osztályba, d e eze k rn i n d a fo vár o sit a n áro k ból ker üln e k

'k i, a többinek, azaz 17-n'~k, aki k m ill d vid é k i ek. a törzsfizetés.e
csak 1200 frt maradt. A költségvetésnek ez a tétele ellenkezik a hiva-
talosan megállapított rangsorozat szerint várható rendszeres előlépte-
.tésekkel, azonkívűl azon kedvezőtlen helyzetet teremtheti a vidéki
-tanítőnőképzó intézetekben alkalmazott 17 'rendes tanarra nézve,
hogy sohasem lesz módjuk akként. mikent az 'a férfi tanítóképzőknél
-9 tanárra nézve már arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjövő évr e szándékoltatik. a VII. fizetési osz-
.tályba feljutni; így példáúl a j0VŐ évre nézve is a vidéki tanítőnőképző
.intézeteknél működő kartársaink közűl körülbelül 3-an esnének el aKJIHGFEDCBA

V IlI . fizetési osztályba jutás kedvezményétől.
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Ha ez a feltevés megvalósúl, akkor a tanítőnőképzőknél mfíködó.
tanárok mivel sem indokolható hátrány os helyzetbe fognak kerülni a,
tanÍtóképzőknél alkalmazottakkal szemben. Mert azt· mégsem akarjuk
feltenni, hogy a tanítónőképzőknél történő szolgálat csekélyebbnek vé-
tessék a tanítóképzőinél: ez a tanítónőképző intézetek lefokozását je-·
lentené. Alázatosan esedezünk, méltőztassék erre nézve bennünket
mielőbb megnyugtat ni, külömben bekövetkezhetik az az eset, hogy a.
tanitónőképzőknél működő kartársaink előlépések kedvezőbbé tétele.
szempontjabél ez intézetektől való elhelyeztetésöket fogják kívánni.

4. ürömmel értesülünk a költségvetésből Nagyméltóságodnak azon'
atyai gondoskodásáról, a melylyel a zen e tan áro k ügyét felkarolta
s közülök azoknak törzs fizetését, a kik eddig 700 írt évi fizetést huz-
tak, 100 frttal megjavítván, őket a X. fizetési osztályba felvenni mél~
tóztatott. Habár ezen kedvezmény által egyáltalában nem tekintjük a.
zenetanárok fizetésügyét véglegesen rendezettnek, mindazáltal ezt is
hálás köszönettel veszszük kartársaink érdekében, a kik erre a javításra
buzgó és fáradságos munkájok által már régen rászolgáltak. A zene-
tanárok érdekében jelenleg csupán azon körülményre vagyunk bátrak
felhívni Nagyméltóságod nagybecsü figyelmét, hogy vannak közöttök ,
a kik már igen régen, 20-22 év óta teljesítenek szolgálatot; a mél-
tányosság tehát azt hozza magával, hogy, valamint a fővárosi tanárok;
rangsorozati beosztásánál nem tettek külömbséget a zene- és a többi,
rendes tanárok között, úgy a: vidéki zenetanárokat se előzzék meg a
beosztásnál példáúl a segédtanárok csupán azért, mert segédtanárok, ..
hanem a X, osztályba soroz ott tanárok a rangsorozat végleges meg-
állapításánál általában tanári kineveztetésök dátumai alapján csoporto-
síttassanak.

6. A milyen örvendetes tény a zenetanárok előléptetése a X.
fizetési osztályba, ép oly fájdalmasan kellene tapasztalnunk, hogy kar-
társainknak egy jelentékeny része, agya kor 1ó isk o 1 ait a n í t Ó k;
a raj z- é s tor n CI. tan áro k, a se g é d tan í t ó nők 500-700 frt
törzsfizetéssel még mindig a XI., fizetési osztályban hagyattak. Eme
kartársaink általában semmivel sem teljesítenek kevésbbé fáradságos és-
a tanítóképző oktatásban kisebb jelentőségű munkát, mint a magasabb
fizetési osztályokba sorozottak. Alázattal esedezünk tehát, terjeszsze ki,
Nagyméltóságod nagybecsű figyelmét ezen kartárs ak anyagi ügyére is
és javítsa meg ezt egyelőre legalább a X. fizetési osztályba való elő ..
léptetésök által. Ezt nemcsak a méltányossági tekintetek teszik szük-
ségessé, hanem az ügy érdekei is.

Ime, ezek a szembeötlő hiányai az állami tanítóképző tanárok.
rangsorozati beosztásának, a melyek az I894-diki állami költségvetés,
adataiból kitűnnek s a melyeknek megszüntetését az állami tanítóképző
tanárok anyagi helyzetének fokozatos javítása szempontjából szükséges -
nek tartjuk. Ismerve Nagyméltóságod nemes lelkületét, a mely az igaz-
ság és méltányosság szava elől sohasem zárkózik el, meg vagyunk győ-
ződve, hogy Nagyméltóságod alázatos előterjesztésünket bölcs megfon-
tolása tárgyává fogja tenni s pótolni fogja a hiányokat, hogya tanító-
képzésnek, «mint népoktatásunk felvirágzása legjelentősebb tényezöjének»
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alapfeltetele, a tanítóképző tanárok kedvező anyagi helyzete, mielőbb
az ügyhöz méltő megoldást nyerj en.

Alázatos kérelrneinkét a következő pontokba bátorkodunk össze-

foglalni:
1. Az állami tanító- és tanítőnőképzö intézeti igazgatóknak 33%-a,

azaz a 18 közül 6 vétessék fel a VIlI. fizetési osztályból a VII-dikbe,
azoknak törzsfizetése pedig,' kik a VIlI. fizetési osztályban maradnak, a
_középiskolai igazgatókéhoz hasonlóan 1400 frtről 1600-ra emeltessék.

2. Az állami tanító- és taoítónőképző intézeti rendes tanárok elő-
~léptetése ne a költségvetésileg elkülönített status, hanem a f. é. június
'hónapban megjelent hivatalos rangsorozat szerint történjék.

3. A tanító- és tanítónőképző intézeti rendes tanárok közül azok-
'nak fele, a kik a IX. fizetési osztályba vannak besorozva, az 1893. IV.
1:. ez. 3. §-a értelmében és a középiskolai tanárokhoz hasonlóan a IX .
.fiz. osztály legmagasabb fokozatába soroltassanak, vagyis törzsfizetésok
1300 frtra emeltessék.

4. Azok a zenetanárok, a kik N agyméltóságod kegyes jóindulata
'következtében a XI. fizetési osztályból felkerültek a X-dikbe, a rang-
sorozat végleges megállapítása alkalmával ne ezen előléptetésök dátuma
szerint, hanem a tanító- és tanítónőképzóknél e töltött szolgálati éveik
alapján osztassanak be a X. fizetési .osztálybanl lévő segédtanárok és
rendes tanítónők közé. '

5. Azok a tanítóképző tanárok, tanítónők, a kik a költségvetés
szerint a XI. fizetési osztályban hagyattak, t. i. a gyakorlóiskolai taní-
tók, rajz- és tornatanárok. segédtanítőnők, fizetésöknek fokozatos javí-
tása' czéljából a X. fizetési osztályba léptettessenek elő.

V égre mély tisztelettel megjegyeizük, hogy af. é. június hónap-
ban a rangsorozat ügyében benyújtott folyamodványunknak azon pont-
jait, a melyeknek külön indokolásat ez alkalommal szükségesnek nem

'tartjuk, újra Nagyméltóságod magas figyelmébe ajánlani és teljesítésö-
ket kérni bátorkodunk. Ezek a pontok nevezetesen a következők:

6. A három év óta szolgáló segédtanárok 900 és. 1000 frt törzs-
fizetésekkel aX. fizetési osztály magasabb fokozataiba soroztassanak.

7. A rendes és segédtanítónők törzsfizetésébe számíttassék: be az
ellátási díj.

8. A polgári tanító- és tanítónőképzőknek tanárai közűl a 8 éve
szolgálók a VII. fizetési osztályba sorolandók, _

9. A kir. kath. tanító- és tanítónőképző intézetek nél a kir. kath,
tanulmányi alapból díjazott tanárok (igazgatók) vétessenek fel a rang-
sorozatba s az állami tanítóképző tanárokkal (igazgatókkal) egyenlő
fizetésben részesittessenek.

Alázatos esedezésünk megújítva s Nagyméltóságodnak a hazánk
javára irányuló üdvös és hasznos működésére áldást kívánva, maradtunk

Budapesten, 1893. november az-én
a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében

alázatos szolgái:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P éter fy Sá ndor
elnök.

Nagy Lá srdó

titkár.
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N É P O KT A TKJIHGFEDCBAA s.

A n em m agyar a jk ú n ép isk o lák m agya l' n ye lv i ok ta -
tásárél.

E tétel elméleti és gyakorlati megoldása méltán foglalkoztatja
néhány év óta a tanítóságot és a kormányt.

Foglalkozott vele a IV. egyetemes tanítógyűlés, fejtegették tanító-
egyesületek. Többek között a Szepesi Taoítóegyesület, melynek iglói
körében magam értekeztem róla. Ertekezésemet a Szepesi Lapokban
közzé is tettem. Tárgyalta a Délmagyarországi Tanítóegyesület is;
munkálatát azonban nem ismerem. Legutóbb pedig a tanfelügyelők
gyűlésén volt tanácskozás tárgya.

Valamennyien panaszkodnak, hogy a nem magyar ajkú népisko ..
lákban az 1879-iki XVIII. t .., czikkben megállapított czélt oem érik el.
A közoktatási minisztériurn ez okból bocsátotta ki f. évi 43.760. sz.
a. k. rendelétét e tárgyban. Valamennyien egyetértenek abban, mik az
okai a ki nem elégítő eredménynek.

A sikertelenség egyik, oka a tanítók módszertelensége, vagy hely-
telen módszere.

Mind a IV. egyetemes tanítógyűlés, mint a tanfelügyelők orszá-
gos gyűlése megegyezik abban. hagy a legkönnyebb nyelvtanítási mőd-
szer az u. n. direkt vagy természetes módszer.

Hogy megismerkedjem a tanítók módszerével, meglátogattam a
Szepességen több falusi és városi tót és nérnet iskolát. Eszleleteimet
annak idején részben élőszóval, részben írásban (fent érintett czikkem-
ben) közöltem az .iglói tanítökörrel. Azt találtam, hogy kevés tanító
követi a természetes módszert. A legtöbben mind a hat évfolyamon
végig az anyaoyelvet használják közvetítő nyelvül. Ez sarkalatos hiba.
Az anyanyelvet csak eleinte, a zei s ő é v beo szabad gyakrabban
használni közvetítő nyelvűl addig, mig a tanítvány oly szókincsre, a
beszélésben oly' jártasságra tesz szert, mely nélkülözhetövé teszi a köz-
vetítő nyelvet. Erre kell törekedni az 1., II. évben. Czéltudatos tanító
a két év alatt még népes iskolában is könnyedén végzi ezt a feladatot.
De tanítóink úgy járnak el, mintha nem tudnák, hogy az 1879. XVIII.
t. ez. milyen czélt tűzött ki. Pedig nevezett törvény félreérthetetlenül
abe s z éln itu d á s t kívánja. Szolgailag követik a gyakorló köny-
veket, s így aztán még a jobb könyvekkel is kevés eredményt érnek
el. Sokat grammatizálnak még mindig. Ennek részben, az igaz, a
miniszteri tantervet magyarázó utasítások az oka. Ez utasítások, bár
rendszertelenek és hiányosak, különben jók; igazán hibájok az, hogy a
nyelvtani tananyagot nagyon hangoztatják. Ennek következménye aztán,
hogyagyakorló könyvek készítői is sokat grammatizálnak, a tanítók
még többet. Pedig abe sz éln itu d á s vajmi kevés önt u dat o s
nyelvtani ismeretet (ez a nyelvtantanítás czélja) kíván. Rendszeresebb
(o em mondom: rendszeres, mert erre a népiskolában egyáltalán szük-



ség nincsen) nyelvtani ismeretre, tehát p. o. az igeragozás használatos-
alakjainak áttekintő összefoglalására, csak akkor van szükség, a mikor
a tanuló a nyelvet már jól beszéli, tehát az V., VI. évfolyamban.
Mindaddig sem az alaktanra, sem a' mondattanra oly mértékben, a mint
a gyakorló könyvekben találhatók, szükség nincsen. Mondám. nagyon
sokan sz o 1g a il a g használják a gyakorló könyvet. Az olvasmányo-
kat megelőző szó- és szólásmód-jegyzéket az anyanyelv közvetítésével
elsajátíttatván, olvastatják az olvasmányt, és ismét fordíttatjak az anya-
nyelvre. Sokszor nemcsak hogy nem törődnek azzal, vajjon a tanulók
az olvasmány tárgyát megértették-e kellőleg, hanem azzal sem, vajjon
az új magyar szókat igazán felfogták-e. Különben a második eset úgyis.
föltételezi az elsőt. Sok tanító tanít így, és úgy látszik, nem tudja;
hogy eljárása nem tanítás, hanem rendszeres vagy rendszertelen but í-
tás. A természeténél fogva min den fél e iránt" oly érdeklődő gyer-
mek eszét lomhává, közönyössé, tompává, butává teszik; a minek sok
esetben a gyermek egész életére kihatása van. A ki tudja, mennyire
összefügg, mily kölcsönhatásban van a képzet, fogalom, a gondolat-
világ az érzelmi, akarati élettel s lelkünk minden magasabb tehetségé-
vel: az nem lát túlzást fenti állításomban. Ezt ma már minden peda-
gógus elismeri.

Hogy az olvasmány ra vonatkozó szó- és szólásmód-jegyzék magyar
és anyanyelven előre taníttatik, ez helytelen, A gyermeknei< akarni kell-
tanúIni saját jószántából, érdeklődését kell tehát fölkeltenem. Ezt össze-
függésnélküli szókkal, vagy akar szólásmódokkal nem érem el; ezt csak
magának a tanítandó tárgynak közvetlen vagy" közvetett szernléltetésé-
vel érem el. Előbb tehát a tárgyat ismertetem, és ismertetés közben, a
mennyiben szükséges, a mennyiben könnyíti a felfogást, közlöm a magyar'.
szó jelentését anyanyelven is. Csak így tanulhat a gyermek értelemmel;
kedvvel, kellő eredménynyel új nyelvet. Az olvasmány fordítását egé-
szen mellőzöm, magyar kérdésekkel győződöm meg, vajjon értik-e a.
magyar olvasmányt. A direkt módszer 1ény ege épen az, hogy vala-
mint a kis gyermek minden más nyelv segítsége nélkül közvetetlenűl •.
direkt módon tanúlja szüleitől, környezetétől alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII y any elv é t, és pedig
fog alm a t (illetőleg j<épzetet) é s szó t egy sze r re: épen úgy kell
a tanítónak eljárnia. O hel y e t fes í t i a kis gyermek szüleit és kör-
nyezetét; ő felmutat tárgyakat, és megnevezi és ismerteti azon a nyel-
ven, a melyet tanítani akar. Elvontabb ismeretek tanítására nagyobb
mértékben kellene a közvetítő nyelv, ép azért a tanítás legvégére ma-
radnak, mikor a gyermek már nagyobb szókincscsel rendelkezik,' és.
akkor szintén ritkábban kell az anyanyelvhez fordulnunk. Botorság volna
fel nem használni a könnyítő közvetítö eszközt, a mely rendelkezésünkre
áll. Csak észszerüleg kell tenni. Ha a tanítandő új szó, fogalom isme-
retlen dologra vonatkozik, helytelen azt az anyanyelven is közölni.
Ha ismert dologra vonatkozik a szó, a felfogás könnyítése végett kö-·
zölhető. Azért bocsátottam előre: az anyanyelv gyakrabban csak az 1.
évben használandó. Mennél ügyesebb a tanító, annál rövidebb ideig, és.
annál ritkábban lesz a közvetítő nyelvre szüksége. Tanítóink egy'
részének fenjelzett szolgai, módszertelen eljárásának az a következ-
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ménye, hogy agyérmekek tartalomnélküii széképek elsajátítására szok-
tattatnak, és épen abban van a butíró eljárás.

Tanítóink egy része nem fogja fel jól a beszéd és értelem gyakor-
latok és a gyakorlo (illetőleg' o 1vas ó) könyv szerepét a magyar nyelv
tanításában, .A beszéd- és értelem gyakorlatok nemcsak az 1. és IL, de
mind a hat évfolyam ban 1ény egi leg egy é s ugyan a z on m ó-
don ejtendők mev. A tárgy é s s z ó ismertetése mindig egy-
sze r r e történjék, azaz sze m 1élt etv e, közv eteti en és közvetett szem-
lélettel tanítson a tanító. Ha ismerik is már a tárgyat, rr.ég akkor is
kell - a dolog természetéből folyólagEDCBAL : szemléltetni. Csak így nél-
külözheti az anyany elvet, a gyermek lelkébe csak így vésődik be kel-
lőleg képzet és sz ó, Ez az egyedüli helyes módja a beszéd- és értelem-
gyakorlatokn'ak, vagy is a beszélni tanulásnak. Minden magyar -Ieczke
szemléltetéssel járó beszéd- és értelem gyakorlat legyen 1 Némely lecz-
két, azaz az egyik-másik tárgyról. tanúitakat aztán o 1vas m án y alak-.
jában is olvassuk. A zol vas ó k o n y v te hát c s ak meg rög z í·
t é s e a fon tos abb b e ~z é d- é s ért ele mgy a kor lat o kKJIHGFEDCBAn ak .

Kivételt még a legfelsőbb két évfolyamban sem kell tenni, A beszéd-
és értelemgyakorlatoknak még ott is meg kell előzniök az olvasmány
tárgyalását, már akár közvetetlenűl előtte, .vagy nehány nappal meg-
előzőleg (pl. a természetrajz, földrajz,· vagy természettan tanításanál.)
Ez utóbbi esetben is, ha még oly röviden is, megújítjuk olvasás előtt
az olvasmany tartalmár az érdeklődés felg erjesztése szempontjából, és
csak így olvasta tunk.

A ki a direkt módszert úgy fogja fel, mint én, annak gyakorló
könyveink nagy részét elhibázottnak kell tartania. Fennebb említettem,

- hogy sokat grammitizálnak. Továbbá nagyon ,bővek, legtöbbje nem
Ialusi, hanem rendezett városi iskoláknak való. Epen azért legtöbb helyt
csak az első részt, az ábéczéhez kapcsolt olvasókönyvi részt dolgozzák
fel; a másodikat érintetlenűi hagyják. Még sok varosi iskolában sem
mennek át rajtok egészen. Ez azonban a kisebb fogyatkozás volna.
Nagyobb az, hogy habár törekesznek is arra az olvasókönyv-irók, hogy
természetes módszert kövessenek az anyag megválasztásában, elrende-
zésében és előadásában, az csak néhánynak sikerült, -és ezeknek sem
mindig. Igy p. o. Szirmai a 10 éves falusi vagy akár városi gyereknek
egy-két helyt oly körmondatokban ír, melyeket egy nem magyar anya-
nyelvü quartanus vagy quintanus sem ért meg első olvasásra. E meg-

. jegyzéseim főleg a Szepességen használt gyakorlóés olvasó könyvekre
vonatkoznak, ezek a városokban a Kakujay-, Schumann-, Szirmai-,
Bakófélék, vidéken a Groó- és Zelligerfélék. Ügyes tanító kezében haszna-
vehető könyvecskék, a fenn elősorolt fogyatkozásaiknál fogva azonban
a kevésbbé ügyes, kevésbbé képzett tanító sok bajt csinál velök.

Kérdés merülhet föl az iránt is, elegendő-e a kijelölt népiskolai
óraszám a magyar nyelv tanítására? A miniszteri utasítások nem ha-
tározzák meg az óraszámot külön a magyar nyelvre. hanem a magyar és
anyanyelvre együttesen. Igya hat tanítos iskolában az. anya- s magyar
nyelvi beszéd- és értelemgyakorlatokra hetenként 26 óra, az anya- s-
magyarnyelvi olvasásra s írásra szintén 26 óra jut; az egy tanítás isk 0-

Magyar Tan!tóképzö. 4
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lában pedig 9 az előbbire, 8 az utóbbira. Hogy ebből az óraszámból
mennyit fordítsanak a magyar nyelvre. az nincs meghatározva. Az uta-
sítások azon része, mely szerint az anyanyelvvel «k a pes o lat o san,
kell tan í tan iam agyar nye 1vet». sem világos. Az óraszámot
pon tos a n meg kell határozni; az utasításokat vlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l ágo san meg-
szerkeszteni, és a gyűjtött tapasztalatok alapján változtatni s bővíteni.

Bú a törvény nem mondja, hogya nyelv tanításán kívül egyes
tantárgyak egészen magyarúl taníttassanak, nagyon sok iskolában mégis
-- hál' istennek! - tanítanak egy 'vagy több tárgyat egészen magyarúl.
Kérdés sem merűlhet fel ennek szükségessége iránt. Tekintetbe véve
ugyanis azt a sok nehezítő körülményt, melylyel a népiskolai tanítas
általában jár, nagyon kérdéses. vajjon bár a legügyesebb tanító képes
volna-e a magyar nyelv tanításában kellő eredményt elérni, ha nem
tanít egyes tárgyakat is egészen magyarúl. Nagyon kívánatos volna ez
okból, hogy az 1879. ,XVIII t.-cz. akként módosíttassék, hogy egyes
(pontosan meghatározott) tantárgyakat eg ész e n mag ya r ú 1 kell
tanítani, Azokat a tantárgyakat, melyek a közvetetlen szemléletet le-
hetővé teszik, vagy a melyek tanításához tökéletes szemléltetö eszkö-
zök állanak rendelkezésünkre, p. o. természetrajzet. földrajzot. természet-
tant minden iskolában egészen magyarul lehet tanítani. Ezeken kívül a
tornászatot és részben az éneket.

Nemzetiségi vidékeken némely iskolában. többnyire állami, községí,

vagy társulati iskolákban, a magyar nyelvet fogadták el tanítási nyelvűl,
s az anyanyelvet csak mint nyelvet tanítják. Némely esetben a hazafi-
ságon kívül a czélszerűség birta arra az illetőket; ugyanis több nyelvű,
három vagy négy nyelvű lévén az. iskola. az állam nyelvét, a magyart
teszik meg tanítási nyelvnek. A Rima-Murány-Salgótarjáni Társulat
egyes vegyes ajkú iskoláiban más. nyelvet nem is tanítanak. Ez a ha-
talmas társulat követésre méltó, eléggé nem dicsérhető buzgalmat fejt
ki iskolái magyarosításában s általában jó karban való tartásában.
Másutt, pl. itt Temesvárt a túlnyomólag német anyanyelvű községí

iskolákban a magyarosodás czéljából fogadták el a magyar nyelvet
tanítási nyelvűl. Nekem alkalmam volt beletekinteni hazánk több ré.
szében ily iskolakba, s azt tapasztaltam, a hol a tanító a direkt ter-
mészetes módszert jól követi, a hol a tanító szorgalmasan, odaadólag
munkalkodik : egy-két év alatt annyira magyarosít ja tanítványait,
hogy munkáját azután minden nagyobb 'nehézség nélkül végezheti.
Ha magyarosítani akarunk. kétségtelenűl így érünk czélt : t eg y ü k
a mag ya r nye 1vet tan í tás i nye 1v v é i s. Ezen iskolák sikere
sok hazafias lelkű tanítot arra bír, hogy lapokban, kiváltképen pedig
tanítógyűléseken, a hol ez a kérdés most napirenden van, azon kiván-

ságának ad kifejezést: tegye meg a kormány hazánk összes népiskolai-
ban egyedül a magyar nyelvet tanítási nyelvvé. Ezen kérdéssel kapcso-
latosan azután kezdődik a politizálás, s miután nemzetiségi ellenvéle-
mények is vannak, a kedélyek felizgúlnak, s az eredmény az üygnek
inkább árt mint használ.

Én nem szandékozorn itt ezt a kérdést feszegetni. mert ez 'nem
annyira tanügyi, mint inkább politikai természetű, De valamint a



.Szepességen tettem, úgy e helyen is nyiltan megmondom .azon
véleményemet: h o gy az r879-iki XVIII. tör v én yez i k k
-elkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 v i l e g jól old ott ame g ezt a kérdést. Egyrészt biztosítja az
.állam érdekét, másrészt megóvja a gyermeknek anyanyelvéhez val6
jogát. Az egyesületi elnőkök s kir. tanfelügyelők jól termék, ha .e kér-
dést csak szorosan iskolai, módszeres szempontból tárgyaltatnák, s po-
litikai szempontból való tárgyalását tapintatosan" megakadályoznák. A
hazafiság ezen a téren is sokkal inkább a tettben, mint a szenvedélye-
ket felkorbácsoló szóban nyilvánúl. A ki magyarosíthat, magyarosítson;
de ne 'kürtölje világgá, ne keltsen reactiót. Nem hallgathatom el azon
.tapasztalatom at sem, hogy direkt módszert nem ismerő tanító a vegyes
ajkú, de magyar tannyelvű iskolákban a gyermek értelmének rovására
buzgólkodik. Ily esetben a buzgólkodásnak eredménye sincs, és ez szo-
morú .. A gyermekek elméjét nem fejlesztik, s magyarúl kevesen tanúInak
meg. A hol a magyar nyelvet fogadták el tanítási nyelvűl, ez iskolák-
ban az egész népiskolai tananyagnak más beosztása, a részletekben más
eljárás válik kivánatossá. Én itt erre csak rámutatok, mert ez oly
.kérdés, mely egymagában a legrészletesebb külön fejtegetést teszi szük-
-ségessé. .

2. Az 1879. XVIII. t.-cz. meghozatala óta a tanítóképzői mőd-
-szertani kézikönyvek ben is tárgyalják a nem magyar ajkú iskolákban
való magyar nyelvi oktatást ése könyvek ujabb kiadásai oly mérték-
ben foglalkoznak vele, a mennyire egy kézikönyv kerete csak megen-
gedi. Bizonyos tehát, hogya legtöbb tanítóképzőben tanítják is. Kér-
dés azonban, miképen és mily mértékben? Mielőtt e kérdésre felelnék,
azon szomorú tényre kell utalnom. mily nagy a magyarúl nem tudó
tanítók száma, é s arra, hogy még mindig : van tíz tan í t ó kép z ő
'{5 szász, 4 román, 1 szerb), melynek tanítási nyelve nem a magyar I
Mí~ valamennyi tanítóképző tanítási nyelve nem a magyar. fél ered-
ményűek fognak lenni a még oly czélravezetőnek látszó rerrdeletek is,
.mint a milyen p. '0. a legutóbbi efféle tárgyú, az 1893/4376o-iki. A
tanítóképzők. mint magasabb. szakintézetek. nem csupán az általános
múveltségnek, de valamely kulturának szolgálatában is állanak; ha
'nemzeti nyelvűek és szelleműek, a nemzeti kultura szolgálatában; ha
nemzetiségű nyelvűek és szelleműek. az illető nemzetiségi nyelv és kultura
szolgálatában. Más kultura kifejlődését, megizmosodását ebben a hazá-
-ban megengedni mint a magyart, annyi, mint ellenségeket nevelni.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz

1868. 44.EDCBAt.·C Z . s má:s a nyelvre vonatkozó törvények, tehát, nézetem
.szerint, .akként módosítandók, hogyanépiskola tanítási nyelvét ki-
-véve, mely az anyanyelv lehet, minden középiskolában. szakiskolában
s magasabb intézetben egyedűl a magyar nyelv a tanítási nyelv; a
nemzetiségi nyelvek csak mint nyelvek taníthatók. Ez nem chauvinis-
.mus, mert ilyeténkép még a legszegényebb embernek is meg van adva
a mód arra nézve, hogy saját anyanyelvét megtanulhassa szóban és
írásban, hogy abban magát. - ha nagyobb műveltségre törekszik -
kellő mértékben művelje ; az. állam pedig megteszi azt, a mi saját jól.
.telfogott érdekében, fennállása czéljából kötelessége. .

Csak akkor, ha minden tanítóképzőben a tanítási nyelv a magy;lr
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lesz; ha tehát lehetséges _sem lesz többé, hogy a tanítóképzőkböll
-magyarúl nem tudó tanítók kerülhessenek ki: csak akkor lehet intéz-
kedést sürgetni arra nézve, hogy a tanítóképzők (tehát valamennyien)
miképen és mily mértékben tanítsák a nem magyar ajkú iskolákban
való magyar nyelvi tanítás módszerét. , A hol a magyar nyelvet alig:
tanítják, ott idegen ajkú népiskolában való tanításának módszerét sem
tanítják. Az nyilvánvaló.

De vajjon azon képzőkben. hol a tanítási nyelv a magyar, része-
sül-e kellő méltatásban? Megvallom, kevés adatom van rá. Némely'
végvidéki tanítóképzőkben tudtommal már régibb idő óta kellő figye-
lemben részesítik e kérdést; módszerét úgy, elméletileg, mint a gyakor'
Jóban gyakorlatilag, a mennyire intézeteink mai szervezete engedi,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanít-

ják. Legjobban sajátíthatják el a jelöltek a módszert azon intézetek-
ben, melyek egyes nyelvű gyakorlóiban a magyart tették meR tanítási
.nyelvűl. Ilyenek az iglói, zniői, csáktornyai s talán más tanító-
képzők is.

Azt is tudom azonban, hogy a pedagógia tanárai, az ezzel a kér-
dessei foglalkozó tanárok, tanítók között még mindig nagyon elütő-
felfogás uralkodik e kérdésről. Nagyon sokan nem foglalkoztak még
eléggé a direkt módszerrel; azok között is, a kik a direkt módszer
hívei, nagyon nagy eltérések vannak a felfogásban. Mindez arról tanus-
kodik, hogy nálunk ekérdés még meg oldásra .var.

Épen azért ajánlatos, hogy a Tanítóképző Tanárok Országos
Egyesülete tűzze ki e kérdést egyik legközelebbi gyűlésen tárgyalásút;
elóbb azonban tanácskozzanak róla a képzök tanárkarai és kűldjékrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAel

tanácskozásaik eredményét az egyesület titkarának.

Annyi bizonyos, hogy' szükséges e kérdést is mielőbb megoldani,
hogy az új tantervben a kormány már kellőkép intézkedhessék és pedig
kötelezöleg minden tanítóképzőre, akár felekezeti, akár állami.

3. Az általános iskolai bajok mindamellett kétségessé teszik az
eredményt. Mig az iskolalátogatás rendesebb nem lesz; mig egy tan-
tereinben szaznál több gyermek van; mig az ismétlő 'iskoláztatás nem
részesűl nagyobb gondozásban falu helyen is: mindaddig a legjobb
intézkedésnek is csak fél eredménye lehet. Ezeken, ez igaz, nem lehet
egy könnyen segíteni. De ter vsz er Ű, ren d sze res népoktatási
kormányintézkedések egy évtized alatt óriási javulást idézhetnek elő.
Egész népoktatásunk gyökeres átalakulásának, emelkedésének feltétele
azonban a népiskola államosítása. Biztosan reménylem, hogy egy-két
évtized meghozza azt is. Ha szükséges másutt, még égetőbb szükség
van rá nálunk ezerféle okból.

És ezzel értekezésern végére értem. Fejtegetésern inkább csak váz-
latos. Hadd szóljanak hozzá most mások is, mondják el tanulmányaikat,
tapasztalataikat I , '

Ertekezésem tartalma rövid tételekbe. foglalva a következő:
I. A nem magyar ajkú iskolákban a magyar nyelv tanításának

módszere a direkt, a természetes módszer.
2. A jelenleg használatban levő gyakorló könyvecskéket ezen
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m6dszer követelméuyeihez képest sok tekintetben át kell alakítani.
Külön gyakorlókönyv kell a. falusi iskolának, külön a városi iskolának.

, 3. A magyar nyelv tanítására vonatkozó miniszteri szabályrende-
lethen pontosan kiteendő a magyar nyelvi órák száma.

4. A miniszteri szabályrendeleti utasítások kiegészítendők és javí-
tandók. , . .

5. Szabályrendeletileg minden iskolára kötelező leg meghagyandó,
'hogy egyes népiskoJai tantárgyak. p. o. a természetrajz, földrajz magyar

• nyelven tanítandók.
6. Az 1879. XVIII. t.vcz. elvileg jól oldotta meg a nyelvi kérdést: .

egyrészt biztosítani akarja az állam érdekét, másrészt megóvja a gyer-
-meknek anyanyelvéhez való jogát.

7. A tanítóegyesületi elnökök, tanfelügyelők, azon legyenek, hogy
e kérdés a tanítóegyesületekben inkább csak tanügyi szempontból
tárgyaltassék.

8. Az 1868. XXXVII!., XXXXIV. és a többi erre vonatkozó tör.,
vények akként módosítandó k, hogy a tanítóképzők, középiskolák taní-
tási nyelve egyedül a magyar nyelv legyen.

9. A tanítóképzők tanártestületei tárgyalják e kérdést tanácskoz-
mányaikon; egyesületünk közgyűlése is foglalkozzék vele.

IQ. Az általános iskolai bajokon, melyek a magyar nyelv tanÍtá-'
.sának eredményét kétségessé teszik, leggyökeresebben a népiskola
államosítása segítene.

Temesvárt, 1893. november hő.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kr a uss Sá ndor .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 S ME R TET ESE K.KJIHGFEDCBA

A n ém et tan ítók X X X : egyetem es gyű lése .

A német tanítók XXX. egyetemes gyűlése 1893. május 22-én S

az ezt követő napokon tartatott meg. A tanítók ezrei jelentek meg e
.gyűlésen, hogy bizonyságot tegyenek arról, hogy magasztos hivatásuk-
nak megfelelni a legfőbb törekvésük, hogy tanúbizonyságot tegyenek
arról, mikép a német nemzet tanítósága együtt érez, egységes szellem-
ben gondolkozik. A nevelés- és tanításügy iránti határtalan lelkesedést,
mely a gyűlés tagjait áthatotta, nem is kisértem meg leírni; ama magas
-szfnvonalon álló beszédeket pedig, melyek e gyűlésen elhangzottak,
különösen ama kérdésekben, mely nemcsák a szűkebb tanügyi és szakkö-
röket érdekelték, hanem érdeklik az egész német nemzetet, siker te-
kintetében oly nagy jelentőségűeknek tartom, melyek rendkívül befo-
Iyással lehetnek Németország kulturpolitikájára.

A gyűlést M ö r 1e főt an í t ó, az állandó valasztmány elnöke. a
lipcsei "kristálypalota nagytermében nyitotta meg ; a Mindenhatő áldá-
.sat kérve a tanítóság munkálkodására.

Ezután Böh mig az gat ó (L i' pes e ) az ügyvivő-valasatmán y
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elnöke lépett a szónoki emelvényre, következő szavakkal üdvözölvén az:
egybegyűlteket: «Nagyérdemű gyülekezet! Nekem jutott osztályrészüb
az a kiváló szerencse. hogy önöket a helyi választmány és a lipcsei.
tanítók nevében üdvözölhessem s köszönetemet kifejezzem szives meg-
jelenésükért. 1} lipcsei tanítóságörömmel szorítja önöket keblére mar'
másodízben. Ugy a hatóság, mint a lakosság rokonszenvét is sikerűlt
biztosít ani az önök számára s mindent el fogunk követni, hogy az a
néhány nap, melyet közöttünk töltenek, örökké felejthetetlenek marad-
janak önök előtt.

Örömmel emlékezem vissza a 28 év előtti időkre, midőn a tanÍ--
tók XV. egyetemes gyűlésöket itt tartották, büszkén emlékezem vissza
ama szakszerű, magas szinvonalon álló előadásokra, vitákra, melyek
tanügyünk fejlődését annyira előrevitték. Kivánorn, hogy mai gyűlésünk
is ily dúseredményű legyen s hogy a mai érintkezes által még szoro--
sabb kötelékek fűzzék össze a német nemzet tanítóságát. Isten hozta
önöket !,.

M ö r le főt a nlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó (G e r a.] Tisztelt Uraim! Örömmel üdvözlöm-
a XXX. egyetemes tanítógyűlés itt egybegyűlt tagjait. Kedves köteles--
ségemnek ismerem hálás köszönetemet nyiltan kifejezni Lipcse város
közönségének, a város tanítóságának ama szfves baráti fogadtatásáért,
melyben minket részesítettek. Lipcse nemcsak kereskedelme, ipara, hanem
fejlődött tanügye által is világhírűvé vált s midőn önök e klasszikus-
nevezetességű városban megjelentek, azt hiszem, önöket is át fogja
hatni ama előretörekvő, hazafias szellem, mely e nagyszerű kereskedel-
met és ipart, s e virágzó tanügyet megteremté. (Élénk helyeslés.)

Az elnöki megnyitó beszéd után megejtették a választásokat. A

választmány kijelölése alapján megválasztották : elnökké D ebb e iga z-
gat ó t B r é m á ból, másodelnökké Ger mer tan í t ó t L ip c s é b ő 1,
alelnökké M ö r 1 e főt a n í t ó t Ger á ból.

Debbe elfoglalván székét, bejelenti, hogy Seydewitz szász közokta-
tási miniszter szólni kivan.

Se y d e w i t z: Igen tisztelt Uraim 1 Az önök választmánya meg-
tisztelt azzal, hogy eng~m mai ülésükremeghivott. Örömmel jöttem
önök köz é, tudva azt, hogy tanácskozásukkal a népiskola javát, annak-

>. haladását előmozdítani czélozzák, a rni nekem is ex officio legfőbb tö--
rekvésem és kötelességem. Czélunk egy, útjaink párhuzamosak.
. . A, szász tanügyi kormány törekvéseit a lassú, de biztos haladás-
jellemzi, mely kizárja az íde-odakapkodást,· a kisérletezést, mely éppen-
il. tanügy terén hat legkárosabban. Egyik főtörekvésem a tanítók anyagi
gondjain lehetőleg könnyíteni, hogy teljesen magasztos hivatásuknak
szentelhessék minden idejöket. Az állam kötelessége felügyeletet gya.;;
korolni az iskolák felett, vajjon megfelelnek-e azok az előirt követel--
ményeknek, mind a mellett elvárja, hogya felekezetek, a községek is
támogatni fogják e kulturális feladat teljesítésében. A kor iránya megv
követeli, hogy az ifjuság nemcsak az ismeretek, hanem az erkölcsök
tekintetében is lépést haladjon a kerral. A nevelésnél a hazafias 'é s a
valláserkölcsi eszmék legyenek útjelzőínk, melyek után haladni -kell.,
A valláserkölcsi nevelés csak a -vallás alapj.án történhetik. A hazafias
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és valláserkölcsi nevelés nemcsak könnyen megférnek egymás mellett,
hanem kiegészítik is egymást, azért hát ama jelszóval üdvözlöm önö-
ket, «Istenért, a királyért es hazáért 1» Munkásságuk közepette e jelszó
lebegjen szemeik előtt. Ismételten üdvözlöm önöket a szász földön a
szász kormány nevébenlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII kivánom, hogy tanácskozásaikat a legjobb
siker koronázza 1 (Tartós tetszés-nyilatkozatok és taps.)

G eo r gil ip cse i f ő pol g á r mes ter: A miniszter szavai
után nehéz feladat jutott szelónak osztályrészűl, midőn Lipcse városa
nevében üdvözli a német nemzet tanitóságát. . Az az eszme, hogy a
német tanítóság Lipcsében kivánja megtartani XXX. egyetemes gyűlé-
sét, a város közönsége részéről' a legmelegebb fogadtatásban részesü It
s a város saiveserr meghozta a maga áldozatait az eszme megvalósitá-
sára. Kivánja, hogy mindazt, a mit Lipcsében látni és tapasztalni fognak,
teljes megelégedésöket nyerje meg, hisz Lipcse kulturája nem is bizo-
nyíthat mást, hogy itt a népműveltség leghivatottabb terjesztőit, a ta-
nítókat s az ő munkásságukat méltányolni és becsülni tudják.

Ezután Wal the rEDCBAs r áro sit a n á c so s emelt .szót, a lipcsei tan-
ügyi választmány nevében üdvözölve a tanítókat.

Ger mer m á so d eJ n ö k (Lipcse): A lipcsei tanítóegyesület
nevében üdvözli az egybegyűlteket. Összehasonlítva az' állam és az
iskola kőzötti viszonyt, szomorúan kell konstatálnia, hogy az államnak
még sokat, igen sokat kellene javÍtaniaaz iskola helyzetén. A tanító-
ság joggal követelheti már, hogy az állása iránt fokozatosan emelkedő
igényeknek megfelelőleg, a tenírói pályára lépőktől több előképzettsé-
get kivánjanak, hogyanépnevelés intenzívebb alakot öltsön, a tanítás
ideje kiterjedtebb és Így hatása maradandóbb legyen. Követeljük, hogy
a tanítói állás fontosságahez képest több méltánylásban, nagyobb anyagi
elismerésben részesüljön. A népiskola alapvctője a kulturának s nem
szabad egyoldal pl ag az állam; a felekezet vagy más. érdeket szolgálni,
hanem törekednie kell, hogy a gyermeket emberré nevelje;

Az iskola önálló intézmény, mely megáll saját lábán is. Az úgy-
nevezett szakfelügyelet behozatala által az iskola megszabadul az egy-
házi gyámság alul. Mi nem az ifjuságtói akarjuk 'megvonni a vallások-
tatást, hanem az .egyháztól akarjuk megtagadni a -beavatkozás jogát az
iskolaügybe. A iskola mint önálló intézmény akar megmaradni s azért
kivánjuk a közös iskola létesitését.

Dr.' K r i ege r n lelkész: Midőn uSőg-ben Lipcsében tartatott
meg a XV, tanítógyűlés, azon mint- tanító vettem . részt, ma mint lip-
csei lelkész és iskolafelügyelő jelentem meg itt az önök körében. A
lelkész és tanító között nálunk a lehető legjobb, legbarátságosabb és
legőszintébb viszony van. E jó viszony, e jó vélemény egymás felől
mindig tartósabb fog lenni, úgy kell lennie, hisz egy czél felé törekszünk
s e czél a népnevelés.

Ezután első előadó lépett az előadói székbe.'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A néP iskola J elentősége; Előadó Dr .. S a ch s e Lipcséből. Tisztelt

Uraim 1 A népiskola még nem érte el fejlődésének tetőpontját, de túl
van már azon a ponton, a melyen kevésre becsülik. Tény az ugyan, hogy
messze vagyunk még ama időtől, mikor az iskolát az állami és társa-



dal mi élet egyik legfontosabb tényezőjének ismerik el, mégis ma már az
iskola a föl-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés az előretörekvés utján halad. A népiskola tulajdonképen
gyermeke az ujkornak s mióta az iskolakötelezettség törvényileg ki-
mondatott, gyors léptekkel indult a fejlődés felé, mint minden uj in-
tézmény, melyet a szükség teremt. Mind a mellett csodálatos, hogy az
iskola jelentőségét sokan még ma is ama szempontok szerint mérlegelik,
mint régen. Különös jelenség, hogy minden körben a népiskolának rend-
kivüli fontosságot tulajdonitanak s mégis az általa elért eredményeket
kicsinylik, mert azok csak az elemi ismereteket terjesztik. Előadó ta-
gadja, hogya népiskola nagyobb hatást bir kifejteni a szoczializmus
ellen, vagy emeli a vallásos érzést, avagy neveli a nyilvános erkölcsi
életet(?). Eszmék, melyek az akaratot uralják, irányítják, élettapasztala-
tok, melyek bízonyos állásfoglalásra bírják az. embert bizonyos politi-
kai vagy társadalmi kérdésekben, csak akkor uralhatják az egyént, midőn
az már kilépett a népiskolai tankötelezettség koráből. A népiskola sz űk-
séges, szerit dolog, kezdete, alapja a képzésnek, de nem maga a képzés.

Igaz-e az, hogyanépiskolai tanító működése oly mechanikai,
kevés előképzettséget, közepes műveltséget követelö állás, mint azt még
ma is sokan állítják. Azt hiszem, ha az iskola czélja csak az volna,'
hogya gyermekeket az irás, olvasás és szamolásra, a többi tantár-
gyakból az elemekre tanítsa meg, akkor a tanítói hivatalt akármelyik
kisz olgált altiszt is betölhetné, A néptanítónak azonban leendő embe-
rekkel, honpolgárokkal van dolga s az emberi lélek az az isteni szikra
az, melyet nevelni, a jó felé irányitani kell. A gyermeki lélek nevelé-
sénél akárhányszor lélektani talányokkal állunk szemben, mely talányok
megfejtése a tudomány fokán álló szakismereteket követel. Csak az
ismerheti a gyermeki lélek sajátságait, a ki a gyermekek nevelésével
hivatásszerűen foglalkozik, a szülők csak sejtik azt. Tanítva nevelni, e
két szóval meg határoztuk a tanító feladatát.

Mióta a gőz és a villamosság az emberiség szolgálatába szegő-
dött, mióta a mechanika vívmányai oly nagy változást idéztek elő az
ipari életben, azóta a népiskolában elsajátítandő ismeretek is kibővül-
tek annyira, hogy ~ggódva kérdjük önrnagunktól, lépést haladt-e a mód-
szer a tudományok fejlődésével annyira, hogy a mai tananyag a nép-
iskolában feldolgozható.

Ma is sok, a mit a népiskolában tanítanak, sok oly ismeretre is
tesz a gyermek szert, melyek nem maradandó becsűek, nem bírnak
gyakorlati értékkel. A jövő pedagógiája egész más szempont
szerint fogja' megítélni a tanítás anyagát s első sorban annak képző
erejét veti latba s a gyermek munka- és tanulási ösztönét fogja
felébreszteni és nevelni, hogy az önképzés számára az utat egyengesse.

Bármilyen is legyen a jővő módszere, a tanírásnál" ugy mint a
nevelés nél, a tanító egyénisége fogja akkor is a főszerepet játszani. A
mődszernek vannak ugyan alapelvei, igazságai, de ezeknek ügyes alkal-
mazása adja meg a módszernék a gyakorlati értéket. Abban rejlik a
tanítói hivatal magasztossága es nagyszerüsége, hogy a tanító saját
. lelki énjét állítja tanítványai elé, hogy azokból önmagához hasonló
-embereket képezzen.
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Mindezeknek mérlegelése kellőképen megvilágítja a népiskola
fontosságát, jelentőségét, egyúttal teljesen igazolja ama követelés jogo-
sultságát, hogy a tanítónak alapos készültségre van szüksége, hogy
hivatásának minden tekintetben meg tudjon felelni Nem külső okok
azok, melyek e követelést involválják, nem a tanítói állás erőszakos
előtérbe tolása ez, vagy olyan törekvés, mintha mi más tudományos
képzettséget kívánó állásokkal a tanítói állást egyenjogusitani kiván-
nók, de egy tapasztalatszülte kivánság, mely nem annyira a tanító
egyéniségének emelését, mint inkább a haza javának'elömozdításat czélozza .

El kell ismernünk azt, hogya tanító képzés terén az utolsó évtizedek
alatt roppant haladás történt. de mind a mellett a tanítóképző-intézetek
ma sem állnak feladatuk magaslatán. Egy 20 éves fiatal ember, ki a
tanítói oklevélhez jutott, az encyklopaedicus ismereteknek ugyszólván
csak csirázásnak induló magvát bírja, itélőképessége bizonytalan, látó-
köre némileg ködös.. szakképzettsége gyakorlati szempontból nagyon-
nagyon hiányos. A fiatal tanító a tanítóképzőben és az életben szer-
zett " iernereteit ;dig tudja oly alakba ölteni, hogy ezen ismereteit
tanítványaival vagy a. néppel tudományos. rendszerben, lélektani
helyes alapon, de mégis népies könnyen érthető modorban közölhesse.

Kant azt mondta:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,c A nevelés fdadata az emberi természet
tökéletességének titkát feltárni 1. Mindenesetre nagyszerű, hogy az
emberi lélek mennyire finomulhat, mennyire tökélete sedhetik a képzés
.által; a képzés tehát. nem mesterség, hanem már művészet. Sokan
kicsinylik a népiskolát, a tanítói állást, mert kis emberekkel foglalko-
zik s azokat csak a legelemibb ismeretekre oktatja; ez ósdi felfogás.
A népiskola a legmagasabb képzésnek és képzettségnek alapját
veti meg s az itt szerzett első benyomások az egész emberi életre
kihatnak.

Roppánt hátrányanépiskola működésének méltatásánál az is,
hogyanépiskolát mindenki ismerni véli s igy mindenki jogosítva érzi
magát arról itéletet mondani. Vannak más tudományos foglaikozások is
melyek kisebb jelentőségű dolgokkal foglalkoznak, mint az ember ne-
velése. A természetbuvárok a legkisebb féreg, növény életfolyamát
meglepő kitartással tanulmányozzak, köteteket irva megfigyeléseikről,
melyeknek megjelenése irodalmi eseményszámban megy és ime, a gyer-
meki lélek fejlődésének nyilvánulásait tanulmányozni, a fejlődést irá-
nyítani kis, csekély dolognak tartják. .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .Az etikai képzés tekintetében is ma már más viszonyok előtt ál-
11nk, mint a multban. A modern élet, a gyári élet, a, lakásviszony ok,
a családi élet" a családiasság hiánya, a küzdelem a letért, melyben ma
már gyakran a gyermekek is részt vesznek; az igazság és a jog ere·
jét nagyon meggyöngíté, a nemes és tiszta erkölcsi élet iránti érzést
eltornpítá. Megdöbbentően hat ama statisztikai kimutatas, mely szerint
a legutóbbi IQ év alatt a fiatal gonosztevők száma 30%-al szaporodott
s az öngyilkosság az iljúság közott is igen gyakori. Mily kevés laka-
raterő, mennyi istentelenség, neveletlenség, elégedetlenség, fegyelmezet-
lenségi tűnettel találkozunk naponként a nép között. A szülő 0<, tanítók,
.előljárők iránti tisztelet kihalófélben.



A néptanító már e tekintetben is hivatva van a gyermeki lélekre-
nemesítőleg hatni, -de ehhez nagyobb fokú megfigyelő- és itélőtehetség
és 'képzettség kivántatik, mint a mennyit a mai tanítóképzőbenlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyúj-

tan ak. Nehéz feladat az emberi lelket az ő fejlődésében vezetni, támo.·
gatni, nyilvánulásait megérteni, szóval öntudatosan nevelni. A ki más,
embert saját formájához akar idomítani, annak már megállapodott jel-
lemű férfiúnak kell lennie. Az orvostól, a ki a testet gyógyítja, min-
denki nagyobbfokú tudományos képzettséget kiván; -a tanítónál, a ki
a gyermek lelkét k'ell hogy ismerje, megértse, ápolja, e képzettséget'.
eleng edik. Ez log i kai hib a.

Schleiermacher azt mondja: e Minden revoluczionaris mozgalom oka,
a szervezetlen nyilvános oktatásban rejlik 1>

A tanítói állásnak oly előkelőnek kell lennie, hogy tisztelet kőr-
nyékezze őt nemcsak a nép, hanem a művelt osztály részéről is. A pe-.
dagógia ma az egyetemen is csak a theologia és filozófia egyaláren":
delt tudománya. Ez is nagy hiba.

Addig, míg a sajtó tudatára nem ébred annak, hogy népnevelői.
hivatása is van, addig többet árt, mint használ.

D ebb e ein ö k iriditványára előadónak jegyzőkönyvileg köszöne-·
tet mondanak.

II. gyülés tartatott máj, 24-én d. e. IO órakor. Debbe elnök meg-
nyitván az ülést, felolvassa Al ber tsz á szk irá 1 y üdv ö zi ő t á v-
i r at á t. '

D ebb e: A mai napirendre ki van tűzve Seherer iskolafelügyelő-
nekEDCBA« A k ö z ö s 'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(sz'multa n) úko la> ez. értekezésének meghallgatása és-
meg vitat ása.

Seh ere r: Tisztelt Uraim 1 A Mannheimban tartott XXIX. általá-
nos német tanítogyűlésen abban a kellemes helyzetben voltam, hogy
ott «A népiskolának a mai kerszellemnek megfelelő ujjászervezéséről>
értekezhettem. A többiek között különösen kierneltern, hogyanémet nem-
zet egészséges fejlődése megkivánja a nemzeti nevelést a német nemzeti-
iskola által, hangsulyozva egyúttal azt, hogyanémet nemzeti. iskola
nem ismer sem társadalmi, sem felekezeti különbséget.

E szerint a német nemzeti iskolának közös (simultan) jeleggel
kell bírnia. Ezen sarkalatos elvek mannheimi tanáeskozásunkon 4°,000'
tanító helyeslésévei találkoztak. Goszler közoktatásügyi miniszter leg""
ujabb «Schulgeserzentwurfa-jával azonban kimondta a közös iskolára
a halálos itéletet. A szoeziálizmustól való irtózatos félelem új irányt
adott az iskola politikának, a szigorúan vallásos irányt. Az intéző-
körök csakis a vallásos nevelés terjesztésével vélik megakadályozhatni.
a szoeziálizmus terjedését. A Zedlitz-féle közoktatási törvény teljesen
az ultramontánok kezeibe adta az iskolát, ellenkezésbe jövén az által
a modern korszellemmel, ellenkezésbe jövén a német nemzet ama
álláspontj ával, mely nem akarja nemzeti iskoláját az egyház szolgáló-
jává lealacsonyitani. A szabadelvűség híveire a közös iskolára nézve.
azonban némileg jó hatással volt e vészthozó vihar, mert a népben föl-
ébreszté a népiskola iránti érdeklődést, átlátta hogy egyes párt ok minő-
iskolapolitikát folytatnak.

;..



Egyet elfelejtett a parlament, megkérdezni a nérnet nemzet tanító-
ságát, miként vélekedik e kérdésben. . Tapasztalhattuk, hogy egyes·
pártok csupa taktikázásból politikai vezéreszmeiket is, mint :a szabad-:
elvűség eszméjét is, áldozatul dobták 'a reakcziónak. A ki az események'
fejlődését figyelemmel kiséri, tapasztalhatta, hogy a szabadelvűség
immáron a reákczió lejtőjére jutott. ,

Húsz év előtt a boroszlói német tanítógyűlés alkalmával,' midőn ee
kérdés szintén szóba jött, az 'akkori állarnkanczellár hű fegyverbarátainak
nevezte a tanítóságot, a mai államkanczellár ma a Zedlitz- féle tör--
vény javaslat szabadelvű ellenzőit azlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«a theismus s vádjával illette.

A XIX. század épen ellenkezőleg mint a XVIII-dik, az általános-
emberi fejlődést a nemzeti élettel kivánja szorosan összekapcsolni. A
XVIII. század inkább a kozmopolitizmus felé hajlott. A tudomány és a-
művészet, a bölcsélet és a vallás terén' ujabb és ujabb eszmék merűl-
tek fel, forrongásba hozva az emberi elmét, provokálva a kritikát. A~
szólásszadság jogot ad arra, hogy a haladás esméiről vitatkozhassunk,
a hazafiság pedig mint kötelességet rójja ezt reánk.

A gyermek mindenekelőtt ama családé, melyhez tartozik, a család,
azonban egyik alkotó sejtje, alapeleme az állami szervezetnek, s mint a

család tagjai munkásságuk által a család, úgy a családok az állami jó-
lét előmozdítására vannak hivatva. Mint minden sejt nem önmagáért..
úgy a család sem önmagáért, hanem az államért létezik, melynek gya-
rapodását előmozdítani, nagyságát emelni, főhivatása. Mint az általános
szervezet, mely fentartója e szervezetet alkotó elemeknek. a sejteknek.
melyeknek táplálékot juttat, fej lődését, erősödését elősegíti; úgy köte-
lessége az államnak az egyedekről gondoskodni, hogy e gondoskodás,
által az egyéni jólét, a kulturális haladás biztosíttassék. A kulturális
haladás, a képzés útján történhetik, melynek leg hatal masabb tényezői az
egyház és iskola, e kettőból fejlődik ki a társadalmi élet szabatossága,
különösen ez utóbbiban kell nyilvánulnia az erős nemzeti érzésnek.

Az állam nemcsak az egyesek, hanem az összes egyedek -érde-
kéit van hivatva ápolni, ha egészséges ,fejlödést akar a maga számára,
biztosítani s így oly képző-tényezőkről kell gondoskodnia,melyek nem
az egyedek, hanem a közösség érdekei alapján állanak. Az állam fel-
adata, hogy minden állampolgár a nevelés által az értelmiség ama
fokára juthasson, hogy polgári jogait és kötelességeit gyakorolni tudj ar
hogy a hazát szeresse, Istent tisztelje, hogy a haza haladását, gazdag-
ságát vagyonban és jólétben kötelességszerű leg előmozdítani igyekez-
zék. Egy' kultur- vagy jogállam nem a reáerőszakolas által, mint pl..
rendőrállam, érheti el e ' czélját, hanem polgárai összhangzatos együtt-
működés által, ami ismét csakis' az ifjúság közös ' képzése alapján
érhető el.

Az államnak tehát nemcsak joga, hanem kötelessége is közos
iskolákat állítani, mivel azok állami szempontból rnegbízhatóbbak,
mert jobban meg is felelnek az általános nevelés követelményeinek, nem
nevelik a kasztszellemet, kizárják a felekezeti gyűlölködést, lehetetlenné
teszik az egyoldalú nevelést. A közös iskola a -leghathatósabb övöszer

az egyoldalú felekezeti nevelés ellen. Egyletek, testületek által föntar--
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tott iskolák sohasem prosperálhatnak úgy, mint az állami közös iskolák,
mert nem gyakorolhatnak kényszerítő befolyást azokra, kik iskolai kö-
telezettségeiknek nem felelnek meg.

Előadó szerint az egyház az államot a nevelés és tanítás terén
nem helyettesítheti. Minden felekezetnek létalapja a hit, mely hit a
gyermek érzelemvilágában veti meg alapját, ezt a hitet a gyer-
mekben fel kell ébreszteni és éleszteni, mert nem születik a gyer-
mekkel. Konvenczionális formák, abstrakt . dogmák alapján álló ig az-
ság ok nem bírnak a gyermekre nézve képző erővei, ezek csak érett,
.bölcs gondolkozású férfiak előtt bírnak. értékkel. Ily nevelés nem
nevelés ..

Előadó ezután annak történelmi fejtegetésébe bocsátkozik, mikép
jutott az egyház a multban a tanítás terén a vezérszerephez s bizonyítani
igyekezik, miy téves ama felfogás, hogy csakis az egyháznak van ki-
zárolagos joga a tanításhoz és neveléshez. Elmondja, hogy már 1799-ben
~gy berlini tanításiigyi konzisztorium kivánatosnak tartotta, hogy ca
vallásoktatás tisztán a különböző vallásfelekezetek alapelvei re szorítkoz-
zék, mely alapelvek egy közös erkölcstan alapját képezzék>.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE l volt az
első lépés a közös iskolák eszméjének megvalősításahoz. 187o-ben
Poroszországban 70, 1878-ban már 442, r882-ben 519 és 189I-b:!n 595
közös jellegű iskola volt .•

A közös iskola ellenségei rninden lehetőt .elkövetnek annak meg-
akadályozására, hogy ezen iskolák tért foglaljanak. A hitélet meg-
gyöngítésévé! vádolják a közös iskolát, mely a társadalomnak modern
pogányokat, szocziálistákat, anarchistákat nevel és megzavarja a fele-
kezetek békéjét. A tények azonban ennek ellenkezőjét bizónyítják.
Wormsban, hol évtizedek óta áll fönn a közös iskola, hol a lakosok
abszolut többsége a munk.isosztályhoz tartozik; a szocziálismusnak
nyoma sincs, a felekezeti egyetértés példás, az erkölcsi élet kifo-
gástalan .

.Hogy a hitetlenség a munkásosztályban tért foglal, annak oka más
tényezőkben leli magyarázatát. A gyermeket a népiskolában. nem
helyes erkölcsi alapon és irányban nevelik, az abstrakt értékű. vallási
elméleteket nem érti meg, ezekkel csak emlékező tehetséget -terhelik
meg. Jézus Krisztus fenséges alakja a gyermek képzelete elé mint egy
metafizikai talány van odaállítva. Míg a gyermek a vallásos szülők kö-
rében él, míg az egyházi tanítás' hatása alatt áll, vallásos érzemei ural-
ják szívét. mihelyt azonban a nagyvárosi gyárak munkásai közé jut,
mihelyt szoczialistikus eszméket tartalmazó iratok kerülnek kezei közé,
mindez megváltozik. A szocziálisták oly irodalmat alapítottak, mely

'népies hangon szólva egyenesen a nép szívéhez jut, s ebben is rejlik
hatásuk titka,

A cFrankfurter Zeitung» egyik számában egy egyetemi tanár
leírja tapasztalatait, melyeket a népiskolai tanítás terén tett. Leírja
egy evangelikus hitközség által fentart ott iskolában szerzett tapaszta-
latait, hol a valláserkölcsi oktatásra kiváló gondot fordítottak. Minden
-osztályban hetenként hat órát fordítottak. a vallástan tanítására. Az
alsó oszályokban a bibliai történeteket ismertették. mely .történeteket
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otthon könyv nélkül meg kellett tanulniok. A heidelbergi kátét, egy
nagy csomó egyházi éneket kitünően elmondták a gyermekek könyv
nélkül. Kollegám, írja a nevezett egyetemi tanár, a praktikus theologia
tanára, örvendett volna, ha szigorlói oly kitűnően ismerték volna a
kátét, mint a kis nebulók. _A birák, a királyok neveit, életük, uralkodásuk
idejét, Salamon templomának berendezését, annak szimbolikus jelentő-
ségét, a hegyi predikácziőt, az evangelisták működését, Palaestina föld-
rajzát stb. mínd, mind ismerték. A felsőbb osztályokban, mint fogal-
mazási gyakorlatot, megkövetelték, hogy a tanulók vasárnapról hétfőre
elkészítsék a vasárnap hallott szent-beszéd vázlatát. S az eredmény? A
szocziálizrnus itt mindig nagyobb tért foglal el.

Mindez csak a közös iskola létjogosultsága mellett bizonyit. Ez
alapon következő tételek elfogadását ajánlja a közgyűlésnek.

1. Az egységes nemzeti szellem nevelése legyen főczélja a nép-
iskolának, ez csak a nemzeti iskola útján történhetik, ez pedig nem
ismerhetvén felekezeti különbséget e közős» jelleggel kell bírnia.

2. Ha a közös iskolában a tanulók felekezetek szerint osztályozva
külön nyernek oktatást a vallástanból, úgy szakítani kell azzal a dog-
matikus abstrakt jellegű módszerrel, mely csak az értelmet terheli és a
valláserkölcsi érzelmek nevelésére nem alkalmas. (Éljenzés).

Többen pártolólag szólván a kérdéshez, Wei d emlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ü Ile r, fő-
tanító, ellenzi annak elfogadását. Szerinte minden ember lehet jő kato-
likus avagy protestáns semellett 'kitünő hazafi. A történelem több-
szörösen fényesen beigazoIta azt, hog y míg az it j ú s ága fel e~
kez et i isk ol á kb ann y er' tek i kép ezt e t é s é t, a n e'm->
zet i, a haz a fill i érz é s c s a kol y erő s vol t, min t m a.

A javaslatot nagy szótöbbséggel fogadták el.. .
Ezután dr. Bar tel s (Gerából) előadása következettrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«A sza kjel-

ügyeletr ől. »'

Komoly napokat élünk, a politika egén sötét, vésztjósló fellegek
járnak ide-oda. Az egész világ békét óhajt, mégis az egész világ fegy-
verkezik. Már egi negyedszázad múlt el azóta, mióta a nagy német
birodalom a régi római német 'szent birodalom romjain Ielépült, hogya
német birodalom a német császárság sírjából szemeink előtt föltámadt.
Mint nagy és hatalmas állam, melynek fegyverei becsületet szereztek a
német névnek, állunk a világ szemei előtt. A német nemzet belső éle-
tében azonban a politikai és szocziális élet terén :erős forrongást érez-
hetünk. A -szocaíalis kérdés» kisért; bekopogva az állam, a trón, a
község, a család ajtaján, helyet kér magának.

Csak erő s nem zet kerülhet ki győztesen e harczból, s nagy
ama' felelősség súlya, mely mi reánk nehezedik, midőn belvillongások meg-
semmisítéssel fenyegetik azt, a miért apáink vagyonukat, szabadságukat,
életüket, véröket feláldozták.

Ebben a komoly időben minden hazafi szeme az iskolán függ, ebben
vannak reményeink összepontosúlva. Már Ill. Frigyes Vilmos felismerte
Luizával, nejével, hogy a nérnet nemzet az iskola útján, a szellemi
ujjáébredés által lesz megmenthető. A legtöbb hazafi, mint Stein, Fichte..
Kant elismerték, hogya hazát egyedül az iskola menti meg, mely mint



Peztalozzi mondá c a társadalom minden osztályát szeretettel magához
.ölelní, felemelni és boldoggá tenni van hivatva L» .

Az elégedetlenség, a hitetlenség, a nyugtalanság e napjaiban is-
.mét csak az iskola 'felé fordítjuk figyelmünket, Mai nemzedékünket a kor-
-szellern követelményeinek megfelelőleg kell nevelni. E nagyszerű, ma-
,.gasztos feladat megoldása a tanítokra vár. Hogya tanító azonban e
-magasztos feladatának megfelelhessen, szükséges, hogy független, hiva-
»tásszerető, a társadalom által nagyrabecsűlt egyén legyen. A veszély
-pillanatában a tanítóság felé tordúl a nemzet figyelme, de alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtC ' hítóság
.anyagí helyzetének javításáról tudni nem akar, csak szavakkal fizetnek
.bennünket. '

Mindamellett mi nem szűnünk meg követeléseinket hangoztatni:
-r. adj a tok a tan í t ó k nak mag a s abb kik é p ezt e t é s t,

2, adjatok a tanítónak tisztességes fizetést, 3, ad-
,játok meg a tanítónak a «s z a k Fe l ü g y e l e t e t.v
. Míg a tanítóságnak e három követelése nem teljesűl, addig az
.iskola nem fog megfelelhetni a fölmerűlt igényeknek El kell ismer-
nünk, hogy Németország egyes államai a tanítóság ekérelmét telje-
sítették, csak Poroszországban találtak jajszavaink süket fülekre.

«Az iskolafelügyelet» kérdése, azt hiszem, oly fontos, hogy min-
..dellesetre behatóan kell vele foglalkoznunk. E kérdésnek a politikai
-pártok előtt is van bizonyos fontossága, mert azt a kérdést kell eldön-
teni, kit illet meg az iskola felügyeleti joga? a családot, községet,
egyházat avagy az államot? E kérdés megoldást nyer azzal, 'ha be-
tudjuk bizonyítani kié az isk o la? Ha a legutóbbi húsz év törté-
netének lapjait végigforgatjuk, megismerkedhetünk a modern irány-
eszmékkel, melyek a szabadelvűség talaján mozognak s rá fogunk jönni
am a igazságra, hogy a z isk o 1 a a z á II a m é, tehát az iskolafelügye-
leti jog is az államé.

Mir e é s men nyi r e ter jed jen k i e z a z isk o 1 a fe 1-
ügyel e t i jog? Most e kérdés kerül a felszínre. Ha elismertük azt,
hogy az iskolafelügyelet joga az állam é, tisztában lehetünk azzal is,

. mire és mennyire terjedhet ki, az isko \afelügyelet joga.
Kik által akarja, illetve kik által «kell» az államnak az iskola fe-

.lett a felügyeleti jogot gyakorolni? '
Midőn 1872. márczius r t-én dr. Falk közoktatási törvényjavas-

latával a porosz képviselőház elé lépett, abban az iskolafelügyelő fel-
_adata következő kép volt körvonalozva: «A ker üle t i isk o 1a fe 1-
ügyel ő khi vat a 1 II kat á II ami sze m pon tok sze r ill t 1 á t-
j á keL Köt ele ss é g ü k 'ü gye t vet ni arr a, vaj j o n me g-
fel e l n e k-e a z isk o 1 á k a z á II ami tör v ény e k n e b A
törvényjavaslat e pontja rendkívül heves és szenvedélyes vitat keltett,
melyben Bismarck herezeg is részt vett. I Legyen-e tovább is a lelkész
állásánál fogva is, tehát hivatalból iskolafelügyelő, vagy csak kinevezés
útján lehet azzá, ez lett góczpontja a yitának. Az iskolaügy igaz ba-
-rátjai már-már abban reménykedtek, hogy a «szakfelügyelet s ez alapon
megszületik, de mind a katolikusok, mind a protestánsok erősen ellen-

"szegültek e törvénynek.



A kik az iskolafelügyelet dolgát nem pártpolitikai szempontből ,
-nem felekezeti tekintetek által félrevezetve birálták el, hangsúlyozták,
hogy az iskola felügyeletével csakis e l m é LelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i l e g kép-
eze t t, gyak ori a til a g' tap asz tal t egy éne k l eh e t nek m e-g-
.b í z v a.

1887 őszén Windthorst Trierben kiadta a jelszót : cAz iskolafel-
ügyelők nejei arra törekedjenek, hogy férjeikkel megértessék. hogy az
iskola csak akkor lesz ismét jó, .ha azzá lesz, a mi volt, az e g y-
ház é.» A konzervativ párt a múlt napokban is kijelenté egyik lapjá-
ban, hogy addig nem szavaz meg semmiféle. közművelödési költséget,-
míg az állam iskola-felügyeleti jogát fel nem adja -.

Az államnak kötelessége mind a saját, mind az egyház és az
iskola érdekében, az iskola felügyeletével szakembereket bízni meg. Ha
a tanító csak tanító által nyerheti kiképeztetését, úgy a tanügy csakis
tanügyhöz értő egyén által ellenőrizhető.

Az iskolafelügyelőnek magának kell közvetlen tapasztalatokkal
bírnia a tanítás terén, hogy a tanítás. abszolút értékét kellően mérle-
gelni, s méltáríyolni tudja. Csak az itélhet teljesen, a ki ismeri a taní-
tás proczesszusát, az ismer.etek nyújtásának aktusait. Az iskolafelügyelő
azonban ne csak kritikus," hanem munkatársa, tanácsadója legyen a
tanítónak. Főfeladata legyen a tanítóban a hivatásszeretetet éleszteni.
Legyen mintatanító, alap os ismerője a módszernek, ismerje az iskola
szükség leteit, ismerje fel hiányait. Az iskolafelügyelet ne legyen
mellékhivatal. Oly. iskolafelügyelőkre van szükségünk, kik szoros össze-
köttetésben vannak velünk, kik működésükben csak áldást hozhatnak
az iskolára. ,

Az iskolafelügyelőket első sorban a tanítók közül kell választani.
A tanító munkáját csak úgy becsülheti meg az iskolafelügyelő, ha ő
maga is több éven át azon a pályán működött, csak a tanítóból lett
iskolafelügyelő tudja a tanítók bajait s kereshet hatáskörében azok
számára orvoslást. Diesterweg egykor a következőket Írta: «Csak a tanító
.értheti meg a tanítóto csak ő ismeri ez állással járó gondokat, fára-
dalmakat. Csak tanító taníthat ja a tanítót, csak az vezérelheti is». Azt
hiszszük, hogya. német közoktatási hatóság nem lesz zavarban, ha a
tanítók közűl kell kineveznie az iskolafelügyelőket, mert derék, képzett
-tanÍtókban nincs hiány.

A szakfelügyelet fölöslegessé teszi a helyi felügyeletet. Már 60
évvel ezelőtt Hamisch következőket írta: e A tanítóképző-intézetekben
mindinkább nagyobb gondot fordítanak a tanítójelöltek alapos. szak-

-szerű kiképeztetéséhez, addig a fiatal theologusok kiképeztetését e téren
teljesen elhanyagolják, pedig e férfiak vannak hivatva a jövőben a
-népiskolai tanügy élén állni». Csak abban az' esetben kivánja a lel-
készeket mint iskola felügyelőket alkalmaztatni, ha azok a tanítás terén
kitűntek.

A templom és iskola együtt nőttek fe), édes testvérek, s a jövő
.nernzedék érdekében békés egyetértésben kell élniök, támogatva egy-
mást a nevelés munkájában.

Vannak, a kik a tanítók törekvéseit a szakfelügyelet. érdekében s a,



helyi felügyelet ellenében úgy magyarázzák, hogy a tanítók megakar-
ják fosztani a népet vallásától. Eze n álkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ~ Í tás ell e n az eg ész
n. é m e t tan Í t ó s á g nev ébe n ü n n e pél yes e n til tak o z o m ,

(Élénk helyeslések ).. .
He in ric his kol a iga z gat ó (Prága): Előadóval telj esen egyet-

ért, csak azon .csodálkozik, .hogy Németországban a tanítók e kiván-
ságát még eddig nem teljesítették, holott Ausztriában már régóta
fönnáll a szakfelügyelet. Náluk a lelkésznek az iskolaügyhöz alig van
köze, a tanítótestületek értekezletén részt vehet ugyan, szavazati joga.
is van, mint hitoktató nak. Náluk a szakfelügyelet terén azonban ujabb
kérdések merűltek föl, a mely kérdések megoldásához e gyűlés is hozzá-
járúlhatna. A kérdés az, vajjon véglegesen avagy ideiglenes minőség-
ben alkalrnaztassanak-e az iskolafelügyelők. A tanítók nagy része ci.
mellett foglal állást, hogy a tanító, ha iskolafelügyelővé neveztetik ki,
ezen állás at csak ideiglenes minőségben töltse be, nehogy a tanítóból
a hosszú idő alatt bürokrata váljék, hanem mindig csak tanítónak
érezze magát. Felhívja a gyűlés tagjait, szíveskedjenek e kérdésben
legalább ex abrupto nyilatkozni.

Teu·ps er tanító (Lipcse): Véleménye szerint téves ama fel-
togás, hogy az iskolafelügyelő se theologus,· se philosophus ne legyen.
Az iskola czélja csak egy lehet: a gyermeket emberré nevelni. Csak
ily czélja van az iskolával az egyháznak és az államnak egyaránt.
Nemcsak az iskola közegeinek van e szerint felügyeleti joga, de az
egyháznak és az államnak is. De joga van a felügyeletre a c sal á d-

n ak is.
Az iskolafelügyelői állást csakis széles eszmekörü, magasabb ki-

képeztetést nyert egyének tölthetik be. A felügyelethez ugyanis nem
elég a gyakorlat útján szerzett tapasztalat, hanem szükséges még a
tudomány színvonalán álló pedagógiai szakismeret, mely képzést csak
az egyetemen lehet elsajatftani, Azért csak egyetemi képzettségű egyé-
neket kiván isko)afelügyelőkül alkalmazni.

Te w sta n í t ó (Berlin) : Mindenekelőtt arra kéri a gyűlés tag-
jait, hogy Heinrich prágai iskolaigazgató indítványát teljesen mellőzzék.
E kérdés megvitatásához nem lehet ex abrupto szólni, különösen nem

•anémet tanítógyűléseken, hol ily kérdések beható fejtegetésébe csak
hosszabb tanúlmányozás után szoktunk belefogni. Teupser tanító tel-
jesen eltért a tárgytól, nem az a kérdés mily kiképezt etése legyen az
iskolafelügyelőnek, a kérdés az, ki legyen az iskolafelügyelő ? Mi, mint
az iskola közeg ei vagyunk egyedűl illetékesek az iskola ügyeit intézni,
eo ipso csak a tanítot illetheti meg az iskola felügyelete.

Hal ben sze min á r ium i főt a n í t ó (Hamburg). Heinrich indít-
ványát abban az esetben elfogadhatónak tartana, ha az állam politika
demokratikus irányú volna, mert akkor az iskolafelügyelő abban az
esetban elhagyná hivatalát, ha a tanítóság bizalmát elvesztette, A mi
viszonyaink között az iskolafelügyelő csak akkor veszíthette el állását,
ha az illetékes hatóság előtt bármi okból kegyvesztetté válik. Ezekért
az iskolafelügyelőkért szóló nem lelkesedik. Az előadó javaslatát elfo-
gadja.
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Dr. Bar tel s előadó zárobeszéde után a gyűlés' az előterjesztett
javaslatot elfogadja. Eszerint határozatilag kimondatott : . '

1. Az iskolaügy vezetésének joga, a felügyeleti jog, egyedűl az
áll amot illeti.

2. Az iskolafelügyelők, kik csakis e hivatásuknak élhetnek, kép-
zett, gyakorlatilag tapasztalt egyének lehetnek.

3. Iskolafelügyelők csakis tanítók lehetnek.
4. A u. n. helyi iskolafelügyelet, melyet eddig nem szakemberek

gyakoroltak, megszüntetendő.

A harmadik napján az egyetemes gyűlésnek Ric ker t országos
igazgató (Danzig) által előadott következő tételt tárgyaJták:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Melyek

ama ö"nképző körök, egylelek, melyekben a ta nító r észt uehetEDCBA?»

Társadalmi forrongás küszöbén állunk. A nép ma már bizonyos
részt követel magának az ismeretekből. a kulturából, a politikában ak-
tive kiván szerepelni, s az általános szavazati jog behozatalát követeli.
Mi következik ebből? Ha a legszebb, a legszentebb jogot a választás.
jogát, megnyeri a nép, hogy szavának súlyával érvényesítse magát,
meg kell neki egyúttal adni aztlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa képzettséget is, hogy ezt a jogot
csakis hazája javára és boldogságára használja fel. Az önképzés szük-
ségességének érzete, mely ma a népben mutatkozik, nagy és szép fel-
adatot ró a tanítóságra. '

Liebknecht anémet szocziálisták vezére. egy ünnepi beszédben
így szólt a munkasokhoz : «Kevés munkást ismertem. kiknek nem az
volt főtörekvésük, hogy azt az osztályt, melyhez tartoznak,. emeljék.
Az uralkodó tarsadalmi osztályok szellemi és erkölcsi tönk szélén áll-
nak, s hogy kulturánkat megmenthessük, e társadalmi osztályok meg-
buktatása legyen főtörekvésünk t. Egy helyütt Liebknecht azzal gya-.
nusítja, az államot, hogy az az á Ita l ;;,nos kép z é s ellensége,
hogy megakadályozni igyekezik azt, hogy a tud a s közös vagyonná,
váljék.

Tény az, hogy a német munkást nem iskolázzák úgy, mint a
francziát, az amerikait. vagy az angolt. Iskoláink jobbak, mint bármely
nemzet iskolái, de a tovabbképzést nálunk elhanyagolják. A szocziáliz-
musnak ereje abban rejlik, hogya munkást eszméi számára megnyerve, '
folytonos szellemi éberségben tartják, önképzésre serkentik. A Iöldmí-.
ves-osztályt kell nekünk megnyernünk, hogy az ő törekvéseiket némileg
ellensúlyozhassuk.

Eloadó ezután ismerteti ama egyletet, mely a nép oktatását tűzte-
ki czélúl, 1884~ben az egyesületnek a német birodalomban 700 fiók-
egylete volt 200,000 taggal. Az első 10 évben 7 S,000 márkát fordítot-
tak a vándortauítók fizetésére, 4S 3 ,000 márka értékű könyvet osztot-
tak ki. I872-74-ig 65 továbbképző-iskolát állított föl az egyesület.
Most a népkönyvtárak alapításan fáradozik.

Az úgynevezett Humboldt-akadérnia 1891-92. évben 82 nyil-
vános felolvasást tartott, melyeket 2192' mindkét nembeli egyén láto-
gatott. Ily felolvasások nagyban hozzájarúlnak a közműveltség eme-
leséhez. .
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Felhívja különösen a falusi tanítókat olvasó-körök alapítására, itt
épen oly szükséges az érintkezés a néppel, épen úgy szükséges az is-
meretek terjesztése, mint a városban. Ezen olvasó-körök volnának a
nép továbbképző iskolái.

Te w sta n í t ó (Berlin) társelőadó : A szocziális kérdés tagad-
batlanúl nagyban foglalkoztatja a tanítói köröket, a tanítóság tevé-
kenységétől függ ez ügy helyes megoldása. Mit tehet a tanító e téren?
Azt hiszem, hogy az általános műveltség, a humanismus terjesztésével,
gátat lehet vetni a szocziálismus terjedésének. Helyesebb életfilozófiára
kell a népet oktatni.

A népiskola hatása csak a műveltebb nemzeteknél érezhető. A
népiskolából kikerült gyermek hasonlít egy bimbóhoz, mely csak a
későbbi idők folyamán fejlődik ki teljesen. Ha e bimbót nem ápoljuk,
nem erősítjük, rövid idő alatt elcsen evés zik. Ezért tartom szükségesnek,
bogy a nép továbbképzését el ne hanyagoljuk; ezért tartom szüksé-
gesnek gondoskodni arról, hogy a népben az önképzés ösztönét fel-
ébreszszük és neveljük. A tanító ne csak az iskolában érezze magát
tanítónak, hanem a .nép között is.

Következő javaslatot ajánlja elfogadásra.
1.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. népoktatás terén csak akkor mutathatunk fel eredményt, ha

az ifjúság s a nép képzésére is kiváló gondot fordítunk.
2. A nép kulturális művelése, önképző-, olvasó-körök, népkönyv-

tárak felállítása s nyilvános felolvasások által érhető el.
3. A német tanítók 30·ik egyetemes gyűlése a tanítók, tanító-

testületek figyelmébe és pártfogásába ajánlja a jelzett törekvéseket.

Kal b tan í t ó (Gera): A felvetett eszmét helyeslem, de aggo-
dalmaim vannak az iránt, hogyatanítóság tevékenysége e téren ered-
ményes lesz-e. A nép a tanítóság munkásságát nem becsüli kevésre
ugyan, de már nem kiv á n t ő 1 e tan ú Ini. De maga a hatóság
sem nézi jó szemrnel a tanít.óság közreműködését e téren, tartva attól,
hogya tanító és a nép rokonszenvezése némi tekintetben veszedel-
mes 'lehet.

Esetekre hivatkozom, midön egyes tanítók, kik dalegyleteket vezet-
tek, mely egyletek tagjai között néhány szocziálista is volt. a hatóság
figyelmeztette őket, hogy ezen egyletekből lépjenek ki. Voltak, kik a
figyelmeztetésre hallgattak, én azonban erre mitsem hallgatva, abba
a gyanúba keveredtern, hogy én is szocziálista vagyok. (Derűltség).

Miután többen szóltak még a kérdéshez. megjegyezve, hogy
egyes konkrét esetek miatt a nép továbbképzésének eszméjét a tanító-
ság végleg nem ejtheti el, az előterjesztett javaslatot elfogadták.

Ezután elnök ünnepélyes szavakka] bezárja a gyűlést.

Az egyetemes gyűlésen kivül, illetve ezzel kapcsolatban kisebb
értekezletet is tartottak. Pol á c k iskolatanácsos (Worbis): <Mi aka-
dályozza a továbbképző-iskola fejlödését» czírnű kérdésről értekezett.
Véleménye szerint a baj oka abban rejlik, hogy 1. az intézmény szer-
vezetlen, 2. a szülők, mesterek ellenszenveznek az iskolával, 3. a tanu-
lők hanyagúl látogatják az előadásokat, 4. a tanítás legtöbb helyen



-:alkalmatlan időben történik. Javaslatában a következőket ajánlja: 1. A
továbbképző-iskola eszméjét a sajtó útján a néppel meg kell kedvel-
tetni. 2. Iskolakényszert kell alkalmazni. 3. A. tanítás lehetőleg nappal
történjék. 4. Az iskolákat az életpálya szerint kell külön választani s
"Így lesznek ipar-, földmíves-, kereskedelmi iskolák. 5. A tan í t ó k
eze n okt a tás ért k ülö n dlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAijaz á s ban rés z e sül jen e k. 6.
Szigorú fegyelmi szabályzatot kell alkotni.

St egi ich tan Í t ó (Drezda) a két jeles pedagógus Diesterweg
és Froschhammer működését párhuzamba állítva, ezeknek hatásáról
értekezett.

Ber ger (Weissenfels) : «A játék fontossága a nevelésben» czímű
-értekézését olvasta fel. .

J a c o b Kár oly tan í t ó (Lipcse): a szülőföld ismertetéséhez
-szükséges térkép keletkeztetését mutatta be.

Fichtner és Salzmann tanítók társelőadók (Lipcse):
Az énektanítás hiányairól, illetve hibáiról, értekeztek, különösen hang-
:súlyozva, .hogy a karének mellett külön-külőn is kell a gyermekekkel
énekelterni.

Tr o e It sch tan Í t ó (Nürnberg) bemutatta a nürnbergi szá-
~ -mológépet.

P fis ter tan í t ó (München) egy törtekkel számológépet rnu-
tatott be. '

Sch o m 1 ert a n Í t ó (Lipcse) a tanítók önsegélyezésének
mödjaröl, élet-, vagyonbiztosításáról, tanítók takarékpénztáráról ér-
rtekezett.

Ric h ter Kár oly isk o 1a iga z gat ó (Lipcse) a gyenge
elméjű gyermekek tanításáról és neveléséről értekezett. Előadását a
-mintaszerű lipcsei eGyenge elméjű gyermekek intézetében» tartotta,
hol 8 osztályban 1 2 6 gyermek nyer oktatást. A tanulók kézimunka
kiállítása feltünést keltett. (Fonó-, kivarró- és papir-munkák).

Dr. G ö t ze isk o 1a iga z gat ó (Lipcse) a kézimunka tanításá-
ról értekezettt.

Fontos esemény volt a gyűlésen az U. n. e Deutscher Lehrertag s

és az «Allgemeine Deutehe Lehrerversammlung» tagjainak egyesülése,
mely egyesülés híre egész Németország tanítói között rendkívüli lelke-
.sedést keltett.

** *

Összehasonlítva a német tanítók XXX. egyetemes gyülésén letár-
.gyalt kérdéseket a magyar tanítók IV. egyetemes gyülésén letárgyalt
kérdésekkel, azok között bizonyos eszme- és érzelemrokonságot fogunk '
felfödöani. . •

Mindkét értekezlet főjellemvonása a lángoló hazaszeretet, mely e
gyülések minden egyes tagjának szívét teljesen áthatotta. A mely nem-
zetnek ily tanítói vannak, a mely nemzet tanítósága ily irányú lelkes
-munkásságot tud kifejteni, ama nemzet tanítói csak fényt, dicsőséget és
iboldogságot áraszthatnak a hazára, Míg a német tanítók li szocziális-



Ugyanezen időben a' német tanító nők egylete tartotta meg évi
közgyülését Blankenburgban. Az egyesületnek 38 fiókegylete van
5556 taggal. Dr. Kuhnow Anna kisasszony cA kézimunka
tanítás értéke fiziologiai és pszihoJogiai szempontból- czímen olvasott
fel egy értekezést. Szerinte a női jellemképzésnél egyik legfontosabb
tényező a kézimunka, kerülni kell azonban a mechanizmust. A kézi-
munka-tanítást csakis kézimunka-tanítónők végezzék. Deu t sch ki s-
ass z o n y (Frankfurt) a kézimunka tanítását megkönnyítő szemléltetési
képeket mutatta be. Zet sch e kis ass z o n y (München): • A nép
gyermekeinek szószegénységérőh értekezett.

Az ülés után megtekintették a ta~ítónők és a tanulók női kézi-
munka kiállítását, melyet Albrecht porosz herezeg neje is megtisztelt.
látogatásával.

Érdekesdek vélem még megemlíteni, hogyanémet tanítónők
egyesületébe az 1892-ik év folyamán tagsági díj czímén befolytrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
457,69692 má rka , kiadatott 114,582'91 márka. Az egyesület összes,
vagyona 3.952,908'5° ma rka ,

Eper jessy Istvá n.
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mus terjedésével veszélyeztetve látják a német nemzeti egységet, a:
nemzeti szellemet, a hazaszeretetet, féltve ezt különösen a kozmopoli-
tizmus romboló hatásától; addig a magyar tanítók nemes hévvel töre-o
ked nek arra, hogy tapintatos úton, lassan, de biztosan megteremthessék
a magyar nemzeti egység alapját e sok nemzetiség között. Czélunk
egy a nemzeti erő tömörítése által; erősíteni a nemzeti lét alapjait s biz-
tosítani ez által a nemzet jövőjét.

A szakfelügyelet kérdésének megoldása úgy Németországban,
mint nálunk egyike a legjogosabb követeléseinknek ; ott az egyház
tulságos beavatkozása, itt az iskolaszék ek túlkapásai tették aktuálissá a
kérdést. A tanítók anyagi helyzetének javítása ott épen olyan gondot.
okoz, mint nálunk. A tanítói közszellern erősödését misem biznnyítja
jobban, mint a Lehrertag és a Lehrerversammlung egyesülése.

A simultan (közös) iskola kérdése nálunk nem oly aktuális érdekű,
hogy arról egyetemes gy ülésein ken tanácskoz ni .érdemes volna. Német-
országban annak ellenére, hogy a kormány politikája teljesen ínaugu-,
rálja ezt az irányt, s inkább a felekezeti iskolában bízik, a liberális
tanítók többsége simultán iskoláért lelkesedik.

A gy ülés ideje alatt rendkivül érdekes iskolaszer-kiállítást rendez-
tek. Az u. n. - Altes Theaterv-ben eWallensteins Lager s és «Die Picco-
lomini , czímű darabokat adták a tanítók tiszteletére, a «Neues Theater--
ben a c Nürnbergi rnesterdalnokok» czímű ünnepi előadást rendezték. A
lipcsei tanítók dalegyesülete valóban művészi programmal dalestélyt
rendezett. .

V égűl említést érdemel, hogy Lipcse város 6000 márkát szavazott
meg agyülés czéljaira, melyen 4725 tanító vett részt.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
'" *
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N em zeti p ed agóg ia Pöse k ö lté sze téb en .

Mióta a földön lakó népek a mivelödés bizonyos fokára emelked-
'tek, mindig foglalkoztak az emberi lélek sajátságainak magyarázatával.
Tanulmányaik tárgyává tették a gyermeki életet is, kutatták az emberi
élet forrását, fejtegették lefolyását, a szerzett tapasztalatokból követ-
Keztettek az élet czéljára. Az ember nevelésének történelme bizonyítja,
'hogya kutatók mindegyike saját vérbeli népét vette buvarkodásának
,forrásául és. tárgyául; a görög bölcs a görög nemzet sajátságaiból vonta
el halhatatlan törvényeit, a római nevelők és tudósok a római nép életé-
'nek jelenségeiből állították össze nemzetüknek nevelési rendszerét s a
.mikor a görögöt választották mintául, a nevelés nem lett göröggé,
:hanem annak' vívmányait oly művészi kézzel alkalmazta a latin nép
gondolkozásmódjához; egyéni jeJlemvonásaihoz, hogy kezében az
"idegen földön eredt alkotás mind formában, mind tartalomban nem-
zetivé lett. '

Igy tett a múltban minden nép; a melynek fejlett nemzeti kul-
turája volt. Ehez azonban ideálismus szükséges, melynek ,alkotó része
az erkölcsi szép. '

, A görög és római nép alkotásai képezik ma is a föld minden
'részében a mintákat; minden nemzet vágya, hogy az ifjú nemzedék
"lelkét megtöltse e klasszikus nemzet-ek szellemével, a .melynek ékessége
az erkölcsi sz ép. A görög és római költők, szobrászok és bölcsek re-
mekeit tanúlják gyermekeink, hogy lelkük erőben, érzelmeik mélységök-
ben és nemességökben, akaratuk fenköltségben gazdagodjék. Boldog,
.ki a nagy mesterek műveiben elmélyedhet s nemcsak a csöndes szoba
négy fala között, hanem a viszontagságos életben ~ fényesen világító
'szellemek tanítása, útmutatása szerint élhet is. ' E nagy lelkek nem a
Keresztény hitvallás tanai szerint emelkedtek az égi atyához, pogány
'isteneket imádtak s a 19, századnak a keresztény eszmékben megtisz-
tult gyermeke mégis ihletetten tekint a régi bölcsek alkotásai felé.

A nemzetek épülnek s nemesbednek e nagy nemzetek műveltsé-
gének hatása alatt. de azért egyik sem veszíti el egyéni jellemét,
.nem lesz sem göröggé, sem rőrnaivá, hanem megmarad annak, a mi.

A római nagy volt más népek szellemi alkotásainak atültetésében
-s eredeti művek megteremtésében. Miért? Mert felvilágosodott. emellee-
-dett szellemmel fogott munkájához. mert a 'hosszú és fáradságos míve-
lődésben előkészítette lelkét az alkotáshoz. .

Hogy ami nevelésünk tévútra jutott, annak mi magunk vagyunk
-okai, Háromszázados elnyomatás, szenvedés után 1867-ben végre fel-
szabadúltunk s a helyett, hogy hangyaszorgalommal egybegyűjtöttük
volna ama gyöngyöket,' a melyeket a múlt századok jeles magyar ne-
-velői reánk hagytak, a helyett. hogya régi mintanépeknek helyes élet-
-elveit figyelembe vettük volna, hanyat-homlok futottunk az ugynevezett
«Kulturvolk- hazájába és minden előkészület nélkül, minden meggon-
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doltság és előtanúlmány nélkül átplántáltuk szellemet. Mi lett az ered-
ménye? Az, hogy 15-20 évi párját ritkító szorgalmunk daczára nem
lettünk magyarabbak. Hosszú idő kellett ahoz, hogy felocsúdjunk s
észrevegyük, hogy Iidércznyomás nehezedik a nevelés minden nemzeti;
intézményére. Hála legyen azoknak, kik a veszedelmet észrevették és
az idegen irányt romboló útjában feltartóztattak. Gyertyánffyt, Péterfyt,
dr. Kis Aront s mellettök a jeleseknek még nagy számát illeti az eliamerés.
Bevitték műveikkel a romlatlan, ősi magyar szellemet a népiskolába ..

A mit ők a népiskolák terén már napról-napra nagyobb ered-
ménynyel érvényesítettek, azt teszi segítségükkel a magyar gyermek •.
világ irodalmának megteremtője. Pósa Lajos, a kisdednevelés terén. Hogy
e téren még nagyon sok tennivalónk van, hogy itt új irányt kell meg-
honosítanunk, azt mindnyáján érezzük, kik kisdedneveléssel foglal-
kozunk, a kisdedóvók működését sirodalmát figyelemmel kisérjük,
Kisdedövőink ma magyar szóvali.degen szellemét .terjesztenek, mert
'nevelési irányuk, nevelésük eszközei sem alakban. sem tartalomban nem
magyarök. Ennek igazolásáúl legyen szabad a következő példákat:
idéznem, a mikből észre lehet venni, hogyakisdednevelőknek mintaűl
közrebocsátott szemelvények sem pedagógiai, sem nyelvi, sem nemzeti"
szempontból nem ütik meg a mértéket,

Az ővő nevelésenél 'felhasználja az imát, a játékot, a mesét, verset
és elbeszélést, a dalt, a munkaszerü foglalkozásokat, testgyakorlatot.,
társalgást stb it. .

.A legujabban megjelent D öm ö tör-féle mődszertan ezekre nézve:
'a következő példákat adja:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kis mosónő.

,.;, " E czímet viseli a következő szövegű játék ;;

Ugy csinos a kis baba,
Ha tiszta rajt' a ruha;
Mossuk ki hamarosan
Langyos vízben, kis teknőben
Szappanozzuk gondosan.

'. .

Hopp l a ruhánk megszáradt j:

Mángoláshoz lássunk hát:
Kis mángolónk guruljon,
Ide-oda
Hogy a ruha
Puhára kisimuljon.

.> .
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Most itt a 'kis vasaló;
Ám vigyázzunk, mert forró,
Vasaljuk ki fényesen,
Hogy a baba
Óvodába
Szép ruhában mehessen.

E rigmust Wascherné Kompolth Erzsébet állította össze, dallamot,
nem tudom ki keresett hozzá; azt látom, hogy épen olyan" rnint a.
«Nekem olyan asszony kell» kezdetű népdal.

Talányfejtő játék:
Szépen sorban kis pajtások
Es figyelemmel legyünk!
Mert eljönnek a munkások
Sokat mutatni nekünk.

Látni fogjuk, mint dolgozna.k
Kézzel labbal szaporán,' ,
Hogy gyümölcsét szorgalmuknak
Élvezhessék azután. '

Mozdűlattal elárúlják,
Mi mesterségük faja, .
Mit, ha ki nem találhatnánk,
Az volna ám a csoda I

E költészeti merényletet «Néha szemem meg-megakad» kezdetü
magyar népdal dallam ára kell énekelni Ez Dömötör utasítása.

Mesteremberek vagyunk mi,
Szorgalmasan dolgozgatunk.
Eljöttünk 'most megmutatni,
Hogy s miképen foglalkozunk.
Lesz-e vajjon köztetek, ki· '
Mesterségünk megnevezi.

Dallama: «Felleg. borúl az erdőre> ••.

Azt hiszem felmentenek t. olvasóim e minták égbekiáltó hibáinak
fejtegetése alól, mert hiszen a jóravaló I. éves képzőintézeti növendék
is megmondja, -miért rosszak, sőt veszedelmesek e tákolmányok s mi~rt
nem szabad akármilyen szövegű költeményt akármilyen. dallamra, mint
valami kaptafára verni; már az 1. éves képzőintézeti növendék is tudja,
hogy a szöveg és az ének (dallam) zenéje között harmoniának kell
lenni,' hogya hat éven alúli gyerme~nek a 8-9-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 hangterjedelmű
népdalok nem valók.' ':~

Az, eféle férczelményekre mondta a Pesti Hirlap f .é, 333. száma:
«Szép Magyarországban hosszú ideig ült orgiát ez a pedagógia -s a
gyermekek számára sem az óvodában, sem .az iskolában nem volt



különb dal. ..... Vágyat éreztem (bár lágyszívű ember vagyok) mind-
azon urakat megrakni, a 'kik népdalainkból éveken át ilyen csúfot űz-
nek, még pedig, fájdalom, büntetlenűl»

De Dömötör még máig sem vette észre, hogy minden épérzékű
ember undorral fordul el az ilyen sületlenségektől. Nem elég, t. olvasóím,
egyszerűen kimondani, vagy ki is nyomatni, hogy Pósa, Benedek s
társaik jelest alkotnak; tessék nemcsak hinni, hanem cselekedni is, mert
a szó cselekedet nélkül semmit sem ér.

Dömötör könyve, melyről egy birálója azt mondta «Egy kitünő
könyvs megénekli a szabot, leovácsot. susztert, favágót, takácsot, asz-
talost, kötéigyártót. Hogyan? Beszéljen a példa:

Dallam: e Szépen .sorba kis pajtások>.

Lám a mesteremberek mind
Egyformán mily hasznosak!
Műhelyben vagy szabadban kint
Késő estig dolgoznak.
Tanúljunk szorgalmat tőlük,
Mert ez a fő az életre;
Ne hajoljunk soha roszra,
Ne a csúnya restségre.
Addig is, míg erőt kapunk
Istentől a .dologra.
Kész. örömmel tanúlgassunk
]átszadozva, dalolva.

Lássunk még egy minta-társalgást.

Tárgya Pősa L. következő szép verse:

Hová, hová Palikám,
Azon a szép paripán?
Elmegyek a csatába,
Edes hazám javára!

Kicsi vagy még Pali ka
Levet az a' paripa.
Ha levet is nem bánom,
Gyere te is. barátom. ,

«No, kedves gyermekek, hát megtudjátok-e mondani, honnan
jöttetek ti ide, az óvodába? Ú gy van, hazulról. Es hova 'fogtok innen
ismét menni, ha befejeztük az óvodai foglalkozást? Úgy van,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEa sa . a
hol' ti nagyon szeréttek lenni, mert ott együtt vagytok kedves szü-
leitekkel és testvéreitekkel. De nektek és mindnyájunknak. van ám
ennél még egy kedvesebb helyünk is, a melyet szintén úgy hívnak,
hogy ha za . Úgy-e már ti hallottátok emlegetni a hazát? Nos, tehát a
chaza,. az mindnyájunknak közös otthona, mert ebben a hazában lakik
velünk együtt sok, sok 'ember». Stb. stb. . ...

Ezt Dömötör példaképen mondja el az ő módszertanában, amely
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csak most alig 1-2 hónapja hagyta el a sajtót. És kinek akarja el-
mondani? A hat é ven a I ú I i kis d e d ri ek! Hol itt az ésszerű
pedagógia! Melyik nevelési törvény enged meg ilyenféle fecsegéseket ?

Miért foglalkoztam én ennyit Dömötör könyvével?
1. Dömötör Géza férfikora legjavát a kisdednevelés szolgálatában

töltötte el s mint egy kisdedóvónő-képzőintézet volt igazgatója, száz
meg száz óvónőt nevelt a nemzetnek. E minőségében egy egész tábor-
karnak lett vezérévé s ennélfogva természetes, hogy társai mindannyian
az ő nyomdokán járnak.

2. Dömötör, mint a e Kisdednevelés s szerkesztője, még ma is
ápolja e lapban a kisdedneve1ési irodalom torzszülötteit.

3. Ki akartam a példákkal mutatni, hogy Pósát és iskoláját még
a fővárosban sem értették meg azok, kiknek fellépését már egy év-
tizeddel ezelőtt kellett. volna meglátni.

4. Alkalmat akartam nyújtaní a nemzeti oktatás és nevelés leg-
főbb birói testületének, az országos közokt. tanácsnak arra, hogy a
kisdedóvónők kiképzésére szánt vezérkönyveket a legnagyobb szigor-
ral bírálja el. mert ha most tévesztjük el a czélr, úgy a nemzeti kis-
dedóvást egy félszázadra megöltük.

A hol ügyről van szó, ott a személy tekintetbe nem jöhet; a
személy halandó, de a nemzet halhatatlan.

Ne higyjék t. olvasőim. hogy én a múlt harczosainak érdemeit
nem méltánylom. Dömötör és társai a legjobb akarattal, a leglelkesebb
hazaszeretettel és a legernyedetlenebb szorgalommal szolgálták min-
denha a kisdednevelés ügyét az~n időkben, a mikor azzal, úgyszólván,
csakis a társadalom törődött. Ok tanítottak, Írtak. lótottak-futottak,
hogya világra jött drága csecsemőt az életnek meg tartsák. Nevök a
hetvenes és nyolczvan as évek kisdedneveléséveI elválaszthatatlanúl egy-
beforrt.

És most utalok czikkelyem bevezető soraira.
Hogy legjobb törekvésük, legjobb akaratuk nem hozta meg sem

a nemzeti pedagógia, sem az általános nevelés tekintetében a várt
eredményt, annak részben a kor, .mely őket nevelte, részint a viszonyok
nehézsége az oka. Ha lelkük telve a klasszikus alakok szellemével;
ha az úttörés nehéz munkájához nagyobb körűltekint éssel készűlnek
elő; ha a nevelés mintáit itthon keresik fel s nem idegenben: akkor
nem jutottak volna a tévútra. .

Nem akarok magas tónusból beszélni, ez csak vezérembereket
Illet meg, nem pedig közkatonát. Csak egyet akarok: megszabadítani
.a kisdednevelés mezejét a dudvától, a mérges növényektől és az ide-
genből átültetett plántáktol. És ha Dömötör Géza, kit én nagyra-
becsülök, szigorú itéletemet a személye ellen intézett támadásnak
tekinti, nagyon, de nagyon csalatkozik. Elmondtam volna én ezt, a mit
ide irtam, akármilyen nevet is viselt volna az' általam kárhoztatott
irány képviselője. _ .

Mennyiben magyar Pósa pedagógiája? .
Magyar az minden ízében; lélektana annyira teljes és tökéletes,

hogy én irodalmunkban Benedek Elekét kivéve,. ahhoz hasonlíthatöt



nem ismerek; pedig' czíme nem. Lélektan a képzőintézetek számáras;
.nincs abban egyetlenegy elvont lélektaní meghatározás, sem semmiféle
'Kant-; Herbart stb.-féle «grüudlichs fejtegetés és mégis rninden vmon-
dása, minden szava a magyar kisded lelki életének hű tükre. A ki
magyar lélektant akar írni, az zárja előbb lelkébe Pősa eszét, szívét és.
akaratát. Pósa kis imái a magyárok Istenéhez szállanak, köszöntői
magyar gyermek szívéből fakadnak, magyar apa, anya, nagyapa és
nagyanyalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszíve fogja fel. Megénekli ő a házat, de «Az édes apám
háza» -t, lant jára veszi az órát is, mikor kérdi: -« Mit beszél az őra»;
de ennek czímlapja, mutatója, színe, ketyegése magyar, magyar szívről
szól s magyar szívhez beszél.

Nem régiben megczirógatott engem egy jóakaratú pályatársam a
«Kisdedneveléss=ben, azt mondván:

Nem érti, tniképen lehet verset társalgási tárgyul, alapúl és vezér-
fonalul választani? •

Hát nagyon jól s ha nem akarjuk a kisdedet untatni és kicsinyke
lelkét megbántani: akkor másként nem is cselekedhetünk. Miért? majd.
elmondom a «Kisdedneveléss-ben még pedig egyesegyedűl Pősa nyomán.

Ugyan volt-e e hazában emberi testben lakó lélek, a mely a
gyermek mosdását, öltözködését megragadóbban, nagyobb pedagőgias
éleslátással és tudománynyal, szebb szóval elmondotta volna, mint Pősa ('

Ime itt e nagy szellemnek egyémántsugara :rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reggel..

Hajnali harmatha
Mosdik a Piroska,-
Meg is törülközik
Fehér liliom ba.

Szöszke-böszke haját
Befonom hét ágba,
Tarka szivárványnyal
Hét arany fonál ba. .

Fel is öltözik majd
A Piroska szépen -
Várja már nagyapó
A nagy karos székben.

Mily gyönyörü családi kis 'képet varazsol elénk a.következc$,
kis vers:

Rózsá t szedett a kis Rózsi ... '

Rózsát szedett a kis Rózsi
Anyja neve napjára, .
Szúrő tövis gyenge ujját
Osszeszúrta, szúrkálta.
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Fújja, fújja édes anyja,
.Simogatja kezével.
Bekötözi édes csókkal
Puha rózsalevéllel.

Pósa megénekeli a virágokat, állatokat, erdőt, mezőt, ligetet ; de as
Ő rózsáit magyar napsugár, magyar levegő, a magyar anyaföld nedve táp-
lálja és melengeti. Megénekli a' mesterségeket is és pedig mily szépen 1~

Nem oly képek ezek, a melyeknek csak czímök, nyelvök magyar..
hanem az a színök, árnyalatuk, minden porczikájuk.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kú ker tész.

Udvaromon arany eke,
Fölszántom az udvart vele,
Tele vetem violával.
Rozmaringgal, tulipán nal.

Kristályvízzel öntözgetem,
Bokrétába kötözgetem
Kinek adom? Senki másnak:
Az én édes jó anyámnak.

Ezzel be is végzem czikkelyemet. Többet, sokkal többet kellett
volna mondanom Pósa Lajos pedagógiájáról.

Más alkalommal visszatérek még erre s a hol elhagytam, folyta-
tom teljes részletességgel.

Utolsó szavamat azokhoz intézem, kiket szívük sugallata, a kisde-
dek szeretete, rangjuk, vagyoni vag'y erkölcsi erejök nevelési intéz-
mények élére állított. -

Mit érnek e kíncsek, ha a polczoneszi őket a P9r? mit ht,lszn~l
nekünk Pósa szíve, ha dobbanásait meg nem értjük? Araszszuk el mu .•·
veivel óvodáinkat, iskoláinkat, a -családokat, hogyne legyen egy leg-
kisebb rejteke se e drága földnek, hol Pósa bácsi szelleme otthon ne
volna. Csak így fűzhetjük hazánk népét egybe, csak így biztosíthatjuk
szellemi fölényünketlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

A nemzet közoktatásat bölcsen vezérlő kormány pedig soha ne-
mesebb s hatásában üdvösebb ügyre nem áldozhat, mintha a kisded-:
nevelési irodalom felvirágzását tetemesebb anyagi áldozattal előmozdítja.

. Lá ng Mihá ly.

EGYESŰLETI ÉLETrKJIHGFEDCBA

E gyesiile tü n k a n em zet JÓ k a i-.ü n n ep én ,.

1894. január 6-ika 1 Ez volt az a nap. a melyen a magyar nem -

zet elismerését, háláját és hódolatát fejezte ki az irók fejedelme; jókai
Mór iránt, a ki immár ötven év óta gyönyörködtet bűbájos tollával' és-



szerez a magyar névnek dicsőséget a föld kerekségén mindenütt, a hol
művelt nemzetek laknak. Dicső látvány volt az, a mikor az ország min-
den részéből összesereglett nép s a kormány, a megyék, a városok, a
társulatok, az. intézetek küldöttei egyetlen érzelemtől, egyetlen gondo-
lattól áthatva, riadó lelkesedéssel özönlötték körül a férfiút, a kit 'nem

-a hatalom jelvénye, hanem az egyszerü babérkoszorú díszített, a ki éle-
téhen nem kegyeket osztogatott, hanem a népek millióit honfiúi nagy

:szerelmével bilincselte le,. a ki nem pénzzel, vagyonnal, hanem láng-
..elméjének mérhetetlen kincsé.vel gazdagította nemzetét.

Es mikor őt, az egyszerü költőt, dicsőítette a nemzet, magának
is dicsőséget szerzett. Megmutatta, hogy van még benne ideális lelke-
sedés, meg tudja becsűini a köznek javáért végzett fáradalmas munkát,
meg tudja jutalmazni az ígazi érdemet, Megmutatta, hogyapárttusák
között is egyet tud érteni és vannak oly érzelmek. a melyeket széles e

•hazában mindenki szeritnek és sérthetetlennek tart.
SrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAer . érzelmek koronája a hazaszeretet.
Igen! Jókainak és az ö rnűveinek szeretetében tulajdonképen a mi

fajunk szeretete nyilatkozik meg s az ő dicsőítésének és félszázados
.írói működése megünneplésének forrása valójában a mi hazaszere-
tetünk.

Onnan, a hol a magyar nép hazaszeretete ily fenségesen, minden
politikai czélzatosságtól menten, nyilatkozott meg, az ország tanítókép-
zői nem hiányozhattak. Hiszen minden magyar tanítóképző legszentebb
kötelességének éppen azt tartja, hogy a leendő tanítók szívébe a haza-
szeretetet mélyen bevésse. Sőt ezzel mi nem elégszünk meg, mi e szent
érzelmet aktivitásra is törekszünk gerjeszteni. Mi az imádott magyar
hazának nemzethódító apostolokat nevelünk 1

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete a más tár-
sulatok között szintén képviseltette magát a Jókai-ünnepen. A tisztelgő
küldöttséget Kom áro my Lajos, egyesületünk jeles pénztárosa vezette,
mivel elnököt és alelnököt betegségök akadályozta e nemes tiszt teljesí-
tésében. A küldöttség tagjai voltak a vezetőn kí vűl: T hur á n szk y
Irén, Szt an k ó Béla és Nag y László egyesületi tagok.

A küldöttség Jókai Mórnak díszesen kiállított tiszteletbeli tagsági
oklevelet nyujtott áto Az oklevél sötét bronz-színű pluche-bársony táb-
Jába volt kötve aranyozott diszítményekkel és Jókai Mórnak csinos mo- •
nogrammjaval; belül pedig a tábla. fehér antique moir-selyernmel volt
kibelelve. Ebekötés Mor zs á nyi fővárosi iparos munkája volt. A szö-
veget H olkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIó s Károly jeles művészünk és kartársunk rajzolta be az
..oklevélbe nagy gonddal és gyönyörű ékes betűkkel.

Az oklevél szövege. a melyet Kom áro my Lajos, kitiínő tollú
tagtársunk fogalmazott, a következő volt: _

e Hazánk Nagy Fia, Nemzetünk Ünnepelt Költője és Nagy Ta-
nítója 1»

e Ma, midőn örömtől dobban me.g nemzetünk szíve.; midőn ország-
.szérte Néked szentelnek ünnepet; midőn a magyar nép millióinak kűl-
dötteiként százak és ezerek lépnek Elődbe, hogy hódolatukat il il. nemzet
.hódolatát Előtted tolrnácsolják : a Tan í t ó k é P.z Ő - Int é z e.t i. 1;~.

.• , , ~ I •. .._



n áro kOr s z ágo s Egyes üle t e' is Hozzád siet örömének, .hálájának,
tiszteletének, és üdvkívánatainak kifejezésével.s ..

•Örülünk, hogy 'a magyarok Istene Téged hazánknak adott, s hosz-:
szú életen át e honnak megtartott.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

.Hálát érzünk Irántad, mert ifjúságúnktól fogva Te voltál tanítónk;
Te tanítod félszázad óta, halhatatlan költői műveidben a magyart haza-
szeretetre, a szép, jó és igaz eszményeiért való lelkesedésre.»

«Hódoló tisztelettel állunk meg Előtted, a munka embere előtt; ki
hosszú félszázadnak borús és viharos. ép úgy mint derűlt napjaiban egy-
aránt, fáradhatatlanúl .szolgálod a hazát tollal, szóval és tettel; s ké-:
rünk, fogadd kegyesen annak kijelentését, hogy Egyesületünk Téged
a nemzet nagy tanítójátrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtiszteletbeli ta gjá vá vá la sztott múlt hó r z-én,
tartott közgyülésén, s tiszteld meg szerény egyesületünket kegyeletünk
e jelének elfogadásával. »

e Adja az ég. hogy sokáig folytathasd még e nemzetre áldást hozó
s fényt árasztá munkádat 1 Boldogítson még sokáig annak fölemelő ön-
érzete, hogy nemzetednek a művelődés útján újabban oly örvendetes-
elalőhadásában, e haladás megteremtéseben, Neked is óriási részed van 1•

• Hódoló tiszteletünk ismételt kifejezésével vagyunk és maradunk ,',
Budapesten. 1894· jan. 7. .
legőszintébb tisztelóid, a Tanítóképzőint. Tanárok Orsz. Egyesüle>

tének tagjai s azok nevében.s (Aláirások. ) .
Mindazok, a kik a díszes oklevél kiállitasában fáradoztak s egye·

sületunknek a lélekemelő ünnepen való méltó képviseltetéseról gondos-
kodtak, fogadják e helyen is köszönetünket.

Beszámoltunk egyesületünk egyik nemes és szép tettéről. Ba a
mi hódolatunk szerény jele nem is tette fényesebbé az ünnepélyt s Jókai
ováczióját fenségesebbé, de véghetetlen jór eső örömmel tölthet el min-
den tanitóképző tanárt az a tudat, hogya hol az egész nemzet együtt
volt s együtt érzett, mi is jelen voltunk, lelkesedésünk a közös érzel-
mek áradatába belefolyt és vszívvel-Jélekkel kiáltottuk.:

Éljen Jókai Mór!

Budapest, 1894. január 7. N.EDCBAL .KJIHGFEDCBA

E gyesü le tü n k Jókaí-ünnepe.

Az 1893. évi deczember h6 17-én tartott ren d k í v ü 1 i köz g y íí 1 é s jegyzőkönyve.

Jelen voltak: P éter fy Sándor elnöklete alatt : Thur á nszky Irén,
Lubinszky Emilia, Gyer ty'á nffy István, dr. Kiss Aron, Komá romy Lajos;
Kosocsa Tivadar, Radó Vilmos, Ková cs János, Ba ló József, N.agyLászló,
Kir á ly Pál, Sebestyén Gyula, Amberg József, Miklós Gergely, Horua y

Ede, Trombitá s Gyula, Kún Alajos, Almá sy István, dr. Her rma nn Antal,
Somogyz' Géza (Znióvaralja), Luttenberger Ágost, Ka rkz's István, Hang!

József, Bra ndtner Albin, Bosnya kovics Jakab, Kozma Gyula stb. Szamos
fővárosi tanférfiú, s a tanító- és tanítónőképzö intézetek hallgatói. A gyű~
lés jegyzője: Szta nkó Béla. .



. 1. A pedagógiumi ifjúság által igen szépen előadott karének el-
llangzása után P éte r f y Sándor elnök tartotta' meg megnyitó beszé-
.dét. Beszédében okadatolta a jelen rendkívűli közgyűlés megtartását,
,hivatkozván a választmánynak október, illetőleg deczember havában
i\hozott határozataira, melyek szerint egyesületünk azzal kívánja önmagát
·megtisztelni, hogy Jókai Mőrt, hazánk nagy írőját, tanítómesterét, egy~-
,sületünk tiszteletbeli tagjává kívánja választani. 'Röviden, nagy vonások-
ban megemlékezvén Jókai nagy érdemeiről, s rámutatvan azon kiválóan

-fontos szerepre, mely az iskolai oktatásban Jókai műveinek jutott: az
'ülést me~nyitottnak nyilváoítá s felkéri Király Pált, Jókai Írói érdemeit
méltató beszéde megtartására.

2. Kir á 1y Pál megtartja nagyhatású ünnepi beszédét, a melyet
. általános éljenzéssel fogadtak.

3. A klkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö z gy ű 1é s - elnök felszölítására - nag y 1eik e s e-
· d é s sei s köz fel ki á l tás sal Jók ai t egyes üle t ü n k ti s z-
t eI et bel ita g j á v á v á las z t j a. Az egész közönség felállott és
hosszú ideig kitörő lelkesedéssel éljenzert.

Határozatba ment, hogy a megválasztatásáról szőló oklevél a nagy
írónak a jubileum alkalmával, küldöttségileg adassék át.
. 4. Gye r ty á n ff Y István köszönetet mond az elnöknek e szép

ünnepély rendezéseért. abból a szempontból is, hogy egyesületi életünk
szép mozzanata a Pedagógium helyiségeiben folyt le.

5. Elnök rövid záró beszéde, s a pedagógiumi ifjúság szép hymnusz-
· éneke után a közgyűlés igen emelkedett hangulatban ért véget.

Budapest, 1893. deczember I7-én.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P éter fy Sá ndor ,
elnök.

Szta nkó Béla ,
jegyz6.

8

Jegyzőkönyv

a vála~ztmáDynak 1893. deczem ber 17-én tartott űléséről,

Jelen vannak: P éter f)' Sándor elnök, Somogyi Géza, Nagy Lászlo,
Kún Alajos, Sebestyén Gyula, Ba ló József,EDCBAK osocsa Tivadar, Ková cs János
Radó Vilmos, Komdromy Lajos, Luttenberger Agost, Miklós Gergely,
Szta nkó Béla utóbbi jegyző.

56. Elnök az űlést megnyitván, felszólítására Nagy László titkár
jelenti. hogy az internatusok szervezetét és berendezését illetőleg körül-
belűl együtt van azon anyag, melynek beküldése az e tárgyban szét-
küldött felhívásra ez idő szerint remélhető. A választmány megbízza

. az elnökséget, hogyeközgyűlési tárgyra előadót kérjen fel.
57. A fentebbi ponttal kapcsolatban, a választmány felkéri Nag y

László főtitkárt, hogy közgyűlésünk másik fontos tárgyára, a tan í t ó-
kép z ő tan á r kép z é s ren é zve állítsa össze az eddig kifejezett kívá-
nalmakat s az ezen kérdés megoldására nézve eddig felmerűlt javaslato-
.kat, sennek közzétételével kapcsolatban intézzen felhívást a tanár-testüle-

- tekhez. hogy véleményeiket e tárgyban január hó végeig terjeszszék be.
58. A közgyűlés idejére nézve a választmány a maga részéről a h ú s-
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v éti időt látja legczélszerűbbnek a közgyűlés megtartására, mindaz onáltal
ldvánatosnak látja, hogy e tárgyban is kérdés intéztessék a testülethez.

59. Kom áro my Lajos, pénztáros az 1894. évi költségvetési
javaslat előterjesztésével kapcsolatban a következő Jelentést teszi:,

A tagdfjak elő irányzott összegéből még mintegy 100 frt hiányzik ..
Szeptemberben levelező-Iapokon felhívás intéztetett a késedelmes előfize-.
tókhöz s f. hő elején póstai megbízások küldettek szét a hátralékosok-
'hoz. (127 taghoz, 647 frt beszedéseért). E póstai megbízásokból eddigelé
több mint 200 frt értékű érkezett vissza f ize tet 1e n ű 1. Egyesüle-
tünknek összes követelése tagdíjakban mintegy 430 frtot tesz.

Ily viszonyok közt évenként 40-42 ívre menő folyóiratot kiadni

Iehetetlen. ,
A pénztárnok előterjeszti, hogy jelentékeny számmal vannak, kik

legutóbbi felszólítás a után is, két évi hátralékaikat nem fizetik be. A
'.folyóiratnak ezek részére küldése nem csekély anyagi terhet fogna a,
a jövő évben róni az egyesületre. Kéri tehát, hogy a választmány f.
évi novemberi ülésében 44. pont alatt hozott határozatát oda módosítsa,
hogyafolyóirat küldése függővé tétetik azon tagok részére, is, a kikrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
két évi tagdíjjal vannak hátralékban.

A jövő évi leöltségvetési előirányzat, ha csak az eddigi legszük-
ségesebb kiadásokra szorítkoznék is, mintegy 180lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAírt hiányt tűntet fel;
s ha a könyvtár alapítására s a folyóirat czikkíróinak nem csekély
-díjazására 400 frtot irányzunk elő, akkor a deficzit 580 frt.

Ehiány csak úgy lesz pótolható, ha 1. a hátralék ok befolynak s
ha 2 , a magas kormánytól egyesületünknek eddigelé adott évi 400 frt
államsegély legalább 800 frtra felemeltetik.

A választmány a pénztáros által eléterjesztett ki 1é P é s i nyilat-
kozatokat tárgyalván. Haj nal Adolf, J á d y József, Ru ppe II tha 1
Lajos, Sza 1a y Sándor, P é ch y István kilépése elfogadtatik ; nem fo-
gadhatta el azonban ta választmány dr. H a vas, Gyula, K ö n y ö kin é
.Laczkovics Ida és Mol n á r József kilépési nyilatkozatát, azon okon,
mert tagságuk 3 éves cyclusa nem telt le. E határozatról ez utóbbiak
l<:~él útján is értesítendők.

Belépését jelentette a b ud a p es ti külső váczi-ut
.k ö z ség i isk o 1a (igazgató: Hajnal Adolf.) ürömmel elfogadtatik.

A költségvetésre nézve a választmány felkéri az elnökséget, hogy
a magas korrnány segélye iránt a szükséges lépéseket tegye meg s ha
a miniszter úr őnagyméltósága kegyes lesz a segélyt felemelni, azon
,esetben a jövő évben az előterjesztett költségvetés lesz irányadó.

Pénztáros azon javaslatát, hogy a 2 évi hátralékosok számára
eddig járt füzetek küldése függesztessék fel, a választmány azzal fo-
gadja el, hogy erről az illetők előzőleg levél útján értesíttessenek.

60. Elnök a pénztár megvizsgálására Led ere r Ábrahám, K o..,
,Z o c s a Tivadar és Mik 1 ó s Gergely tagokat küldi ki.

61. Elnök köszönetet mondván Som ogy i Géza igazgatónak
-megjelenéseért, egyéb tárgy híjában a gyűlést berekeszti.

P éter fy Sá ndor , Szta nkó Séla
elnök. titkár.



P éter fI' Sá ndorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
elnök.

Nagy Lá szló

.titkár.
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F elh ívá s a tan ítók ép zö tan árok k ép zése ügyében.

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok. Országos Egyesületének .valaszt-
mánya a közelgő közgyűlés előkészítése czéljából a képzőintézeti inter-
nátusok ügyében bizalommal kérte fel a tanári testületeket és tanító-
egyesületeket javaslataiknak indokolt nyilvánítására. Kéresünknek ci.
legtöbb tanári testület és a néptanítói egyesületek közűl a Népnevelők
Budapesti Egyesülete szíves készséggel, sőt többnyire nagy buzgalom-
mal tettek eleget. Fogadják a testületek az ügy érdekében kifejtett,
önzetlen fáradozásaikért elismerésunket és hálás köszönetünketlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

A tanítóképző tanárok egyesületének választmánya a jelen é"
folyamán tartandó közgyűlésének tárgyáúl felvette az internátuson kivűl

a ta nítóképző ta ná rok képzésének ügyét is, a mely meggyőződésünk szerint
a tanítóképzésnek, sőt az egész népoktatásnak egyik legfontosabb, leg-
életbevág6bb, sőt tekintve annak rendezetlen voltát, egyik legégetőbb
tárgya is. A tanítóképző tanárok képzése azon ügyek közé tartozik, a
melyeknek helyes szervezésétől varható Magyarország tanítóképzésének
felvirágzása, a népoktatásnak egységes irányban való biztos fejlődése.
A tanárképzés ügyének megoldása azonban nagy körültekintést és be-
ható megfontolast igényel, a mennyiben figyelemmel kell lenni az elemi

. tanítók képzésének a polgári és középiskolai tanárképzéshez s általában
a tanítói kvalifikacziőnak ' az egyetemhez való viszonyára, a tanítókép-

zők tantervére, a tanítóképző tanári testületek szervezetére s a nép-
tanítók előléptetési szükségleteire. Ez okoknál fogva a tanító sépzó
tanárok egyesületének választmánya, mielőtt a maga körében tárgyalná
s a közgyűlés elé vinné az ügyet, szükségesnek látja, hogy a tanári
testületek és tanítóegyesületek véleményével megismerkedjék. Tiszte-
lettel kérjük tehát a tekintetes tanári testületeket, hogy fogjanak hala-
déktalanúl ez ügynek tanulmányozásához és megvitatásához, valamint
kérjük a tekintetes tanító egyesületeket is. hogy idő híjján legalább
választrnányi űléseiken foglalkozzanak e tétellel. (A tárgyalás és határo-
zathozatal megkönnyítése végett idezárva mellékeljuk a tanítóképző tanárok
képzé ••éről újabban felmerűlt figyelemreméltó javaslatok kimutatását.)

Ez alkalommal még egy m ás tárgyban is szükségesnek látjuk tes-
tületeink becses véleményét kikérni. Alapszabályaink a folyó évben
kózgyűlés ta r tá sá r a köteleznek bennünket, a melynek zdejéűl a husvéti
szünetnapok, vagy a nyári nagy szünet hónapjai látszanak alkalmasnak;
a választmány ugyan hu s v é tot véli czélszerűbbnek, mindazáltal a vég-
leges határozatot a tekintetes tanári testületek javaslataitól tette függővé.

Tisztelettel kérjük a tekintetes tanári testületet, illetve tanító-
egyesületet, hogy mindakét tárgyra vonatkozó javaslataikat, tekintve
az idő rövidségét, legkésőbb februá r l-z'g az egyesület titkári hivatalá-
hoz (Budapest, j ó z s e f k ö r ú t 85.) beküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 1894. január 3.
A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos E'gyesületének választmánya

nevében mély tisztelettel
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É rtes íté s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egyesületünk választmánya alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. hó I7-én tartott ülésén azt a h a -

tározatot hozta, hogya z ont a g o k rés z ére, kik 1eg alá b b 2 -é";i

tag d i j j a 1 hát ral é k ban van IIa k, a c Mag y arT a n í t ó kép z ő ~

meg k ü 1 d é se 1894. jan II á r 1- t ő l kez d v e vf e I füg g esz t e s-

s é k mindaddig, míg tartozásukat be nem fizetik.

Midőn erről hivatalból értesítem, egyszersmind kérem, hogy elvállalt

tagsági kötelezettségének teljesítése által vagyoni nehézségekkel küzdő,

de a tanügy terén s a tanügy. munkásai érdekében már rövid fennállása

óta is szép eredményeket kivívott egyesületünket támogatui s tovább

fennállhatását saját részéről is lehetővé tenni szfveskedjék.

Egyesületünk, minden egyes tagja után, évenként 3 frtot tartozik

fizetni folyóiratunk kiadójának. Hogyan tehessen most már eleget eme

szerződés beli kötelezettségének, ha a tagok nem teljesítik ~az egyesület

. ,jrántikötelezettségüket ? ! .
Folyóiratunk egy évi folyama 40 ív terjedelmü, seterjedelem -

ha az egyesület irodalmilag munkás tagjainak buzgalmát lejebb fokozni

s egyesületünk szellemi érdekeit megsérteni nem akarjuk -. nem ke-

vesbíthető. A kiadó a tagok után részére esedékes évi 3-3 forintért

csak évi 25 ív kiadására kötelezte magát, s az állarn 400 forintnyi "évi

segélye a folyóiratunk többi 15 ívének kiadására fordíttatik.

Bátor voltam ezeket röviden közölni azért, hogy kimutassam,

hogy úgyis kevés (jelenleg 280) tagból álló egyesületünknek minden

egyes tagja évi járulékára feltétlen szüksége van, ha folyóiratát fen-

tartani s általában összes működését továbbra is folytatni akarja.

Tagtársi tisztelettel és hazafias üdvözlettel

Budapesten, 1893. deczember zo-án,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Komá romy La jos

egyesületi pénzt.

VE GYE SEK.

Személyi hírek. Szltjjá n Vilmos, a minisztériumhoz, beosztott;'tanító-
képző-intézeti igazgató január hó közepén foglalja el igazgatöi állását a buda-
pesti IV. ker. áll. felsöbb Ieanyiskolanal ; helyette a tanítóképző-intézetek ve-
zetésének ügyét Má r tontJ )' 1] 1á r tollr tl a minisztériumhoz beosztott budapesti tan-
felügyelőre, az ipariskolák országos felügyelőjére bízták. A _t~nítóképzők y~ye
van oly fontos, oly nagy terjedelmü s annyira fejletlen, hogy intézése a mmisz-
tériumban egy embernek munkaerejét teljesen lekösse,. azért a mi kívinságunk
az, hogy a képzök ügyeinek vezetésével a minisztériumban egy hozzá értő egyén
külön és ne mellékesen bízassék me~. Egyébiránt a mi Mártonffy Márton fel-

Ma.gya.r Ta.nitóképz6.
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ügyelő úr ~zemélyét illeti, megnyugvással veszszük, hogy éppen ő kapta a képző-
ket. Tanári, tanfelügyelői s minisztériumi pályajaból 'úgy ismerjük őt,,"mint szak-
képzett, erélyes, buzgó,. a népoktatásért hevülö embert. Meg. vagyunk győződve,
hogya -tanítóképzők ügyeit lelkesedéssel fogja felkarolni. SzívünkbőllkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkívanjuk,

hogy fáradságos, nehéz és sok oldalú munkájának végzéséhez adjon az Eg neki
. buzgalmán és 'képességén kívül erőt és időt is. (Lapunk zártakor olvassuk a
. napilapokball •. hogy Szuppan kineveztetése budapesti felsőbb leányiskolai igaz-
gatóvá, ténynyé vált s egyúttal megbízták a vidéki állami. felsőbb leányiskolák
felügyeletével. A miniszter elismerését fejezte ki Szuppánnak erldigszerzett ér-
demeiért. Szívünkből üdvözöljük' Szuppánt új hivatali és oiaalmi állásán! Gratu-
lá~unk neki a, miniszteri elismerésért is, a melyre alig szolgált rá valaki .jobban,

.mint', ö.) -rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADeá k La jos, Marostordavármegye és Marosvásárhely szab. kir. város
tanfelügyelöje.v deczem berben töltötte be tanfelüzvelöi működésének az első év-
tizedét, melyalkalomból a mar o s tor d a ro ~ g y ei' általános ta ní tö
tes t üle t jubiláris ünnepélyt rendezett tiszteletére. «Deák Lajos hazafias érze-
!e~ií, nemesszívű, kötelességtudö ember, a ki hivatalos munkálkodása pontos tel-
jesitése mellett, a közügyeknek is meghozta és hozza a kellö. áldozatot. Ezen
erkölcsi- tulajdonai indokolták a jubiláris ünnepély tartását; ezen alapon kívan-
juk, hogya _megtisztelt és- kitűntetett tan férfi sokáig éljen !»

A népoktatási ,törvény huszonötödik évfordulója alkalmával; több
tanitö-egyesület és tanítóképző-intézet tartott E ö t v ö s - ü n n e p ~ t. Előszöris
a Ta nítók O r szá gos Bizottsá ga által tartott nagyszabású Eötvös-ünnepről emlé-
kezünk meg, amely deciember 8-án a budapesti, uj városháza .közgyülési ter-
mében folyt le. Jelenvolt a fövarosi tanítóság szme-java, a tanítöképzö-tanarok
közül számosan. a tanító- és tanftónőképző-intézetek növendékei, dr. Y er é d Y
Károly és T ó t h József tanfelügyelők, Hel f y Ignácz országgyűlési képviselő,
br. E ö t v ö s 'Lörand ; a kormányt Ber z e v i c z y Albert, Sza t h m a-r y
György és dr. Mor 1 i n Emil képviselték. Az ünnep a Paedagogium ifjúsági
énekkarának gxönyörií énekével kezdődött. A díszgyülést Lak i t s Vendel elnök
megnyítván, Z 1 ch Y Antalt kérte fel az ülés vezetésére. Zichy Antal érdekes
visszaemlékézésekben gazdag beszédet mondott. Ki s sÁron pedig- szép tanúl-
mányt .olvasott fel Eötvösról és.a népoktatási törvény meghozataláról, valamint
a népoktatási törvény tervezett reformjáról. Kom ó cs y József ez alkalomra
szerzett «A város épül» czimií gyönyörií költeményét olvasta fél.. P éte r f y
Sándor lelkes búzdítö szavakat intézett a jelen levő tanítói és tanítónői növendé-
kekhez, lelkükre kötvén a magyar történelem és irodalom tanulmányozását. Az

ünnepet a paedagogiumi ifjuság éneke zárta be.
,A ,sza bolcsl/á rmegyei á lta lá nos ta nító·egyesület választmánya Nyiregyházán,

I893-ik év deczember hó 5"én «Eötvös emlékünnepélyt rendezett. Az ünnep
sorrendje a következő volt : 1. Az ünnepély megnyitása Miklös Laszlö egyesületi
elnök úr által. 2. Nemzeti zászló. Énekelte: a városi dalárda. '3. Emlékezés Baro
Eötvö~ Józsefről. Felolvasta: Werner Gyula úro 4. Szavallat. Előadta: Kubacska
István __úr. 5. Szózat. Enekelte: a városi dalárda.

A má rama rosi á lt. ta nítóegyesület deczember s·én ünnepelte meg a népek-
tatasi törvény 2S-dik évfordulóját. Az ünnepet B o rt r· o g i Gyula elnök nyitotta
meg a nap jelentőségének méltatásával.· Ezt követte a tanítóképző ifjuság éneke,
Bartalus István Fohászát adván elő. Ezután Bökényi Dániel olvasta fel «Nép-
nevelés a közoktatás tagozatában» czímú tanulmányát. Végre a tanítóképző
énekkara elénekelte Kölcsey Hymnusat, .

,A buda i II. ker . elemi ta nítónőképző intézetben decz. 9·én· ülték meg az
Eötvös-ünnepet, a mely a ifjúság éneké vel kezdődött. Ezután Nag y Laszlö
tanár olvasta fel «Br. Eötvös József és a népoktatási .törvény» czimü tanul-
mányát/ a melyet a Magyar Tanítóképző jelen füzeteben egész terjedelméb~n közöl.



bok.tor.Saro\tae\s,za,valta .•Várady Antalnak « Br. Eótvös jözsef» czimü költe-
ményét, A~ ünnep .az ifjúság énekével vegződött. .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A csá ktornya i ta nítóképzőbe~z deczernber 5-én ülték meg a, törvény 25 éves
jubileumát. 'Elénekelték a szözatot ; ezután Mar g it' a y József igazgató tartotj.,
megnyitó' beszédet. Fel m é rlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Albert előadta az 1868. 38.EDCBAt.-C Z . alkotásának
történetér és hatását, Tri n k I Alajos IrI. oszt'. növe 'elszavaita Szász Károly
«Eötvös Emlékezetét». Az ünnepet az ifjúság éneke fejezte be.

. Az or ss. izr , ta ní~óegyesület központi választmánya e hö 9-én ünnepelte
meg \Lnépoktatási. törvény szentesítésének 25. évfordulóját. Kor I,l fel d Gyula
elnökimegnyitó beszéde után, melyben a törvény halhatatlan megteremtöjéröl,
baroEötvös Józsefről emlékezett meglelkesítő ·szavakbán, Bar n a Jónás tanár
hosszabb. kimerítö tanúlmányt olvasott fel következő czimmel : «az 1868:
XXXVIII. népoktatási törvénynek milyen befolyása volt a zsidó iskolák fej-
lődésére» ..

A sá rospa ta ki áll. tanítóképzőben is tartottak Eötvös-ünnepet, a melyröl .
tudósítás híjjan csak annyit tudunk, hogy Dezső Lajos eszmékben gazdag
felolvasást tartott a népoktatási törvény hatásáról.

Az iglói á llami ta nítóképző.intézet f. évi deczember aa-én d. u. 3 órakor
az intézet nagy termében, a város legintelligensebb, tagjai, a m. kir. honvéd-
tisztek s az egyes helyben levő intézetek tautestületeinek jelenlétében, megünne-
pelte a népoktatási törvény szeutesitésének 25 éves fordulöjat s ez alkalommal
báró Eötvös József az 1868: XXXVIIL t.-CZ. megalkotójának ernlékét is. Az
ünnepély tárgysorozata közetkező volt: Hymnus Mozarttól, énekelte az ifjúsági
dalkör; Ünnepi beszéd, tartotta Ar á nyi Antal' igazgató; Végrendelet, Br:
Eötvöstöl, szavalta. Ha j ts Jenő IV. éves növ.; Klapka indulo, Egressi B.-től,
énekelte az ifjúsag.; A város épül, (Óda) Komócsi J.-től, olvasta Mih ali t s k a
István tanár; Magyar népdalok, Hubertöl, énekelte az ifjúság; A bethlehemi
pásztorfiú, Tárkányi Bi-töl, . szavalta Sc h o 1 z Lajos IV. éves növ; Indulo,
Lambert-töl, elöadja az ifjúsági zenekör.

A léva i á llami ta nitóképző intézet Báró Eötvös József emlékének ünnepélyt
reudezett az 1868 évi népoktatási törvény szentesítésének huszonötödik évfor-
dulóján, decsember 5-én. Az érdekes műsort az intézeti ifjúság által elöadott .
Hymnu s nyitotta meg; Sza b ö Lajos Igazgató eszmékben gazdag beszédben a
népoktatási törvény fontosságát ecseltette. L a c z k o v ich János IV. éves nö-
vendék Eötvös életét es működését ismertette Ezt követte az énekkar « Kitarom»
czimü dal előadása. Fe ket e III. éves növendék a «Megfagyott gyermeks-et
Sza b ö Ferencz Ill. éves növendék a «Búcsút» szavalta el. Sza b ö Ottó IV:
éves növendék «Kalaszok B. Eötvös neveléstani eszméiből», adott elő. Aműsort ;
bezárta a «Szőzat» eléneklése. .

Jókai-ünnepek. A lángelméjű költőt és írot, a ki nemzetének fiait immár
félszázad óta tanítja a hazát lángolóan szeretni, az egész nemzettel együtt, a
tanugyi körök is ünnepelték, Az ünnepek sorozatát az Eiitviis-a la p-egyesület kezdte
meg, a mely mindig elől jár, a hol a tanítóság kegyeletes érzelmeit kell kife-
jezni nemzetünk nagyjai iránt. Ezen országos ,tapítp-egyesület november 7-én.
tartott ünnepi közgyűlésén fejezte ki háláját a nagy író, a tanítók barátja iránt.
A gyűlést Zi c h y Antal, az Eötvös-alap tiszteletbéli elnöke nyitotta meg, a ki
találóan jegyezte meg, hogy Jókait nem azért ünneplik a tanítók, hogy nagysá-
gának fényét emeljék, hanem, mert ki akarják mutatni, hogy Jókait ők is ma-
gukénak vallják. Az elnöki megnyitó után Kom ó c s y József méltatta eszmék-
től és szellemes rnegjegyzésektől ragyogó beszédben azt il nagy hatást, a melyet
Jókai művei által a népre gyakorolt, s ilyen módon a nemzeti müveltség és
hazaszeretet terjesztésében a népnevelők munkatarsava szegődött. A viharos tet-
széssel fogadott beszéd után P éte r f y Sándor, az Eötvös-alap élnöke kelt fel,
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ésindítványozta, hogy az egyesület Jókai Mört tiszteletbeli tagjava válaszsza és
Jókai Mör müveinek díszkiadására . előfizessen .. Az indítványt lelkesűlt 'éljen-
zéssel Jogadták . el, minek megtörténte után a gyűlés ünnepies hangulatban
oszlott ~:szét. .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A modor i m. kir . á llami ta nitóképző-intézet is rendezett örömünnepet Jókai
Mör tiszteletére ötven éves írói jubileuma alkalmából 1893. évi november ho
I8-án. Az ünnep műsorá(következőleg állították össze: 1. Erkel F. « Hunyady-
indúló ja, előadta az ifj. zenekar. 2. Erkel F. «Himnusz sa, előadta az ifj. ének-
kar. 3: «Jókai Mör télszázados évi jubileumára», óda. Dobo Lászlótól, szavalta
Sztankovics Károly. 4. «Honi emlékeim», magyar ábránd Székely J.· től, zongo-
rán előadta Dittert Ferencz. S. «Jókai életéből», írta és felolvasta Burger Fe-
rencz. 6. «Délibáb», eredeti magyar mű Czapik Jánostól, előadta hegedűn jaku-
bovits József, zongorán kisérte Tschida János. 7. «Ezer év», költemény jökaitól,
szavalta Maurer Nándor. 8. «Czigánydallamok» PabJo ele Sarasatetői, hegedűn
előadta Loschdorfer Nándor, zongorán kisérte Dittert Ferencz. 9. «Mit esinal
most a magyar ember ?,) költemény jökaitól, szavalta Gremen Zsigmond. 10.

EgressylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Szózata-a, előadta az ifj. énekkar. Zaradékúl : «Rákóczy-indúló, előadta
az ifj. zenekar.

A buda i II. ker . eleIlli ta lZítólZőképző ill/eze/bell decsember 7-él1 ünnepeltek
meg jökait. Bevezetéstíl elénekélték az « [mát» B'ínkban operabol Az ünnepat
Th urá n szk y Irén igazgató tartalma) besz édd el nyitotta m=g. E~u'ál1 Pia t z
Ilona. IV. éves növendék olvasta fel N ~vy Lászlo jökai-élerrajzar. Majd Za l a y

Emma Ill. éves növ, szavalta el Kornöcsy od íjat, Az ünnepet a növendékek
kara zárta be a Hymnus eléneklésevel.

Az Orszá gos Nőképző Egye,sület nevelő- és tanítö nöképzöintézetében januir
S-an volt a Jókai-ünnep, a rnelyet a Hymnus eléneklése ve cetert be. C sík y
Erzsébet elszavalta Kornöcsy odajat ; Sch ram m Irén a J ö.cai-fuz erböl olvasen
fel egyes darabokat; Gr u ber Mária a Csonka honvéd et szavalta el. Végül
a növendékek által elénekelt Szózat köv ~etkezett.

A ba ja i á llami ta llitónőképzó-intézet kebelében f. hö 6. d, e. 9 órakor tar-
tották meg Jókai. ünnepét az igazgató-tanács, tanári testület és al ifjuság jelen-
létében. Következő Jókai-műsorral : Jókai Mör, Király Hymnus, Zenéjét szerz é

Goll J. Előadta a tanítóképző intézeti énekkar. - Jókai Mór iröi működ é sének
jellemzése. Olvasta Bell o sic s Bálint tanár. - Jókai Mór. Ez er év. Szavalta
Lis s á k K., Ill. o. tanítónövendék. - Jókai Mör, Karpati Zolran, L f, Olva ita
Jah o da F., IV. o. tanító növendék. - Jókai Mör. A 48. kokarda. Szavalta
C san k ó V., IL o. tanító növendék. - jökai-Indulö -. Krohn V. Előadta a tanító
képző-intézeti zen ekar.·

Végűl megemlítjük, hogy az Eötvös-alap elhatározta Jókai tiszteletére egy
füzetnek kiadását A füzet «J óka t J /l'ór 50 éves ir ói 11llZkiidésének iir iJ iniilttde}e»

czímen nehány hete mát el is hagyta a sajtót. Jókai Mör életéből szemelvénye-
ket s rövid elbeszéléseinek gyöngycit tartalmazza. A füzet alkalmas' és méltö
arra, .hogy terjeszszük a tanítóképző ifjuság közt. Bolti ára 30 kr., L ak it s
Vendelnél megrendelve, (Budapest, Ersek-utczai elemi iskola) 20 kr.

Tanári kinevezés ek: A vallas- és közoktatasi miniszter az új év el~jén
kinevezte, illetve magasabb fizetési osztályba eJőléptette mindazokat a közép-
iskolai' igazgatókat és tanárokat, a kiket ez az előléptetés rangsorcz atuk vagy
egyéb okok miatt a költségvetés szerint megilletett. Némely napilap és egy bu-
dapesti tanugyi hetilap görögtüzemeb nevezi ezen kinevezéseket, rnert újévi
ajándék képen januar elején történtek meg. Mi nem osztozunk ebben a nézetben,
sőt helyén valónak tartjuk, hogy ha a fizetések január r-töl fogva esedékesek,
akkor történjének a kinevezések is. Annál kevé sbbé helyeseljük azt, hogy az
állami tanitóképzö-tanarok igért elöléptetése késik. E késedelmet, a melynek



oka a napilapok közlései szerint a 'rangsorozat ellen beadott nagy mennyiségű
kérvények elintézése, csak az esetben nem tartanák hátrányosnak, ha az előlép-
terések miatt esedékes fizetések jan u á rEDCBA1-t ő I kez drqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv e számínatnak. Külön-
ben talán nem kell már sokáig várnunk, mert a mint értesültünk. az ügy már
a döntés 'stádiumában van, Értesültünk arról is, hogy az előléptetés a VIlI fize-
tési osztályba elörelathatölag a rangsorozat szerint fog megtörténni, s igya sorba
jövő tanítónőképző tanárokat valószínűleg nem fogják kihagyni; továbbá egypáran
(3 -.J.~en) talán r eoo-asokböl r joo-asokka lesznek: egyébként marad min-
den úgy, a mint a költségvetést r894"re megállapítottak. Igy megyünk mi las-
sanlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!) előre, vajjon aztán tovább érünk-e mint szerencsésebb középiskolai
kartársaink ?

Tanítóképző-intézetek tanterv-r evíziója. Az Országos Közoktatási
Tanács által a tanítóképző intezetek tantervének elkészítésére kiküldött albizott-
ság november és deczember hónapban felvette a tárgyalások fonalát és befejezte
azokat. A tanári testületek által beküldött munkálatok voltak tulajdonképen az
ujabb tanácskozás tárgyai. A munkálatokat kiadták a szakelőadóknak tanúl-
mányozás végett, a kik mindenik tantárgyról írásbeli jelentést terjesitették elő,
A bizöttsag mindenik javaslatot behatóan tárgyalta. A javaslatok közül leginkább
a, részletekre vonatkozókal fogadta el a bizottság, míg azokat, a melyek a tan-
terv alapelveibe ütköztek selfogadások a tanterv felforgatását okozta volna,
többnyire mellőzték. Különben a bizottsági tárgyalásokat egy törekvés jelle-
mezte: ál z óra red u k c zi Ó , A nevezetesebb mödosítasok, illetve redukcziök
a következök : A magyar nyelvi órák számát a Ur. osz talyban leszailíto ttak
4-ről 3-ra. A Il l, osztály mennyiségtani óraiból elvettek l-et, s ezt a II. osz-
talyéihoz csatoltak, így a IL osztályban a mermyiségtani órák száma 4, a III-ik-
ban 2 lett; de törölték utóbbinak anyagaból a zálogleveleket, nyugdíjintézeteke t
és betegsegélyző pénztarakat. A foldrajzra a Il. osztályban 3 helyett a-öt vettek
fel; valamint a IV. osztály természettudományi óraiból (3) is törültek egyet. Az
énekre és zenézre az 1. és IL osztályban 5-5 helyett 4-.j.-et jelöltek ki; ennek
következtében a hegedű a Il. osztályban nem heti 2, hanern 1 órában fog tanít-
tatni. A rajz és szépíras óráinak' szarnat is leszallitottak a következőleg: az 1.
és IL osztályban a heti 5-3 órából 4-4 lett, s a IV-ikben a 2 óra mellett
a l!z·et törölték. A gazdasági és kézimunka-gyakorlatokra a IlL osztályban 3 óra
helyett 2·Öt vettek fel és a IV. osztály 2 óráját egészen törölték azért, mert ez
osztálynak gyakorlatai csak alkalomszerűleg . üzendök, kézimunkát pedig a IV.
osztály nem végez. A testgyakorlatból csak a IV. osztály 2 órája mellöl töröl-
ték a '!z-et. A redukczió előtt az órák száma a következő volt: I.o. 37, II. o.
37, lII. o. 38, IV. o. 38; a redukcziö után pedig: L o. 35, II. o. 35, Ill. o. 36,
IV. o, 34: Ezen redukcziok által a: bizottság egyré szt a közhangulatnak tett ele-
get, másrészt elfogadhatóbbá tette a kormány előtt a tanterv-rnunkalatot. Mosr
már csak az van hátra. hogya tanács plenuma tárgyalja a tantervet, a mi
mihamar megtörténik s számítva a kormány jöakaratara, reméljük, hogy a tan-
terv a jövő tanévben életbe fog lépni. .

Tanítóképaó-intézeti esetek. Bizonyára mindenki tudjá. azt, hogy ma
napság kedveúcz thémaja a vidéki tanító-gyűléseknek és népnevelési lapoknak
az u. n. «Paedagógiai esetek». Hát ha ilyenek vannak, miért ne volnának kép-
zőintézeti esetek is. Vannak is nagy számmal. - Lássunk egy párt hirtelenében.
- A biJ lcsiga zga to-ta ndcsos elnök, tanfelügyelő, távollétében elnököl és kérdez
képesítö vizsgálaton az igazgatö-tanac sos: Horvát janos, maga feleljen 'a s k ö

z ö t tr Ő 1» (Az volt a kérdés: Mi külörnbség van a sxerves es szervetlen testek
között s ak ö z ö t t szó a sor elejére kerűlt a tételekben), - Ha ra gos es lia -

ta lmá s ta nfeliigye/ó ': « Hallja-e igazgató úr, ez a fű mir igen nagyra nőtt a kert-
ben, azonnal kaszzltassa le !» «Dehogy nőtt, dehogy! várni kell még ezzel.»



«De. én csak tudok annyit, hogy nagyra nőtt! Azonnal ie kell kaszáltatnilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]»

«Talan bízzuk a kertészre. Ő legjobban tudja.» (Az ott dolgozó növendékek ba-
mulva vizsgálják, a fü növését és a tan felügyelő . rettento hatalmat.) ~ 7rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nfel-

ügyelő a vizsgá n : «Hallja,Szabó .Pal, maga nagyon értelmetlenül osztalyozta
az .ige időket.» «Kéremalásan, Sirnonyi könyvében úgy van» «Ki - mi az a
Simonyi, .hogy maga rahivatkozik, mikor -én azt mondorn, hogy 'ostoba felosz-
tás!» (A növendékek kérdőleg néznek a tanarra. de a . tanár' úr hallgat. _
Ki a z iga zga tósá g? A x-i tanítönöképző ezelőtt nehány évvel a,z áldott emlékű
Rökk Szilárd kegyelméből 13.700 frt alapítvány~oz jutott. Az adományozó meg-
hagyta, hogy kamatait oszszák ki a szorgalmas, szegénysorsú növendékek között ;
a mödozatok at állapitsa meg az «igazgatóság». Nosza, kapja magát a tanári tes.
tület és lelkiismeretesen megcsinálja a végrehajtási módozatot. Diada11al visz'iaz
igazgató a tan felügyelő úrhoz. «Mi ez?» «Szabalyzat-I Mi csinaltuk !» «Tudja
meg, hogy az igazgatóság é n! vagyok az igazgatö-tanacscsal l Semmi közük
hozza l» (Beküldettek ). .

Polgári iskolai tanítónői képesítő vizsgálat Sopronban, A soproni
Szent-Orsolya-zárdában levő tanítónőképző és leányiskola hat tanítónője novem-
ber hóban a vallas- és közoktatásügyi miniszter úr által e végett kiküldött bi-
zottság előtt, mely Szuppan Vilmos elnöklete alatt az ottani kir, tan felügyelő és
a főgymnásium öt tanárából állott, sikerrel letette a polgári iskolai tanítónői
képesítö vizsgálatot. Hárman a nyelv- és történettudományi, hárman pedig a
mennyiségtan-természettudományi szak csoportból képesíttettek az állami polgári
iskolai tanítóképző intézet tanterve szerint. ••

A nagyváradi gör. kath. tanítóképző-intézet-alakítása. A nagyyaradi
gör. kath. tanítóképző eddigelé úgy volt szervezve, hogy csak két .osztalyböl
állott s a felső két évfolyam növendékei egyik évben. a IL, a következöben a
Ill. osztály tananyagát tanultak. Miután a vallas- és közoktatásügyi miniszter
azt a szervezetet pedagógiai szempontból ismételten kifogásolta, óhajtására a
nagyváradi gör. kath. püspök elrendelte, hogya 3· évfolyam mal bíi ö intézet 4
évfolyamúvá tétessék olyformán, hogy az egyik tanévben 1. és IlL, a követ-
kezőben II. és IV. ositályú legyen. A jelen tanévre átmenetileg úgy intézkedett,
hogya tavalyi 1. osztályból II., a tavalyi IL-ból. mint a mely úgy is végzett
volna, IV. osztály legyen. Intézkedett továbbá a püspök, hogy két bejáró se-
gédtanar helyett egy harmadik rendes tanár alkalmaztassék, végül gyarapította
a hiányos felszerelést.

A dévai áll. tanítóképző-intézetnél a folyó tanévben megkezdődött a
köztartás, melynek vezetése és berendezése a következő:

A köztartás kezelése az igazgató nejének vezetése alatt házilag történik,
ellenőrzője az igazgatetanács. Be van rendezve 70 tanuló részére, kik közűl 20

teljesén ingyen, 25 négy frt és 25 hat frt havi ~1íj fizetése mellett kap reggelit,
ebédet, vacsorát, fütést, világítást, mosást és az intézetben bennlakást. A reggeli
egy csésze tej és kenyérből áll, az ebéd rendesen leves és főzelék hússal, ünnep-
napokon ezenfelűl tészta is; a vacsora rendesen sült hús, krumpli-, kaposzta-,
vagy zsiros kasa-körzettel. Az étkezésnél a segédtanár ügyel a tanulök között a
rend. fentartasara. -: A tanítóképző-intézeteknél a konviktusok felállítását örvende-
tes jelenségnek kell tartanunk, és határozottan kívannunk, hogy minden állami
képzőnél minél hamarább meglegyenek, csakhogy nem bérlők vezetésére bízva,
hanem házilag kezeive, mert különben az lesz az. eredmény, a mi a kezdetben'
felállított, de bérbeadott konviktusokkal : minél hamarább meg kell ismét szün-.
tetni őket. . K S.. _

Az egyetemes kőzoktatási gyűlés eszméje ismét egy lépést tett ,a
megvalósulas felé; ,mert a. k i á l l.ít a s k ö z o k t a.t a s i csoportjának
v ~ gre haj t Ó, biz ott s ága m e II e t ten y il a t ko z ott. •Történt pedig ez

.•-



- akkor mikor a végrehajtöbizortsag tuzetesen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy
az ezredéves kiallitas alkalmával tartassanak-e és milyen tanügyi kongresszusok.
Erre nézve több konkrét javaslat tétetett, még pedig ugy, hogy a rajz-, a zene-,
a torna-, az ipari-, a kereskedelmi-, a polgari-, a képezdei-, az elemi- és közép-
iskolai tanárok tarthassanak kongresszusokat.. A végrehajtó bizottság mind e
javaslatokat helyeselte és kimondta, hogy ezeknek a szakkongresszusoknak létre-
jöttét készséggel elömozditandöknak tart;a s ez ügyet a vallás és közoktatas-
ügyi és kereskedelemügyi miniszterek hathatós pártfogásába is ajánlja. Felmerült
az a kérdés is, vajon a tartandó kongresszusok csakis hazai jellegűek legyenek.
avagy nemzetközi kongresszus megtartása is terveztessék. E tekietetben a végre-
hajtóbizottság' c·s u p 1Í- n a haz' ait ani t ó kr a szoritkozö kongresszus tartasa
mellett nyilatkozott. FelmerüIt továbbá az a kérdés is, hogy csakis szakkengre-
szusok tartassanak, avagy oly egyetemes kongresszus is, mely az összes iskolai
fokozatokat közösen érdeklő kérdések megvitatásával foglalkoznék. A v é g r e-
ha j t ó biz ott s á glkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö r ö rn m e I üdv ö z ölt e az. egye t eme s ko n gre sEDCBAz-

szu s esz m é j éti s. Az egyetemes tanitö-kongresszus megvatösitasa azonban
legczélszerübben ugy volna eszközölhetö, ha az egyes szakkongresszusok elő-
k'észitö bizottsagai-egymassal összeköttetésbe lépnének sa közösen megvitatandó
kérdöpontokat, ugyszintén a közös kongresszus Idejét ily inódon megallapitanak,
V égül az ~ kérdés is felhozatott, vajon a közoktatásügyi csoport, mint ilyen,
nem volna-e hivatva arra,hogy e~en tanügyi kongresszus ek szérvezését a maga
kezébe vegye. Erre nézve azonban a végrehajtóbizottság abban állapodott meg,
nogY erre magát hivatottnak nem érezheti, mert az ilyen kongresszusok szerve-
zese csakis· az illető szakkörökból .magukbölrindulhat ki.

A Szováthy-ügy befejezése. A nagy port felvert Szovathy-ügy, a mint
értesü!tünk, hál' istennek, befejezödött. Szováthy ugyanis még az őszszel kérte
a minisztert, hogy indítsa meg ellene a fegyelmi vizsgálatot. Ezt a kérelmetrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sa já t ma ga visszavonta s belenyugodott tanári minöségben való athelyeztetésébe.
Nyugodjék békével ez ügy!

Az «Én Ujságorn» szobája a Tanítók Házában. A Singer és Wolfner
könyvkiadoczég 100/0-ot ajánlott fel egy szebanak alapítására a tanítók házában
azon előfizetési összegből, a melyet tanítók gyűjtenek. Lassanként csinos össze-
gecske folyt be ezen a réven az Eötvös-alap számára. De tekintélyes tőkére
lehetne szert tenni, ha nagyobb búzgóságot fejtenének ki tanítóink és tanáraink
az En Ujságom terjesztésében. Most ujabban meleg hangúfelhívase intéz a
tanítósághoz az Eötvös-alap ; ezen felhívást 1. olvasóink mellékletképen . kapják
közlönyünk jelen számában. Ajánljuk szíves figyelmökbe s mi is kérjük, gyűjt-
senek előfizetők et. Ezzel az Eötvös-alapnak tesznek szolgálatot s egyuttal ter-
jesztik azt az eredeti. magyar költészetet és nemes szellemet, a mely aPósa
Lajos által szerkesztett En Ujságom révén terjed el az ország minden részébe.KJIHGFEDCBA

X X V III . Kimutatás
J893. decz. 4-töí J884. jan 7-ig b efo ly t tagd íjak ró l.

1892. II. félévre: Szőllősi István (2 frt.)
I892-re Király Pál, Niernsee József (4-4 frt.)
I893. II. félévre: Lakatos Sámuel, Ujvári Mihály (;~~2 frt.) ,
1893-ra: Bakos Kálmán, Balajthy Ilona; Báthori józsefBeniczky Gusztáv,

Beniczky Lajos: Berauer József. Bodnár Gáspár, Budapesti
tanítótestület. (elnöke: Jeny József), Budapesti Wesselényi-utczái
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tantestület, (elnöke: Schmidt Albin), Deák Lajos, Dezső Lajos,
Egner Adolf, Fábián Károlyné, Fiéba Izabella, Fogarasi Jenő,
Glünkl Agost,. Dr. Hanzély' Béla, Hetyey Gábor. Hódinka
J}gost. Horváth Fábián, Horváth Géza, Kibédy Lajos, Dr. Kiss
Aron, Kovács Béla, Kovács Sándor, Kozma Ferencz. Kozocsa
Tivadar, Könyöky józsefné, Krassmar Béla, Kupler János. Láng
Mihály, Lászlő Zsigmond. Lázárics János, Lenhardt Károly,
Málnai Mihaly, Margitay József, Dr. Marsich János, Miklós
Gerge'y, Mócsy Antal. Nagy Sándor, Nagy Iván, Sz. Nagy
Károly, Nagyváradi tanítói irodalmi kör, Nemes Lajos, Niernsee
József, Papp Mária, Parthay Géza, Péchy István,Petrovácz
József, Pókász Imre, Pillér György, Reiner Ignáez, Rózsa János,
Schiffer Ferencz,' Schulsz Imre. Salamon József, Sennyei jozset.
Snazei Ferencz, Somlyai József, Stromp Gyula. Szántó Edéné,
Szováthy Lajos, Szóllősy István, Sztankovics Alajos, Sztanko-
vics János, Sztára József, Szuppán Vilmos, Trájtler Károly,
Vhrl Józsa, Dr. Verédy Károly, Versényi Gábor,. Virág
István (4-4 frt.) .

1894. 1. télévre : Belányi Tivadar, Mánczos József, Velősy Lipót, Újváry
Mihály (2-2 frt.) .

189+-re: Fazekas József, Gamanf György, Paal Ferencz, Malnai Mihály,
Sándor Mőzes, Szattnármegyei r. kath. néptanító egyesü-
let (4-4 frt.)

Kama romy La jos.

egyelületi pénzt.

lU eglkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII í VKJIHGFEDCBAó .

A Tanítóképző- Iiuesetz Ta ndro i: O r szá gos Egyesületéllek 'vá la sztmá nya

aEDCBAf é. ja nllá r .22-á lZ·d. u, jél 6 ór a kor a z Andr a ssy-úti dll ta nítóftöklpző

intézet helyiségében úlést ta r t.

Az /i.!és tá r gya t';

Az inter na tusok sseruezese is vezetése.

F olyó ügyek.

Az ülés utá n összejövetel a z IJ tvá n-j'őher czeg czímú vendéglőben

Buda pest, 1894. ja nuá r 10.

SZE R K ESZ T Ö 1 Ü ZEN E TEK.

P. S. Hödmezövasarhely" Köszönörn a szép érdeklődésre való munkalatot,
'- K. S. Temesvár. Köszönettel megkaptam. Egy másik régen közlésre váró
czikknek kelle előnyt adni. - T. G. Szabadka. Kivánságod szerint fogok cse-
lekedni, A .levelet írdm eg, ~ S-r. Varern a folytatást.


