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Kossuth L a jo s a közuevelésről,

Szándékunk tisztelt olvasóinknak a Kossuth Lajos közoktatási
vonatkozású irataiból néhányat bemutatni. Ezzel nemcsak a dicső hazafi
iránt érzett kegyeletünknek vélünk eleget tenni, hanem feleleveníteni
nehány lapot történelmünk legszebb, legkűzdelmesebb korszakáből. Min-
dig érdemes dolog tudni azt, miként gondolkoztak nagyjaink a negy,.
venes években a közoktatás aktuális kérdéseiről, mert ők ásták meg a
medret, amelyben közoktatásunk mind szélesebbre duzzadva folydogál.
Annyival inkább indíttatva. érezzük magunkat e munkára, mert nevelési
irodalmunk szegény oly művekben, a melyek közoktatásunk szerveze-
tének történetét tárgyalják s a mai kornak különösen ifjabb nemzedéke
alig ismeri azokat a mozgalmakat és eszmeharczokat, a melyek csak
egy emberöltővel ezelőtt folytak le, s a melye.k a mai köznevelési álla-
potoknak közvetien előkészítői voltak.

A mit itt nyujtunk. az korántsem teljes összeállítása Kossuth
nevelési iratainak. Ez túlIépné lapunk szűk keretét. Kossuth államférfiúi
nagy elfoglaltsága mellett is előszeretettel és gyakran foglalkozott köz-

oktatási kérdésekkel annyira, .hogy ilyen tárgyú vagy vonatkozású
monumentáinak gyűjteménye egy kis kötetet ten nt' ki. Ez a könyv
bizonyára meg fogja találni a maga emberét. Kívánatos is, hogy meg-
találja, mert Kossuth történeti alakja csak úgy lesz egész előttünk, ha
sokfelé elágazó tevékenységének ezt az oldalát is a maga teljességé-
ben feltüntetjük. De meg, a mit Kossuth a közoktatásról mond, az
ma is aktuális, ma is fontos. - Mi, a mikor kis gyűjteményünket közzé
teszszük, nem akarunk egyebet, mint Kossuthra ebből a szempontból is
felhívni a figyelmet. Azért korántsem mindent, hanem csak azt adjuk,
a mihez éppen hozzá jutottunk; sőt azt se mind, hanem csak a minket
közelebbről érdeklő dolgokat.

Vegyék tisztelt olvasóink ·e kiszakított lapokat oly kedvvel és
kegyelettel, a milyennel gyűjtöttük.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na g y Lá szló .

Magyar Tanítóképzö.
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A k is d e d e k ó v á s á r ó l .

(Ezen köz lernény a Papp Miklós által szerkesztett «T Ö r t éne t i
Lap o k» 1874-diki évfolyamának I. és 2. számaiban a következő czímmel
jelent meg:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Ko ssu th . La jo s n a p ló ja február 21-tóI márczius 2-ig 1837.•
Közölte Jak a b Elek.-E naplótöredéknek a kisdedóvásról szóló részét
egész terjedelmében közöljük).

A kisdedóvó egyesületeket terjesztő egyesület választmánya meg-
bízásából Fáy András, Szentkirályi Móricz, Simon Florent és En (S· ik
tagtársunk, Fuchs Keresztély, el nem jött) összeültünk vázlatot készí-
teridők azon röpke iratnak, mely népszerűleg írva a közönséget ezen
intézetekről felvilágosítaná, s annál fogva részvétre gerjesztené.

Simon Florerit [elolvasta ManzónakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe Aufrufját s ; ez a Manzó
akkoriban igazgatója volt a Buda Vizi Városi kisded gyámintézetnek,
melyet a lelkes Brunswich Teréz teremtett. A Manzó név, úgy rémlik
előttünk, mintha némi politikai jelenetekkel volna összekötve; legin-
kább ilyesmiről, s valami üldöztetésról rezeg egy homályos kép emlé-
kezetemben. _. Simon mondotta is, hogy Manzó egy német politikai
hirlapot szerkesztett, s utóbb mint menekvő élt Francziaországban. -
Ezen «Aufrutjának s czélja minden városnegyedben kisdedóvó intézetet
állítani, melyben itz. azon negyedbeliek (alkalmas. korú) gyermekeiket
ing y e n egész éven át, s egész napokra beküldhessék, - Evenkinti
költségeit mintegy 1000 p. frtra teszi (150 gyermekhez alkalmazva) és
ezen summát aláirás utján szabad ajánlatból szeretné begyűjteni. - T.
i. egy lajstrom fog szét küldetni 3000 sors zámmal megjegyezve, -
egy szám egy ezüst huszas, kiki annyit ír alá, a mennyit akar, s így
létesül közerővel egy intézet, melyre tehát a közönségnek van joga
felügyelni. - Ezen czél nem sikerült. Okát nem tudom. - Teréz grófné
nagyon különös jelenet nemében. - Őt én személyesen nem ismerem,
csak szép, nemes tetteiből, úgy látszik, sok bizarság van benne, s hasonlít
Jupiter teploma omladékihoz, mely omladék bár, de m.nden omladék-
darabban egész mcstermű. - En csak azért tudtam kevéssé 'megbarát-
kozni az ő intézvényivel, hog y a nem zet i ség t e ki n tet é t

eg ész e n k i r eke s z t e t t e. - Pedig a mint boldognak hiszem
Amerika szövetséges statusait, hogy a törvény egységéből eredő érdekek
egységéből elég kapcsot találnak heterogén unitásokat is egy szép
egészbe k apcsolni : ugy éle k, halok e hit ben, hog y nye l v
nél k üln e m 1 esz a mag y arn a k nem zet i ség e, nem zet i-
ség nél k ü 1 pedi g nem c s ak, h o gy mag y a r, d e még ne m-
zet sem 1 e het nea mag y ar.

Szentkirályi is olvasott fel némi gondolat jegyzéket. - Jóknak
találtam azokat, de túlmentek a közön, melyben dolgoznunk kell,
philosophiai problémákra is terjeszkedvén. - A népnek (s mit jól meg
kelle jegyeznünk), a magyarországi földműves napszámos, kézműves nép-
nek irunk, S ez észlegi problémának fejtegetésében nem nagyon fogna
épülni, s azt legfeljebb azért találná bölcsnek, rnert nem értette; -



neki. a mindennapi életnek szembeötlő körülményei kellenek, tükörben
mutatva, s toldva jó magyarázattal, - ily empiriai fogásnak engedő,
a szobatudósság felett ásítana.

Hisz egy tétel felett már mi négyen magunkba is disputáltunk ;
Szentkirályi ezeket állítá: Praejudicium saeculorum, hogy az ember rossz-
nak születik. Nem áll, hogy az ember csak kisebb vagy nagyobb erő-
vel születik, és ezt jóra vagy rosszra a körülmény fejti ki. -SRQPONMLKJIHGFEDCBAI t t már
szóba jött, hogy bezzeg feltámadnának e thésis ellen a keresztény pa
pok stb., kik a napkeleti bölcseknek a világ phisicai erkölcsi erede-
téről irott philosophemáit revelált hitágazattá tették. mivel gazdagon
élnek emellett. - Fáy még azt is mondotta, hogy az ember inkább
rossznak születik, mert hiszen természeti állapotjában minden rossz,
még a derék búza, a föld is gyomot terem, ha magára hagyatik. -
Boldog isten 1 az ember e kis planéta lakosai közti superioritásánál
fogva, Vllgy Mózes mythologiája következésiben, magát a mindenség
urának, sőt czéljának tekinti gyarló büszkeségében, és innen erkölcsi
jónak vagy rossznak bélyegzi a dolgokat, a mint ő reája nézve jók
vagy rosszak. - Pedig ki merné megmondani, a föld nem felel-e meg
a mindenség iránti viszonyainak éppen úgy, ha gyomot terem, mintha
gazdag kalásztenger ing a szellőben felette. - A nag y ter m ész e t
nem tek int i c z éln a k az em ber t művei sok as á g á ban,
hamm amint egy részét az összehangító sz ereknek, s e tekintetben a.
büszke err ber is alkalmasint csak úgy, s oly arányban áll, mint az,
amit gyomnak nevez, s az önmagára nézve használhatatlanság. s így a
«relativ s rossz ideáját fejezvén ki, e szóval csak éppen oly joggal nevezi,
mint a posványos tóban kurutytyoló békák tarthatják rossznak, vagy
haszontalannak a dús kalász ú földeket vagy szőlőgerezdes halmokat. -
De hiszen az ember társaságon. kívűl képzelve, egyazo!}, álom-teremt-
mények kőz űl, mik csak a költő agyában léteznek. - O reája nézve
társaságon k ívűli, vagyis absolutus jó vagy rossz nem is létezhet, s
társaságon kívűl még a legtisztább erkölcsi képzetek is semmit jelentö
chimerák, - Mert, hogy az erények egyes alkalmazásával ne veszte-
gessem időmet, maga az összes erkölcsiség szabálya amaz isteni cS z e·
res d fel e bar áto dat, min tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö n n Ö n mag a dab nem válik-e
haszontalan szószátyársággá oly emberre nézve, ki társaságon kívűl
élne? S minden amit jónak, nagynak, nemesnek, erénynek, erkölcsnek
nevezünk, nem veszti-e el értelmét imigyen képzelve ? Val 6 ban c s ak
az j ó, s c s a k a z ros s z, mit a t á rsa s ági vis z o n y okt e t tek
ilyen n é. A z e m ber t e hát a ter m ész e t t ő 1 jóv á a vag y
ros sz á nem a l k ott a th at i k. Ha tudunk embert társaságon kívűl
képzelni, minden bizonynyal elhisszük, hogy arra nézne az önfentartás
ösztöne, a természettől vezérűl nyert cs illagzat ; ily állapotban tehát
minden, ami ennek megfelel, rossznak nem neveztethetik. Elvenni a
gyümölc~öt erővel is, hogy éhségét csillapítsa, megölni a barlangnak
gyöngébb lakosát, hogy ott hide g s eső ellen menedéket találjon, nem
rossz sőt jó ; mert az önfentartási ösztönben nyilatkozó természeti pa-
rancs teljesittetik. De másként van a társaságban. Itt oly viszonyok
szövetkeznek, melyek vétekké bélyegzik, mi amott kötelesség volna.

17*
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Itt születík a tulajdon eszméje, s minden a mi ebből következik, itt
támad a jók képzete, mely az erőszak, s ököl törvénye helyébe lép,
s ezek szerint még az önfentartási ösztönt is - a legtermészetesebbet
mindezek között - csak addig szabad követni, míg a társaság terem-
tette tulajdon és jog képzetévei ütközésbe nem jő. A jó vagy rossz
képzetét tehát ekként véve világos: hogy az ember természettől sem
jő, sem ross : hanemZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= o. Mely mégis vagy semmi marad, vagy
ro-essé, vagy rooo-essé alakulhat, amint több vagy kevesebb számok csat-
lakoznak. mellé, s csak ezek a számok teszik őt vagy jóvá vagy
rosszá. .

De messze tévedtem - vissza tehát. - Én megbízásuk szerint a
kisdedővő intézetekrőli röpke iratot ily forma terv értelmében kivántam
készíteni.

Legelsőben is vezéralapul venni, hogy népszerű irat leend, követ-
kezőleg a nép fogalmához alkalmazottnak kell lennie, s azért távol
valami oskolai rendszertől, de mégis oly renddel, mint józa n természe-
tes észben a gondolatok logicai sorban következnek.

Első lenne tehát: minő veszedelmeknek vannak különösen a föld-
míves, napszámos és kézi munkás népo sztályoknál a gyermekek legelső
éveik ben kitéve ? Ezen leírásnak, különösen a magyar nép szokásaihöz ,
életmódjához, s polgári állásához képest kellene leíratnia. Es pedig a)
minök a veszélyek testileg, b) minők lelkileg. Az elsőre nézve minők
a veszélyek a házi foglalatosságban forgó anyák otthon létében, minők
ha naphosszában távol vannak, s gyermekeiket vagy egészen magokra
hagyva szobába zárják, vagy egy két évvel idősebb gyermekük gond-
viselésére bízzák, - vagy utczán, udvaron szabadon hagyják. Itt meg
kellene említeni a polgárok tulajdonára, életére nézve is fen forgó ve-
szélyeket, miket a magokra hagyott 3-7 éves gyermekek okozhatnak.
A lelki veszélyek leírásánál, hogya példa legerősebb rúgó az életben,
ez szűl jő vagy rossz vonzalmakat a keblekb en, - miként az utánzás
ösztöne legkorábban íejledez a gyermeknél, s erre hatásukat nemcsak
az emberek, de egyéb természeti dolgok is gyakorolják. Nem kell fe-
lejteni alsóbb néposztályaink uralkodó vétkeit, a tunyaság, iszákosság,
káromlás példáját, miket saját szülőikben tapasztalnak, a hatás legká-
rosabb. És népszerűleg elő kell adni, miként az első gyermekkor benyo-
másai hatalmas benyomást gyakorolnak al egész életre, s ezt arninden-
napi életből vett tapasztalásokkal szükség megvilágítani.

z-szor. Mi történt eddig hazánkban ezen veszélyek elhárí tására a
szegényekre nézve? Felelet: falusi iskolák állittattak. E7. a czélnak meg
nem felel, mert r-ször a 2-7 éves gyerm~k még iskolába nem kül-
detik. 2-szor 7 éven túl már nem küldetik, libapisztorsag, - 'atyjának
enni viszen a mezőre, kisebb testvéreinek gondviselésére otthon elzára-
tik sat. 3·szor ha küldetriek is iskolába, falusi iskoláink a czélnak meg
nem felelnek.

3 szor. Szükség tehát más módokról gondoskodni. Legjobb talál-
mány a kisdedóvó intézet. Mi ez? külörnbség a nevelés és gyermekóvás
közt. Mennyiben foglalatoskodik ez az elsővel, meanyiben a másodikkal,
s mikép hárítja el a· testi, miként a lelki veszedelmeket?
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4-szer. Egyesületünk e végre alakult. Mi annak a czélja? s minők
eszközei? mily uton kivánja eszközeivel a czélt elérni?

5-ször. Minő következéseket lehet várni a kisdedóvóegyesületből a
józan számolás szerint? Minő következtetést szűltek ezen intézetek ott,
a hol már léteznek? Mennyire lehet hazánk helyzetét, népünk állapotjár
tekintve hasonlókat várni minálunk.

ő-szor, Lelkes felszólítás a részvétre. A részvét pedig kétféle, t-ször
pénzbeli adakozás; z-sz or példa, mely az indolensebb szülőket reá bírja,
hogya hol már ily intézet létez, attól ne idegenkedjenek.

Ennyiben kellene állni a röpke iratnak véleményem szerint. Me g-
b í z ott t á rsa im eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 fog adt á k v éle m ény eme tsa kidolgozást
Szentkirályira biztuk, min thogy ő saját dolgozatai szerint is legtöbb
előkészülettel bír e tárgyban.

II.

(Ez a rövid közlemény a Kossuth által 1836-37-ben szerkesztett
-Törvénvhatósagi Tudós itások s 1837. januári levelében jelent meg.
Kossuth megjegyzéseire az alkalmat az 1836. aug. 23-24-én tartott
Bihar-megyei közgyűlés adta, a melyen Be ő t h Y Ödön a többek kö-
zött a következő indítványt terjesztette elő: a második indítvány a
n é pn ev elé s nagy fontosságú tárgyát érdekli. Röviden érintvén a
a szónok azokat, miként az ország rendei e részben tenni kivántak, de
nem tehettek, s emlékezetbe hozván azon lelkes elszántságot, miszerint
a nemzet képviselői az utolsó napokban eltökélték magokat, s egymás-
nak nyilván igéretet tőnnek. t öbb é a kor mán y tói ne nl vár n i,
hanem onerejökre támaszkodva ember-és polgártársaik kiképzésökre
a törvény korláti közt mindent tenni és megemlítvén, hogy közelebb
is a N.-Váradi gyújtogatások gyermekek által történtek, nem hihető,
hogy lenne valaki, ki a kisdedóvó intézetek szükségéről kételkednek.
K ü 1 d ö t t ség e t kér t t e hát ri evez tet n i, mely ilynemű intézetek-
nek a megyében létes ítésére tervet készítsen. Az elnök ezen indítványt
is szivesen pártolá, sőt igéretet tőn, hogy Budáról, hol már ilyes inté-
zetek jó sikerrel fennállanak, adatokat fog küldeni. Mind a két indít-
vány közértelműleg elfogadtatott. - Ezen közleményhez Kossuth a
következő megjegyzést lűzte.]

Lehetetlen ez alkalmat nem' használnom, hogy azon egyesületbeni
részvétre, mely Pesten gr. Festetics Leo elnöksége alatt a kisdedóvó
intézetek teljesítésére alakult, s mely e czélra hatólag mos t Tol n á n
tan í t ó kat nevel ő int é zet eke t (p r a epe ran d i a) á II í t, az
erkölcsnek és emberiségnek szent nevében mindenkit fel ne szóllt-
sak ; s azon egyesületet leülönösen hazánk lelkes leányainak, azon nemes,
gyengéd érzésnél fogva, mely nemöknek oly felséges sajátja, szivökre
ne kössem. Az egyesület tagjaira azon kötelezés háramlik, hogy egy-
másután következő 6 esztendőre évenkint 6 pengő forintot, az említett
czélra használandót, egyesületünk pénztárába lefizessen. Az igazgató
választottságtói én is szerenesés valék egyaláírási ívet nyerni elő-
mozditásul - sok az, mivel hazánk emberiségének tartozunk s egy egész
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élet feszült munkássága alig képes ezen adónak csak egy csekély ré-
szét is leróvni. Vannak azonban, kiknek a kedvező szerencse virágokat
hintett a kötelesség útjára. En nekem tövises ösvény jutott osztály-
részeműl. Erőszak, nyílvános hatalom, alattomos gátolások, gúny, rá-
galom, marczangolás s üldözésnek ezer nemei állják utamat" melyet a
roskadásig követni fogok, mert jónak hiszem s idvességesnek. Es minden-
ért, amit tűrtem, tűrök, s mit még tűrni, szenvedni fogok, bő pótlékúl,
gazdag jutalmúl kér e m, hog yez e n egy sze r ű fel s z ó 1í tás,
melybe élesztő szellemet szeretnék szívem m e l e g é-

b ő 1 fu vall ani, ne hangozzék el hasztalan, hogy mentöl többeknek
neveit léhessen szerenesém bejelenteni, kik ezen emberi s azért isteni
szent czélra segédkezeket készek nyujtani. Egyúttal a következő czímíí
mun kát «U eber die frühzeitige Erziehung der Kinder und die englischen
Klein-Kinderschulen von S. Wilderspinn, aus dem englischen von S.
Wertheimer Wien 1828» minden emberbarátnak ismét s ismét ajánlom.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m .

(Ezen közlemény a Pes t i Hír 1a p nak vezércz ikke volt. A czik-
ket maga Kossuth Lajos írta s megjelentihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«K isd e d ó u á s» czímen az !84!.
évfolyam 16. számában.)

Hatodik év foly már mióta a ~kisdedóvó intézeteket Magyarország-
ban terjesztő egyesület» Festetics Let> gróf igazgatása alatt, halkan
bár, miként erő s körülmény engedik, de mégis mindig haladva, mindig
erősödve, működik. - Mult évi munkálkodásiról lapjaink értekező részé-
ben van a választottsági nagyon érdekes jelentés."

Ha e dolog még azok közé tartoznék, melyek a nagy közönség
előtt eszmeben ismeretlenek, eredményökben bizonytalanok: szívünk
melegébe szerétnők mártani tollunkat, hogy az ismeretet, rnit e tárgyról
tudunk, - hogya meggyőződést, mit keblünben táplálunk, ájtatos
buzgalom szent ihletével adjuk át mindenkinek, mert ~ az ember gyer-
mekinek gyámoltalansága éppen olyan ma is, mint a minő volt, midőn
űdvez ítőnk ez igéket mondá: «ki egy kisdedet az én nevemben befo-
gad, az engem fogadott be ;» mert e századnak emberszerető gondola-
tai 1,özött nem tudunk üdvösebbet, -mint a kisdedóvás gondolatát, mely-
ben kész könnyü segély ajánlkozik az ezernyi szerencsétleuségek ellen,
mik a gyermekvilágban a status, az emberi nem kiszámít hatlan kárára
mindennapiak; mely ép, egészséges gyermekké neveli azt, ki a mocsok

1 E jelentést az egyesület választmányának nevét e \ K a esk o v ich L1jOS tit ár ter-
jesztette <t közgyfilés elé, a melyet 1841. < febr. ra-én gr. Festetics Le) elnöktete alatt
a nemzeti kaszin6 helyiségében tartottak. A jeleutésb fl kiemeljük a következő adatokat,
Az egyesületnek I84o·ben 452 tagja volt és vagyona 89)0 pfrtot tett ki. A, egye;ü:et buz-
gölkodasa következtéb en 184o-ben 5 kisded6v6 IéresIlt. MagJ. az egyesü et csa'< egi intéze-
tet tartott fenn, a tolnai ki sd e d 6 v 6-k ép z ő t, amely m i n t a-k i s d e d 6 v 6 val volt
összekötve. Az egyesület I83ő·batÍ "alakult. s már a következő évben, 1837 -ben, megnyitotta

"kisded6v6képz6-intézetét To lnán. Az egyesület elnöke volt gr. Fes .etics Leo, alelnö u Szent-
khályi M6ricz, a választmányban helyet foglaltak a többi közöt: b. Bánffy Pál, Fáy An íra-,
Hajnik Pál, Kos s nt h Lajos, b. Wes .elényí Miklós, Fuchs Kereestély stb.
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és inség lakában csak hervadó noveny maradandott ; mely a szegénySRQPONMLKJIHGFEDCBA
a n y á t megmenti a szomorú kénytelenségtől, magára hagyni a gyámol-
t a la n kisdedet, vagy pedig munkátlanul éhezni vele; mely a gyönge
korhoz mért játszi gyögéd,;;éggel nyujt erényt és ismeretet annak, kr
különben magát hon a sutban tunya, rest fajankóvá aszalta, vagy künn
a z utczán erkölcstelenség fertőjeben fetrengett volna.

De hiszen e dolgok már azok közé tartoznak, mikre még honunk-
b a n is világot lövelt a késő hajnal; és ámbár a gyermeknevelés általá-
ban hasonlít az elvetett makk hoz, me ly csak évek során át, mintegy
eszrevétlenül emelkedik hatalmas tögygyé, míg lombjaiban az ég madarai
megfészkelhetnek ; ámbár hasonlag ehhez a gyermeknevelés sikere csa-
ládban. községben, nemzetben, emberiségben és az unokak unokáiban
ezrediziglen rejledez : a kisdedóvás eredményeit mégis oly szembetűnő
fénykör rel áldotta meg a gondviselés, miszerint mondhatni, egy ily
intézetet csak látni kell és a legszűkebb kebelben is fölébred a szeretet-
nek istentörvénye.

Ah l de emberben érzelem s akarat, szó és tett között nagy mély-
ség tátong; és e nemzetbell sokaknak adatott a pillanatnyi lelkesedés,
de keveseknek tettre mindig kész vasakarat.

Nem fognak-e azok, kik régi jó szokás szerint csak örökös magasz-
talást akarnak olvasni hirlapokban, kik apró tetteik nagy harangjával
szendergésbe szeretik zúgni a kötelesség éber szemét, - nem fognak-e
neheztelő tekintette! mutatni egyesületünkre, mint megannyi kiáltó
bizonyságokra, hogy szívünk melege nem szalmaláng? Igenis, uraim,
v a n e nemzetben egy-kétszáz ember, kiket csaknem mindenik közhasznú
egyesület névjegyzékeben föltalálhatni ; és ezek között van nem egy olyan,
kiktől csak öt-hat forint is évenkint valóságos áldozat; mert csak éppen
annyijok van és munkaveriték után van annyijok. a mennyi kell, hogy
családjaikkal élhessenek. - E hon millióiben pedig százezerek vannak,
kiktől telhetnék és kik mégsem tesznek; százezer ek, kik büszkén rnutat-
nak a fölébredt egyesületi szellemre, de magok szép csendesen kívül
maradnak; százezerek. kik amaz egy-két száz embert olybá veszik, mintha
lerónak az egész nemzet kötelességét.

Ime uraimZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI hat éve már, hogy a kisdedóvó anyaegyesület alt;
és tagjainak száma e nemzet százezreiból nem volt képes nyomorúságos
félezerre fölemelkedni; és ez ötszáznál kevesebb hat formtos részvények-
ből is 266+ pengő frt nincs megfizetve I .

És ez pedig nem elkülönzött egyes jelenet.
Kivevén azon egyesületeket, melyek közvetlen kézzelfogható

anyagi érdeket is nyujtanak tagjaiknak, s ez érdeket pontos fizetés fel-
tételezi; ezeket kivéve, hanyagság és pontatlanság csaknem mindenütt.

Pirulnunk kellene min magunk előtt, hahogy egyesek feszült mun-
kássága vétkeinket nem takargatná.

Beletekintvén egy kissé a dolognak gyakorlati bajaib a, úgy ta-
láltuk, hogy a részvétlenség s hanyagság ott legnagyobb, hol a kép-
viselők, kik az egyesület czéljainak előmozdítására vidékerikint felszó-
lítvak, a bennök vetett bizodalmat nem méltál)yolják. Vannak igen lelkes
hazafiak ezek között, s ezeknek lépteiből szembetűnő sikert is látunk



fölvirágzani ; vannak ellenben mások, kik az egyesület bizalomteljes fel-
szólítására évek óta még csak nem is válaszoltak. Jól tudjuk mi, hogy
az ugynevezett kunyorálást sokan igen kellemetlen munkának tartják.
s ha e kellemetlenség érzelme erősebb bennök, mint a hon s ember-
szeretet; hahogy nem adatott nekik kegyelem, a szót felülről megérteni,
nem fog az Úr velök pörbe szállani; de elvállalni, s nem tenni semmit.
vagy még csak nem is válaszolni, valóságos, bűn; mert nemcsak azon
sükertől fosztják meg az egyesületet, melyet magok eszközölhetének. ha-
nem attól is, amit más lelkesebb eszközöZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIhete, ha ök nyilván s halo-
gatás nélkül kimondják, hogy a megbízást el nem vállalják.

Azonban ily körülmények közt is megelégedhetik a hon .kisded-
óvó intézeteket terjesztő egyesületünk munkálataival. Ekkorig ha meg-

szólítánk valakit: miért nem állít jószágában ily intézetet, közönségesen
azt kaptuk válaszúl, hogy nincs alkalmas kisdedóvója. Ez, uraim, többé
nem felelet; mert az egyesület tolnai képző-intézetében van alkalom
kisdedóvókat képeztetni. Igaz, mindeddig nem nagy számmal jelentkez-
tek e pályára ifjak, ámbár az intézet hét- nyolczszáz ezüst forintot ád ki
évenkint segélydíjakul : ez azonban csak arra mutat, hogy a kisded-
óvókra még eddig, fadalom I nem nagy szükség volt; mert ha volt
volna, kétségtelenül akadandott ember, az ajánlkozott becsületes élelem-
módot elvállalandó. Ha valaki kisdedóvő-intézetet készül állítani. vagy
küldjön maga egy növendéket Tolnára, vagy értesítse szánd ~káról az
egyesületet, s mikorra épülete készen lesz, bizonyosan kisdedóvója
is lesz.

Nem mondhatjuk, minő örömünkre vált, Fejérvármegye közönsé-
géről hallani. hogy gondos figyelmét a kisdedóvásra kiterjesztette, -
amint lapjaink 8-ik számában jelentettük is; pénzerőgyűjtés körűl forog-
ván e dologban is, a mint sok egyébben, a főbb nehézség: nem is
kételkedünk,' hogy az e czélra megbízott választmány, a szükségesebbre
fordítandja minden flgyelmét s a helyett, hogy kisdedóvókat képző
intézetet á\\ítna, meryre éppen Fe)érvárme~yének van le~kevésbbé szük-
sége, minthogy a tolnai képzőmtézetből e részbeni minden szükségeit
könnyen elláthatja. - inkább egy példány-intézetet állítand és hely-
ségbeli kisebbeket minél nagyobb számmal.é

E nézet s a terjesztés óhajtása vezérlé az egyesületet, midőn folyó
hó z r-én folytatva tartott közgyűlésében a nemes megyéket példány
intézetek létesítésére esedező le 5 felszólítani határozá. Nem szükség fej-
tegetnünk, mily könnyen tehetik ezt a nemes megyék, Pedig csak egy·egy
példány-intézet volna minden megyében, mily dús eredményt láthatnának
kis idő alatt; mennyi munka lenne megmentve a népgazdaságnak, mennyi
élet megtartva a honnak, mennyi erkölcsi mag elhintve a néptömegben,
men nyi tha 1adh a tn a ez I I t o I I a ne m zet i ség! Mert annyit
csak bizton föltehetünk, hogy alig állíttatnék föl egy intézet, melynek
alapja e szó nem volna: «n e m zet i s é g.»

2 E megjegyzés arra vouatkozik, hogya kisded6v6 intézeteket terjesztő egyesület választ-
máuyának felhívására Fehérvármegye is felkarolta a kisded6vás ügyét; de helytelen irányban,
mert kisdedövók helyett egy kisded6v6képzőt akart feldllít-mi,
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Ne is gondolja senki, hogy egy példány-, még inkább egy
falusi kisdedóvő-intézet létesítése valami szokatlan tömérdekbe kerűl.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z egyesület tolnai intézete, igaz, olyan, minőnél tökélyesebbet tán
Skéczia sem mutathat; de a z ért olyan, mert országos példány-intézet;
ennek olyannak kellett lennie, hogya legjobbnak is mintául szolgál-
hasson. Azonban a gyermekóvó szobátől, melyben csupán arra van
ügyelet, hogya gyermekeket disznó vagy patkány össze ne rágja, míg
anyjok mezőn élelmet keres, a tolnai példány-intézetig, - úgy terje-
delem, mint czél s eszközök, úgy fölkészítés,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ín t tanítófizetés tekin-
tetében, .sok fokozat van és mindenik, még a legalsóbb is roppant
nyereség

Csak akarni kell, uraim, csak nem kell magunkat a semmit nem
tevés álmába ringatni azzal, hogy mindent nem tehetünk. Minden és
semmi közt van a valami.

Ar. egyesület idei költségterve szerint egyébiránt, ha minden
fizettetnék, aminek fizettetni kellene, 6979 frt 35 krra menne jövedelme,
költsége pedig 3380 frtot tennének; és ekkor negyed félezer pengő frt
fölöslege maradna. Azonban (nem szégyen, nem nemzeti szégyen-e ez,
uraim 2) annyira oka van nem bízni a pontos fizetéshez. hogy ámbár
elvben elhatározá minden évben egy-két helység közőnség ét kisdedóvó
intézetek állításában egy pár száz forinttal megsegíteni, határozatának
végrehájtását kénytelen volt mégis az év végeig elhalasztani.

Mutassuk meg, uraim, hogy csak egy emlékeztető sz óra vala
szükségünk.

N eh á n y k ü lfö ld i ta n ító k é p z ő é p ü le t e é s fölszerelése.
- Narjoux Félix, Páris városa építészének műve nyomán.

(F oly tat á s.)

A n a g o ld i ta n ító k é p z ő W ü r te n b e r g b e n .

A würtenbergi kormány néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy
egy minta-tanítóképzőt emel, mely belső berendezésében minden modern
követelménynek megfelelvén, az iskolai építészetben hasznos és czél-
szerűnek elismert minden haladást egyesítve tűntessen feJ. E czélból egy
épitész. egy tanítóképző-igazgató és eg-y közoktatási hivatalnokból álló
bizottságot küldött ki, megbízván azt Európa azon tanítóképzőinek meg-
vizsgálásával, melyek úgy ismeretesek, mint érdeket keltők, vagy egy
gyümölcsöző tanulmány tárgyai gyanánt tekinthetők.

Erre a bizottság munkálatainak s tanulmányainak eredményét be-
terjesztette; a kormány pedig egy programmot adott ki s egy mérnö-
köt (M. Fauler) bizott meg a tervezet tanulmányozásával és foganatosí-
tásával. Az 1878-ban megkezdett munkálatok ma már teljesen készek;
tehát az, a mit mi olvasóinknak bemutatunk, már nem tervezet, hanem
befejezett mű.

A nagoldi iskola 120 növendék befogadására van szánva, épületei,
n em számítva a kapcsolt és a járulékes helyiségeket, 18002 méter terü-



letet foglalnak el A költség, melybe a munkálatok kerültek, 6-1-°.
márkát - majdnem 802.000 frkot - tesz ki, vagy is a 120 növend
után mindegyikre átlag mintegy 6700 frk kiadás esik.

A főépület hosszú egy
nes vonalban halad, csa'
a középen szakítva me
egyelőépület csekély elő
lépése és a szárnyak v
gén lévő két pavillon ki
szög ellése által. Az épület
ellentétes oldalai tehát
minden akadálytól menten
nyerik a levegőt és vilá-
gosságot. Az épület szer-
kezete kereszrátrnetszet-
ben igen egyszerű képet
mutat; .a souterrain felett

. egy földszint és két négy-
szögű emelet áll. Az üdülő
udvaron vannak az árnyék-
székek, a torna terem és
egy fedett menedékhely.

Egy nagy előszoba,
mely előtt lépcsőzet van,

társalgó, jobbra az' őr és azzal
lépcsőzete mellett a hivatalszolgaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l: - IO - '- - j~ ;:- - ': -~ -~B,,------:f;;-J1MC'

10. ábra. IIomlokzat.

teszi az iskola bejáratát; balra van a
szemben, az emelet közben, az emelet
lakása. Ezen lépcsőzet má-
sik oldalán vannak az ár-
nyékszékek, a növendékek
és tanárok számára és egy
rakodóhely a seprők szá-
mára.

Az oktatásra szánt ter-
mek a földszinten két ter-
met 30-30 növendékre
és egy előadó-termet 60
növendékre ölelnek fel. A
120 növendék, ki az isko-
lába jár és a kik számára
3 . terem van kijelölve a
tanfolyamokban való rész-
vétel és a tanár tanításá-
nak hallgatása végett, ez-
zel ellentétben, a tanulás
és munkalkodás végett 6

(talán 8) terembe, mindegyikben 15 növendékkel vannak elosztva. Ezen
1 anuló-szobák 5 helyreszámított sajátIagos alakú asztalokkal vannak fel-
szerelve s felületük mintegy 50m2; páronként egy szoba által annak el-

11. ábra. Keresztmetszet.
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ülönítve, melyben az ismétlő-tanító tartózkodik. A növendékek tehát
teljesen szabadok s munkálkodhatnak tetszésük szerint; az ismétlő-tanító
jelenlétének czélja a tanácsra szoruló növendékek kisegítése.

Egyéb az oktatásra szánt .terrnek a földszinten: egy rajzterem,
egy mintázó-terem, két g yüjtemény-, két zene-, két kézimunka-terem; az
első emeleten egy tartalék-osztály az ismétlésekre, egy tanács-terem
és egy könyvtár, mely mellett az igazgatói iroda van. A terrnészetrajzot,
természet- és vegy tant a földszinti gyűjtemény· teremben oktatják, azon
növendékek csekély száma, kik az e nemű oktatásra egybegyűlnek, az
előadó és nagy termeket feleslegessé teszi.

A tanárok számára az első emelelen van egy dolgozó- és egy
gyülekező- terem ; a mi a nagy tanács termet illeti, az a második eme-
leten van.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A konyhahelyiségek majdnem az egész földszint alját elfoglalják;
ide tartozik a nagy konyh i, a mosókonyha, az éléstár, a friss és konzerv-
készlet számára való raktár, egy terem a főzelék elkészítésére, egy más
a piaczról hozott készlet számára, aztán a boro, sörpinczék, a széntartók
stb. Azonkívül a földszinten,' az ét-terem mel.ett egy mosogató hely
és egy raktár az edények és üvegek számára van fentartva, a mi a
földszint aljára való bernenetelt teszi feleslegessé. Ezen konyhai helyi-
ségeket egy étek-emelő és egy szoba egészítik ki a főszakács számára.
Az étek-emelők a konyhából szállnak fel és az ét-terem hát terén elkészí-
tett pohárszékhez szolgálnak, innen láttatnak el az asztalok, melyek
körűl a tanárok és növendékek, számszerint r aoen, ülnek.

A növendékek számára fürdőkűl, nemcsak a lábfürdók és a föld-
színtáj alatti fülkékben (cabin) lévő teljes fürdők, de egy us z ó-rn ed e n-
eze is szolgál; ugyancsak a földszíntáj alatt van a mosókonyha, a
fehérnemű javító és vasaló · terem.

A második emeleten levő alvó-termek, az első emeletei tanu-
lásra szánt termeknek, a berendezést illetőleg, teljesen megfelelnek;
ugyanazon kiterjedésűek és ép úgy helyezvék el; ilyen van hat, mind-
egyik 15 ágyra. Két-két alvó-terem között yan a mosakodó és egy
közös öltözködö. Az emeletközön, a lépcsők mellett, vannak elhelyezve
a lábbeliek tisztogatására és a ruhák kefélésére szolgáló termek.

Az alvó-termekkel ugyanazon emeleten elhelyezett beteg szoba-
helyiségek a szobák .egész szorozatából állanak, u. m. két teremből, a
közönséges betegek számára, egyből az izolálandó betegek számára, egy
szobából a betegápoló számára, árnyékszékekből, raktárból, egy orvosság-
készítő helyből és egy teremből a nem fekvő betegek orvosi meg-
vizsgálására.

A betegszobák mellett, de azokkal egy külön lépcső által össze-
kötve vannak az iskolai anyagszerek raktárai és a b ö rt ö not ere m. 1

Az igazgató az egyedüli alkalmazott, kinek lakása az iskolában van.
Az ő lakása az első emelet jobb oldali szárnyában helyezkedik el

1 A nagoldi az egyedűli tanít6képz6, a melj ben mi ilynemű ter m et találtunk, t , i.
börtönt, a büntetés allatri növendékek befogadására.
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(alatta az ét-terem, fölötte a kérház van), egy előszobáb61, egy konyhá-
ból, egy mosóhelyiségből, egy ebédlőből, egy szalonból, egy alvó-szeba,
egy irodaból és egy szolga-szobából áll,

A termek fűtését vízgőzzei eszközlik, a mi egyúttal szellőztetésre

•
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is szolgál. A folyosók, lépcsők, előszobák szintén forró vízgőz által
melegíttetnek; a mi a csekélyebb fontosságú szobákat illeti és azokat,



(Foly tat juk)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Som o g yi G é za .

melyekben csak időnként laknak, azok egy-egy nagy az észak vidéken
használatban levő cserépkályhaval vannak felszerelve.

A 10. ábra a központi épület számára elfogadott főtervet, mint
a melynek homlokzata nagyobb fontosságú, mint a többiekké, mutatja.
A szelvény (1 I. ábra) az emeletek magasságát és a főlépcső kiépitése
számára meghatározott részt jelzi.

. A nagoldi tanítóképző a legjobban berendezett' és legteljesebb
mind azok között, melyeket eddig szemle tárgyává tettünk. Nem ma-
gasztalhatjuk eléggé azon nyílt és csinos külsőt, melyet a terv vádjául
hoznak fel, és amely legtulzó egyszerűsége által válik nevezetessé. A
nagoldi iskola igen elmés új berendezést tüntet fel, melynek alkalmazása
könnyű és a melyek a gyakorlatban a legszerencsésebb eredményeket
létesítik.

10. ábra. Homlokzat. II. ábra. Keresztmetszet. IZ. ábra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA földszÍntáj alja.

1. Földtöltés. 2. Atjárók, folyos6k. 3 Szolgálati lépcsők, 4. Konyha, 5. Mosogat6.
ő. Éléstár. 7. Friss készletek tára. 8 Conserv készletek tára. 9. Borpincze. 10. Főzelek raktár.
II. Napi készlet tára. r z, Labfürdól s . 13· Fürdő, k abir o'r, 14. Mo:6konyha IS. Vasaló.
terem. 16. Szén'artd. 17. Raktár. 18. A házőr pinczéje, 19. A hivatalnokok pinceéje. 20

Gödrök,

13. ábra. A földszÍnt rajza.

1. Tornácz. 2. Pitvar. 3. Folyosó. 4. Hazór. 5. Elfogadó. 6. A házőr "akása. 7. A
növendékek árnyékszéke. 8. A tanárok árnyéks séke. 9. Vizelő. la. Raktár. 11. Osztály 30
növendékre. 12. Osztály 30 növendekre .. 13. 03Z' ály 60 növendékre. '4. Gyűjtemény-terem.
IS. Rajz-terem. 16. Mintázó terem. 17. Zene- és kézimuuka-terem. 18. Előszoba, 1.9. Ét-te.
.rem. 20. Büffet, 2 I. ? 22. Raktár. 23. Átjáró. 24. I 25. Éléstár. 26. Mosogat6.
27. A téízéínéí szehéja. 28. Szolgálaií kapu.

14. áb ra Az 1. emelet rajza.

1. Pitvar. 2. Fclyo ő. 3. Tanulószoba 15 növendékre. 4. A felvigyázó', szobdí, 5.
A tanít6k szobái. 6. A tanárok terme. 7. Pót-osztály. 8. Tanács-terem. 9. Könyvtár. 10.

Az igazgató irodája. 11. Pitvar (ig. lakás.) 12. Válút 13 Ebéd'Ő. 14. Szalon. IS. Szobák.
16. Iroda. 17. Konyha, 18. Mosogatö, 19. Cselédszeba. 20. Árnyékszé~.

15. ábra. A II-ik emelet rajza.

1. Pitvar. 2. Folyos6. 3. Val-ut, 4, Dísz-terem. S. Alv6 szobák 15 ágyra. 6. A íel-
ügyelők lakásai. 7. Mosakodók és öltözködők. 8. Árnyékszékek 9. Viselők, 10. Padlás-
lépcső. 1 I. Raktár. I~. Közös kéroda. 13 Betegápoló. 14. Elkülönzött betegek szebája. IS.
Kabinetek. 16. Gy6gytár. 17. A szo'gak s:o~ái 18. Az orvos szobája. 19. Raktár. 20.

Börtön.

Az előértékeslet jegyzőkönyve.
Felvétetett a tanítéképaő-iu.ézeti tanárok OTEZ. egyesülete IIT. közgyűlésének előért. kezletén

1894. márez. 18 án.

Jelen vannak: P é te r fi Sándor elnöklete alatt Zir e e n Janka, M óc sy

Antal, Seb e s tyé n Gyula, J O Ó István, Som o g yi Géza" Ko so c sa Tivadar,
Kom á r om z'La jo s , K a u d c s János, M oh a r József, Led e r e r Ábrahám, Ssa r u a s sy
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Margit,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 I1 o ln á r Leontin, P ú c ltl Iduna, P o le r e c zky Jolán, Ryb a r István,
Ku tn yá n szky Jenő, C se jJ r e g h y Endre. K r a u se , Sandor. Ba lá zs Endre,
M ikló s Gergely, La kic s Vendel, Lu tte n b e r g e r Agost. Na g ') ! F . Károly,
S: : ; ö llö sy Lajos. Bá th o r y József, Re ic lzh e ld Károly, H e r m a n n Antal,
Sch e r e r Sándor, Ba ló József. Ra d ó Vilmos, Ró zsa János, M á ln a z' Mihály ,
Szta n kó Béla, Na g y László.

1. Elnök melegen üdvözli a megjelenteket s az értekezletet meg-
nyitottnak nyilvánítja.

2. Elnök hálásan emlékszik meg gr. Csáky Albin vall.- és
közoktatásiigyi m. kir, miniszter úrról, népoktatásügyiink fenkölt lelkű
vezéréról. ki egyesiiletünk iránti jóindulatának ujabban az által adta
jelét, hogy az ez évi. államsegélyt to o frtra volt kegyes fölemelni. Az
értekezlet örvendetes tudomásul veszi az elnök jelentését. s felkéri az
elnökséget, hogya miniszter úrnál a közgyűlés· alkalmával tisztelgő
küldöttség elfogadását kieszközölni szíveskedjék.

3. Elnök hozzászólást kér azon, több egyesületi tag által fölvetett
kérdéshez, hogy ez évben. a nyári szünidő alatt Debreczenben tar-
tandó tanszerkiállítás alkalmával rendkivüli közgyűlés tartassék. E kér-

. déshez hozzászólottak Sch ere r Sándor, Som ogy iGéza, Rad ó
Vilmos, P éte r fi Sándor, NagZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Lászlo, Cse pre g h Y Endre. A
felszólalások után az előértekezlet abban állapodott meg, hogy a holnapi
közgyűlésen tétessék javaslat a nevezett alkalommal tartandó választ-
mányi űlés megtartása iránt. Az indítvány megtételére R a ct ó Vilmos
kéretik fel.

4. Tárgyalta az előértekezlet a közgyűlésre kitűzendő tárgyként
felvetett s a tanítóképzők elhelyezésére vonatkozó kérdést. Hozzászó-
lottak Som ogy iGéza, Rad ó Vilmos, Moh a r József, K o v ács
János, Joó István, Het ye y Gábor, Ku t nyá n szk y Jenő, Seb e s-
t y é n Gyula. Az előértekezlet abban állapodott meg, hogy e kérdés,
mivel még nincs eiőkészítve, s megoldasa igen körűltekintő s alap os
tanulmányt igényel, n~ tiizessék ki a mostani közgyűlés tárgyául. Ellen-
ben kimondja a közgyűlési előértekezlet, hogy a közgyűlés elé a kö-
vetkező indítványt fogja terjeszteni: A tanítóképző-intézeti tanárok
országos egyesületének közgyűlése, áthatva s tanítóképző-intézetek el-
helyezése 'fontosságának érzetétől és meggyőződve arról, hogy tanító-
képző-intézeteknek mai elhelyezése nem mindenben és nem mindenütt
felel meg a követelményeknek: utasítja a választmányt, hogy e kérdést
vegye sürgősen tárgyalás alá s a legközelebbi - esetleg rendkívü li
időben egybehivandó - közgyűlésen történendő megvitatáshoz készítse
elő. Az indítvány meglételére az előértekezlet Moh a r Józsefet kéri Töl.

5. Het y e y Gábor megujitja mult közgyülésen tett amaz in dít-
ványát, hogy tan í t ó kép z ő k sza k fel ügyel e t e tétessék tan ács-
kozás tárgyává. Elnök hozzászólása után e kérdés a választmányhoz
tétetik át, oly utasítással, hogy r868. évi XXXVIII. tczikk revizióját
előkészítő tárgyalások alkalmával e kérdést is tegye tanácskozása
tárgyává 1

6. Elnök jelenti, hogy közgyűlési tágyak sorrendjét a következő-
képen véti megállapítandónak :



Márczius 19-én d. e. 8 órakor:
1. Elnöki megnyitó. .
2. Emlékbeszéd Májer István tiszteletbeli tagról. Tartja dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU t-a lte r

G yu la .

3. Titkári jelentés.
4. Pénztárnoki jelentés.
5. A tanító- és tanítónóképző-intézeti benn- és künnlakások szer-

vezete és vezetése. Előadó: M oh a r J ó zse f,

Délután szünet.
Márczius zo-án délelőtt és délután:
6. A tanítóképző-intézeti tanárképzés. Előadó: Seb e s tyé n G yu la .

7. Választások.
8. Indítványok.
Az előértekezlet az elnök előterjesztését helyeslő tudomásul veszi.
6. Elnök indítványára a tisztviselők és választmanyi tagok ujra

választásához kijelölő bizottság küldetik ki, melynek tagjai, Móc sy
Antal elnöklete alatt: Joó István, Rad ó Vilmos, K o v ács János,
Mol n á r Leontin, MikZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ó s Gergely, K I I t nyá n szk y Jenő, Nag y
László.

7. A számvizsgáló bizottság tagjaiul kiküldetnek : L éde r er
Abrahám elnöklete alatt: Ko z o c s a Tivadar, Mol n á r László, Sch e-
re r Sándor, Re ich hel d Károly, Mik lő s Gergely.

8. Nag y Lászlo utal azokra az ideális és gyakorlati czélokra, a
melyeknek megvalósítására az <Eötvös-alap egyesület» vállalkozott,
különösen arra, hogy az egyesület jelenleg Tanítók Házának alapításan
fáradozik. Ezen ház homlokára' egy nemes ideális eszme; a népoktatási
egyesületek egyesítése s egy fontos gyakorlati czél van irva: a tanítók
egyetemre járó ifjainak ellátása. A tanítóképző tanárok, azt hiszi,
mind a két eszméért lelkesednek s készek ezért már a saját érdekökben
is a Tanítók Házának létesüléséért minden lehetőt elkövetni. Indit-
ványozza: a tan í t ó kép z ő tan áro k egyes üle t ein d í ts o n
gy ű j t é stM agyar o r s z á g tan í t ó kép z ő t a n ára i k ör ébe n
sa begyülendő összeg a Tanítók Házában egy «Ta-
n í t ó k é pz ő k s z o báj a» a 1 a p í tás ára for d í t t ass é k.

Az előértekezlet az indítvány közlelkesedéssel fogadja el.
. 9. Titkár a következő belépésekről tesz jelentést: Re i e h hel d

Károly áldozár. a kalocsai róm. kath. tanítóképző intézet tanára, K a-
r ol in y Mihály, az' ig lói, és St r a I I e h Gyula a félegyházi állami
tanítóképző intézetek tanárai. A választmányajelentkezetteket rendes
tagjai sorába igtatja.

Egyéb tárgy nem lévén. elnök a gyűlést befejezettnek nyilvánítja,

Budapest. 1894. márczius 18.

Jegyzette :
P é te r fy Sá n d o r ,

elnök.

Szta n kó Bé la .



ASRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z g y ű lé s j e g y z ő k ö n y v e .

Felvétetett a tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesüLtének 1894. évi marceius hava
19. és zo-ik napjain Budapesten, a M. Tud. Akadémia' heti üléstermében tartott lll. köz-

gyű'ésén.

Jelen voltak: Dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVe r é d y Károly, fő- és székvárosi kir, tanfelügyelő ;
M á r to n ffy Márton. (Budapest); P é te r fy Sándor. (Budapest); H e tye y Gábor,
(Déva); Na g y László, (Budapest); Kom d r om y Lajos, (Budapest); M óc sy

Antal, (Kalocsa) ; F e lm é r i Albert, (Csáktornya) ; Ra d ó Vilmos, (Budapest);
Bá th o r y József, (Maramaros-sziget); M oh a r József, (Zuióváralja}; K r a u se

Sándor, (Temesvár) ; Ku tn yá n szky Jenő, (Znióváralja); Led e r e r Abrahám,
(Budapest); Dr. Ba r ts c h Samu. (Baja); Dr. Wa lte r Gyula, (Esztergom);
Som o g yz' Géza~ (Zni6); Dr. Ková c s János, (Budapest); C sep r e g h y Endre,
(Győr); Sen n ye i József, (Déva); La kits - Vendel, (Budapest); Lits c h a u e r

Teréz, (Győr); P a ta ky Irma, (Győr); Lá zá r n é Kasztner Janka, (Kolozs-
vár); Zir e e « Janka, (Budapest); Se a r u a s sy Margit, (Budapest); Ra d n a y

Bella, (Budapest); P o le r e c se y Jolán, (Budapest}; P ir c h l Idúna, (Kolozs-
vár); Lá n yi Ernő, (Budapest}; Sza b ó Margit, (Győr); M á r y Klernentin,
M o ln á r Leontin, (Budapest); Ku r c z Sámuel, (Budapest); E isn e r János,
(Budapest); Tr om o itá s Gyula, (Budapest); Seb e s tyé n Gyula, (Budapest);
Kun Alajos, (Budapest}; Na g y F. Károly, (Budapest); H o r va y Ede,
(Budapest); Wa lte r Károly, (Budapest); Dr. Ba ló József, (Budapest);
Szö llő sy Lajos (Déva); Ro lum b á n Samu, (Déva); Lá szló Zsigmond,
(Déva); Dr. H e r r m a n n Antal, (Budapest); Ková c s Sándor, (Félegyháza) ;
Sch e r e r Sándor, (Baja); Ka r o h in y Mihály, (Igló) ; J O Ó István, (Debreczen);
Wa gn e r János, (Csáktornya) ; Ba lá zs Endre, (Igló) ; Th u r á n szky Irén,
(Budapest); Lie b e r Etelka, (Brassó); M o ln á r László, (Budapest); Szta n kó

Béla, (Budapest); Sch ő n József (a Népnevelők Budapesti Egyesületének
képv.) ; Sző ke István (a Budapesti Tanítótestület képv.}; H a jó s Mihály
(a Budapesti (budai) Tanítóegyesület képv.) ; C s iszá r Sándor, (Budapest);
Se en te József, (Budapest); Ko r á n yz' Sarolta, (Budapest); Szá va János,
{Nagy-Várad]: G ye r tyá n jJ y István, (Budapest); M z'kló s Gergely, (Budapest);
Ru c s in szky Lajos, (Budapest); Ka r é is István, (Budapest) ; Rezch e ld Károly,
(Kalocsa); Kun Róbert reálisk. tanár, mint vendég, (Déva); Be r ta Ilona
(Budapest), Sza r va s Gáborné, (Budapest); Ryb a r István, (Budapest). dr.
Bá n ó c zy József, (Budapest); dr. M á ln a i Mihály, (Budapest); dr. K is s

Áron, (Budapest). -
Mint vendégek jelen vannak a VI. ker. tanítönö- és az 1. ker.

tanítóképző-intézet növendékei.

ElsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ nap.

J. Tá r g y.

P é te r fy Sándor elnök a Íegmélyebb tisztelet és hódolat szavaival
emlékszik meg József főherczeg ő fenségéről, kinek névünnepével az
egyesület közgyűlése összeesik, az ég áldását kéri a legmagyarabb fő-
herezegre és fenséges családjára. Nemkülönben isten áldását kéri a köz-
gyülés munkálkodására s a köz gyűlést megnyitottnak jelenti ki.

Magyar TanítóMpzö. 18
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I l . Tá r g ) ' . 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Wa lte r Gyula primási titkár, az esztergomi érseki tanítóképz'
intézet volt igazgatója, -ernlékbeszédet tart Máj e r István fölszentel
püspök s kiváló pedagógus s egyesületünk elhunyt tiszteletbeli tagja
fölött.

A közgyűlés kegyelettel hallgatja meg az elhunyt tagtárs kivál6
érdemeinek emlékezetét s elnök a közgyűlés nevében dr. Walter Gyula
felolvasó nak szives fáradozásáért köszönetet mond.

l l l . Tá r g y.

Elnök a közgyűlés jkönyvének vezetésére Szta n kó Béla, H o r va !

Ede és Ba la s s Endre egyesületi tagokat kéri fel.

IV. Tá r g ) ' .

Elnök felkéri Nag y Lászlót, mint az egyesület főtitkárát, hogy
az egyesület választmányának működéséről szólé titkári jelentését tegye
meg. Az elnöki széket az időre, mig titkár a választmány működéséről be-
számol, Móc s y Antal alelnöknek adja áto Nagy László felolvassa a tit-
kári jelentést. '(Lásd lapunk jelen számának lapját).

A közgyűlés a felolvasott titkári jelentést örvendetes tudomásul
veszi; a titkári jelerités után felhangzott lelkes éljenzés által elismerését
fejezte ki az odaadó és fáradhátatlan buzg almú titkár működése iránt; a
közgyűlés meggyőződést szerzett a titkári jelentésből arra nézve, hogy
a választmány feladatának elismerésre méltó működéssel felelt meg.
Elnök a' közgyűlés nevében köszönetet mond a választmány vidéki, de
különösen a központi tagjainak, kik buzgó munkálkodásukkal ily szép
siker elérésére segítettek.

V. Tá r g y.

Elnök megemlékezik közoktatás-ügyünk fejének, gr. Cs á k y A l-
b i n vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr őnagyraéltóságának,
egyesületünk iránt mindenkor tanúsított jóindulatáról. Indítványozza,
hogya közgyűlés küldjön ki egy ~izottságot, mely őnagyméltóságának
egyesületünk részére nyújtott erkölcsi és anyagi támogatását megkö-
szönje s egyesületünket őnagyméltóságanak továbbra is magas kegyeibe
ajánlja.

A közgyűlés elhatározza, hogy miniszter úr ő nagyméltóságához
tisztelgő küldöttség menjen s elnök felszólítja a közgyűlésen megjelenteket,
hogy ezen tisztelgő küldöttségben mentől számosabban vegyenek részt.

VI. Tá r g y.

Kom áro my Lajos pénztárnek jelentésével kapcsolatosan felol-
vastatik az előértekezleten kiküldött s a Hetyey Gábor elnöklete aiatt
működött pénztárvizsgáló bizottság jelentése.

A közgyűlés a pénztárosi jelentést tudomásul veszi, a pénztárvízs-



gáló bizottság jelentése alapján pedig Komáromy Lajos pénztárnoknak
a felmentést megadja s neki buzgó működéséért, valamint a pénztárvizs-
gáló bizottságnak köszönetét és elismerését fejezi ki.

ro percznyi szünet.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VII . Tá r g y.

Szünet után Móc s y Antal foglalja el az elnöki széket s : iSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n ító -

é s ta n ító n ő k é p z ő - in t é z e t b e n n - é s k ü n n la k á s o k s z e r v e z e t é r e

é s v e z e t é s é r e vonatkozó tárgyalások megkezdésére szőlítja fei a köz-
gyűlést. -

M oh a r : J ó zse f a választmány javaslatát az alábbi beszéd kiséreté-
ben terjeszti a közgyűlés elé:

Mélyen tisztelt közgyűlés 1 Nagyérdemű elnökségünk a tanító-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I överide kek nevelésére vonatkozó választmányi javaslatok előterjeszté-
sével csekélységemet . bizta meg. A tanítónövendékeknevelésének ügye
reánk, tanítóképző tanárokra nézve, tagadhatatlanul az elsőrendű
fontossággal bíró pedagógiai tételek közé tartozik; a midőn a választ-
manyi javaslatok előterjesztését, a kérdésnek a vitába való bevezetését
ennek daczára magamra vállaltam : tettem ezt nem azért, mert talán
a kérdés felvetése és megérlelése körül a legcsekélyebb érdem ek re is
bivatkozhatnám, hanem azért, mert azt vtevékeny választrnányunk által
annyira tisztázottnak és oly jól feldolgozottnak tartom, hogy az elő-
adónak - meggyőződésem szerint '- a javaslatok formaszerű ajánlásán,
kivűl alig. marad más feladata. Ezt a formaszerű ajánlást annyival in-
kabb magamra mertern vállalni, mert szerény álláspontom, amely
előzetes felszólalasomból tünik ld, nemcsak az elvi jelentőségű kérdésekben,
hanem a részletkérdésekben is csaknem teljesen megegyezik a választmány
álláspontjával és javaslataival. Hogy az alább következő indokolásban
mégsem leszek képes a javaslatokat úgy odaállítani a mélyen tisztelt
közgyűlés itélőszéke elé, a hogyan azt egyrészt azok megérdemelnék,
a hogyan azt másrészt tenni szeretném: annak okául és mentségemül
csekély erőim' mellett legyen szabad azt is felemJítenem, hogy ezen
megtisztelő megbízatást csak a napokban kaptam kezeimhez. Ezekre
való tekintettel, az esetleges fogyatkozásokkal szemben, a mélyen tisz-
telt közgyűlés kegyes elnézését kérem.

A válaszmány javaslatai oly kifogástalan logikai sorrendben' tar-
talmazzák az egyes határozati pontokat, hogy csak hibát követnék el,
ha azok sorrendjétől eltérőleg igye,kezném a kérdés megvilágítását meg-
kisérleni. Egy- kérdésre azonban röviden mégis kitérek azért, mert
véleményem szerint a felemlítendő kérdés a tárgyalás alatt levővel
sze r ves kap c s o 1 a t ban van. A tanítóképzők, közelebbről az á l-
l ami tan í t ó kép z őke 1 hel yez é s é t értem. A mikor a tanító-
növendékek tanórákon kívüli nevelésének módozatait akarjuk megálla-
pítani, feltétlenül ismernünk kell a rendelkezésre álló nevelési eszközöket
is; csak köztudomású tényt konstatálok, a midőn azt állítom, hogy a
nevelési eszközöknek igen jelentékeny része egyenesen az intézet
elhelyezésétő! függ. Itt tal álom fel a szerves összefüggést; azt az össze-
függést, a mely nemcsak kivánatossá, hanem egyenesen szükségess é

I8*
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teszi a képzők elhelyezése ügyének a tárgyalandóknál előbb történendö
megoldását. A tétel megoldása előtt akadályokat nem látok, tisztázva
van az fent és alant egyaránt és annyira, .hogy egy következő köz-
gyűlés programmjába való felvételét nemcsak elkésettnek, hanem feles-
legesnek is tartom. Ezen és időkimélés szempontjából itt tel nem sorolható-
okok késztetnek engem arra, hogya tételnek ezen közgvűlésen való
független, vagy e tétel keretén belül való megoldasát a mélyen tisztelt
közgyűlésnek ajánljam következő határozati javaslatommal együtt: k é-
r e s s é k fel a magas tanügyi k o r rn á n y, hogy az állami
tanító-és tanítónőképzőket a művelődés m e n n é l több
tényezőjével r e n d e l k e z ő, a sz ü k s é g e s előkészítő isko-
l á kk al bír ó, a haz a fia s mag y ar köz é pos z tál Y á 1tal
n a gy o bb sz á m ban 1ak ott: szó val anyag i 1 a go é-s sze Ile-
mZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l e g v e z é r s z e r e p r e hivatott városokban helyezze el.

Ezen rövid kitérés után lássuk a javaslatokat I
A lapunkban nemrég lefolyt eszrnecseréből h áro m nevelési

rendszer domborodott ki; az egyiK a merev és általánosan kötelező
internátusi rendszer, a másik rnerev externatusi rendszer, a harmadik

.a z á 1 tal á nos, den e m köt ele z ő int ern a tus i ren d sze r ,

V álasztmányunknak legfontosabb feladata volt a nevelési rendszer te-
kintetében való állásfoglalás; a megelégedés, sőt a büszkeség érzete
tölthet el valamennyiönket, a midőn a választmánynak ezen alapkér-
désben történt tapintos állásfoglalására gondolunk. Az internatusi és
externatusi rendszer nem először vivott egymással kemény tusát a
pedagógia változó fegyvereivel; majd ez, majd az volt a győztes, a le-
győzött rendszer azonban ujra meg ujra feltámadott, Nálunk a legkemé-
nyebb tusa e rendszerek között bizonyára az itt lefolyó lesz s a midőn az
internatus fog győztesen abból kikerülni, nem szabad felednünk, hogy arra
az internatusi rendszerre helyezkedünk, a melynek nálunk és más kultur-
népeknél sok ellensége van hivatott és nem hivatott pedagógusok
kozött. A valasztmány álláspontját épen azért tartom oly tapintatosnak
és szerencsésnek, mert a legyőzött externatusi rendszert nem végezte ki,

. hanem élni hagyta; éreznie kellett, hogy ez a rendszer idővel fokozott
erővel fog feltámadni és követelni fogja helyét, méltó helyét a peda-
gógiai fegyverek és eszközök tárában. A magam részéről rajongani az.
internatusi rendszerér nem tudok, a rnidőn ezt a rendszert mégis elfo-
gadtam, tettem azt sokkal inkább a kifogástalan externatusok szervezése
és vezetése elé gördülő elháríthatatlan akadályokra való tekintetből,

. mint az internatusi rendszer elvi helyessége iránti meggyőződésből. Ezen
alapon ajánlom a választmány erre vonatkozó határoxatait a m. t , köz-
gyűlésnek elfogadásra.

Az internatusi rendszer ellen felmerülő panaszok kútforrását fő -

kép azok hibás szervezetében és ellenőrizetlen, főkép rossz vezetésében
vélem feltalálni. A ki fáradtságot vett magának több internatus meg-
figyelésére, egyöntetűséget sem a szervezés, sem a vezetés körül nem
találhatott fel. Mégis, főkép a legjobban felszerelt állami képzök szerveze-
téből és vezetéséből egy közös rendszerre való vonás, a kas zár n y a i
r ide g ség, kiérzett. Mert; m. t. közgyűlés, tévedést látok abban, ha
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a kaszárnya-rendszerre .tisztán a szervezetből akarunk következtetni, véle-
ményem szerint arra sokkal inkább a vezetésból következtethetünk 1
Ha képzőinkből oly tanítók kerültek ki, a kik főkép a művelt magyar
társadalmi élet követelményeinek szempontjaból a mértéket meg nem
ütötték, akkor egyrészt magam is az itt említettt rendszert okolom.
Egészséges! nevelési rendszer választhatása végett a legnagyobb tanító-
hoz, az élethez kell fordulnunk; ez arra tanít meg, hogy a leg-
termézzetesebb, tehát egyúttal a legjobb is a család nevelése: int e r-
natZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I sai nk att eh á t a c sal á di nevel é s c z élj ain ak me g-
felelőleg kell s z e r v e z n íi n k é s v e z e t n ü n k. Hogy ezen
családi rendszer internatusaink szervezetében a választmányi javas-
latokkal meg fog honosíttatni, annak indokolására, úgy hiszem, feles-
leges szót vesztegetnem, azért a bennlakás berendezésére vonatkozó
választmanyi határozatoknak elfogadását a m. t. közgyűlésnek az alább
felsorolandó módosításokkal egyszerűen ajánlom. '

Arra nézve, hogy egy családnak a népessége mekkora legyen, na-
gyon éltérők lehetnek a vélemények, miután magában az életben is igen
különböző népességű családokkal találkozunk. Azonban, a ki a tanító-
növendékek gyakorlati nevelésevel foglalkozott, az arról győződhetett
meg. hogy teljesen megbizható családfő fölös számmal nem található
a felsőbbosztályú növendékek között: különösen pedig, arról. hogy
mennél kisebb az együttlakók száma, annál könnyebben fejlődik ki
közöttük olynemű pajtási viszony, a mely míg egyrészt a komoly mun-
kának utjaban áll. 'addig másrészt a rendetlenkedésnek é, tiltott foglal-
kozásnak kedvez. Ezen okból a családok minimális létszámának 8-ban. a
maximalisnak I2-ben való megállapítását ajánlom a m. t. közgyülésnek.

A javaslatok 7. pontját, a mely a pavillonrendszert kívánja meg-
honosítani. a magam részéről el nem fogadhatom s így elfogadásra
nem is ajánlhatam. Ez a rendszer a felügyelet elé rendkívü li nehézsé-
geket és akadályokat gördítene. Nem lehet nekünk czélunk, hogy a
nevelés munkáját komplikáljuk, megnehezítsük, ellenkezőleg, hogy meg-
könnyítsük, azért e pont törlését és annak kimondását ajánlom: hogy
a z iskolai helyiségek lehetnek az internatusiakkal
egy fed é l a 1 att i s, d e a z u t ó b b i a k o k vet 1e n egy fed é 1
alatt legyenek.

Internatusainknak nagy hibájuk az is, hogya növendékek szabad
idejének felhasználásáról, azok szórakoztatásáről nem gondoskodik, pedig
ha erről ném gondoskodunk, akkor növendékeink maguk keresnek szóra-
kozást, tudva van, hogy ezek rendszerint nem a legnemesebb szórako-
zások szoktak lenni. A választmanyi javaslatok 9. pontjában foglaltak
tagadhatatlanul nagy haladást jelentenek a tényleges állapotokhoz
képest, a magam részéről azonban az ott kimondottakat még azzal kívá-
nom megtoldatni, hogy: min den int ern a tus ban 1 egye n tág a s
é s kén y elm es o 1vas ó é s t á rsa 1g ó hel y i ség.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Az internátusok építésének és beren-
dezésének részleteiré is kiterjeszkedö határozatokat mi nem hozhatunk,
.az általunk fel állítandó elvek kiviteli módozatainak megállapítása már
az iskolafentartők, ezek között is első sorban magas tanügyi kor-
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m ányunk gondjai közé tartozik. A választmányi javaslatokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . pontjá-
ban kifejezett azon óhajt, hogy az áll. tanító- és tanitónőképzők egy-
öntetű és czélszerű építése, berendezhetése és felszerelhetése czéljából
a magas kormány pedagógiai és műszaki szakértőkből összeállított
bizottsággal mintaterveket készíttessen. nemhogy utolérhetetlen kíván-
ságnak nem tartom, sőt olyannak amely kérésünk nélkül is be fogna
következni. Meg fogja avt tenni tanügyi kormányunk nemcsak a tanító-
képzés egységes tovafejlesztése szempontjából, hanem a többi iskola-
fentartóknak adandó példa kedvéért is. A választmányi javaslatok ezen
pontját külön is van szerenesém a m. t. közgyűlésnek elfogadásra
ajánlani.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Ha a nevelés rendszerének megállapí-
tása legfontosabb feladata volt választmányunknak, akkor a felügyelet
kérdésének megoldása bizonyára a legkényesebb; a legkényesebb azért,
mert ezen kérdés mái- személyeket és hatáskört is érint. A mily
tapintattal oldotta meg az előbbit, ép oly mély belátással, a viszo-
nyok tökéletes felismerésével oldotta meg az utóbbit. A tényleges
helyzet állami tanító- és tanítónőképzőinknél altalában az, hogy a fel-
ügyeletet a se gé d tan á r gyak o r o lj a, azonban munkájáért az
iga z gat ő fel elő s. Sokat keresték a mai, általánosan tarthatatlan-
nak elismert helyzet legfőbb hibáját, azt lélektani alapon a segédtanár
fiatal korában és kezdő nevelősködésében, gyakorlati alapon alacso-
nyabb rang- és fizetési fokozatában vélték feltalálni ; a magam részéről
azonban ezen nevel ő i munka sz ol g a i jellegében találtam meg. Hogy
a felügyelő nevel ő lehessen, annak legelső feltétele az, hogy ő legyen
munkájáért felelős, vagyis ő állapitsa meg az általánosan kötelező peda-
gógiai elvek keretén belül az alkalmazandó elvek kiviteli módozatait, rö-
viden: ő 1egye nat a n f t ó n öve n d é kek á 1tal aik o tot t nag y
c sal á d nak val ó dia ty ja. Ez a kivánalom kizárja a kö .bülső foru-
mokat - legyen az a forum segédtanári, vagy más l Ezek a forumok
nemcsa.k saját hatáskörük et igyekszenek szélesbíreni. hanem függő hely-
zetüknél fogva a hibákat is eltakarják; az ilyen káplárkodó segédfel-
ügyelők mellett a leggondosabb felügyelők is az apa szerepéből a kapitányi
szerepbe esnek és kész a kas zár n y a-r end sze r. Ne higyjük azt se,
hogy a folytonos felügyelet nyűg a növendékekre; nyűggé akkor lenne.
ha szabadságukat korlátozná, ha minden szavukat és mozdulatukat
ellenőrizné, ha még a szórakozást is előírna, szóval: ha zár d a isz í n e-
zet e t öltene. A tapintatos állandó felügyeletnek a tanítőnővendékekre
már csak azon szempontból is jótékonyari kell hatnia, mert ezen kar-
ban a növendék a saját magá 1 alkalmazott nevelést öntudatosan szem-
léli s a nevelésnek ezen önönmagán észlelt példája nagyobb befolyás-
sal van nevelői műveltségének és érzékének kifejlesztésére, mint a legszebb
neveléstani szabályoknak. .

Hosszadalmassá kellene lennem,ha azon fontos pedagógiai okokat
mind ki akarnám fejteni, a melyek a választmány e kérdésre vonatkozó,
javaslatainak elfogadását ajánlják I Igenis, külön állást kell szer veznűnk
az internatusok vezetésére, mert ez az' állás egy egész ember munka-
kedvét és munkaerejét veszi igénybe. Az internatusi vezetőnek, igenis,



271

a tanári testület tagjának kell lennie. mert őt a .hivatésszereteten és
rátermettségen kívül mély nevelői belátásnak és finom pedagógiai tapin-
tatnak is kell jellemeznie A7. igazgatóknak ezen munkakör elvonása után
még mindig egy ember munkaerejét feltétlenül túlhaladó munkakör
marad, azért kí kell mondanunk, hogy az interna tus vezetője a benlakás
sze II e m i és an)' agi ügyeiben az igazgatónak tartozó fel elő s s é g-
~ e 1, ö n áll ó aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I intézkedik. A választmány javaslatainak szóban levő
pontjait csak egygyel, nevezetesen azzal kívánorn megtoldani, hogy az
int ern at u s ve 7. e t ő az int é 7. e t ben. ott isa z int ern a t II S i

helyiségekben tartozik lakni.
A midőn a választmánynak a benlakás vezetésére vonatkozó

javaslatait az általam felvetett potjavaslattal elfogadásra ajánlom. nem
tudom kellőképen hangsulyozni, hogy az internatus c sal á dia s jellege
nem a berendezéstől függ első sorban, hanem a vezetés és feliigyelet
kérdésének helyes megoldásától!

Mélyen tisztelt közgyűlés! Az internatusok helyes szervezésével
és vezetésével a családias nevelést megközelíthetjük ugyan, de azt teljesen
pótolni, véleményem szerint, csakis az externatus lehet hivatott. Ha a
családias nevelés lehetne a tanítóképzésnek főczélja, habozás nélkül ezt
a rendszert ajánlanárn, de a tanító képzésnek egyéb az internatusokban
inkább megvalósítható fontos czélja daczára sem tudom ezen rendszer
teljes elvetését a m. t. közgyűlésnek ajánlani. Hogy ellene az utóbbi
időben oly sok panasz merült fel, annak okát itt is a hibá'! szervezés-
ben és a rossz vezetésben találom. V álasztmánvunk erre vonatkozó
javaslatait nyugodtan ajánIhatom a mélyen t. közgyűlésnek elfogadásra.
Mert hiszen tagadhatatlan, hogya jó externatusok legels"> feltételei a
művelt és megbízható családok; a nevelés egyöntetűsége pedig azt
kivánja meg, hogy az internatusvezető legyen egyuttal az externatusok-
nak is vezetője, a künlakó nővendékek nevelésének. is irányítója.

A választmány szóban forgó javaslataioak elfogadásával, m. tisztelt
közgyűlés, tagadhatatlanul nagy lépést teszünk előre az externatusok
javítása terén, mégis melyikünk ne érezné, hogy ezen rendszer mind a
tanári testületek: mind egyesek által nem méltattatott a kellő figyelemre.
Nem akarom ezuttal ennek okát kutatni, a tényt azonban szükségesnek
tartottam e helyről konstatálni. A választmánynak erre vonatkozó javas-
latait egyébként a m. t. közgyűlésnek elfogadásra ajánlom.

Mi az internatusok és externatusok közvetlen vezetésere vonatkozó
határozatokat már csak azért sem hozhatunk, mert elen felállított elvek
közvetlen alkalmazása a helyi körülményekhez képest változhatik és
változik. A közvetlen vezetésre vonatkozó szabályzat kidolgozására a
tanári testületek illetékesek. a miuíszteri jóváhagyás, illetőleg ellen őrzés
pedig az elvek lehetőleg egyöntetűen történendő alkalmazása czéljából
szükséges. De vannak részletek, a melyeknek egyöntetű alkalmazása
nemcsak kivána tos, de szükséges is (pl. összes alvási, tanulási, szabad
idő stb.) hiszem, hogy magas tanügyi kormányunk ezeknek egyöntetű
alkalmazására fog módot találni.

Mélyen tisztelt közgyűlés 1 Ezeket kivántam a választmány javas-
latainak előterjesztése kapcsán elmondani.
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A tanítónövedékek nevelési redszarének liberalis alapokon kell
felépülnie, hogy ne pedagógiai gépeket, sablonszerü embereket, hanem
gondolkodáspan független, magyaros műveltségű tanítókat nevelhessünk
a jövőben. En a javaslatokban lerakott alapokat olyanoknak látom, a
melyeken felépítendő nevelési rendszerrel ezt a czélt leginkább fogjuk
megközelíthetni, azért azoknak elfogadását - az általarn előterjesztett
módosításokkal együtt ismételten ajánlom.

Ezekkel kapcsolatosan van szerenesém. m. t. közgyűlés, a tegnap
tartott választmányi gyűlés e kérdésben hozott határozati javaslatát elő-
terjeszteni. A választmányi javaslat így hangzik: «A tan í t ó kép z ő-
int é zet ita n áro kor s z ágo s egyes üle t éne k köz g Y ű 1é se,
á tha t v a a tan í t ó kép z ő-i n t é zet eke 1hel yez é s e fonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o s s á-

gának érz et é t ő 1 é s ro e gg y ő z ő dv e arr ó 1, hog y tan í t ó-
kép z ő-i n t é zet ein k mai el hel yez é sen e m min den ben é s
nem min den ű t t fel elm e gak öve tel m ény e k nek: u-t a-
sit j a a v á 1 asz t mán y t, hog y e kér d é s t v egyes ü r g őse n
tárgyalás alá sihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc i legközelebbi - esetleg rendkivüli
idő ben egy beh i van d ó - köz g Y ű 1é s e II tör t éne 11 d ő meg'
vit a tás hoz kés z í t s e e l ö.» A mennyiben a m. t. közgyűlés úgy
találná, hogya tanítóképzők elhelyezésének kérdése kellőképen elő-
készítve nincs, hogya közvélemény arra vonatkozólag még nem alakul
ki, vagyis e kérdést a tanítónövendékek nevelése kérdésével kapcsolat-
ban megoldani nem akarná és így határozati javalatomat el nem
fogadná : a választmány idézett javaslatának elfogadását ajánlom. .
. A tanító- és tanítónőképzők elhelyezését, illetőleg, hosszabb és
élénk vita fejlődött ki, hogy vajjon ezen kérdés most tárgyaltassék·e
kapcsolatban az internatus és externatus kérdésével.

Dr. Her r ma n n Antal a két kérdés együttes tárgyalását óhajtja,
László Zsigmond, Péterfy Sándor, Radó Vilmos, Léderer
Ábrahám, Dr. K o v ács János, Seb est y é n Gyula, Joó István el-
ismerik a két kérdés közt fennálló szoros kapcsolatot, de mivel a kép-
z ők elhelyezésének ügye kiváló fontosság ánál fogva hosszasabb és beható
tanulmányozást s előkészítést kiván, a választmány javaslatát ájánlják
elfogadásra. Ilyen értelemben határozott a közgyűlés is.

Erre megkezdődött a választmány javaslatának tárgyalása.
Első hozzászóló:
F e /m é r i A/b e r t . N ézete szerint az internatusok kérdése nagyon

is szeros kapcsolatban áll a tanítóképző-intézetek elhelyezése, sőt a
növendékek segélyezésének kérdésével is. Azonban ezekről most nem
szólva, az internatusi intézmény meghonosítását a nőképzókben föltér-
lenül, a férfi-képzöknél pedig csak bizonyos esetekben találja czélszerű-
nek. A tanítóképző-intézetek főfeladata lévén a leendő tanítók termé-
szet- és hivatásszerű nevelése is, erre nem az internatust, hanem a
társadalmat. magát a gyakorlati életet tartja a legalkalmasabbnak. A
gyakorlati élet nevelő hatása helyettesítheti az internatust, de utóbbi
ez előbbit nem. A társadalmi erények az internatus rideg légkörében
nem fejlődhetnek ki. Hatvan-nyolczvan növendék egyéniségét kiismerni,
vezetni, irányítani egyetlen ember nem képes; a családiasan vezetett
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internatus pedig épen absurdurn, még elképzelni sem lehet. Sokan hivat-
koznak a protestáns iskolák benlakó rendszerére; de elfeledik. hogy a
kebli törvények és szabályok csak a kisebb növendékeket fékezik, a
nagyobbak pedig igen sok szabadságot élveznek. Az internatus még'
megfelel a 15. éves korig, de azontúl már nyűgg,é lesz, mely az. ifjú
teste, lelke, erkölcse szabad kifejlődését akadályozza, vagy az egyol-
dalúság utjára tereli. Igaz, hogy Diesterweg lapdázott, verseiyt futott
növendékeivel. de vajjon képesek-é, rendelkeznek-e elég idővel a növen-
dékek oly sokoldalú nevelésére a mi internatusunk mai vezetői, az
igazgatók? Szóló azt hiszi, nem, mert az igazgató is első sorban tan á r,
ki órákat tart, szaktudományával foglalkozik; ve zet i az int é zet
szeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I e m i ügyei t ; beszerez, elad és szám adásokat vezet ; további
c sal á dos em ber. Ha csak ezeknek akar tisztességgel megfelelni,
nem igénybe van-eihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvéve minden ideje úgy, hogy pihenésre is gondol-
jon? Ezek mellett kivánható-e, hogy még internatusvezető. tanácsadó,
fegyelmező s a növendékek gondviselőjé, atyja legyen ? Véleménye sze-
rint nem, mert az igazgató is csak egy ember. Ha pedig még az inter-
natus gondj ait is rábízzuk, elvégzi ugyan ö sszes kötelességeit, de jól és
eredményesen egyiket sem, mert az fizikai lehetetlenség. Az internatus
maga megkiván egy vagy két külön egyént s ezért oly kisebb városok-
ban, hol kényszerűségből internatust kell fölállítani, a választmány véle-
ményéhez csatlakozva elfogadja, hogy ott az internatuvt fe'e.ősség mel-
lett egy tan árv eze s s e. Ha pedig a felsőbb hatóság állandóan
azt kivánja, hogy 3700 frtból 80-90 s általában minél több növendék
vétessék föl és láttassék el, azon esetben a tanszerek, könyvek, stb.
gyarapítá"ára rendelt alapokat is, mind a növendékek fogják megenni
mert a 3,700 frt államseg élyből 37 növendéket lehet csak eltartani s a
többi költséget is valahonnan csak venni kell.
. A leendő tanítónak, hogy majd az életben megál!hassa helyét, a
társadalomban, az életben kell nevelődnie. Társadalmi ügyesség, maga-
tartás, ember- és világ ismeret csak a nyilvartos elet ezerféle jelenségei
közt szerezhetők meg és sajátíthatók el. Ez pedig csak a jól szervezett és
helyes alapokon nyugvó externatus mellett lehetséges. Szóló nem a
csekély műveltségü, szegény iparosok és gazdaemberek alacsony, ned-
ves, egészségtelen szobáit képzeli az externatus helyeül, hanem a m ű -

velt középosztály jóindulatu, érdeklődő gondoskodását, mely 3-4
növendéket egészséges, tisztán tartott, elég nagy szebaban helyez el,
s mint saját gyermekeire, úgy vigyáz a tanítói növendékek szellemi és
erkölcsi fejlődésére, tisztaságára. A mívelt családok gondoskodása képes
csak a szülői házat pótolni. Igy van ez a más. közép polg ár i iskolákba
járó növendékeknél is, és kiknek lakóhelyeit a szülők legtöbbször
szerencsésen tudják megválasztani. Miért ne nevelődhetnének így a
tanítói növendékek? Természetes dolog, hogy az ily externatus mellett
az egyes növendékek segélyét 20-25 frtra kellene fölemelni. Az inter-
natust nálunk amugy is csak az állami seg-ély csékélysége s a növen-
dékek nagy szegénysége teremtette meg. Kis városokban ritka helyen
lehet, természetes dolog, annyi mívelt családot találni. hol 80-90 nö-
vendék kisebb csoportokban nyugodtan elhelyezhető lenne, de 10- 15
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- 20 ezer lakosú városban már igen Minthogy mindenütt nem okvetet-
lenül szükséges az· intel natus, azon határozati javaslatot terjeszti elő,
hogy:SRQPONMLKJIHGFEDCBAc I nt ern at u s c sa k a kis ebb vár o sok ban á II í tan d ó
fel, a nag y o b b vár o sok ban p edi gaz e x ter nat u s s z e-
r int kell ri e vel n i a tan í t ó n öve n d é kek eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt .» ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H e tye y G á b o r határozattan az internatus mellett foglal' állást.
Szerinte még a művelt családok (pedig leöltség hiányában nem lehet a
növendékeket csupa művelt családoknál elhelyezni) sem végezhetik a
családi nevelést, de még- az intézet részéről való ellenőrzés is rendkivűl
nehéz. Tapasztalása szerint az externatus nem szabadságra, hanem
szabadosságra szoktatja a növendékeket. Az internatusban ne legyenek
a növendékek szabadságukban tulságosan korlátozva s akkor az inter-
natusból háramló haszon temesen felülmúlja az esetleg nyilvánuló ká-
ros hatást.

Ra d ó Viim c s a ném et intézetek mellett, a melyeket szolgalelkű-
ségre való szoktatás sal szoktak vádolni, az angol egyetemeken fennálló
internatusokra hívja fel a figyelmet. Híve a kötelező internatusnak,
mint a mely legbiztosabb intézmény a munkára való nevelésnek.

K r a u sz Sá n d o r az internatusok intézményének híve és pedig nem-
csak azon okokból, melyek eddig felhozattak, hanem azért is, mert az
internatus sokkal több biztosítékot nyujt a növendékeknek nemzeti,
hazafias szellemben való nevelésére. A végeken levő tanítóképzök kunn-
lakó növendékei itt-ott a magyarellenes érzületű társadalom hatása alatt
állanak, mely körülmény a tanárnak a nemzeti szellem fejlesztése érdeké-
ben tett fáradozását nagyon ellensulyozza, sok esetben bizonyára siker-
telenné teszi. Kivánatosnak tartja tehát kiv á 1tha z á n k v é g vi d é-
k ein az internatus intézményének életbeléptetését.

A választmány javaslatának 2. pontja szerint: - M i n den tanító-
képző internatussal kötendő össze ... » Véleménye szerint: arra nincsen
ok, hogy min den tan í t ó kép z ő intetnatusos legyen. Vannak
oly városai nk (Debreczen, Szeged, Kecskemét, a dunamellékí városok
stb.), a hol a künnlakással járó nevelés ugyanannyi, vagy még több
biztosítékát találjuk, mint a mennyit a nagyon sok tényezőtől feltéte-
lezett jó internatusos nevelés nyújt. Ha külföldi városokban állhatnak
fenn jó tanítóképzők, melyek növendékei künnJakók (pl. Bécs, Berlin,
Drezda, Eisenach, Brema, stb.); nem látja be, mért nem maradhatna
nálunk egy-két arravaló városban a künnlakás intézményével össze-
kötött intézet. Ha minden tanítóképzőt internatussal kötünk össze, ez a
nevelésben okvetetlenül bizonyos egyoldalúságot fog eredményezni.
Ezeknél fogva a választmány javaslatának 2. pontjára nézve a követ-
kező módosítást nyújtja be.

« A hol a hel y i vis z o n y o k meg k í v á n j á k, ott a t a-
n í t ó kép z ő kin ter nat u s sal köt end ő kös s z e.»

Som o g yi G é za hivatkozik a Felméri által felhozott s az internatus
részéről állítólag fenyegető veszedelmekre s rámutat arra, hogy exter-
natusban a növendékek legtöbbször teljesen magukra vannak hagyatva.
Ha azonban jól el helyezhetjük őket, ne vegyük be az internatusba.

M óc sy An ta l. Az internatus ellen felhozott érvek nem győ zték
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meg az externatus javára: Nem akar az internatus előnyei vel a fegyelem,
a rend, a tanulás megkönnyítése tekintetében -foglalkozni; hisz eme elő-
nyök kétségbevonhatatlanok. Hanem foglalkozik röviden ama i~az állí-
tással, hogy legjobb a jó családi nevelés. De hol találják fel növen-
dékeink azt a jó családi nevelést? A legtöbben vidékiek lévén, -
idegen családoknál helyezendők el és pedig a javaslat szerint művel t
családoknál, melyek biztosítékot nyújtanak a helyes irány ú neve-
lésre nézve. Am épen a művelt családok, melyek rendszerint jobb-
anyagi viszonyok között vannak, nem vállalkoznak szegény ifjak
és szerény kilátásu növendékek tartására; illetve csak úgy, ha értök
30--40 frtot, a fővárosban 50-60 frtot fizetnek havonta. Ennyit nem
lehet fizetni; de sőt ha lehetne is, ellenezné szóló az ilyen ellátást,
mert az nem egyeztethető össze a 300-400 frt évi fizetésre utalt tanító
állásával ; az ilyen ellátásban részesült ifjak, kikerülve az életbe, rop'
pantul csalódnának és sorsuk kal elégedetlenek lennének Mondják és
pedig nem ok nélkül, hogy még a szakemberek mindegyike sem alkal-
mas az internatus vezetésére, illetve az ifjak nevelésére; mert ehhez a
jóakaraton és szakképzettségen kívül bizonyos személyes tulajdonok is
szükségesek. Nos, hat az externatusban meg éppen ritka hollóként
fognak olyan gazdák talaItatni, mert, ha jóakarat meg is lenne bennök;
a személyes tulajdonokat, méginkább a kellő szakképzettséget csaknem
minden esetben sajnosan nélkülözni kellene. Mivel az internatusok
vezetésére alkalmas csekély számú e~yéneket a szakemberek közöl
mégis csak hasonlíthatatlanul könnyebb kiválogatni, azért szóló az
externatusok ellenében határozottan a z in ternat usok hÍ ve.

Általános hozz ászőlásra többen nem jelentkezvén, elnök kérdéséreihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a kiizg yzU é s a vá la sztm á n y ja va s la tá t e lfo g a d ja a r é szle te s tá r g ya lá s a la p já ztl .

Az 1. § -nál felszólal Led e r e r Ab r a h á m Szerinte nem helyes a
künnlakó növendékeket szabad idejük felhasználásában korlátozni.

P é te r jy Sá n d o r nem korlátot, hanem inkább kedvezményt lát ab--
ban, ha a künlakők gazdasági, zongora- s egyéb gyakorlataikat az
intézetben végezhetik.

Ba lá zs E n d r e az első pont módosítását ajánlja Léderer Ábrahám
javaslata értelmében. Az exernatusok előnyeit éppen az egyéni szabad--
ság nyílvánulásában talaljuk, holott a választmány javaslata azt teljesen
megszünteti, a mikor a künlakó tanulők szabad idejét is korlátozza. Az
intézeti rend fentart ása érdekében elegendőnek tartja, ha a benlakó és
künlak6 növendékeknek napi órarendjök azonos; az itt nem érintett
szabad órák feíhasználását a künlakó növendékek számára az ellenőrzés
nehézsége miatt is érintetlenül hagyandónak tartja.

Sch e r e r Sá n d o r a növendékek tervszerű elfoglaltatásába szabad ide-
jük czélszerű felhasználását is beleérti. -

l1 1 zkló s G e r g e ly indítványára elhatározza a közgyűlés, hogy az
1. §. a 1.5. után kővetkezzék.

Elnök javaslatára azután a közgyűlé ; Kraus ~ tagtárs határozati
javaslatát mellőzi.

A 4. pontnál előadó indítványaira c a kas zár nZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a-r end sze r
hel y et t. kifejezés töröltetett.



A 7. pont, mint a mely már benfoglaltatik az 5. beo, elha-
·gyatott.

A 10. §.-baihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM óc sy An ta l felvétetui óhajtja a «családias. jelző elé
a'SRQPONMLKJIHGFEDCBAv a l l á sos jelzőt is. Tartózkodik az indokolástóI, mert nevelőkkel
van dolga s mert hiszi, hogy a választmány csak azért mellőzte a val-
l á sos jelzőt, mert azt a c sal á dia s jelzőben bennfoglaltnak tartja.
Mindazonáltal minden félveértes elkerülése és minden irányban való meg'
nyugtatás czéljából kéri indítványának elfogadását.

A kó 'zg yíilé s a z in d ítvá n yt e lfoK a d ja .

A 12. pont H e tye y G á b o r szerint örökös perpatvart fog szűlni,
mert a tanárt teszi gazdáva, a felelősséget pedig az igazgató kezében
hagyja. Az internatust vezesse az igazgató, - a kit a tanítás alul fel
kell rnenteni, - és segédkezzék mellette egy-két végzett tanítójelölt. Ha
e segédkezéssel a segédtanár bízatik meg, ne köteleztessék rendes tanári
teendők végzésére.

Sch e r e r Sá n d o r abban a véleményben van, hogyha a tanításban
szükséges és megis van az egyetértés a tanártestület tagjai között, épp
úgy lehetséges az a nevelésben is. Utal a seminariumokban fennálló
prefektusi, spiritualisi stb. intézményre. Indítványozza egyébiránt annak
kimondását, hogy az interna tus vezetéséből az igazgató nincs ki-
zárva.

Lá szlo Zs igm o n d indítványozza, hogy az igazgató vezesse az inter-
-natusr, a segédtanár segédkezése mellett.

Som o g yz' G é za a következőket mondja:
Az igazgató és a tápintézeti vezető között keletkező surlódások

rendszerint egyéni diszpozicziókra vihetők vissza. Ha az igazgatónak van
nak ilynemű hajlamai, akkor az a tápintézeti kezelői állás szervezése
nélkül is talál mindig elég alkalmat a viszálykodásra, vagy annak szí-
tására. Ez ellen tehát ezen állás nemlétesítése nem segít.' Ha pedig
a tapintézeti kezelő bírna ily megférhetetlen hajlarnokkal, akkor az
igazgatónak kezeiben még mindig van elég eszköz, melyek által az ily
megférhetlen embert más által helyetesíttet. Tehát a személyes sur-
lödásoktöl való félelemben nem lát elég okot arra, hogy egy ily állás
ne szerveztessék. De igen is annál több és fontosabb okokat lát arra,
hogy egy ily állás szervezése elkerülhetlenül szükséges. A mai körül-
mények mellett az igazgató a tápintézet kezelője, felügyelője, a benn-
lakásnak felelős ellenőre. Mint kezelőnek magának kell a különböző élelmi
szerek utánjárni, az állandó szállítók iránt intézkedni, a főzést, kiszolgálást
ellenőrizni. Némely intézetnél méhészet, mezei gazdaság is van be:
rendezve; minthogy azok kezelésére külön fedezet nincs, díj nélkül pedig
senki, sem hajlandó valamely tehert magára vállalni: ha tehát az igaz-
gató azt akarja, hogy ezek is prosperáljanak, a mint, hogy' azt nem
akarnia nem is lehet, - nincs más mód, mint magának méhészkedni, gaz-
dálkodni. Némely intéze ttel, a helyi viszonyok szerint, mig más intézetek
is vannak kapcsolatban. így pl. Znióváralján egy faipariskola ; ugyan-
csak itt az igazgató egy áll. leányiskola gondnokságának elnöke. Ezen
és ehhez hasonló viszonyok és körülmények az igazgató munkaerejét
annyira elforgácsolják, az apró kellemetlenségek életked vét annyira
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megrontják, hogy tulajdonképi hivatására - az intézet szellemi veze-
tésére sem ideje nem marad, sem lelküle te nem igen alkalmas.

Mind-ze n okoknál fogva, minthoyy szóló azt kivánja,. hogy az-
intézet szellemi vezetője az igazgató legyen. hogy attól se nrni alárendelt
foglalkozas által el ne VOll issék : a tapintézeti kezelői állas szervezését;
elkerülhetetlenül szükségne k véli. .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ba lá zs E n d r e az internatusok sok előnyei mellett a mi viszonyaink
között egyeduli hibájoknak azt tartja, hogy azok hiányos vezetés mel-
lett rendesen ket szélsőség he esnek. Az egyik az, melyet a választ-
manyi javaslat kasaárnya- rendszernek nevez, a másikat szóló zárdai
rendszernek nevezi Mindkettő hibás; az egyik nevelési rendszerből
hiányzik a szeretet ; a másik nevelési rendszer alakoskodásra vezethet ..
Ha tehát az internatus vezetője egy ember, bár az az igazgató legyen.
is, az könnyebben beleesik a hibába, mint az egész tana ri testület.
Azért vezesse az internarust az intézet egyik tanára önállóan, de a
tanári testület által megállapított nevelési elvek é" módozatok alapján.
Az iglzgatónak meghagyatik a felügyelet joga. Minden tanár önálló
hatáskörrel tanítja tantárgyait. az igazgató csak felügyeletet gyakorol ~
miért ne lehetne ez ít{y az internatus anyagi és nevelési ügyeiben. is?'
Ezért választmány javaslatát fogadja el.

Seb e s tyé ,! G yu la nézere szerint a választmány nem a mai interna-
tust értette. Ugy veli, hogya helyiségekkel együtt a hatásköröle is bi-
zonyos mértékben szétválasztandók. Egyrészt nem lát oly éles elentétet
a két hatáskör közötr, másrés st nem akarja, hogy az igazgató felelős-
ség nélküli rabszolgával végeztesse az internatus vezetésével járó fon-
tos teendőket.

A következö indítványt teszi: - Az internatus vezetésével a tanító-
és tanítőnőképzőintézeteknél a tanári testület egyik ren des t a ~ j a
bizandó meg, a benlakás ügyeinek intézésében annyi önállósággal ruhá-
zandó íel, a mennyi az intézet élén álló igazgató természetes hatásköre-
vel és felelősségével megegyeztethetö.

A közgyűtés ezut in a 12-15. pontok elhagyásával Seb e s tyé n Z'1Z-

d ítvá n yá t fo g a d ta e l.

A választmány javaslatának folytatólagos tárgyalása a közgyűlés.
második napjára halasztatván, elnök az űlést bezárja.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

M á so d ik n a p .

Péterfy Sándor a gyűlést megnyitván, tárgyalásra a kü n la ká so k-
ügyét tűzi ki.

Sch ere r Sándor, Móc sy Antal, Nag y Lászlő, Szt an k 6.
Béla kisebb felszólalása után a választ manyi javaslat 16. pontja válto-
zatlanul elfogadtatott s egyszersmind a javaslat 1. pontja ehhez c ratol-
tatni határoztatott. A 17. pont változatlanul elíog adtatott. A 18. és 19.
pont kisebb stiláris módosításokkal si. pontba összevontan elfogadta-
tott. A 20. pont annak betoldásaval. hogy a felekezeti tanítóképzők
részletes rendszabályai illetékes felsőbb hatóságaik által hagyassanak
jóvá, elfogadtatott s ezzel kapcsolatban megbízza a közgyűlés a választ-
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.kö r ü lm én yek m eg kivá n ta m ó d o s t ' !á so kn a k kevé sb é va n kd éve , ké szíts e e l ,

Mindezek alapján .a közgyűlés által elfogadtatott szöveg a kö-
vetkező :

A) Abe n lak á s ber end e z é s e.

1, M in d en tanító- (tanítónő-] képző nél internatus állítandó fel, a
hol szegényebb sorsú növendékek teljes ellátást nyerjenek.

2. A benlakás a ta n ító n ő i növendékekre kötelező s a künlakás csak
.kivételcsen engedhető meg.

3. A benlakó helyiségek a c sa lá d i r e n d sc e r s e e r in t rendezendők be.
4. E czélból a benlakó helyiségek az iskolai helyiségektől feltétlenül

.elkülönítendők.

5.A növendékek legföljebb 6-8 tagból álló c so p o r to kr a (c sa lá d o kr a )

-osztandók s rnindenik csoport számára legalább egy lakó- és egy háló-
szobából álló helyiség rendezendő be. .

6. Nem szükséges, hogyacsaládokba ugyanazon korú, osztály.
beli, nyelvű és nemzetiségű növendékek kerüljenek együvé.

7. A testi nevelés czéljából legyen minden intézet nél több fürdő-
szeba, téli tornaterem, külön kert és játszótér, télen korcsolyáző hely.

8. Az internátusi belső élet rendje é" szelleme a művelt magyar
társadalmi élet szokásainak, a nemzeti erkölcsöknek megfelelő vallásos
.és c sa lá d ia s je lle g ű Jegyen.

9. Készíttessen a közokr atási kormánvegy pedagógiai és műszaki
szakértőkből álló bizottsággal a tanító- (tanítónő-) képző intézetek és
azok internatusainak építésére, berendezésére és felszerelésére m in ta -

.te r ve ke t.

10. Az internatus vezetésével a tanító és tanítónóképző-intézetek;
nél a tanári testület egyik r e n d e s ta g ja bizandő meg, a ki a benlakás
ügyeinek intézésében annyi önállósággal ruházandó fel, a mennyi az in-
-tézet élén álló iga2:gató természetes hatáskörével és felelősségével meg-
egyeztethető.

B. A kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü n 1a k á s.

I I . Internátus minden tanítóképzőben állítandó ugyan, de mivel
abban nem kötelesek lakni a növendékek s tényleg ma még vannak
csupán künlakásra berendezett intézeteink, azért a künlakás s e a b á lyo -

e o n d o . A tanító- (tanítónő-) képzök úgy szervezendők, hogy azok helyi-
ségeiben az ö s sze s növendékek, tehát a künlakók is, az iskolai oktatási
.időn k ívül is tervszerüen el legyenek foglalhatók.

1 2 . A ki a benlakást vezeti,' ugyanaz vezesse a künlakást is.
13. A növendékek elhelyezéséről maga az intézet (az interna tus

vezetője) gondoskodik oly formán, hogya növendékek olyan m űve lt

.c s a lá d o kn á l helyezendők el, a melyek kellő biztosítékot nyujtanak azok
helyes irányújnévelésére.'

14. Mind az internátus, mind az externatus vezetéséről a tanári
testület r é s zle te s s za b á lyza to t dolgozzon ki, a melynek végrehajtásáról
a miniszteri, illetőleg felekezetek részére illetékes isk. hatósagi jóváhagyás
után közvetlenül a benn- és- künlakások vezetője gondoskodik.
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Ra d ó Vilm o s az előértekezleten nyert megbízatása tolytán a követ-
kező jelentést teszi.

A f. évi iskolai nagy szünet idején Debreczenben rendezendő
tanszerkiallítás alkalmával egyfelől egy ottani közgyűlés megtartására
a tanszerkiállítás rendezősége szólította fel egyesületünket másfelől az
egyesületi tagok körében is' felhangzott ezen óhajtás; a választmány e
kérdést február havi gyűlésén tárgyalta, (Lásd a Magyar TanítóképzőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f . é. 239-240. 1.) s a végleges határozatot a közgyűlésen megjelenendett
tagok nyilatkozatától tette függővé. Igy került ezen ügy a közgyűlési
előértekezlet elé, melyen hosszas és beható t inácskozás után abban
történt megállapodás, hogy a jelen közgyűlésen javaslat tétessék egy
a mondott alkalommal Debreczeoben tar tan d óvá 1 asz tm á nyi
Ü 1é s megtartása iránt. A közgyűlés helyeslő tudomásul veszi az előter-
jesztését s határozatilag kimondja, h o g y a f. é . n a g y szü n e tb e n , a D eb r e -

c ze n b en r e n d e ze n d ő ta n se e r la d ll i td s id e jé n D eb r e c ze n b en vá la sztm á n yi ü lé s

h zva s J é k ö s sze . Ilyen értelemben utasítják az elnökséget a további, lépé-
sek megtételére.

Elnök tárgyalásra kitűzi aSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n ító k é p z ő ta n á r o k k é p z é s é r ő l szóló
tételt s fölkéri Seb e s tyé 1 Í G yu la előadót a választmányi javaslatok elő-
terjesztésére. Előadó a következő beszéddel ajánlja a választmanyi
javaslatokat a közgyűlésnek elfogadásra, Ezelőtt másfél hónappal -
ugymond - ugyanezen helyről egy másik egyesület előtt elmondotta
e tárgyban véleményét és most a választmány parancsából teljesíti s nagy
megtiszteltetésnek tartja ezt, s örömmel teszi már azért is, mert
akkor kifejtett nézetével ellenmondásba ' nem jut. Egyesületünk ennél
nagyobb fontosságú kérdéssel még nem foglalkozott; fontos nemcsak
szűkebb körű didaktikai kérdések szempontjából, hanem messze ki-
ható terrnészeténél fogva; ki fog hatni e kérdés egész népoktatásunkra,

sőt általában közoktatásunkra; népoktatásunkra azért,mert helyes
megoldása magával hozza a néptanítók képzésének új fejlődését s a
népiskola javulását; de kiható lesz egész közoktatásunkra is,. mivel
minden műveltség ezen az alapon, a népoktatáson, nyugszik. Ha ezt a
munkát helyesen oldjuk meg,. jó hatásait nemzedékeken keresztül érezni
fogják. Mi csak vetünk, az aratás az utónemzedékeké lesz.

Ez a kérdés rendkívül fontos a tudományos és pedagógiai iro-
dalom szempontjaból is. Ha valaki hivatva van a pedagógiai irodalom
előbbre vitelére, úgy bizonyára a tanítóképző- tanárok. Hisz egész gárdá-
ját neveljük fel a pedagógusoknak, kiknek megint az a , rendeltetésük,
hogy -tanítókat neveljenek. Pedagógiai tudományos irodalmunk műve-
lését, melyet ez idő szerint oly sajnosan nélkülözünk, kiktől várhatnók
inkább, mint a képző-tanároktól?

Mindenek felett fontos azonban egy ügy maguk a tanárok
pontjából, mind egyéni, mind testületi okokból. Egyesületünk
főczélja az, hogy a tanítóképző-tanárok testületi tekintélyét,

IX. Tá r g ' ] ' .

szem-
egyik
befo-
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Iyását emelje, állásuk kulturalis jelentőségét fokozza. társadalmi hely-
zetüket javítsa. Nagyobb szolgálatot az ügynek nem tehetünk. mintha
a tanítóképző-tanárok nevelését a helyes színvonalra kívánjuk emelni;
ezáltal emeljük a tanárt és a tanítóképzést is. Ezen kérdés felvetésével
az utókor hálájára teszszük magunkat érdemessé.

Mindenki érzi. hogy a javaslat fontos, fontosabb minden mások-
nál. De ha úgy van; miért nem foglalkoztunk vele eddig? Talán egyik
vagy a másik kicsinyes tekintet szolgált erre okul? Csökkentené a
választmány bölcseségébe vetett hitet, ha azt tételeznők föl, hogy
incidentaIiter foglalkozik ezzel az ügygyel; nem ugy van, szükség
szerűen kellett ezzel foglalkoznia; nem lehetett ezt tovább elodázni; a
helyzet kényszerűsége az oka annak, hogy e kérdés fölvettetett s jelen-
leg tárgyalás elé bocsáttatik. Egy két év óta ugyanis nem foglalkoz-
tatja más a pedagógiai köröket, mint a tanárképzés dolga. A közép-
iskolai tanáregyesület jubiláris gyűlésén ezzel foglalkozott. Nem oldhattak
ugyan meg a kérdést de legalább megindítottak a mozgalmat. Foglal-
kozott vele a Paedagogiai Társulat. a budai tanítóképző tanártestülete.
A kérdésnek iyetén megérlelése mellett a legkompetensebb forum többé
ki nem térhet a kérdés tárgyalása elől. De állandólag napirenden tartja
e kérdést az elébbíek nyomán az irodalom is.

Az ügy előzményei különben a következők:
A mozgalom a Paedagogium egy memorandumával indult meg,

a melyben nem országos megoldásról van szó, hanem, hogya képzés
a Paedagogiummalkapcsoltassék össze pottanfolyam által.

Vannak, kik a megoldást' országos szempontból kivánják (Dezső L.)
s a képzés helyéűl az egyetemet kivánták kijelölni. Két nagy ellentét
állott tehát egymással szemben. melyeknek .áthidalásáról a kérdés ezen
stádiumában nem is voltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó , Ekkor bizatott meg szóló a kérdésnek
a Pedagogiai Társaság egyik gyűlésén való előadásával s már ekkor
sürgette szóló az elm éle t i és gyak o r l a t i képzés szempontjainak
kettéválasztását. mivel látni való volt, hogy az első szembeállítás
nem vezethet az igazsághoz. Az áthidalást abban találta meg. hogy az
elm éle tit u dom á n y és a paedagogia az egyetemen tanitassék, a
gyak ori a t pedig a Paedagogiummal, mint tanítóképzővel. kapcsol-
tassék össze. Ránk nézve ezuttal is legfontosabb a szempont helyes
megállapítása, azaz: a) az elm éle t i, és b) agya kor lat i képzés
elválasztása. A megoldás így nem látszik nehéznek.

A választmány álláspontja a következö : az elm éle tik é p z é s t

adj ame gaz egyet e m. Az okok, melyek a választmányt ez állás-
pontra helyezkedni kényszeríték, a következők:

Az egyetem adhatja meg a lehető legjobban az elméleti tudomá-
nyos képzést; ebben az. egyetem nyuj that ja a legtökéletesebbet. HeJ. a.
középiskolai tanárnak a lehető legtökéletesebb képzés kell, akkor a.
képző-tanárnak bizonyára a középiskolai mellett, sőt a fölött kell állnia.
Ha mi mint testület érni akarunk valamit, ha hatást akarunk biztosítani,..
erről az elvről nem szabad lemondani. E~t a fokát a képzésnek pedig a.
mi körülményeink között csak az egyetem szolgáltathatja, Lehet ugyan.
e czélra felállítani egy önálló intézetet is, de ez oly nagy nehézségek-
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kel járna, s oly nagy időkig odázná el a kérdést, hogy ezen a réven
nem nyugodhatunk bele. Egy második egyetem tömérdek áldozattal
járna. Azt mondhatná valaki, hogy hiszen ezen külön intézetben egye-
temi tanárok taníthatnának. Az egyetem uni ver z it á s, azt nem lehet
szétdarabolni, s az az egyet. tanár, ki 1-2 órát ád, hem viszi magával
az egyetemet, annak gazdag eszközeit, az ottani tanítás rendszere össze
van forrva az egyetemmel.

Minden magasabb tanintézet tanárai az egyetemen nyerik kikép-
zésüket, miért szakítsukki a tanítóképző-tanárokat onnan? 1 Azt hiszik,
a kik parczialis intézkedésekkel akarják e kérdést megoldani, hogy az
egyetemtől elszakítottakat elfogják ismerni egyenlőkül azokkal, kik -
mint a nemzet intelligencziája általában - az egyetemen képeztettek 1?
Ha mi választ juk el a tanárok képzését a többi tudományos pályán
levők képzésétől, sohse fogunk sikerrel küzdhetni a mellett, hogy egyen-
lőkül ismertessenek el velök. Ezt az egyenlőséget, ezt a szolidarítást ismét
csak az egyetem adhatja meg. Ez pedig nemzeti érdekünk. Vigyázzunk,
nehogy olyan jogokról mondjunk le már eleve, ~ melyeknek visszaszerzése
ha nem lehetetlen is, de igen nehéz leszen, Altalános kulturtársadalmi
érdek, hogy az az osztály, mely a nemzetet vezeti s mely az egyetemen
nyeri kiképeztetését, az ügyvédek, az orvosok, a tanárok nagyrésze, a
képző-tanárt magához tartozónak ismerje el. Nekünk nem szabad eb-
ből a nagy nemzeti intelligenczia közösségéből magunkat kivonni?

De általános irodalmi és kulturális érdekek is hangosan követelik,
hogy a tanítóképző-tanárok képzése az egyetem által adassék meg. Az
egyetem mindazt a lehetőséget megadja, mi a pedagógiai irodalom
föllendülésének elő feltétele, Ez fog megóvni az egyoldalúságtól.

Frariczia és Angolországban érzik a szétszakadás bajait. Valóban
anachronizmust követnénk el, ha magunkat egyes irányok nak szolgál-
tatnók át, A kik egyetemi színvonalú képzésre tennének szert, azok
a pedagógiai irodalmat olyan fokra emelnék, a melyet ma még csak
elképzelni is alig bírunk. Hogya pedagógiai irodalmunk olyan sívár, an-
nak egyik oka, hogy éppen a tanítóképző tanárok képzése nem volt
tudományos pedagógiai alapon szervezve.

Hogy mindezek együttvéve mennyire emelnék , a tanári állást,
annak tekintélyét társadalmi és jogi következményeiben, arra .szóló bő-
vebben nem terjeszkedik ki. De fontos motivum gyanánt emeli ki,
hogy ezáltal új terrenumot lehetne hódítani a tanítói oklevélnek.

Majd áttér szóló e kérdés országosan való megoldásának szüksé-
gességére és jelentőségére.

Az állam - úgymond - a maga czéljaira tehet parczialis in-
tézkedéseket rendeleti úton is. Vívmány ez is, de nem .elég. Meg kell
szünni elébb-utóbb a különbségnek állami és felekezeti képzök s ezek
tanárai között. Ime itt van pl. 'a közös nyugdíj; ez az első lépés; miért
ne mennénk ezen az uton tovább egy lépésel ?Ehhez azonban tör-
v ény ho z á si intézkedés kell; sépen ezt akarjuk, mert ennek épen
most van itt az ideje, midőn a népoktatási törvény küszöbön levő reviziója
a legjobb alkalomul szolgál arra, hogy ez a kérdés is megoldasséle
s épen így oldassék meg. Ha törvényhozási intézkedés történik, a

Magyar Tanitóképző. 19
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képesirésről kell törvényt alkotni, mely megszabja a követelményeket;
a képesítést csak országos bizottság adhatja meg, ez logikai következ-
ménye az elmondottaknak.

. Ha a képzés a mostani módon, a Paedagogiummal köttetik össze,
országossá nem lesz tehető. Elmarad a legfontosabb vívmány. Parczialis
intézménynyé, javítássa zsugorodik össze az egész:

Agya kor 1at i kiképzést illetőleg kivánatosnak tartja a választ-
mány, hogy az egyetemi elméleti tanulmányokkal egyidejűleg történjék
gondoskodás a jelöltek megfelelő gyakorlati kiképzéséről mind a tu-
domány, mind az iskolai tanítás szemponjából. Igen természetes, hogy
ez csakis valamely tanítóképző fölhasználásával történhetnék 'meg,
melyben a jelölt egyszersmind a népoktatási intézetekkel-való összeköt-
tetését tartana fenn.

És itt megis áilhatnánk, - foytatja tovább szóló '- mert mikor
elvekről van szó, nem látszik czélszerűnek a tárgyalás alá vett tétel
elaprózása. A választmányi javaslat is 'rámutat - egy két dologra
pl. az évek számára, az el. isk. tanítóknak az egyetemre való hocsáj-
tására, a pedagógai tanulmányokra, a szakcsoportok megállapítására.
a zene-, rajz-, tornatanárok képzésére stb., de mindezek oly részletek,
melyekről behatóbban tanácskozni főként akkor kell, ha elvi 'megálla-
podásra jutottunk.

Tegyünk félre minden kicsinyes szempontot, - így végzi be előadő
beszédét - nagy dologról van szó. Nagy dolgokban merni is dicső!
Szántsunk, vessünk, bízzuk másra az aratást. De fel a magasba szernünk-
kel, mikor elvekről van szó! Ezekből nem lehet engedni. A gyakorlati
megoldásnál lehet csupán helye az alkunak; most nem erről van szó.

Ha rákerül a sor a revízióra s hivatkozni fognak ránk, jaj nekünk,
ha kishitűek voltunk. Megboszulja magát s mi leszünk s nem csak mi, ha-
nem utódaink az áldozatok 1

Az ilyen kérdés törvényhozási uton való megoldása ritkán, nagy
időkben fordul elő. Megne kössük az idő kerekét, mert ha aztán akar-
nánk is, meg nem mozdíthatjuk azt! (Éljenzés és taps). .

A választmány nevében a következő határozati javaslatokat terjeszti
a közgyűlés elé:

1. A tanítóképző intézeti tanárok képesítéséről és képzésérőlihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö r -
vé n ye s z" n té zke d e s útján történjék gondoskodás.

2. A tanítóképző intézeti tanárok képesítése czéljából o r szá g o s b i-
zo tts á g szervezendő.

3. Bármily jellegű (állami, felekezeti vagy magán) tanítóképző intézet.
nél véglegesen csak azok alkalmazhatók, a kik az országos bizottság előtt
tanítóképző intézeti képesítést nyertek. '

4, A tanítóképző intézeti tanárképesítő vizsgálatra azok bocsátha-
tók, a kik a meghatározott e g ye tem z' ta n u lm á n yo ka t végeztek. Az elemi
iskolai tanítói oklevéllel és középiskolai érettségi bizonyítványnyal bírók
n ég y évi egyetemi kurzus, a képesített polgáriskolai taoítók pedig ké t

évi egyetem tanulás után bocsáthatók képesítő vizsgálatra.
5· Az irodalom és közoktatás terén szerzett érdemek alapján a

vallás- és közoktatási miniszter kivét~lescn olyanokat is bocsát hat a



vizsgálatra, a kik a fentebbi pontban megkövetelt egyetemi tanúlmányo-
kat nem végezték.

6. Az egyetemi tanulmányi rend úgy állapítandó meg, hogy aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s sa h u d om d n v» képzés mellett a lehető széles körű fi lo zó fia i és p ed a g ó g z'a z'
készültséget nyujtsa. .

7. A s za kc so p o r to k megállapításában nem csupán a képzőintézeti
tanterv irányadó, hanem az a követelmény is, hogya tanítóképzőinté-
zeti tanárok mindenike a rendes tanárok számára kiszabott óraszámmal
ellátható legyen.

8. A képesítő vizsgálati szabályzatban részletes intézkedés történ-
jék a e e n e - , r a jzo , to r n a ta n á r o k képzéséről akképen, hogy az illetők
rendes tanári tanszéket tölthessenek be.

9. Az egyetemi elméleti' tanulmányokkal egyidejűleg történjék
gondoskodás a jelöltek megfelelő g ya r ko la ti kiké p zé se r ő i mind a tudomány,
mind az iskolai tanítás szempontjából.

ro. A képesítés eméletfés gyakorlati vizsgálatból áll. A kettő
között megköveteltetik e g y évi ta n ító i g ya ko r la t valamelyeczélra kijelölt
elemi tanítóképző intézetben.

A zajos helyesléssel kisért előadói beszéd után:
D r . K o vá c s J á n o s , pedagogiumi tanár, a választmányi javaslattal

szemben a tanítóképző-intézeti tanárképzésról a következő e lle n in d ítvá n yt

terjesztette be:
A tanítóképző tanári tanfolyam a polgáriskolai tanítóképző fölé

csatolva 2 évi kurzussal rendszeresítendő.
A képzőintézet ezen feladatok teljesítésére alkalmas tanári karral,

tanulmányi renddel és íölszereléssel látandó el.
A jelölteket az intézet tanári kara ajánlja fölvételre azok közül,

kik a polgáriskolai tanítói vizsgálatot legalább jó (2) általános osztály-
zattal tették le s a kiknek erkölcsi komolysága elegendő biztosítékot
nyujt a tanítóképző tanári állásra való alkalmazhatóság iránt.

A tanfolyam szakcsoportjai :
1. M a gy ari rod a lom é s törZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt éne t tud o mán y o k. Tárgyai:

magyar irodalom, egyetemes és magyar történelem, alkotmány tan, sta-
tisztika, közgazdaságtan, földrajz.

II. Men nyi ség t a n- f iz i k a. Tárgyai: algebra, geometria,
kereskedelmi- és politikai számtan, könyvvitel, közgazdaságtan, ?zika,
kémia.

Ill. Ter m ész e t tud o mán y-g a z das á g tan. Tárgyai: fizika,
kémia, természetrajzi tárgyak, gazdaságtan, közgazdaságtan.

IV. Éne kés zen e.
A p e d a góg i a i tárgyak közösek. Bármely szakcsoportba tartozó

olyan jelöltek, kik a pedagógiai tárgyak iránt kiváló hajlamot és tehet-
séget tanusítanak, a tanfolyam bevégzése után fölhatalmaztatnak arra,
hogy 3 évi gyakorlati működés után a pedagógiai szaktanárságra képe-
sítő vizsgálatra állhassanak. Ugyanezen jelöltek utazási ösztöndíjakra
javaslatba hozhatók.

Raj z r a különálló szakcsoport nem alakittatik. Azonban a polgár-
iskolai tanítóképző 4 évfolyamos rajz-rnennyiségtani szakcsoportjának
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azon jelöltjei, a kik a mennyiség ta ni tárgyakban is megütik az alkal-
mazhatóság mértékét, kivételesen egy évre fölvehetők.

A kéz i ügyes ség az előbbi pontban említettekre kötelező, a
többiekre fakultativ.

A tes t gyak o rl a t é sis kol a i j á t é k minden jelöltre köte-
lező. Ezekből a képesítő vizsgálatra állás fakultativ. Orvosi igazolvány
alapján fölmentésnek van helye.

Ném et vagy más ide gen nye l v minden jelöltre fakultatív,
de csak azon jelölteknek engedhető meg, a kik a tanfolyamra való
folvételker az illető nyelven folyékonyan beszélnek és írnak.

Kivételes esetekben megengedhető, hogy a IV. szakcsoport vala-
mely más szakcsoporttal kapcsoltassék.

A tanfolyamban a jelöltek tovább képeztetnek :
A) A szaktudomány elméletében és gyakorlatában.
B) A pedagógia elméletében és gyakorlatában.
ej A tanítóképző-intézet adminisztrácziójában.
D) A népoktatási szervezet ismeretében.
Mind a pedagógiai, mind a szaktudományokból megállapítandók

azok a részek, a melyek alkalmasak és kivánatosak arra, hogya jelölt-
nek a polgári tanítóképző által adott tudományos látáskörét tágítsák.
Ezen részek a szaktanárok által külön - rendszerint félévig - kolle-
giumokban adandók elő.

Házi- és iskolai feladatok kapcsán bevezettetnek a jelöltek a tudo-
mányok módszereinek alkalmazásába, a pedagógiai és szaktanulmányok
segédeszközeinek ismeretébe és használatába.

A tan í tás igya kor 1 a tot a pedagogium elemi tanítóképző-
jében és elemi gyakorló iskolájában szerzik meg.

Az iskolai adminisztráczióba és az internátus felügyeletébe a peda-
gogium igazgatósága által vezettetnek be.

A népoktatás szervezetét részint ez utóbbi foglalkozás közben
ismerik meg, részint az ezt tárgyaló előadásokból.

A' képesítő oklevelet a szervezendő Országos Tanítóképzői Tanár-
vizsgáló Bizottság állítja ki a sikerrel kiállott képesítő vizsgálat alapján.

Indokolása a következő volt: .
A gyakorlati kivihetetőség szempontját nem tekintve, legjobban

kielégíthetné a tanítóképző-intézeti tanárképzéshez kötött kivánalmakat
egy tisztán erre a czélra szervezett intézet. Ebben az esetben is másod-
rendű kérdés volna az, hogy vajjon ezen intézet egészen különállóan
szerveztetnék-e, vagy pedig, mint valamelyik egyetemnek, vagy a Paeda-
gogiumnak egyik alkatrésze. - De egy ilyen intézet nem birhatna a
jelenlegi és a fentebb javasolt tanfolyamnak azon nagy előnyével, hogy
jelöltjeit már a szakképzésen is átment, az intézet tanári kara által jól
ismert, érett emberek közűl válogathat ja. Nem látszik a jelen viszonyok
közt lehetségesnek ennél nagyobb biztositékot találni a jelöltek egy é n i
arr a val ó s á g ára nézve.

A gyakorlati kivihetőség tekintetéből, valamelyik meglévő tanár-
képzéssel való kapcsolatra kell gondolnunk, tehát vagy a középisko-
laira, vagy a polgáriskolaira.
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Az a kiván alom, hogyaképzőintézeti tanárjelöltek a középisko-
laiakkal egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü t t képeztessenek. nem vihető ki. Mert:

a középiskolai szak csoportok szükebb körűek, mint a hogy a ta-
nítöképző szükségletével meg-egyeztethető;

ezért a több tárgyat ha Ugató tanítóképzői tanárjelöltek az egyes
tágyakat sem nem hallgathatják akkora terjedelemben, mint a középisko-
laiak, sem a képesítőn azokból akkora kivánalmaknak, meg nem felel-
hetnek;

még kevésbbé lesz ez lehetséges, ha a tanfolyamra tanítóképzőt
végzett jelöltek vétetnek föl, mert a középiskoláktóI adott általános
tudományos müveltség jelentékenyen magasabb fokú, mint a képzőktől
adható, Pedig a tanítójelöltek elől a tanítóképző tanári pályát nem sza-
bad elzárni.

Az egyetem kapcsolatában ezért szükség volna k ülö n sze r-

vezetre.
Nem csupán a fentébb mondottak miatt, hanem azért is, mert a

tanítóképző nek több kötelezett tárgya (pl. kereskedelmi számtan, könyv-
vitel, gazdaságtan stb.) az egyetemen nem bir kathedrával, - továbbá
nincs ellátva olyan intézetekkel, melyekben a jelöltek a tanítás és adrni-
nistratio gyakorlatába bevezettetnének.

Föltéve, hogy mindezen gyakorlati nehézségek (tulajdonképen
egy új tanárképzőnek minden kellékeivel való szervezése) legyőzhetők
volnának, mégsem lesz teljesíthető az a kivánalom, hogya képzőinté-
zeti tanárjeJölt szaktudományi képzettsége olyan magas fokon álljon,
mint a középiskolaié. Nem lesz elérhet 6 a kisebb fokú tudományos
előképzettség miatt és a szaktárgyak nagyobb száma miatt.

A tanítóképző-tanár tudományos müveltsége iránt megkövetelendő
mérték nem a k özépiskolai tanárról veendő, hanem a tanítóképző- tanár
szükségletéből. A minél magasabb szinvonal hangoztatása sem adhat
mértéker, - ebben az irányban a maximumnak nincsen is mértéke.
A tanárképesítés a megkövetelendő minimumról veheti a mértéket. Ez
pedig asz akt u dom á nyi t á r gyi s mer e t szernpontjáből, a tárgy-
nak az illető iskolában szereplő terjedelme után igazodik. Ebben teljes

-otthonosság és kellő magas szinvonal a tanítandó anyag teljes áttekin-
tésére. Ez a mi a tanártói megkövetelhető és megkövetelendő. A tan-
tervek öszehasonJítása mutatja, hogya szaktudományi tárgyismeretnek
a középiskolai tanárénál kísebb foka is kielégíti a képzőt, ezen kisebb
fokot azonban több tárgyból kell megszereznie. Ellenben a pedagógiai
tárgyakból szélesebb kÖ1Ű és gyakorlatiasabb ismeret, a tárgyak mőd-
szeres kezelésében nagyobb fokú készség szükséges a tanítóképző-tanár-
nak. - Ezen kétféle tanári müveltség összeségét összemérve, vita tár-
gya lehet, hogy melyik a «magasabb s de kár volna vitatkozni fölötte,
mert ernbertársaink becsülésének megszerzésében nem a tudományunk

. szinvonala az elsőrendű tényező,
A k épzőintéaet és a 6 osztály ú polgáriskola tantervének össze-

hasonlítása mutatja, hogy tárgyismeret s z e m p o n t j á b ő l a két
iskola egyenlő követelést formál tanáraival szemben.

A 6 osztályú polgáriskola tanítóinak képzésére szervezett polgári
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képző által adhatő szaktudományi képzés a lapZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú 1 mindenesetre elfo-
gadható a tanfolyam számára.

A javaslat 2. pontja biztosítja a tanfolyam számára a megbízható
anyagot.

A javaslat I. pontjának második kikezdése biztosítani fogja azt,
hogya tanfolyam további két éve alatt a. tanfolyam czélja a lehetőségig
elérhető legyen.

A tudományos igazságok nincsenek helyhez kötve, A tudományos-
ság nem privilegiuma és nem monopoliuma sem egyesnek, sem testületnek.
A Paedagogium épen ugy lehet tudományos intézetté, még pedig el-
ism ert tudományos intezetté, mint a hogy azzá lett a József ipar-
iskola.

És egy tudományos intézet, melynek czélja csupán a tanárképzés.
előreláthatólag jól fogja szolgálhatni a tanárképzés ügyét.

A többi szempont a tanítójelöltek előtt: a kurzus megnyitása, a
népoktatásügygyel való folytonos contactus, a gyakorló iskolák meg-
léte, az administratio példája ,stb. - további indokolás nélkül is a
Paedagogium mellett beszél. (Eljenzés és zajos helyeslés több oldalról.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X. Tá r g y. A vá la sztá s .

10. Az ellenindítvány beterjesztése s Kovács Jánosnak az ellen in-
dítvány, indokolását magában foglaló beszéde után elnök jelenti, hogy
az 1892-diki közgyűlés által megválasztott tisztviselők és választmányi ta-
gok mandatuma lejárt, ennélfogva a tisztviselők választása, nemkülönben
a választmány egy harmadának kisorsolása tárgyában az előértekezlet
által bizottság küldetett ki a választandók kijelölése, a választmányi
tagok egy harmadának kisorsolása sujabban beválasztandók ajánlása
czéljából. A választmány által kiküldött kijelölő bizottság a következő
választmányi tagokat sorsoita ki:

Dr. Baló József, dr. Bánóczy József, dr. Bartsch Samu, Belanyi
Tivadar, Boromisza István, Faluvégi Albert, Felméri Albert, Hollós Károly,
Kapi Gyula, Kun Alajos, Molnár Lászlo, Miklós Gergely, Samu József,
Sebestyén Gyula, Somogyi Géza, Szathmáry György, SzabóJózsef, Scherer
Sándor, Zajzon Dénes, Zigány Zoltán.

Kíosztatván a szavazólapok, elnök felszólítja a közgyűlésen megjelent
tagokat, hogy a Cse pre g h y Endre elnöklete alatt műkö dó s K ú n
Alajos, B á t hor y József és Kol I I m bán Samu tagokból álló valasz-
tási bizottság előtt szavazatát adja be.

Elnök az űlést 15 perczre fölfüggeszti. A 15 percz elmultával
elnök az űlést ujból megnyitván, elnök felszólítására Cse pre g h y Endre;
választási elnök, a szavazás eredményéről beszámoiván, jelenti, hogy
megválasztattak : .

tisztviselőkké, még pedig elnökké : P éte r f y Sándor, alelnökökké ::
Het y ey Gábor, K o z o c s a Tivadar, Móc sy Antal, főtitkárrá é s .

felelős szerkesztővé : Nag y Lászlo, titkárrá: Szt an k ó Béla.
V álasztmányi tagokká megválasztattak : Dr. Bal ó József, dr. B á-

n ó c i y József, dr. Bar t sch Samu, Bel á nyi Tivadar, Bor o mis z



István, Fal u v égi Albert, Fel rn é r i Albert, H o II ó s Károly, Kap i
Gyula, Kun Alajos, J ó ó István, Már ton [fy Márton, Mol n á r
Lászlo, Mik ló s Gergely, Seb est y é n Gyula, Som ogy iGéza,
Szathmáry György, Szabó József, Scherer Sándor, Zajzon
Dénes.

A jelentés éljenzéssei vétetik tudomásul, mire elnök a tisztviselők
nevében melegen köszöni meg a közgyűlésnek az ismételt megválasz-
tásban nyilatkozó biz almát.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A IX té te l fo lyta tó la g o s tá r g ya lá sa .

Folytatólagosan tárgyaltatik a tanítóképzöi tanárképzés ügye .
•Sc h e r e r Sá n d o r a következőkben fejti ki nézeteit:
Megismerkedve a választmányban letárgyalt javaslatokkal, saját

részéről egyfelől szükségesnek találja a tanárképzésnek törvényes uton
való rendezését, mint azt a válasatmanyi javaslat első pontjai körül-
írják, másfelől természetesnek kell mondania a rendezés módját amaz
alapon, melyet a Kovács-féle javaslat részletez.

Természetesnek találja ismét azt, hogy egyesületünk foglalkozik
ezen kérdéssel, de nem találja szükségesnek a részben ellentétes két
javaslatnak oly merev szembeállítását, a mint az a jelek után ítélve,
már a közgyűlést megelőzőleg történt.

Szóló a magyar népoktatást egy hatalmas oszloprendszernek
tekinti. Meszsze, az ország legszélső határáig terjedő alapkövét képezi
e rendszernek a nép isk ola. föléje helyezkedik kisebb kerülettel a
pol g á r i isk o 1 a oszlopa. Ezen nyugszik karcsúbb prizmája a t a-
n í t ó kép z ő kn e k. Mindegyik oszlop ugyanazon, tömegében egysé-
ges anyagból, a nemzeti népnevelést hirdető 68-iki törvény stiljában
készült. Mindegyik oszlop alapjának összes pontjaival, lényegeinek tel-
jes súlyával és éppen azért megdönthetetlenül illeszkedik alzatára.

Ha már most arról volna szó, hogyanépoktatási intézeteknek
eme oszloprendszere. mely éppen a kisdedovó törvény meghozatalával
nyert szilárdságában, tovább fejlesztessék. nem a polgári iskolai tanító-
képző' s ezzel vagy e felett a tanítóképző-intézeti tanárképző adná-e
annak a természetszerű betetözését P

Utóbb jelzett intézmények azonban meglévén eddig is, a tanár-
képzés helyes módját nem keresheti szóló oa magyar népoktatási alkot-
mány összefüggő tagjainak elkülönítésében, hanem a koronázó részletek
szerenesés tökéletesbítésében, Eme kiegészítésnek adja tervezetet a
Kovács-féle javaslat, miért a választmányi tervezetnek általános érvényű
pontjai mellett a részletekben előbbenihez csatlakozik.

Százfelől hangzik a panasz, hogy a tanulni vágyó fiatal tanítónak
nem adatik mód a haladásra, bármily szorgalom utján is alig emelked-
hetik hivatalában. Pedig eddigelé a polgári tanítóképző útján legalább
a tanítóképző tanári állás ok voltak hozzáférhetők számára. Valjon az
egyetemi tanárképzés létrejöttével nem zárjuk-e el előtte ezen utat is?
Mert hiszen valószínű-e, hogy a tanítói oklevelet az egyetemen befo-
gadjik? és ha igen, nem ezt kellene-e első sorban biztosítanunk és
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csak azután jöhetne szó ba az egyetemi tanárképzés ? A tanítóképzői
tanárképzésnek eddigi alapjától való elkülönítésével úgy járunk, mint
a műkertészek ama fával, melyet nagy korában meg szokott helyéről
uj talajba ültettek, de' amely megfosztatván, milliónyi tápláló haj-
szálgyökereitől ujabb helyén megszünt díszleni. A tanítóképzői tanár-
képzésnek kizárolagosan az egyetemre való terelésévei megszünnék a
képző tanár és népiskola közötti kapocs. De az egyetemi képzés fogana-·
tosításával sem nyerne a tanítóképzői testület teljes egyöntetűséget, mert a
választmányi javaslat értelmében is a zene-, rajz- és tornatanárokról kü-
lön kellend gondoskodni. Semellett még mindig nyílt kérdés' marad
a női tanerők képzése. .

Egyesületünk kebelében hallottuk legtöbbször, hogyaképzőnek
külön tankönyvekre, módszerre, tanárokra van szüksége; egyiket sem
veheti a középiskolák köréből. Vajjon nincs-e ellentét ezen eddigi kiván-
ságunk és a tanítóképző tanároknak a középiskolákhoz hasonló tanár-
képzése között ?

A 93-iki fizetési törvény a képző tanároknak a középiskolaiakkal
egyenlő helyzetet biztosít a társadalomban; hihető, hogy e helyzetből
folyó állásukat mindkét fokú tanítóképző útján nevelt tan férfiak is mél-
tőn be tudják tölteni s így a kizárolagosan egyetemi képzés tárgyában
a végleges döntésre az időt még nem látja elérkezettnek.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H e tye y G á b o r tisztelettelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s . becsüléssei viseltetik a pedagogium
iránt, de a tanítóképző- intézeti tanárképzésre nem tartja alkalmasnak,
mint általában nem tart alkalmasnak semmiféle más intézetet - az
egyetemen kivül. Nagy elismeréssel adózik Sebestyénnek s birálat alá
veszi Kovács János előterjesztésének egyes pontjait. Szerinte ismét csak
zsákutczába jutunk, ha a Kovács-féle javaslatot fogadjuk. el. Azon belső
tárgyi ok ok mellett, melyek szóló szerint igen hangosan szólanak az
egyetemi képzés mellett, még kettőről emlékszik meg. Egyik a tanárok
anyag i érdeke, mely nyilvánvalólag kedvezőbben alakulna, ha a taná-
rok a középiskolai tanárokhoz hasonlóan az egyetemen képeztetnének;
a másik a tanárok tekintélye valamint a társadalomban, úgy a nép előtt.
A nem egyetemet végzett tanárokat csak «dászkáls-oknak nézik. Elfo-
gadja a választmány javaslatát.

Ba lá zs E n d r e . Kifogásolja az egész kérdésnek a közgyűlés elé ily
alakban való hozását. Utal a Tanítőképzőre, melyből mindenki meg-
győződhetik, hogy akár egyesek, kik e kérdésről értekeztek, akár a
testületek, kik e tárgyban határoztak, többnyire a választmánynyal szemben
foglaltak állást, így a választmány javaslatainak ellenzői nagy többségben
vannak. Elismeri, hogy a választmány az egyesület többségével szemben
ellenkező álláspontot is foglalhat el, de szükségesnek tartja, hogy erről
az egyesület tagjait a kellő időben értesítse. Biztosan tudja, hogy sokan
vannak, kik ellenkező véleményük érvényesítése végett a közgyűlésre
nem jöhettek, mert a v álasztmány javaslataról későn szerezhettek érte-
sülést. Azért fél, hogy ha a közgyűlés elfogadná is a választmány
javaslatát, nem lesz az az egyesület nagy többségének határozata, csu-
pán a~on keveseknek, kik itt összegyűltünk

Attér a tanárképzésre, melynél legfontosabbnak tartja annak



megállapítását, minő képzettséget kivánunk a tanítóképző tanártol. A
tanítóképző maga szabja meg a követelményt, mely legalább is oly
fokú tanintézet, mint a középiskola. Ennek következménye, hogy a
tanítóképző tanár képzettsége filozofiai alapon nyugvó mély tudást té-
telez fel, nemcsak a tanításuk önállósága végett, hanem azért is, hogy
a tanárok képesek legyenek a tudás előbbvitelére azokban a kérdé-
sekben. melyek szorosan a tanító képzéshez tartoznak.. Nem kivánja ezt
főczéllá tenni, mert erre a magasabb iskolák tudományos tanárai valók
Legnagyobb hibája ez a középiskolai tanárképzésnek is; az egyetem
tudósokat nevel. de a tanárképzést mellékesnek tartja. Tekintette! kell
lennünk az 1868. évi XXXVIII. törvényre, mely a tanítóképző tanártói
szélesebb körű, több rokon tantárgyat magában foglaló ismeretet· kiván,
mint a középiskolaitóI. Végül a tanítóképző tanári hivatás a népiskola
pedagógiájaban való elméleti és gyakorlati teljes jártasságot kíván a
képző int. tanártóI. Ezt rövidség okáért, mint a melynek szükségessége a
tanítóképzés alapkövetelménye. nem indokolja. A tanítóképző tanár
képzettség ének követelménye tehát: filozofiai alapon nyugvó tudományos
pedagógiai és széles kőrű, de egyszersmind mély szaktudományi kép-
zettség, melyet a népiskola pedagógiájában való gyakorlati jártasság
egészít ki.

Melyik intézet képes ilynemű képzést nyujtani? A választmány
javaslatával, mely az egyetemi képzést ajánlja, ellenkező nézetben van.
Alkalmasabbnak tartja a már ideglenesen úgy is szervezett tanítóképző
tanárképzést a Pedagogiumban. Az egyetem szigorú szakképzése mel-
lett nem ad ható a tanítóképző tanárjelölteknek oly széles körű kép-
zettség, minőt az 1868. XXXVIII. törvény követel, holott az ideiglenesen
már is szervezett tanárképzőben ez megadható. Föltéve, hogy az egye-
temen a tanítóképző tanárjelöltek számára ugy csoportosíthatók a tan-
tárgyak, mint az a képző kivánalmainak inkább megfelel: vajjon a
jelöltek a kiszabott 4 évfolyamon oly mély- szakismeretet szerezhetnek-e
5-6 tantárgyból, mint a minőt szeréznek most kettőből? Vagy talán
legalább is olyat, mint a pedagogiumi jelöltek szintén 5 - 6 tantárgy-
ból, de 5 év alatt? Ez fizikailag lehetetlen. Avagy emeljük fel a tan-
folyamok számát az egyetemen is 5-re, esetleg 6-ra is, mint az ideig-
lenesen szervezett képzőintézeti tanárképzőben ; képzelhető-e, hogy
valaki 5-6 évi egyetemi kurzus ra vállalkoznék a tanítóképző tanárságért,
mikor négy évi kurzus után középiskolánál is kaphat alkalmazást. Kik
vállalkoznának tehát a tanítóképző tanárságra? A gyöngébb tehetségű
ifjak, kik a középiskoláknál nem boldogulhatnának.

A mostani tanítóképzői tanárképzés mellett pedig a kiválogatás folytán
a tehetségesebbek. Kellő szervezés mellett a meglevő tanárképzést a
legnagyobb színvonalra lehet fejleszteni. A Pedagogium ma már a
tudományosság legnagyobb fokát egyesíti. magában, ugy, hogy a rész-
letekben éppen nem áll az egyetem mögött. A tanfolyamok emelésével
az itt szervezett tanárképzőben bármily mélyrehatő képzést is elérhetünk,
amellett az itt nyert képzés mindig megmarad sokoldalúnak, széleskörű-
nek, tehát nagyobbnak, mint a középiskolai tanároké. Ezzel egyszers-

. mint meg van jelölve az ut, melyen a képzök Eötvös br, szellemében
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fejlődhetnek, holott a másik uton alighanem a középiskolák surrogatu-
maivá fejlődnének. Az egyetem kizárná a legjobb tanároknak való
egyéneket, a tanítókat. A nőképzők hol vehetnének női tanerőket, ki-
ket az egyetem szintén nem bocsájt falai közé ?

Végezetül az előbb tett egyik megjegyzésre felel, mely szerint a
tanítóképző tanár tekintélyét az egyetemi képzés emeli csupán. A tekin-
tély az egyéntől magától függ. Aki nem tud magának tekintélyt sze-
rezni a pedagogiumi képzés mellett: nem tudna az egyetemi képzés
mellett sem. Attér ezek után az ezzel kapcsolatban anyagi szempontból
felhozott ellenvetésekre s kimutatni igyekszik, hogy a pedagogiumi
képzés éppen nem áll utjában a tanítóképző tanárok materialis ügyei
fejlődésének. A választmány javaslatát nem fogadja el, hanem elfoga·
dásra ajánlja Kovács János javaslatát.

Ezen felszólalás után elnök a gyűlést felfüggeszti s fölkéri a köz-
gyűlésen megjelenteket, hogy a miniszter úr őnagyméltósága előtt
teendő tisztelgésben mentűl többen vegyenek részt. A tárgyalás foly ta-
tását ezen nap d. u három órájára tűzi ki.

Dél utá n.
Elnök, Péterfy Sándor, a tanácskozás folytatásának kimondásával

a gyűlést megnyitottnak. nyílvánítja s szólásra felhívjaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALed e r e r Ab r a h á m

tagot, ki a következőkben fejti ki nézetér. Előrebocsát ja, hogy a vá-
lasztmány .által javasolt egyetemi kiképzés mellett fog szavazni és most
csak röviden indokolja szavazatát.

Minden pap, minden tanár, minden orvos és ügyvéd, bármilyen
alacsony fokon is maradjon későbben társadalmi helyzete, vagy bármily
magasra emelkedjék is az, egyetemen nyeri kiképzését; miért le-
gyen ezen művelődésiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t éppen azon tanároktól elzárva, kiknek hiva-
tásuk lesz az ország népiskolai tanítóit kiképezni?

Elismeri, hogy a budapesti Pedagogiumban kitűnő tanárok mű-
.ködnek; így pl. megvan győződve, hogy dr. Kiss Aron, a pedagógia'
történetének tanára, minden egyetemnek díszére válnék, de az egész
világ azon helyes szempontból indul ki, hogy az ifjak a tudományo-
kat általában legjobban az egyetemen szerezhetik meg és ez igaz is.
Azon tanítóképző-intézeti tanárnak, pl. kinek feladata lesz alélektant
előadni, annak a bölcsészeti, a kísérleti, -a társadalmi lélektant, a psy-
chopathológiát hallgatnia kellene; erre pedig csak az egyetem ad al-
kalmat.

Igaz, hogy a papok, az ügyvédek számára léteznek önálló vidéki
fakultások ; de a papok, az ügyvédjelöltek száma igen nagy, míg a
leendő tanítóképző tanárok száma sokkal kisebb, ugy hogy ezen jelöl-
tek száma évenkint legfölebb 15-re rugna és ezek számára egy külön
fakultást életbeléptetni nagyon drága volna.

A tudomány, a szakismeret mellett elkerülhetetlen szükséges a
tanitási módszer és gyakorlat tudása; ezen fontos ismeretek és ügyes-
ségek megszerszésére továbbá a tanárjelöltek vezetésére és felügyelésére
nagyon alkalmas lesz a Pedagogium; de a fődolog marad a tudomány
maga. Mindazon férfiak, kik a neveléstan tudományát a tantárgyak
médszerét előmozdjtották, éppen az egyetemen nyerték kiképzésöket,
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A némee-ttanít6képző-intézetekben kétféle tanerők működnek, olya-
nok, kik tanulmányaikat az egyetemen végezték és olyanok, kik a sze-
mináriumot látogatták és mit lehet észrevenni? Azt. hogy az ugyne-
vezett akadémice képzett tanárok a legjobb állást foglalják el; nálunk,
is mindazon középískolai tanárok, kik a polgári iskolában működnek, előny-
ben vannak azon tanítók fölött, kik csak a polg. iskolai tanítóképző-
intézetet látogatták.

A ki az egyetemen végezte tanulmányait, az előtt nyitva áll az
egész világ; a bécsi technikusok azt akarják, hogyapolitechnikum is
fel legyen jogosítva a tudori czímet adományozni.

A Pedagogiumon működő tanárok legnagyobb része az egye-
temen nyerte kiképzését.

Az ellenvélemény t. előadójának többi kifogásait, hogy pl. a ta-
pasztalat szerint az egyetemi kiképzés hiányos, hogya kereskedelmi
számtant és a könyvvitelt nem adják elő az egyetemen, köszönettel
veszi tudomásúl, de ezekkel nem lehet indokolni a t. választmány fon-
tos javaslatának elvetését. melynek elfogadásától és életbeléptetésétől a
tanítóképző-intézetek felvirágzása, a tanárok anyagi, szellemi és erkölcsi.
jövője és a népiskola gyarapodása függ; azért szó ló kéri a közgyűlést
hogy a választmány üdvös indítványát elfogadni méltóztassék.

J lfó c sy An ta l előre kijelenti, hogy nem helyesli az egyetemi kép-
zést; nem helyesli azt, hogy a középiskolai tanárokkal együtt tanuljanak
a leendő képzőtanárok, s főként nem helyesli azt, hogya képzés, illetve-
képesítés annyira azonos legyen, hogy a középiskolai tanárok a tanító-
képzőben is alkalmaztathassanak és fordítva. Hiszen a tanítóképző-inté-
zet sza kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s k o l a, mely befejezett képzést nyujt; ellenben a közép-
iskolák nem szakiskolák, hanem bizonyos általános képzettséget nyujtő
elő kés z í t ő iskolák, melyek betetőzését az egyetem, illetve a mű-
egyetem s egyéb felső iskolák eszközlik. Továbbá a képzőbeli tanárnak,
hogy hivatásának kellőképen megfelelhessen, ismernie kell a népiskolák
külső, belső életét, tulajdonképen magasabb képzettségű néptanítóknak
kellene lenniök. Éppen azért a leendő képzőtanárokat a tanítók soraiból.
illetve az elemi tanítóképzőt elvégzettek közűl kivánja vétetni, kik a
Pedagogiumban, vagy ha czélszerűbbnek látszik, más e czélra beren-
dezett k ülö n sza kin t é zet ben nyernék kiképeztetésöket. A közép-
iskolai tanárok nak a tanítóképzőkben való alkalmazásuk, nem ismervén
a népiskolák viszonyait, nem czélszerű, nem kivánatos. A középiskolai
és képzőintézeti tanárok más-más tanintézetekben való tanításra lévén
hivatva, czélszerűen ugyanegy helyen s ugyanazon tanterv alapján nem
taníthatok. "

A középiskolaí és képzőbeli tanároknak együttes képezését az elő-
adottakon kívűl a következőknél fogva sem tartja kívánatosnak, illetve
kivihetőnek : a 8-osztályú középiskoláknál kétannyi tanárrnűködik, mint
a 4-osztályú tanítóképzőkben ; világos, hogyaképzőbeli tanárnak
két ann y i tárgyat kell tanítania, mint a középiskolai tanárnak, hogy
a megfelelő heti óraszám kijőjjön. Ebből következik, hogya tanítóképző-
intézeti tanárnak kétannyi tantárgyra kell képesíttetnie, ,mint a középis-
kolainak ; s ha most ehhez még azon követelményt is csatoljuk, hogy



a képzőintézeti tanárnak bölcsészeti alapon nyugvó magas pedag6giai
képzettséggel is kell birnia, ott leszünk, hogy annak a szegényZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító -

képző-intézeti tanárjelöltnek legalább kétszerannyit, majdnem háromszor
.annyit kell tanulnia, mint a középiskolai tanárjelöltnek. 'I'errnészetesen
ezt nem fogja győzni, ha még- olyan jeles tehetségekkel és még olyan
buzgalommal rendelkezzék is. És éppen eme túlterhelés fogja koczkáztatni
azt, mit az egyetemi képzés mellett harczolók az egyetemi képzéssel a
tanít6képzőbeli tanárok erkölcsi és anyagi java érdekében elérni kiván-
nak, hogy t. i. ne tegyen a társadalom különbséget a középiskolai és kép-
zőintézeti tanárok képzettsége és tekintélye tekintetében, ez utóbbiak

hátrányára. Ugyanis a közös tanítás, a kőzös kollokválás mellett e két-
szer·háromszorann·yi tárgygyal terhelt képzőtanárjelöltek nem fognak ver-
senyt haladhatni a kevésbbé terhelt középiskolai tanárjelöltekkel. Tehát
már az egyetemen a tanárok és növendékek előtt, a képzőtanárjelöltek gyen-
gébbeknek fognak felHinni. Ez úton szóló nem várja a képzőtanárok te~in-
télyének emelkedését. A társadalom itélet ére e tekintetben nem fektet súfyt.

_ Hála Istennek, a képzőtanárok képzettségének és fontos hivatásának el-
birálása nem a társadalomra tartozik, hanem a magas közoktatásügyi
kormányra, mely e tekintetben máris elisnerésre méltóan és hálára
kötelezőleg a fizetés dolgában a képző beli tanárokat eg yenlősítette a
középiskolai tanárokkal. Az előadottaknál fogva ú g y van meggyőződve,

-hogy az ügynek inkább hasznára leend a leendő képzőtanároknak külön
szakintézetben való képzése s azért ezt pártolja.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ra d ó Vzlm o s rámutat az ellenvélemény képviselőinek azon eljárására,
hogy jelentéktelen tekintetek és ellenvetések által el akarja ,terelni
a figyelmet a főkérdéstöl, Előtte kétségtelen. hogy ez idő szerint
Magyarországon az egyetem a tudományos élet főforrrása. Abból kell
merítenie a leendő tanítóképző-tanárnak is, ha azt akarjuk, hogy emel-
kedjék a tanítóképzés színvonala, a tanítók tanú! tsága és míveltsége
s hogy ebből folyólag javuljon a tanító társadalmi poziczi6ja és anyagi
helyzete s hogy mindezeknek eredményeként az egész ország köz-

közmíveltsége emelkedjék. Mível ez a főczél lebeg szólónak a szeme
-előtt, azért nem törődik azzal, ha lesz-e a tanárjelöltnek módjában az
egyetemen a gazdaságtant tanúlnia s nem törődik hasonló másod-és
harmadrendű fontosságú tekintetekkel sem. A miket dr. Kovács az ő
álláspontja védelmesésére felhozott, azok közt egyetlenegy ok van
olyan, a minek első tekintetre meggyőző ereje van: az, hogy a szerni-
náriumi kiképzés mellett a kiválasztás elve érvényesíthető. Csakhogy, ha
tüzetesebben vizsgálja az ember, ennek sem lehet nagy fontosságot
tulajdonitani. Először is megjegyzendő, hogy az egyetemi kiképzés .mel-
lett is van kiválasztás, mert hisz az a szigoru vizsgálat, a melyet a
tanárjelöltnek ki kell állnia. nem egyéb, mint kiválasztás. Azután csak-
ugyan olyan véghetetlen fontos-e ez az elv, - igy folytatja szónok -
hogy érette minden más' tekintetet feláldozzunk ? A papi pályára lé-
pőktől, azt hiszi, kell olyan kényes kvalitásokat követelni, mint a
képző-tanároktól, s mégis ott a kiválasztásnak oly szigorú nemét nem
állapították meg, mint a milyet az ellenfél a tanítóképző tanárok szá-
mára követel. Különben is a kiválasztás elve a tanítóképzésben nem új
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dolog. Legelőször a Ratio Educationis hozta nálunk divatba, midőn a
normális iskolára bízta a tanítóképzést. s egész az ötvenes évekig nálunk
úgy képe zték a tanítókat, mint a hogy az ellenpárt kontemplálja a
képzőtanárok kiképzését. hogy t. i. a mester ott tartott maga mellett
egy pár szegényebb sorsú jobb tanú lót, ezek a monitorok lettek a
mester segédjei s később maguk az iskolamesterek. Ime, uraim, ez is
szelekczió volt. De van-e köztünk csak egy is, a ki a tanítóképzésnek
ezt a primitiv módját visszakívánná? Pedig ilyen kezdetleges, tökélet-
len volna a tanítóképző tanárok kiképzése is, ha erre az alapra fektet-
nők. Ez okoknál fogva én a Sebestyén indítványát fogadom el.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . H e r m a n n An ta l mindenekelőtt rámutat a választmanyi javas-
lat egynémely gyöngéjére ; magas ezélok vannak benne kitűzve - könnyű
szerrel elérhetők gyanánt s némi elfogultság is látszik benne az egye-
tem iránt; ezzel szemben rámutat az ellenvéleményelőnyeiere : a bár
kisebb, de biztosan elérhető czél kitüzésére, az utak megjelölésére.
Rámutat arra, hogy már financziális szempontból sem tartja lehetséges-
nek, hogy az egyetem egynéhány tanárjelölt miatt specziális beren-
dezéseket eszközöljön. holott a pedagógiumban már csak tovább tej-
leszteni kell a dolgot. De nem ebből a szempontból akarja elvetni az
egyetemi képzést, hanem azért. hogy teláldoztatnék azon megbecsül-
hetetlen kiválási elv, melynél fogva a legjobb tanítókból legyenek a
tanítók tanítói. A tanítóknak egyetemre való bocsátásáért küzdeni kell
általában és mindig és nem csak akkor, mikor csak mellékczélként
szerepel és tulajdonképen csak eszköz arra nézve, hogy azzal az egye-
temi képzést elfogadtassák. Van már elég német utárizatunk és becsül-
jük meg a pedagógiumot, Kifejti, hogy éppen a külön szeminárium
mellett van megadva az alkalom tanítóknak a képzőtanárság elnyerésére.
Az egyetemi képzés elvének kimondása es etén a tanítók még sokáig
el lehetnek zárva azon pályától, melynek elérésére a legnagyobb mér-
tekben illetékesek. Elfogadja a Kovács János ellenjavaslatát, azon mó-
dosítással, hogya külön szemináriumban tanuló tanárjelöltek egyetemi
kurzusok hallgatásara utasittássanak.

Na g y Lá szló sürgeti a vita befejezését, a mely már hosszúra; nyúlt.
Az alapelvekben mindnyájan megegyezünk ; vannak ugyan vitás kérdé-
sek, mint a képzés helyének kérdése; de azt hiszi, hogy nyugodt ta-
nácskozás mellett sikerűIni fog az ellentétes nézeteket. úgy összeegyeztetni,
hogy a megoldás az ügynek javára válik. Külörnben, ha a tanítóképző
tanárképzést fogják is ujonnan szervezni, az csak ideiglenes jellegü le-
het; mert meggyőződése, hogy az összes középfokú iskolák, közép-,
polgári, ipar és kereskedelmi iskolák tanárainak képzését együttesen és
egységes alapon fogják szervezni, s ebből a szervezetből nem hagyhatják
kia tanító- és kisdedóv6képző tanárok képzését sem. Egy általános
tanárképző szeminárium eszméjét nem látja ellentétben állónak az egye-
temi képzéssel. Elfogadja a választmány javaslatát, de a részletekre
nézve módosításai vannak.

M oh a r : J ó zse f Felfogása szerint a vita immár nem a kérdés lé-
nyege körűl forog. Reánk nézve nem a tanár képzés hel y e, hanem
annak mik ént j e a lényeges. A midőn ami kén tet akarjuk meg-
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állapítani, egy pillanatra sem szabad szem elől tévesztenünk azon a 1a p-
e l v eke t, a melyekre a képzést helyezni akarjuk. A vita folyamán
felmerűlt elvek közül különösen kettőt talál olyannak, a melyeket a
kérdés megoldásánál feladnunk nem szabad; az egyik az, hogyan é p-
taní t ó k ból kép e z het ő kal e g job b tan í t ó kép z ő tan á-
r o k, a másik az, hogy a tan á r kép z ő nek a nép okt a tás i
intézetekkel szerves kapcsolatban kelllennie, minZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt -

egy a z o k o n kellé p ü I I I i e.
Az előadói javaslat ezen elvek megvalósítása czéljából az egyetem

kapuit kivánja a tanítók és tanítónők előtt megnyittatni. Lehetséges,
hogy ezen óhaj megvalósulása a tanítói oklevél külső értékét és a
tanítói állás tekintélyét ernelné, az azonban bizonyos, hogy az általunk
oly gyakran hangoztatott szakképzés nek rovására lenne. A képzőt fel-
keresné a talán könnyű szerrel egyetemre jutni akarók raja és nem
lenne hatalom, a mely ezen szakképzést czélzó intézetek fokozatos el-
középiskolaiasodását megakadályozhatna. De lenne az előadói javaslat
megvalósulásának más következménye is 1 Tanítóképzésünk mai szín-
vonala mellett az egyetemre jutott tanítóknak csak kicsiny töredéke
jutna oklevélhez és a tanítóképző tanárság nagy többséget a jövőben
a k ö z é p isk o 1 a szolgaltatná. De nem volna megvalósítható a javaslat
szerint a második helyen említett alapelv sem, mert azt egyikünk sem
hiheti, hogyanépiskolai oktatás szelleme az egyetemre átalakítások
árán is behatoljon.

A tanítókat és tanitónőket azonban ez időszerint akkor sem bocsátanák
az egyetemre, ha a tanítóképző tanárképzést ott szerveznék is; azért az
előadói javaslat elfogadás ával ártanánk nemcsak a tanítóképzésnek, hanem
a tanítói oklevél értékének, a tanítói állás tekintélyének és a tanítóság
előlépretése lehetőségének is. Ezt pedig egyikünk sem akarja 1 Avagy
csak nem hiszi talán senkisem komolyan, hogy az előadói javaslatba
bevitt azon elv, hogy a tanítók s főként a nők az egyetemre bocsát-
tassanak, a tárgyalt kérdés keretén belűl megoldható?! Hisz ez (leg-
alább a nőemanczipacziót illető kérdés) fontosabb a tárgyalás alatt lévő-
nél, ennek megoldási ide je még nem jött el nálunk, a megoldásnak
pedig nincs itt és 'nem ez az aik alm a. .

Hogy az ellenvélemény a felállított alapelveket sikerrel valósítja
meg, szólónak bizonyítania is felesleges. De van ennek az előadói javas-
lat felett egy más nagy előnye is, nevezetesen az, hogy magában,
hordja a megvalósítás lehetőségét! Nem szeretné szó ló, ha a tanító-
képző tanárképzés kérdésének megoldása a jövő század zenéje lenne;
azért a részletes tárgyalás alapjáúl nem az előadói javaslatot, hanem
dr. Kovács János ellenvéleményét fogadja el.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ko so c sa T iu a d a r igen sajnálja, hogy az idő előhaladása miatt
részletesebben nem szólhat a kérdéshez, Azért ezuttal röviden csak egy
motivumot hoz feL A választmányi javaslat megvalósulása, más nehéz-
ségeket ez uttal nem tekintve, bizonyára jelentékeny időhöz van kötve.
Mikor fog az életbe léphetní, a mit a választmány javasol? 1 S addig
szintén szükség lesz jól képzett képzőtanárokra. Azt szólö is elismeri,
hogy a mostani állapoton javítani kell, de éppen azért fogadj a el a
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a Kovács által beterjesztett ellenvéleményt, mivel az a javítás föltételeit
magában foglalja s megvalósitása azonnal, nagyobb pénzáldozatok s rend-
szerváltoztatás nélkül keresztűlvihető,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M á ln a z' M ih á ly. Az ellenjavaslat is elismeri, hogyatanárképzés
jelenlegi szervezete a Paedagogiumban nem megfelelő; szóló szerin t
nem rernélhetni, hogy a Paedagogium e czélnak megfelelően átalakít-
ható lenne, mert ez körűlbelül annyit jelentene. mint egy uj filozófiai
fakultást szervezni Budapesten franczia tanárképzők mintájára. Külön
tanárképző-intézet felállítása sem aképzőintézeti, sem más tanárok kép-
zésére nem czélszerű; az ilyen elkülönített szakképzés kasztszellemet
fejleszt, és könnyen esik az egyoldalú dresszúrába és a kizárolag vizsgá-
latra való előkészítés hibájába. Más pályákra is. áll ez; ezért czélszerűbb
is volna a meglevő jogakadémiákat eltörölni, a több egyetemet szer-
vezni; Francziaországban is megvan a törekvés a kisebb fakultásokat
egyetemekké egyesíteni.

A már meglevő egyetemeket lehet is, kell is felhasználni a tanár-
képzés czéljaira, Már most is nagy baj, hogyanépoktatási tanférfiak
és az iskolaügy más terén működők és általán a nemzet művelt tagjai
idegenek egymáshoz. Nálunk tehát nemzeti érdek is kívánja az egye-
tem felhasználását a képzőtanárok elméleti kiképeztetésére.

Azt sem lehet mondani, hogy a tanítók nem elég érettek egye-
temi előadások megértésére. A külföldön, Lipcsében, Jenában, a tapasz-
talatok ezt bizonyítják, hogy a tanítók az egyetemen igen jól megáll-
ják helyüket.

Arra szoktak hivatkozni, hogy a Paedagogium jelenlegi szerve-
zetében mily jeles fiatal embereket képezett. Ezt el kell ismerni, de
nem bizonyít semmit; most ugyanazon fiatal emberek, ha az egyetemet
látogatják. épp oly derék emberekké váltak volna .. Az állam kiválogat-
hatja a Paedagogium ot végzett fiatal emberekből a Iegderekabbakat
ezentúl is, de nagy mulasztást követne el, ha ezek tovább képzésére az
itt helyben levő egyetemek, illetve műegyetemet fel ~em használna.
Különösen ki kell emelnie, hogy a filozófiai előadásokat, a mi oly fon-
tos a képzőtanáron, ma máshol, mint az egyetemen, nem is lehet hall-
gatni. A választmány javaslatát fogadja el.

Elnök a vitát befejezettnek nyilvánítván, a zár ó b esz éde k r e
kerűlt a sor.

Kou d c s J á n o s záróbeszédében kijelenti, hogy az egyetem s altalá-
, ban a legmagasabb fokú főiskolák látogatása nincs kizárva az ő nézete

szerint; megendhetőnek tartja, hogy egy-egy kurzus látogatására a je-
löltek az egyetemre utaltassanak, de magát a képzést a maga egészében
a pedagóginmmal akarja megoldani.

Seb e s tyé n G yu la záró beszédéken sajnálattal említi, hogya vita
folyamán a választmány elvi javaslatával szemben éles ellentétbe jutott
a Paedagogiumi képzésmódja. Pedig, ha a választmanyi javaslatokat jól
megfontolják, baláthatják, hogy azok a másik fél által ajánlott paeda-
gógium képzést nem zárják ki. Hiszen a gyakorláti képzést a választ-
mányi javaslat is szemináriám által kivánja megoldatni. Nem helyesli,
hogy a vitában egyes intézetek szerepeltek: ez ugy tüntette [el a vitát,
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mintha itt nem elvekről, hanem egyes intézetekről lett volna szó. Ő
nem úgy kivánja a tételt felállítani, «egyetem-e» , vagy «pedag óg iums
hanem egyet e mik é p z é s-e vagy s ze min á r ill m i, vagy a ket t ő
egy ü t t. Szerinte ez az ügy nincs annyira előkészítve, megérve, hogy
e közgyűlésen annak részleteiről is dönthetnénk; ezt az idő rövidsége
miatt sem tehetnők. Indítványozza, hogya részletektől ezuttal eltekintve,
a közgyűlés az elvekben döntsön s a következő közgyűlés számára
tartsa fenn a részletek megállapítását, a választmanyra bízván azt, hogy
a részleteket kidolgozva s a jövő közgyűlés elé javaslatokat terjeszen.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.M o c sy An ta l a kérdés feltevéséhez szól. Az előadó és a külön
vélemény képviselője - ugymond - záróbeszédeikben lényegesen kö-
zeledtek egymáshoz. Az előadó úr egyrészt elfogadta a külön vélemény
képviselőjétől azt, hogy a tanítóképző-intézeti tanárjelöltek képzése
szem in á r ium ban történjék azzal, hogy a jelöltek az elméleti ki-
képezés czéljából az egyetemet látogatják; másrészt a külön vélemény
képviselőjének nincs az ellen kifogása,' hogy a jelöltek az egyet eme n
ho spi t á lj a nak. A tétel tehát így lenne formulázható : a tanítóképző-
intézeti tanárok képzése szemináriumban történik az egyetem igénybevéte-
lével. Ezt szóló is elfogadhatónak tartja s ebben talán az egész közgyűlés
megnyugodnék : miért a kérdésnek ilyen értelemben való felvételét kéri-

Ezek után elnök ily alakban teszi fel a kérdést: Haj 1and ó - e
a k ö z g Y ű 1é sei fog adn i a zei ő adó p ó tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n dit v á nyá t, m e 1y
sze r int elv ile g d önt s ö nak ö zgy ű 1é s abb an, hog y a
tan í t ó kép z ő tan á r kép z é s a zeg y e t eme n tör t é n i k, n e ro.
zár vak i agya k o r 1 a tik i kép z é s sze m pon t j á ból asz e m i-
nárium felhasználását.

Elfogadja 32 tag.
Második kérdés: Elfogadja-e a k ö z g y ű l é s a dr. Kovács·

J á nos j a vas lat á t, . m e 1y sze r int a tan í t ó kép z ő tan á r
képzés a Paedagogiumban történjék? .

Elfogadja 1 6 tag.
E zen sza va za to k a la p já n a kó zg yiilé s e lfo g a d ja Seb e s tyé n G yu la ,.

e lő a d ó á lta l b e n yu jto tt ja va s la to t s m eg b ízza a u a ia s s tm d n yt, h o g y a z e l-

fo g a d o tt ja va s la t é r te lm éb en r é szle te s m u n ká la to t ké szíts e n .

Eme határozat ellenében dr. Kovács János, mint az ellenvélemény
előadója. a maga és társai nevében a különvélemény fentartását je-
lenti be.

XI. tá r g y.

Elnök köszönetet mond az előadóknak a közgyűlésen kifejtett
munkásságukért. Megemlékezik az Egyesület két évi működéséről, mely-
ben nemcsak a választmány, hanem a vidéki tagok is résztvettek. Kü-
lönös elismeréssel emlékezik meg dr. Kármán Mőrról. Mindnyájuknak
fáradságáért köszönetet mond. Megköszöni továbbá az Andrássy-úti ta-
nítónőképző igazgatójának szivességét, ki a vezetésére bizott intézet termeit
mindenkor készséggel nyította meg az egyesület számára. Hálával emlé-
kezik meg gr. Csáky Albin, vallás- és közoktatás-ügyi m. kir. miniszter
úr ő nagyméltóságáról, ki megigérte, hogy az Egyesületet továbbra is
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támogatni fogja. Köszönetet mond az akadémia elnökének, ki a kőz-
gyűlés számára az akadémia üléstermét átengedte, valamint a ház-
nagynak is, ki készséggel intézkedett arról, hogy gyűléseinken a szükséges
kellékekkel el legyünk látva. Viszont Het y e y Gábor alelnök mond
köszönetet elnöknek a közgyűlés nevében, az ülés vezetésében kifejtett
tapintatáért és türelméért, valamint azért is, hogy körénk gyűjtötte a
fővárosi kartársakat mindig, a mikor nagy eszmékról van sző. Elnök
megköszöni a közgyűlés figyelmét s jegyzőkönyv hitelesitőkül Kovács
János és Radó Vilmos tagokat kérvén fel, boldog húsvéti ünnepeket
kiván, s a közgyűlést bezárja, mire a közgyűlés a tagok lelkes hangulat
szülte éljenzései között szétoszlik.

]egyezték:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ba lá zs E n d r e , H o r va y E d e , Szta n kó Bé /a .

Magyar Tanítóképzö. 20SRQPONMLKJIHGFEDCBA

l \ 'I a j e r I s tv á n em lé k e .

Tekintetes KözgyűlésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt Mélyen Tisztelt Uraim!
Különös megtiszteltetés csekélységemre nézve azon kitüntető meg-

hívás, melynek alapján szerenesém van e nagytekintetű körben adóznorn
J lfa je r Is tvá n , néhai esztergomi nagyprépost, czimz. püspök, mint azon
férfiú emlékének, kit életében csak szeretni éstisztelni lehetett; elköl-
tözése után csak kegyelettel és hálás érzelmekkel szabad és kell említeni.

A már-már pihenni készülő jelen század szellemi küzdelmeiben u.
i. egyike volt azon lelkes bajnokoknak. kik a nyugati kultur-államok ,
irigylésre méltő helyzetén buzdulva, példátlan szívóssággal fárad oz tak
azon czél megvalósítasa körül, hogy hazánkat a tudomány és műveltség
hatalmas karjain azok színvonalára emeljék.

Tudván, hogy e rövid élet maradandó nyomok at csak úgy hagy
hátra, ha minden erőt, időt tehetséget egy eleve j61 átfontolt terv ke-
resztülvitelére pontosítunk össze, azt állandóan szemeink előtt lebeg-
tetjük, attól soha el nem tántorodunk: számot vetett önmagával és
minden gondolatát, minden szavát, minden cselekedetét oda irányozta,
hogy a szellemi haladással és anyagi emelkedéssel oly szoros össze-
köttetésben álló nevelés- és tanítás ügyének fejlesztését és tökéletesíté,
sét előmozdíthassa.

Higgadt megfontolással kutatva a tért, melyen tehetségeit leg-
sikeresebben fogja érvényesithetni, elhatározta, hogy a tanügynek szeute-
lendi egész életét.

Választása helyes és indokolt volt.
Tagadhatatlan u. i., hogy népnevelésünk ügye e század első tize-

deiben igen szánalmas állapotban sínylődött. A hullámok melyeket e
téren Pestalozzi működése a külföldön vert, csak lassan tartottak Hun-
nia szent határáig. Csaknem teljesen parlagon hevert, csaknem egészen
el volt hanyagolva a talaj, melyen a közművelődés eléggé alig méltá-
nyolható gyömülcseinek kellett volna érlelódniök."

1 Lubrich Á~ost. A nevelés történelme. Budapest, 1876. II. 444. kk , ll. - Dr Kiss
Áron. A magyar népisk. tanítás története. Budapest, 188r. II5. kk, ll.



Látva oktatásügyünk mostoha helyzetét és át levén hatva azon
igazságtól, mely szerint, mint Girardin találóan mondja: «Amely állam
jó tanítást és nevelést vet, annak alattvalói erkölcsösséget, .jólétet és
szabadságot aratnak» : 2 hűen maradt meg elhatározása mellett és fogyni
nem tudó lelkesedéssel szolgálván e sz ent ügyet csaknem utolsó lehel-
letéig, oly tartalom dús könyvet hagyott életében az utókorra, melyet
érdemes .felnyitnunk hogy megtanuljuk, miként lehet és kell e magasztos
ügyért nemesen buzogni; emelése, felvirágoztatása körül erélyesen
munkálkodni.

I.

Azon jelesek között, kik mint a tudomány, szépirodalom, vagy a
művészetek dicső bajnokai türelmes kitartás, lankadatlan munkásság és
maradandó alkotások által szilárd emléket biztosítottak maguknak, ke-
vesen vannak, kiknek bölcsőjét palotákban ringatták.

Mint Arany János énekelte:
«Szülőhelyem Szalonta,
Nem születtern: szalőriba s , - akként voltak a jelesek és nagyok

között számosan, a kik a legnehezebb körülmények, a legizzasztóbb
fáradalmak, a legnagyobb akadályok mellett emelkedtek a tekintély,
hírnév és nagyság magaslatára.

Majer István is egyike volt azon kiváló férfiaknak, kik életök sike-
reit a küzdelmes munkásságnak köszönik.

Távol áliott a magasabb származás előnyeitől, A szellemi tőke,
melyet egyetlen örökségének mondh atott, tekintélyes volt ugyan, de
nem elég nagy arra, hogya szorgalom és munka támogatásától le-
mondhatott volna.

Középsorsu szülők szép tehetségű, de nem feltünő szellemi ado-
mányokkal megáldott gyermeke volt.

Született 1813. évi augusztus 15-én a nyitramegyei Mocsonokon,
a hol atyja a nagynevű Kluch József püspök udvari tisztje gyanánt
volt alkalmazva.

V égezvén alsóbb tanulmányait, szép tehetsége és kitünő előmenetele
révén az esztergomi főegyházmegyei papnövendékeinek sorai közé jutott.
. Mint ilyen szorosan vett teendőinek végzése után fenmaradtZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ín -

den idejét öntökéletesítésére fordította. A rajz és irodalmi tanulmányok
képezték főleg mellékfoglalkozásait, Oly haladást tett a rajzban, hogy
heti három órán át növendék-társainak is rajz-leczkéket adhatott.

A fiatal leviták nagy lelkesedéssel karolták fel az ügyet. A sz.
atyák foliánsai es nagy theologusok tudós könyvei mellett hévvel for-
gatták az irónt, hogy a kezdők gyakorlatlan vonásaival borítsák el a
rajzlapokat. A buzgalom azonban lassan-lassan lohadni kezdett és csakis
az ifju mester · lánglelkesedése volt képes a kitartást fentartani - és a
sikert biztosítani.

A rajztanítás körül kifejtett buzgalmát nem koronázván óhajtott
siker, kisérletet tett arra, hogya nagyszombati papnöveide falai kö-

2 Larcher, Opinions des ancíens et des modernes sur l'éducatíon, Páris. 39.
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zö tt a temesvári növendékek által 1828-ban létesített «Olvasó-Társu-
lat» és a pestiek által 183o-ban szervezett cMagyar gyakorlo iskola.
mintájára «Honi nyelvgyákorlő egyesület. honosíttassék meg.

Midőn e század első tizedeiben a nagy franczia háborúk és a
szc moi Ú pénzügyi válság után politikai és közgazdasági tekintetben bi-
zonyos kimerültség, lankadtság vőn erőt a nemzeten, a szellemi élet
terén pezsgő elevenséget lehetett észrevenni. Találkoztak hivatott és
lelkes férfiak, kik egész odaadással és önzetlen igyekezettel törekedtek
arra,· hogy a nemzet szellemi erejét ébresztgetve, emelkedését, haladá-
sát előmozdítsák. E lelkt sek között voltak az egyház leventéí is, kik a
papnöveldék csendes magányából kiváncsi érdeklődéssei kísérték a fejle-
ményeket és sohasem hiányoztak a cselekvés terén, ha a haza valamely
nemesebb ügye munkás kezeket keresett. Az ezen idő körűl a pap-
növeldéinkben keletkezett úgynevezett cirodalmi egyesületeknek- mun-
kassága jelentékeny tényezője volt irodalmunk fejlődésének.

M ily igazán hazafias érzelem volt Iugója, éltető eleme az ifjak
serény és lelkes igyekezetének, szépen kiviláglik a mozgalom vezéré-
nek, Majer Istvánnak. az egyesület második évfordulójára írt következő
szavaiból: «Ha az 1829. és 30. esztendőket veszem szemügyre a ma-
gyar nyelv tekintetében, papnevelő-intézetünkben ugyan sok magyar
növendékre akadok, mindazonáltal a visszaemlékezés is kedvetlen érzé-
seket gerjeszt bensőmben, mivel a magyar nyelvet nem uralkodni, sőt
a latin és tót után nyögni látom. Szólt ugyan a növendék akkor is
magyarul, mindazáltal csak egyesek tevék azt ... Próbaprédikácziót is
ugyan többen hallattak nemzeti nyelvünkön, mindazonáltal ezekben a
csinosbuló nyelv szellernének alig mutatkoztak egy-két szikrái ... A
magyar ifjak akaratos .szunnyadozésuk miatt bolyongtak vakságukbanss

Mily lelkesedés honolt ez ifjak kebleiben, fényesen igazolja azou
tény, hogy Majer István társaságában az 1832-33. tanévi szünidók
alatt többen, mindannyian a e Honi nyelvgyakorló egyesület tagjai» fel-
zarándokoltak Pozsonyba a diaetára, hogy lássák és hallják azon dicső
férfiakat, kik önzetlen hazafiságtói dobogó kebelök gyujtó hevével és
ragyogó ékesszólásuk ellenállhatatlan hatalmával szállottak síkra a ma-
gyar nyelv jogainak kivivásaért.

Látni akarták az akkori fiatalság bálványát, Kölcsey Ferenczet a
tudós költőt, a páratlan dialektikáju szőnokot, ki odahagyva csendes
tanulmányait, kilépe,tt a p~rla~enti. küzdelmek verseny terére, hogy felál-
dozza nagy szellemenek dus kincseit ~~on haza szolgálatára, «mely _
mint pályája küszöbén mondotta - IfJU és férfikorom érzelmeibe láng-
vonásokkal sz övé szerit képét; melynek dicsőségeért meghalni oly régi
és szép gondolata vaja lelkemnek és melynek háromszáz évi sebeit
szivem alatt ezerszer érzem megujulni:o.

-, Az 1833/34. tanévben befejezvén theologiai tanulmányait elérkezett
az idő, hogy gazdag ismereteivel és a nemes tettek vágyátói emelkedő
kebellel kilépjen az élet kűzdőterére.

S Emlékkönyv. Kiadta az esztergomi növ, paps. magy. egyh. irod. isk. alapíttatálá-
nak 50. évford. alkalmából. Esztergom. 1883. 14. lap. .
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II.

Az egyházi törvények az oltár szolgájátöl nemcsak szellemi, hanem
testi érettséget is kivánnak. A huszonnegyedik életév kivánta tik meg'
az egyházi rend felvételéhez.

Majer István végezvén tanulmányait, nem állott még a kanonok
által előirt korban. Olyan volt mint a hajós, kit kedvezőtlen szelek tar-
tanak vissza a kikötőben és nem eng-edik, hogya sík tengerre száll-
hasson. Törekvő lelke azonban, mely mind nagyobb tökélyre ösztönözte,

nem hagyta nyugodni. Pestre ment, hogy a jogot hallgassa. Nem sej-
tette azonban, mily elhatározó fordulat felé indul élete. Nem gyanitotta,
hogy rövid idő mulva tért foglalhat majd azon irányban, melyet élet-
czéljául akart tekinteni.

Annál nagyobb volt öröme, midőn a Sennyey család által Pál és
Géza mellé hivatván nevelőül, alkalmat talált arra, hogy ismereteit
gyakorlatilag is érvényesithesse.

Nagy elfoglaltsága és sokoldalú serénykedese közepett, melylyel
nevelősködése alatt idejét töltötte; gyorsan röpült el a két év, mely
felszenteltetéséhez hiányzott. Régóta vágyódván szerosabb hivatása kö-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M a je r Is tvá n .
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rében működhetni. nagy volt öröme, midőn {835. aug. 29. gr., Nádasdy
Ferencz püspök által V áczott íelszenteltetvérr, arról értesült, hogy segéd-
lelkészi minőségbén az esztergommegyei Muzslára kell költözníe.

A kinevezés vétele után elhagyta Pestet, hogy elfoglalja uj hiva-
talát, melyet a legnagyobb lelkiismeretességgel és példás pontossággal
-igyekezett betölteni.

A templom buzgó papot, az iskola fáradhatatlan tanÍtót nyert szemé-
lyében, Az iskolára, mely iránt különös előszerétet honolt lelkében,
odaadó gondosságot tanusított. Nemcsak szorgalmasan végezte annak
körébe eső teendőit, hanem mint képzett és lelkes pedagogus, meg-
ragadott minden eszközt, hogy az iskola viszonyait rendezze, javítsa,
tökéletesítse. Hivatalos teendöi után 'fenmaradt idejét önképzéssel és
irodalmi tevékenységgel töltötte, melynek ez időből származó gyümöl-
csei a «Síon s , cRegélő és Honművész», továbbá a «Jelenkor> és más
lapok hasábjain vannak lerakva.

Szorgalma és sokoldalú munkássága nem maradhatott titokban
és buzdíto elismerés nélkül. Nem egészen két év lefolyása után Eszter-
gomba, a kir. városba, küldetett segédlelkésznek, hogy négy évvel
később ugyanott oly állást nyerjen, mely ugyelőtanulmányainak, mint
szive vonzalmának is legjobban megfelelt és közelebb hozta azon czél-
hoz, melyért mint eszményeért lelkesült.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I .

Régibb tanügyi viszonyainknak ismerői tudják, hogy a rendszeres
tanítóképzés ujabb keletű hazánkban.

Még a «Ratio Educationis>, tanügyünk e legelső figyelemre méltó
törvénykönyve is .csak édes-keveset gondoskodék a tanítók képzéséről.
Az ugynevezett «Norrnalíss iskolák valának azon tanhelyek. a hol az
ifjuság jövő vezetői kiképzésüket nyerték. 4

A normális iskolákban, ámbár kissé nagyobb terjedelemben, ugyan-
azon tantárgyak adatván elő, mint a városi háromosztályu elemi isko-
lákban, a tanítójelöltek szorosan véve csak a tudományok elemeiben
nyertek oktatást:

Később 1806-ban két külön óra rendszeresíttetett ugyan még a
tanítójelöltek számára, mindazáltal eléggé hiányos volt e képzés. Ha
aztán hozzáveszszük még a csekélyelőképzettséget; ha tudjuk, hogy
az egész képzői tanfolyam két-négy hónapból állott: könnyen elkép-
zelhetjük, hogy ezen rendszer sokat nem lendített a tanítás és nevelés
ügyén, annnál is kevésbé, mivel elegendő számu tanító hiányában min-
denféle individuumokat, kiszolgált katonákat, tönkrejutott iparosokat,
feslett életű színészeket, szóval oly egyéneket alkalmaztak az iskola
szentélyeiben, kik minden magasabb képzettség- és hivatás nélkül, lel-
ketlen módszerökkel csak kínozták a gyermekeket.

4 «Sch ola vernacula primaria, seu Normalis est, in qua non pueri modo plenius ac
'ul erius, quam in cetetis, sed ípsi etiam pnedagogi erudíantur et in muneris executione exer-
ceantur, neque príus ad doce ndí o'ficium admoveantur, quam severo examine dexteritatem
suam adp robaverínt.s Ratio Educationis. Vindoborae. 1777. pag 73.
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. Nem szabad azonban pálczát törnünk hazánk e neműkézdetleg
viszonyai felett. A tanítóképzés ez idő körül Európa más államaiba
sem mutat vígasztalöbb képet.

Igaz ugyan, hogy Közép-Németorszagban az ugynevezett «Con
tuberniumok- felállítása által már a XVI. század első felében találunk
oly mozgalmat, mely feladatává tevé a tanítóképzés rendszeresítését;
igaz, hogy.a jelzett intézmény némi haladást tüntet fel a félszázadda
fiatalabb «Enekiskolakban s , továbbá a XVII. század közepe táján ala
kult és a mai internátusokhoz hasonló e Árvaháaakbans : mindazáltal a
nagy és művelt nérnet nemzet képzői is a XVIII. század közepén

léptek életbe, de mint Heppe is bízonyitja, a tanerőket, a tananyag
terjedelmét, valamint a felszerelést illetőleg is oly szegényesek voltak,
hogy alig érdemlik meg a tulajdonképeni képző-intézetek nevét.

Hazánkban a rendszeresebb tanító képzést a fönkelt szellemű költő
és nagyszivű főpap Pyrker Lászlónak köszönjük, ki 18 ro-ben Szepes-
helyen, 1828-ban Egerben létesített tanítőképzóket, melyek két év-
folyamból állottak. Dicső példáját követve léptek e térre más főpapok
is, ugy, hogya negyvenes években már több ilynemű intézettel talál-
kozunk, egyéb városok mellett Esztergomban is, hol Kopácsy József
nevéhez fűződik az alapítás dicsősége.

Az intézet 1842. november z-án nyílt meg. Már egy évvel korábban
határozta el az intézet létesítését. De megnyítása elé nem könnyen lekűzd-

hető akadály gyanánt gördült - a tanerők hiánya. Talán nem is nyílt
volna meg éppen ezen oknál fogva, ha egy napon nem jelentkezik nála
egy középtermetű, nyílt homloku, eleven szemű p apja, ki magát az uj
intézet szolgálatára felajánlotta. Az Esztergom kir. városi s.-lelkész volt, ki-
nek nevét irodalmi munkáiből már nem kevesen és előnyösen is nerték ;
kinek irodalmi munkássága leginkább p edagógiai kérdések körül forgott.

Az audienczia kitünően sikerült. Örült a főpap, mert oszladozni
láthatta a nyomasztó gondfelhőt, mely a tanerők hiánya miatt tervei-
nek derült egét elhomályosította; örült a fiatal s.-lelkész nem azért,
mivel az egyházi rangfokozat hágcsóján kissé magasabbra emelkedett,
hanem főleg azon okoknál fogva, mivel ugy érezte magát, mint a szűk
víztartóban nevelt hal, midőn a büszke folyó hullámai közé kerűl.

Az intézetnek 1842. november 2-án tartott megnyítási ünnepélyén
már e fiatal tanár, Majer István, mondotta azon csinos beszédet, mely-
ben hálával emlékezvén meg a nemeskeblű és bőkezű alapíróról, kifej-
tette azon programmot, a melyet az intézetben követni óhajtott. •

«Ezen tiszta magyar intézetben -- ugymond - keresztény szel-
lemben fognak képeztetni a leendő népnevelők ; azon szellemben, mely
tizenkilencz század folytán minden véres ostromokon diadalmaskodott,
minden világi tévelygésen és értelern-csapongáson kifog-ott; mely szel-
lemnek köszönheti Europa műveltségét ; mely az emberi nem boldogí-
tására ekkoráig a legkitűnőbben hatott.s 5

5 Szdzat, melyet f5méltóságú herczeg Kopácsy Józlef urhoz, M:lgyaror3zá; prmbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí sé-
hoz, esztergomi c!rsekhez az esztergomi mes.erképző intétetnek 1842. nov. 3·k ini ünnepélyes
me,inyitá;akor emelt Majer István áldozópap és ez latétet tanítója Pest, 1842. Trattner. 6. lap.



IV.

Éles tekintetével átlátvan a helyzet és feladat nehézségeit, komoly
igyekezettel fáradozott a legsikeresebb rendszer megállapításán. E czélt
elérni nem volt könnyű. A képző növendékei a legheterogénebb ele-
mekből állottak. A legkülönbözőbb készültséggel és előéiettel, korra
nézve egymástól jólkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtá vol álló egyének voltak a növendékek sorai kö-
zött. A serdülés éveiben levő ifjak mellett férfiak találkoztak, kik mint
családos emberek az élet küzdelmeí közepett nemcsak nem tartottak
lépést a kor haladásával, hanem feledésnek adták át már azt is, mit
gyermekkorukban nagy nehezen elsajátítottak.

Elen körülmények felett eszmélőd vén, Rendek József tanártársával
abban állapodott meg, hogy tanítványaikat először a kisebb gyermekek-
nél követett módszer szerint vezetik be az ismeretek legszükségesebb
részleteibe, aztán meanek át szorosabban vett feladatukra. A terv ki-
tűnően sikerült. Egy hónap alatt kőrűlbelül egyenlő képzettségű egyé-
nekkel állottak szemben, ugy, hogy nyugodtan kezdhették meg rend-
szeresebb, alaposabb előadásaikat.

Amily körültekintés és tapintat, amily nagy gyakorlati érzék és
tanít isi jártasság jellemezte' Majer István működését az intézet keletke-
zésének első évében, épp oly kitartás, odaadás és lelkesedés tükröző-
dött vissza további munkasságán is.

Főelve volt, hallgatóit nemcsak elméleti ismeretekre vezetni, hanem
a praktikus életre előkészíteni. Azt akarta elérni, hogy növendékei a
szó valódi értelmében nemcsak képzett tanítókká, hanem igazi nép-
nevelőkké váljanak, kik magasztos hivatásuk iránt őszinte lelkesedéssel
viseltétnek; kik abban látják feladatukat, hogy - mint őmaga mon-
dotta - «jó falusi nevelést adhasson népünknek, mely istenfélő engedelmes
becsülettudó, értelmes, szorgalmatos és a mi a legfőbb megelégedett
honfiakká alakítván a leendő polgárokat, nemhogy elvonná az ekétől,
földműveléstőJ, mesterségektől, hanem velök azokat inkább megkedvel-
tesse." 6

Ismereteivel, tapasztalataival és tanítási jártasságával csak nyájassága,
növendékei iránt tanusított szeretete és a tanügy jelentőségéről, magasz-
tosságáról táplált meggyőződése versenyezhetett. Tanítványai rajongtak
érte és emlékét évtizedeken át kegyelettel őrizték keblökben. Szinte
büszkessége volt idősebb tanítóinknak, ha azt mondhatták: «Nekem is
tanárom volt Majer IstvánbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!» «En is Majer István alatt végeztem a kép-
zőt Esztergom ban.»

Majer István tanítványának lenni csaknem egyértelmű volt - a
jó és lelkes tanítóval.

Azonban jóllehet szembeszökő volt a siker és haladás, melyet
igazgatása idején Esztergomban a növendékek felmutatni képesek voltak;
jóllehet szétáradt az ország különböző vidékeire azon szellem, melyet
ő intézetében meghonosított és élesztett: mindazáltal érezte, hogy ma-
gára a tanügy és a tanítóképzés emelésére nem lehet ; óhajtott hatással

6 Sz6zat. 7. lap.



azon szűk falak között maradva, a melyekre. tanári munkássága szorít-
kozott,

Erezte, hogy hiányzik e téren a szabadabb mozgás, a pezsgőbb
élet., az erélyesebb tevékenység. Érezte, hogy a tanítóképzés a mult
század eszméinek békóit viseli még és nem tudván felülemelkedni az
előitéleteken. vele együtt az egész tanítás is súlyosan nyög a gépiesség
nehéz nyomása alatt.

Szorgalmasan kezdé a kérdést tanulmányozni. Szünidők alatt kirán-
dulásokat tett, hogy tapasztalatokat szerezzen. Érintkezésbe lépett a
gyakorlat embereivel és így készült azon terve keresztűl vitelére, hogy
midőn nem is sejtené senki, akkor kezdje ostromolni a közöny, egy-
kedvűség és részben tudatlanság erős várát, melyet a kényelemszeretet,
az ujításokkal járó rázkódtatások félelme és a hagyományok iránti
kegyelet is védelmeznek.

A munka, mely a legsúlyosabb érvek ütegeivel és hazafiui lelke-
sedés pattog6 kartácsaival egészen észrevétlenül, váratlanul kezdé a
régi rendszer biztosnak hitt erődítvényeit támadni, eléggé érdekes arra,
hogy vele kissé bővebben foglalkozzunk. Czime: c A magyar képezdék
reformja s.? Hangja, több, mint lelkes; harczias az, annyira, hogy a
szerző maga is megsokalja és szükségesnek tartja azt, hogy mentegesse.
«Fogják talán némelyek mondani: Ön fenhangon beszéll Igen én nyíltan
szőlok, mivel jellemem, elveim igazsága, az érdek nagyszerüsége, és a
vallás és közjólétérti buzgalom, a tapasztalasszülte meggyözödés, mely
lelkemet eltölti, jogosítanak erre. Legforróbb 6hajtásom, hogy dolgo-
zatom oly jó indulattal fogadtassék; oly jó foganattal gyümölcsözzék,
a mily buzgalom és lelkiismerettel van Isten dicsőségére és édes hazám
javára szentelve.sf

Huszonhat fejezetben értekezik aztán Majer István nagy hévvel
felkarolt tárgyáról. Nyom6s érvekkel vitatván be a reform halaszthat-
lanságát, kifejti azon elveket, melyeken a nevelésnek általában és a
tanítóképzésnek különösen nyugodnia kell. Felsorolja a leendő tanító
testi tulajdonait, szellemi sajátját és előismereteit. Német példa után
indulva kivánja, hogy a szorosabban vett képzőintézeti tanulmányok meg-
kezdése előtt előkészítő tanfolyamot végezzen a növendék, annál is
inkább, mivel egyrészt megelégedvén előképzettség gyanánt; az elemi
iskolák végzésével, másrészt pedig kivánván, hogyatanítónövendék
legalább 16 éves legyen, e kor és az elemi iskolák végzése között lebegő
űrt át kell hidaini.

• A XVI. fejezetben a képzők felosztásáról szól és inditványozza,
hogy miután külön téle elemi iskolák vannak, legyenek különféle kép-
zők is, nevezetesen: egy elsőrendü Pesten; 14 középképezde a nagyobb
városokban; több «kisebb képezde kivált a hegyi tótság és oláhok között»
és végül nőképezdék. A további fejezetek részletes javaslatokat tartal-
maznak a képzők berendezését, tanári testületeit, tantervét stb. ille-

1 A magyar képezdék reformja. Irta s az oktatási miniszter urnak benyujtottalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMaJer

stvá n képezdei tanár. Esztegomban, 1848. Beimel József nyomdájából. 8.
8 I.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , IV.. lap.



tőleg, mig a XXV. az «utóképzés s kötelezettségét és minőségét, az
utolsó pedig a tanító-egyletek és társulatok szükségességét hangoztatja.

Tanítóképző-intézeteink jelenlegi viszonyai mellett a munka nem
bír már gyakorlati jelentőséggel, de behato tanulmányokon nyugvó
magvas tartalma miatt és mint forrásmű tanügyünk egyes részeire
vonatkozólag - maradandó helyet biztosított magának a tanügyi iro-
dalomban és buzdító példája lesz mindig azon lelkesedésnek, melyet
Majer István a hazai tan ügy felvirágoztatásaért keblében táplált és
kortársai szívébe átültetni iparkodott.

V.

Alapos szakképzetsége, eredménydús gyakorlati munkássága és figyel-
met keltett irodalmi tevékenysége alapján, 1849, okt. 27. a pesti m. kir.
tud. egyetem tanácsa által a bölcsészeti karhoz hivatott meg a felsőbb
nevelészet helyettes tan árául és e minőségében három féléven keresztűl
nagy sikerű előadásokat tartott.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE szép állást azonban csak rövid ideig
viselhette, mert 1850 végén Pest városa által az összes elemi iskolák
igazgatójává választatván, uj működési körbe lépett, a melyben a tanügy
emelése .kőrúl magának ujabb és nagy érdemeket szerzett.

Nehéz, magyarságunkra nézve válságos körülmények között lépett
új hivatalába. B. Geringer Károly teljhatalmú császári biztos már ki-
hirdette volt ekkor (1849. okt. 9.) a gr. Thun Leo által kidolgozott
híres «Org anisations-Entwurfs czímü iskolai szabályzatot, mely, illetőleg
annak ily czimű melléklete: «Magyarhoni koronaországban az oktatás-
ügy ideiglenes létszeresítésének alapjai» szabályozandó volt hazánk
tanügyét. Tudjuk, hogy e kítűnő munkának sok figyelmet érdemlő
tulajdonsága mellett az az egy nagy hibája volt, hogy a féltékeny en őri-
ze tt magyar nemzeti érzülft iránt nem kis gyöngédtelenséget tanúsított.

Voltak tanférfiak, kik az opportunizmus bő köpenyébe burkolózva,
nem érvényesítették munkásságukat hazafias szellemben és nem titkol-
ják el abbeli törekvésöket, hogy az alföldi csikós is németűl tanulja az
ABC-ét l

Majer István azonban hű maradt mindig azon érzelmekhez, melye-
ket az ember születésétől kezdve hord keblében a föld iránt, mely
szülte, táplálta és nevelte és egy pillanatra sem feledte, hogy magyar.

Buzgó munkásságának sikereit ugyan -. a melyek közűl csak az
iskolák számának emelését, a vasárnapi oktatás behozatalát, a tanítói
tanácskozmányok meghonosítását, a tanítói fizetéseknek a helytartóta-
nács 1857. május ro., 11868 sz. a. kelt határozatával történt javítását,
az első hazai bölcsőde megalapítását legyen szabad röviden megemlíte-
nem - nem koczkáztatták ez érzelmei, de befolyásolták legalább egye-
lőre - jövőjét! El kellett hagynia 18 57-ben Pestet, hogy a kornárom-
megyei Kürth község lelkészi állását foglalj a el.

Távozása őszinte sajnálkozást keltett mindazok körében, kik hiva-
tott munkásságának tanúi voltak és azt kellőleg méltányolni tudták.
. Azonban jóllehet körülményei, hivatala, mííkődési köre változott,
buzgalma, odaadó munkássága mindazáltal a régi maradt.' .
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Szívből szeretett hívei lelki ügyeinek példás gondozása mellett,
különösen nagy buzgalmat fejtett ki az iskola rendezése körűl. Meg-
honosította a vasárnapi iskolát és a háziipar tanítását, mielőtt e Slöjd s-ről
hallottunk volna .A fiuk szekerkékét, ekéket, taligákat. padokat, fogasokat
faragtak; szalma-fonást tanultak és különféle házieszközöket készítettek

Szívén hordván a tanítók érdekeit, keresztűl vitte a kerületi tanítói
tanácskozmányokat, melyeknek nemcsak tevékeny tagja volt, hanem
még a jegyzői tisztet is elvállalta,. fényesen bizonyítván ezáltal azon
igazságot, hogy a lelkes férfiú ügyszeretetében mindenre kész.

VI.

Tiz évi lelkipásztori tevékenység után 1866. évi április havában az
esztergomi főkáptalan tagjainak díszes soraiba emeltetett, hogy nagyobb
erkölcsi súlylyal, szélesebb hatáskörrel fejtse ki azon munkásságot melyet
eddigelé a tan ügy emelése, felvirágoztatása érdekében folytatott.

Mint kanonok 1870-ben az esztergomi főegyházmegye főtanfel-
ügyelőjévé neveztetvén ki, husz évig állott a tan ügy élén és nem mu-
lasztott el soha egy alkalmat sem, hogy annak érdekeit előmozdítsa.
Tevékeny részt vett mindazon szűkebb körű és országos tanügyi moz-
galmakban, melyek a legutóbbi negyedszázad alatt felmerültek.

Hűen életelvéhez : <Istennel, észszel, szorgalómmal boldogulsz»,
előhaladottabb kora daczára is folyton dolgozott. A munka, mely kora
iljuságától fogva jellemző tulajdonát képezte, életszükség letévé vált és
szép bizonyítékot szolgáltatott az írás ama szavainak igazsága mel-
lett; «Az ifjú az ő útja szerint, midőn megöregszik sem távozik
attól.,9

Még irodalmi tevékenységét is folytatta, melyet 1835-ben kezd-
vén meg, annyira kedvelt, hogy csaknem nélkülözhetetlenné lett
számára.

Mi nő nagy volt e munkásság, azt beszédem e szűk keretében leg-
feljebb csak érintenem lehet. Különben nem is szükséges ehelyütt
Majer István irodalmi érdemeit bővebben taglalnom. Alig lesz művelt
magyar ember, ki ez irodalmi nevet, vagy a még szélesebben ismert
s István bácsit, ne ismerné.

Csak azt emelem ki, hogy - a mennyire a művekről tudomást
szereznem sikerült - 80 önálló műve jelent meg a könyvpiaczon és
száma sincs a czikkeknek, a melyeket a legkülönbözőbb lapok hasáb-
jain tett az ország közkincsévé. 10 Nemcsak termékeny, de igen sokoldalú
iró is volt. Fő szakmáját kétségkívűl a neveléstudomány képezte. Ennek
körében mozognak legfőbb művei; sőt a néhány művészeti és egyházi
munkát leszámítva, kisebb ; dolgozatai is nevelészetieknek mondhatók,
mivel csaknem kizárőlag és főleg nevelői czélból irattak. Mondhatni
tehát, hogy «per erninentiams nevelészeti író és pedig oly Író volt, ki

9 Példabesz. XXII. 6.
10 Dr. Walter Gyula. Jubileumi emlékHízér. Esztergom. 1885. Irodalmi munkásságáUák

féhzázados jubileuma alkalmából látott napvilágot.
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- mint kevesen - bátran elmondhatta magáról, hogy el is érte aczélt,
melyet maga elé tűzött, mely szemei előtt lebegett.

Mert lehetnek ugyan írók, kik vaskosabb köteteket bocsátottak
világgá; kik mélyebb tudományossággal töltötték meg könyveiket; kik-
nek művei hangzatosabb szólamokkal és czikornyásabb kifejezésekkel
pompáznak : de nem könnyen fog találkozni oly második «István bácsi»,
ki jobban ismerje a nép szükségleteit; szerencsésebben válaszsza meg
tárgyait és jobban értse a nyelvet, a melyet a nép beszél.

Eppen ezen népi es modora az, mi őt szorosan vett népies és ere-
deti íróvá teszi; mi nevének elévülhetetlen maradandóságot biztosít; mi
miatt mindazok, kik az igazi népnevelés becsét kellőleg méltányolni
tudják, kell, hogy amily tisztelettel adóznak emlékének, mint egy hi-
vatott, törekvő munkás népnevelő emlékének, épp oly magasra becsül-
jék irodalmi munkásságát is.

Nem is panaszkodhatnék egyébként az elismerés hiánya miatt.
Mióta kanonokká lőn, egymásután érték a legmagasabb kitüntetések,

mig végre nemcsak nagyprépost, hanem még az esztergomi érsekség-
nek Simor János elhunyta után, kormányzója is lőn. Tisztelői pedig
1885-ben, szept. 20 án, irodalmi munkásságának ötvenedik évfordulója
alkalmából oly óvácziókban részesítették, a minők csak kevés halandó-
nak jutnak osztályrészül.

Teljes nyugalommal és a leghűbb kötelességteljesítés boldogító
tudatával várhatta tehát azon pillanatot, mely több hónapi szenvedés
után mult 1893. évi november zo-án köszöntött be rá nézve és végét
szakította hosszú, 81 évre terjedő munkás, áldásos- életének.

-x-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *

Tekintetes Közgyűlés!
Röviden, mondhatom, a legrövidebben lehetett csak a részemre ki-

jelölt időn belűl vázolnom Majer István életét.
Csak legfőbb vonásaiban vázolhattam a képet, melynek alakjait

tevékenységének különböző, - hiszem - eléggé érdekes, tanulságos
mozzanatai; hátteret pedig a kor alkotja, melynek kiváló előharczcsa
gyanánt tisztelhetjük.

Tettvágyó keblének magasztos törekvései által ragadtatva u. i.
bátran szállott szembe az élet kűzdelmeivel és azon nehézségekkel, me-
lyek czéljainak sikerét kérdésessé tehették volna akkor, ha nincs vér-
tezve a legerősebb szellemi fegyverekkel, nincs pánczélozva azon szorga-
lommal, serénységgel és kitartással, mely nem ritkán lassan ugyan,
de azért mégis biztosan arat diadalt a legnagyobb akadályok fe-
lett is.

Mint pap, mint azon vallás szolgálója, mely isteni tanainak vará-
zsával átalakitó hatást gyakorolt a világra, odairányította törekvéseit,
hogya hit és meggyőződés lángja magasan lobogjon a keblekben ~
hogy az igazi, józan erkölcsösség sohase legyen száműzve hazánk
határaiból.

Azon papok közé tartozott, kiknek még _Voltaire is tisztelettel



.adóaik, midőn így ír: cA jó, szelid, jámbor, szeretetteljes, türelmes pap
oly egyén, ki szeretetet és tiszteletet érdemel •.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l

Oly korban élünk, midőn az általános anyagi jólét nem annyira a
talaj kedvező viszonyaitól. mint inkább a földművelő tevékenységének
okszerűségétőJ, az ipar és kereskedelem ügyes folytatásától, szóval sat-

• tói függ, mily fokát bírja a kérdéses egyén azon rátermettségnek, mely
. napjainkban a boldogulásnak egyik fófeltét ele. E meggyőződés indította
a közmüvelődés előmozdításának czéljából kifejlett, lankadást nem is-
-merő tevékenységre.

Mindezen munka és fáradság. mindezen törekvés és kűzdelem,
különösen megdicsőül, ragyogó zománczet nyer azon körülmény foly-
tán. hogy azon magasabb, nemesebb eszmében bírta forrását. amely
egész valóját eltöltötte, melynek java mindig szemei előtt lebegett,
melynek neve - a haza!

Semmi munka sem volt rá nézve nehéz; semmi fáradság sem ter-
hes; semmi áldozat sem nagy, ha tudta, hogy általa szolgálatot tehet
hazájának,

Szerette hazáját, mint kevesen.
Illik, hogy a haza is mindenkorra jó és hű fiának ismerje 1lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr . Wa lter Gyula .MLKJIHGFEDCBA

T i t k á r i j e l e n t é s .

Tisztelt közgyűlés! Mielőtt az egyesület munkásság át a lefolyt két
évben, a melyről a jelentést előterjeszteni szerenesém van, általánosan

jellemezném, utalnom kell azon általános tünetekre, a melyek a tanügyi
egyesületek életében az utóbbi években mutatkoztak. Az állami tiszt-
viselők általános fizetésrendezése felszínre vetette a tanárok s tanítók
fizetésének ügyét is. Évek óta éreztük kedvezőtlen anyagi helyzetünknek,
sulyos és káros következrnényeít önmagunkon s magán a közoktatáson
is s évek óta élt bennünk az óhajtás a jobb jövő iránt; a fizetések
általános rendezése tehát csak alkalmat adott arra, hogya lappangó
szikra kipattanjon s az elégedetlenség szele itt csendesebb erővel,
amott pedig viharként zúgjon végig a tanári és tanítói körökben, A
fizetés ügyében feltámadt mozgalom természetszerűleg visszahatott
a tanári és tanítói egyesületekre is, a melyek első sorban hivatott ki-
fejezői és őrei a tanári és tanítói érdekcknek, s azok életében kísebb-
<nagyobb rázkódtatások okozójáva lett.

A tanítóképző tanári körökben szintén érezhetők voltak az álta-
lános mozgalom hullámcsapásai, a mi természetes is, mert ő náluk sem
'hiányoztak a sérelmek s a kellőképen ki nem elégitett jogos követel-
mények. Hogy mind a mellett a mozgalom bizonyos mérsékelt határok
között mozgott, azt a kormány jóindulatú magatartásán kívül tulajdo-
nitani lehet talán a mi tanítóképző! hivatásunknak, a mely az ideális
'gondolkodás ápolására késztet magunkban és másokban s csak a leg-

11 «U n bon prétre, GOUX,pieux, charitable, tolérant, est un homme, qU,on doit ehérir

-et respecter ••



végső esetben engedné meg az elégedetlenségnek kitörését ; s tulajdo-
nítani lehet talán a z o n ben s Ő, min den hát s ó gon d o lat n é l-
k ü 1i vis z o nyn a k, ame l y a tan í tbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó kép z ő tan áro k s a z o k
egyesülete között fennálL

Ezen viszonyból s a tanítóképző tanárok jelzett hangulatéből
magyarázhat6 az ki, hogy ifjú egyesületünk, a melyet öt évelőtt annyi
aggód 6 szeretettel alkottunk meg, a mozgalomból, mondhatni, meg-
erősödve került ki. Továbbá ezek a körülmények tették lehetövé azt,
hogy egyesületünk körében a tanító képzés és népoktatás fejles stése
érdekében a csendes és hasznos rnunka egy pillanatig sem zavartatott
meg. A kettős feladat: az anyagi érdekért való küzdelem s a tanító-
képzés elvont ügyeinek ápolása ugyan kettős teherrel súlyosodott.
vállainkra, de azt hiszem, hogy a most megnyilt Ill. közgyülésünk t a n ú -

bizonysága lesz annak, hogy egyesületünkben eleven, pezsgő élet tenyé-
szík s az egyesület hajóját vezető választmány kötelességéhez híven,
helyesen oldotta meg kettős feladatát.

Az egyesület sokoldalú tevékenységét jelentésemben a következő-
czímek alatt csoportosítva fogom előadni:

1. A tanterv ügye. .
2. A közgyűlés előkészitése s a vele kapcsolatos ügyek.
3. Az anyagi ügyek.
4. Az egyesület egyéb ügyei.
5. Az egyesületi tagok.MLKJIHGFEDCBA

A ta n t e r v .

Az 1892. évben tartott közgyűlés határozatából kifoly61ag az el-
nökség ugyanaz év október r z-én nyujtotta át a közoktatási miniszter
úrnak az általam, mint titkár által szerkesztett terjedelmes II.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEmlék-

ir a tot, mely a tanterv-revizió általános elveinek és az egyes tantárgyakra
vonatkoz 6 javaslatok részletes megokolását tartalmazza. Örömmel és
hálával emlitem meg, hogy a nagymélt6ságú miniszter úr felterjesz-
tésünket szivesen fogadta san nak a 1apj á n a tanterv-revízió mun-
káját azonnal meginditotta, a mennyiben megbízta a Közoktatási Tanácsot
a tanítóképző-intézetek tantervénekelkésaítésével. A Tanács dícséretes

buzgalommal fogott a munkához; irövid időn megalkotta leginkább
tanítóképző-tanárokból a tanterv-készítő albizottságot. A albizottság
szorgalommal dolgozott s az 1893. év június 9· ikére már elkészítette a
tantervjavaslatot. A közoktatási kormány tudni óhajtván a tanári testű-
letek véleményét, megküldte ezeknek a munkálatot. Az albizottság a
f. tanév november és deczernber havában ujra tárgyalta a tantervet s
azon a tanári testületek véleménye alapján több m6dositást eszközölt,
a melyek legfontosabbika az egyes osztályok óraszámának leszállitása
volt. A mint ismeretes, a Tanács népoktatási és természettudományi
osztálya is letárgyalta már a tantervet s igy ez most már azon ponton
van, hogy a Tanács plénuma, majd az utols 6 s legfelső forum, a köz-
oktatási kormány elé kerülhet.

Habár akkor, mikor a közoktatási Tanács vette át a tanterv készí-
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tését, az egyesület legalább hivatalosan és közvetlenül megszünt közre-
működni a munkában, mindamellett részint közvetlenül, részint közvetve
a munka tetemes részét ezután is végezte. Közvetlenül annyiban, hogy
a Közoktatási Tanács albizottsága leginkább az egyesület tagjaiból al-
kottatott meg s a tantervet tényleg ezek készitették el. Közvetve pedig
annyiban vett részt a tanterv-készítésben, hogy törekedett a munkát
irodalmi úton előrnozditani. Közlönyünkben folytonos figyelemmel ki-
sértük a tanterv-készítő albizottság munkálatát s a tagtársak közül né-
hányan részletes terveket dolgoztak ki és bocsátottak közre az egyes
tantárgyak anyagál:íól, igy Fel mérbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Albert a magyar nr elv- és iro-
dalomból, Kr a-us z Sándor szintén a magyar nyelvből és a magyarok
történetéből, Bár á n y Gyula a földrajzból és természettudományokból,
Sza r vas Gáborné a német nyelvből, Sch ul t z Imre a természetrajz-
ból, Ujfalussy Sándor, Belle Lászlo és Svarba József a gya-
korlati kiképzés módjából; továbbá Fel mér i Albert. és Mar g ita y
józsef szóltak az idegen nyelvek tanításáról, Som ogy i Géza pedig
ismertette Devinat E. tanulmányát a Revue -Pedagogique után a fran-
czia képzők tantervéről.

A Tanács albizottság a által készitett tanterv, mivel azt a tanári
testületeknek véleményadás végett megküldték, a tanítóképző tanárok
előtt ismeretes. Aligha csaló dom, azt állitván, hogy a tanárok többsé-
gének nézéte szerint ezen uj tanterv tetemes haladást jelent a tanítói
szakműveltségnek és a tanítőképzői oktatás sainvoualának emelése te-
rén; azonkivűl a tanterv a terjedelem. részletesség, szabatosság és metho-
dika szempontjából oly magas _színvonalon áll, hogy e tekintetben
nemcsak hazánkban, hanem külföldön is ritkítja párját, Azt hiszem,
mindenkor örömmel fogunk gondolhatni arra, hogy e munkát egye-
sületünk kezdte meg s abból az oroszlán részt mindvégig kivette.

A tantervi munkálatok azonban még korántsem értek véget;
hátra van még azoknak egy igen fontos része: a rés z 1 e tes uta s i-
tás o k és a tan k ö n y v e k elkészítése. Egyesületünk hivatva ebből
is kivenni a maga részét, legalább a közoktatás ianács munkáját előkészíteni
és megkönnyíteni. Ezt a feladatot tartotta szem előtt a választmány,
a midőn 1892-93. isk, év folyamán a tanítóképző oktatás egyik leg-
fontosabb tárgyának, alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlélekta n tanításának problémáival foglalkozott.
Dr. Mái nai Mihály, dr. 1 ) : . á r mán Mór és Gy ö r gy Aladár tartottak
e tárgyról nagy érdekű előadasokat, L éde r e r Ábrahám pedig a
Magyar Tanítóképzőben mondotta el nézeteit.MLKJIHGFEDCBA

A k ö z g y ű lé s e lő k é s z í t é s e ,

Mind az egyéni, mind az egyesületi sikeres tevékenységnek alap-
feltétele a ter vsz e r űs é g, a mely kízárja a szétszórtságot, és meg-
szorítja a tetszetős sokoldalúságot, de annál biztosabb an és öntudatosabban
vezet a czélhoz, A választmány azt tartotta szem előtt, a mikor az
1892. év nove%ber z r-iki ülésén megállapította az egyesület munka-
programmját. Első teendőnek vette a tantárgyak anyagának módszeres fel-
dolgozásán kivül az zjjúsá g nevelésér e tartozó tételekkel, az ó"nképzo



kb'r ó 'kkelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a tanítóképző-intézetet benn- és künla ká sok berendezésével fog-
lalkozni. Második tárgy gyanánt jelölte meg tanítóképzésünknek legkar-
dinálisabb tételét: a ta ná r képzést. Harmadik tételnek vették végre a
tanítóképzésnek sser ueseti ügyeit, a sza kfelügyeletet, az z'ga zga tá st, a ta ná r ok

szolgá la tz' sza bá lyza tá t, ta nítóképző·z·ntézetek elhelyezését. A választmány
elhatározta, hogy e tételek részint a választmányi üléseken, részint iro-
dalmilag az egyesület közlönyében megvitattássanak, hogy a mostani
és az ezután következő közgyűléseken sorban tárgyalás alá kerülhes-
senek.

Az z'nter ná tusok ügye. A választmány a kitűzött programmhoz híven
első sorban a tanítóképző-intézeti benn- és künlakások tételének meg-
vitatásához és a közgyűlésre való előkészítéséhez fogott. Felkérte Ma r-
gi ta y József csáktornyai igazgatót nézeteinek egyik választmányi ülésen
való elmondására. Margitay úr készséggel engedett a felszólításnak és
az 1893. február 22-diki ülésen megtartotta első előadását a tanítónö-
vendékek neveléséről az internátusban és az intézeten kívül ; javaslatait
később pontokba foglalva is beterjesztette a választmányhez. A választ-
mány e pontokat tárgyalás alapjáúl elfogadta és szétküldte az összes
tanári testületeknek és a velünk tagsági kötelékben álló tanító-egye-
sületekhez vélemény eik elmondása végett.

A felhivás a kivánt eredményre vezetett.
A tanári testületek a maguk kebelében általában élénken és be-

hatóan megvitatták a benn- és künlakások ügyét. Összesen 14 tanári
testület és tanító-egyesület küldötte be javaslatait a választmány hoz,
u. m. az a rad i, csu r g ó i, fél egy ház a i, igbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ó i, sz é kel y ker es z-
tur i, z n i óvá ral j a i, d é v a i, sár o s pat aki állami sas op ron i
ágostai ev. tanítóképző, abu d a i , g Y 6 r i, kol o z s vár i, poz s o nyi
állami tanítónőképző-intézetek,. a hód mez ő v á sár hel y i állami kís-
dedóvónőképző-intézet tanári testülerei saN é p n c vel ő k Bud a-
pes tiE gye s ü l e t e. Közlönyünk is törekedett előmozdítani a benn-
és künlakások ügyének megoldását. Közölte Cse n ger y Ant al-nak
az 1872·diki országgyűlési tál;gyalások alkalmával ez ügyről mondott
beszédét, Lu t ten ber ger Agoston a Revue Pédagogique nyomán is-
mertette a m a c o n i tanítóképző intézet künlakásának szervezetét, S 0-

mo gyi Géza pedig a külföldi kiválóbb tanító- és tanítónőképzők épület-
terveit és berendezését.

A tanítónövendékek nevelésére vonatkozó javaslatokról Nag y
Lászlo titkár táblázat os kimutatást készített; Margitay Józtef úr pedig,
a ki ez ügynek tárgyalását megindította, a választmányi ülésen szemé-
lyesen megjelenvén, megtette észrevételeit az egyes javaslatokra.

Ekkép előkesztttetvén az ügy, a választmánya benn- és künlakások
vezetésének ügyét véglegesen elfogadta közgyűlési tárgyúl s három
ülésen, u. m. január 29 én, február ro-én, és márczius 5-én behatóan
foglalkozván vele, megállapította a közgyűlés elé terjesztendő javasla-
tokat. A tétel előadójáúl Mar g ita y József urat, majd, mivel ő az
előadói tiszt elvállalásában akadályozva volt, Moh a r Józsefurat kérte fel.

Az ifjúsá gz' önképző-kö 'r ö 'k ügyével az 1893. április hóban tartott
ülésen foglalkozott a választmány, a mikor Kap i Gyula, a soproni ev,
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tanítóképző-intézet igazgat6ja fejtegette az ön képzökörök hasznát.
választmány kimodotta az itjusági körök létesítésének és fejlesztéséne
szükségét, de a szervezésük és vczetesük modjának részletes megállapí.
tását akkorra halasztotta, a mikor a részletes módszertani utasításokk
fog foglalkozni.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta ttítóképzó-z'ntézeti ta ná r képzés. Ezen ügynek·a közgyűlési tárgya
lásra való előkészítése a választmánynak legfontosabb, de a legnagyobb,
kö!'ültekintést kivánó teendője volt.

A tanítóképző-intézeti tanárképzés eszméje még a negyvenes évek-
ben merült fel, de állandóan csak a népoktatási törvény megalkotása óta
foglalkoztatja a tanugyi köröket, Mi sem volt természetesebb, hogy ha
az állam felállított 25 tanítóképzö-intéaetet és 46 felekezeti képzőnek pedig
a törvény értelmében megadta a nyilvánessági jogot, gondoskodnia kelle
a tanítóképző tanárok képzéséről is. Mégis hosszú idő telt bele, míg
Tr efa r tAgoston, vallás- és közoktatási miniszter, megtette az első
lépést a tanítóképző tanárok képzésére az 1887-ben kibocsátott ismere-
tes rendeletével, a mely a budai Paedagogiumban és az Adrássy-
úti tanítónőképzőben kivánta szervezni a tanárképzést egy a polgári
képző felé helyezett tanfolyammal. Már ez az ideiglenes jellegű intéz-
kedés is hasznosnak bizonyult, mert több jeles tanerőt szolgáltatot
tanító- és tanítónőképző intézeteinknek. Meg volt az az eredménye is,
hogy állandó aktualitásban tartotta a tanárképzés ügyét s arra kény-
szerítette a közoktatási kormányt, valamint a tanugyi köröket, hogy
a tanítóképző-intézeti tanárképzésnek végleges rendezéséről gondolkoz-
zanak. Maga a pedagogiumi tanári testület tette meg a kezdeményező
lépést az 189 I. május havában a Magyar Tanítóképzőben megjelent
emlékezetes memorandumával, amelyben őszintéri feltárta a tanárképző
tanfolyam hiányait és nyilvánosságra hozta a végleges rendezésre vonat-
kozó javaslatait. Majd a rákövetkező évben, 1892-ben a Magyar Paeda-
gogiai Társaság foglalkozott a tanítóképző tanárok képzésévei ; a társulat
ülésein D e zsbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő Lajos, dr. Kár mán Mór és Seb est y é n Gyula tar-
tottak érdekes előadásokat ez ügyről.

Igy állván az ügyek, a tanítóképző tanárok egyesülete nem tér-
hetet:t ki tovább ezen kérdés tárgyalása elől. Az egyesület tagjai mind-
nyájan érezték, hogy nemcsak hivatásuk, hanem kötelességök és tanító-
kép z ésünknek s népoktatásunknak ezen főben járó ügyéről mielőbb
véleményt mondani. Még az 1892-diki közgyűlésen kimondották Het y e y "

Gábor inditványára, hogy az egyesület foglalkozni fog a legközelebbi,
a mostani közgyűlésen ez ügygyel. A választmány ezért kötelességének
tartotta a tanítóképző tanarképzés kérdésének a jelen közgyűlésre való
gondos előkészítését.

A választmányegyelőre az egyes tagokat szólította fei véleményeik-
nek az egyesületi közlönyben való nyilvánítására. Megindult tehát a
vita a Magyar Tanítóképző hasábjain. Először egy névtelen tanítóképző
tanár fejtette ki nézeteit, majd Fel m é r i Albert, Moh a r józsef, dr.
Bar t sch Samu, Bal á zs Dénes és Sch u 1 t z Imre szóltak az ügyhöz,
ezenkivül megjelentek a Magyar Tanít6képzőben dr. Kár mán Mórnak
és Seb est y é n Gyulának a Paedagogiai Társaságban tartott előadásai-



Miután ezen közlemények több oldalról kellőképen megvilágítot-
ták a tanár képzés ügyét, a választmány megbizta Nag y Lászlo titkárt
a Magyar Tanítóképző újabb és régibb évfolyamaiban, valamint a Paeda-
gogiai Társaság körében felmerült szervezési javaslatokból táblázatos
összeállítást készíteni a czélból, hogy az a most már szélesebb körben
megindítandó tárgyalások alapjául szolgálhasson. Az összeállított kirnu-
tatás a választmány határozata értelmében megküldetett az összes tanári
testületek nek és a velünk összeköttetésben álló tanító-egyesületeknek tár-
gyalás és részletes javaslattétel végett.

A mint dőre várható volt, a tanári testületek és tanító-egyesületek
élénk érdeklődéssel és behatóan tárgyalták a tanárképzés ügyét. Az idő
rövidsége ellenére is 18 tanári testület és tanító egyesület küldött be a választ-
mányhoz részletes javaslatot, a melyek némelyikét beható indokolással
kisérték. Javaslatokat készítettek: a csurgói, bajai, d é v a i, ig-
l ó i, sár o sp a tak i, z n i óvá ral j a i, c s á k tor n y a i, fél egy-
ház i, sz é kelbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ker esz t úri állami tanítóképző-intézetek, az o r sz á-
gos iz r ae 1ita tanítóképző-intézet, abu d a i, k o l o z s vár i tanítónő-
képző, az eperjesi és hódmezővásárhelyi kisdedóvónőképző-
intézetek tanári testületei, továbbá az A rad vid é kiT a n í t ó egyes üle t,
a Nép nevel ő k Bud a pes tiE gye s ü l e t e, aBu d ap est i T a-
n í t ó tes t üle t s az egr i köz ség ita n í t ó tes t üle t.

A választmány a beérkezett javaslatok alapján márczius Sén és
ra-éri tárgyalta a tanárképzést s elfogadta a közgyűlés asztalán fekvő
pontokat, a melyeknek előadására a választmány kértére Seb est y é n
Gyula tagtársunk vállalkozott. A választmány azonban, _ hogy az ügy
tárgyilagos megítélése csorbát ne szenvedjen, gondoskodott a dr. K o v ác s
J á nos által szerkesztett jávaslatoknak is a közgyülés elé terjesztéséről,
noha azok vele ellentétes állást foglalnak el.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta nítóképzők sser ueseti iigyú, mint a felügyelet , igazgatás, a tanárok
szolgálati szabályzata, a tanítóképzők elhelyezése, már teljesen megértek
a módosításra. Ez intézmények a régi formájukban sehogy sem illenek
a meder n tanítóképzésre s itt az ideje, hogy tanítóképzésünk ezt a szűk,
elavult ruháját levesse, vagy tetemesen átalakítsa. Azt hiszem, nincs
Magyarországon tanítóképző-intézeti tanár, a ki ez ügyeket, az igények-
hez mérteknek találná, s módosítást nem kivánna. A választmány tehát
csak a közhangulatnak és a közszükségnek vélt eleget tenni, a midőn
a szervezeti kérdéseket is felvette az egyesület munkaprogrammjába. A
választmán y mind a mellett nem foglalkozott részletesen az ügyekkel
és pedig nemcsak azért, mert egyéb ügyek foglalták le minden idejét
s a tételek nem voltak kellőképen előkészítve a tanácskozásra, hanem
azért is; mert gr. Csáky Albin val1ás- és közoktatási miniszter úr a
mult évben a költségvetés tárgyalásakor kijelentette, hogy a népokta-
tási törvényt revideálni fogja. Nagy örömmel fogadtuk ezt a kijelentést,
főleg a szervezeti ügyek miatt. Törekvéseink mezeje egyszerre kitágult,
s kilátásunk lett nemcsak aprólékos javításokra, hanem gyökeres refor-
mokra is. A nagyobb reformok alaposabb előkészítést kivánnak s külön-
ben is azok c z é ls z e r ű e n nem egyenként, hanem együttesen oldandók
meg, a v á 1asz t mán y t eh á t eze n ügyek nek t á r g ya 1 á s á t

Magyar Tanítóképző. 21
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a z o n k ö z g ybaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű lés r e hal asz tot t a, ame 1 y e nat a n í t ó k é P:
z é s rev o nat k o z ó tör v ény e k rev i z i ó jár ó 1 fog u n k hat á-

rozni.
- Ha a szervezeti tételek nem is kerültek tárgyalás alá, az előké-
szítés munkája megkezdődött. A választmány a mult évi októberi gyű-
lésen felkérte Gy ö r gyAladárt, hogy dolgozzon ki tervezetet a tanító-
képzésre vonatkozó törvények módositásáról. György Aladár készséggel
felelt meg e megbízatásnak. Munkálata megjelent a Magyar Ta-rítőképzö
mult évi novemberi füzetében, azonban a választmányakidolgozott
tételeket, egyéb sürgős teendők miatt, nem tárgyalhatta. Továbbá a választ-
mány felhivására vagy önszántukból többen szelottak a szervezet egyik-
másik kérdéséhez. A tanítóképző-intézeti igazgatás és felügyelet ügyét
fejtegették : három n é v tel e n tanítóképző tanár, Viz y Irma és
Kol um bán Samu két izben, a tanítóképző-intézetek elhelyezését tag-
lalták egy n é v tel e n tanár, P éte r f y Sándor, Moh a r József.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az á llami ta nítóképző-intézeti ta ná r ok jizetésének r endezése. Az állami
tanítóképző tanárok fizetésének ügye állandóan felszin en van 1872 óta,
a mikor a középiskolai tanárok fizetését magasabbra emelték a tanító-
képző tanárokénál, Ezen időtől fogva a képzőintézeti tanárok állhatato-
san kettős ezél megvalósitására törekedtek, a középiskola i ta ná r okka l

va ló pa r itá sr a s a külö·fzbö"zőfokú, jellegl'i, jizetésíi képzőz·7ztézetz" ta ná r ok

r a ngjá na k és fizetésének egyenlősítésér e. A középiskolai tanárokkal való
pari tást 1890-ben értük el; .azonban ezen elvalkalmazássa az állami
tisztviselők fizetésrendezése alkalmával újra kérdésessé vált. Kérvényt
nyujtottunk be tehát 1892 tavaszán a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatási, valamint a pénzügyminiszter úrhoz a paritás és a képzőinté-

zeti tanárok közötti egyenlőség elvének szigorú keresztülvitele érdeké-
ben. Az 1892_ április havában közzétett korrnány javaslat sem az egyik,

. sem a másik irányban nem intézkedett kielégitően; ezért ugyanez év
junius havában a miniszter úrhoz intézett folyamodványurikat a kép-
viselőházhoz is benyujtottuk. A képviselőház közoktatási és pénzügyi
bizottságainak az 1892. év őszén tartott tárgyalásai nem nyujtottak ne-
künk biztositékot arra, hogy jogos kivánságaink ki fognak elégíttetni.
Elhatároztuk azért az egész országra kiterjedő mozgalom indítását.
Körlevelet küldöttünk szét az összes állami tanító - és tanítónőképző
intézetek tanári testületeihez es felhívtuk őket, hogy az egyesület kér-
vényét valamennyien terjeszszék be a képviselőházhoz. A testületek
tömeges megmozdulásának és a közoktatási kormány· irántunk való jó-
indulatának legalább egy irányban lett is sikere, a mennyiben gr. Csáky
Albin vall ás- és közoktatási miniszter úr kijelentette, hogy a tanító-
képző intézeti ren des tanárokat egyenlő elbánásban fogja részesiteni
a középiskolai tanárokkal. A képviselőház magáévá tette a miniszter úr
javasiatat s így történt az, Izogy a középiskola i ta ná r okka l va ló pa r itá s

a tör vényben lega lá bb elvileg biztosí/va lőn. A masik irányban azonban
korantsem történtek kielégítő intézkedések, a mennyiben a képzőinté-
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zeti tanárok öt fizetési os ztályba és 13 fokozatba külöríttettek szét. A
törvény teh át mitse m seg ített a tanár' testületeinket évtizedek óta
err észtő e bajon.

Az 1893. IV. t. ez. meghozatala után érthető élénk érdeklődéssei
tekintettünk a törvény végrehajtása elé. Az 1893. év május havában
jelent meg a várva-várt rangsorozati beosztás, a mely általában csaló-
dást okozott. Megtudtuk belőle, hogy a paritás elve csak hézagosan
vitetett keresztül, s az alacsonyabb fizetésű tanárok anyagi helyzete -
a csekély lakpénz-emeléstől eltekintve - nem lett jobb, mint volt a
fizetésrendezés előtt. Indokolt volt tehát egyesületünknek a tanári tes-
tületekhez intézett felsz ólít ása, a melyben ajánlottuk, hogy ne csak az
egyesek folyamodjanak, hanem a rangsorozat ábaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 tal á nos javítása ér-
dekeben is tegyünk lépéseket. A tanári testületek kivétel nélkül vala-
mennyien hozzájárultak a mozgalomhoz, s mi benyujtottuk a vallás- és
közoktatási mir.iszter úr ő nagyméltóságához a sérelmes intézkedések
megszüntetését kérő folyamodványunkat.

E folvamcdványra az 1894-iki állami költségvetés adta meg a
feleletet. El kell ismerni, hogy e keltségvetés valóban javította az
állami tanítóképző tanári testületlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy részének fizetését, s azt a törek-
vést látni lehetett belőle, hogy fokozatosan keresztülvitessék a paritás
elve; de kiderült az is, hogy tényleg ma még nincs helyreállítva a
középiskolai tanárokkal való paritás, s a tanítóképző tanárok tetemes
része még mindig a X. és IX. fizetési osztályokban lézeng. Ezek, vala-
mint egyéb sérelmes tételei a költségvetésnek újabb akczióra indították
a tanári testületeket. Az egyesület a tanári testületek indítványára ismé-
telt en kérte a sérelmek orvoslását a miniszter úrtól. Az egyesület ezen
újabb lépése annak jele, hogy korántsem tekinti feladatát az anyagi
helyzet javítása ügyében megoldottnak, hanem résen szándékozik állani
és szívósan kitartani azon elvek mellett, a melyeknek megvalósításáért
fáradozni programmjául tekinti.

Bízunk azonban a kormány jóindulatában, igazságos érzületében,
hogy adott szavát mielőbb be fogja váltani s a tanítóképző .tanári állást
anyagilag is arra a színvonalra fogja emelni, a mely azt jogosan és
méltóan megilleti.

A .felekezetz' ta ná r ok nyugdíjügye. Mióta a tanítóképző tanárok
egyesülete megalakult, azóta foly tot! sürgeti a felekezeti intézeteknél
működő kartársak anyagi helyzetének javítását. Sajnos, hogy többször
megújított kérelmeink eddig csak egy irányban, a nyugdíjügyben, vezet-
tek sikerre. A mint ugyanis gr. Csáky Albin, vallás- és közoktatási
miniszter úr, 1892-ben a költségvetés tárgyalásakor kijelentette, hogy
a felekezeti iskolai tanárok nyugdíjazásáról szóló törvényjavaslat készü-
lőben van, állandóan figyelemmel kisértük az ügynek minden fázisát.
Attól tartottunk ugyanis, hogyanyugdíjtörvény csak a középiskolai
tanárokra terveztetik. A törvény javaslatról megtudott adatok igazolták
feltevésünket. Ez az ügy még az 1892. év deczemberében megfordult
a választmány előtt, de ez a mozgalom megindítására ekkor még nem
látta elérkezettnek az időt. A mint azonban a nyugdíjügyben összehivott
ankét elé terjesztett tervezet megjelent, elhatározta a választmánya

:11*
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szükséges lépések megtételét. Haladék nélkül elkészítettük a merno-
randumot és benyujtottuk azt a vallás- és közoktatási miniszter úr ö-
nagyméltóságának s megküldöttük az anket összes tagjainak, valamint
tudomásúl vétel végett a felekezeti intézetek tanári testiileteinek. Nem
tudjuk, hogy mennyi befolyása volt épp e n egyesületünk fellépésének
az ankét magatartására, annyi azonban tény, hogya tanácskozmánynak
eppen legtekintélyesebb tagjai k6vetelték a tanítóképző tanároknak a
nyugdíjintézetbe való felvételét. A miniszter úr ismert kiváló jóakara-
tával készséggel engedett eme kivánalomnak .s a mint a képviselöház-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hoz immár benyujtott törvényjavaslat r . §·a mutatja, a tanítóképző és
kisdedóvó-képző tanárok is felvétettek a nem állami tanárok számára.
letesítendö országos nyugdíjintézet keretébe. A nyugdíj-törvényjavaslat
némely pontja ugyan kifogásolható a tanÍtóképzőintézetek szempontjából,
mégis örömmel üdvözöljük azt, mint első lépést a nem állami tanárok
anyagi ügyeinek országos rendezése felé.

Egyesületünk választmánya az elésorolt főben járó ügyeken kivül
még egyéb, nem csekély pontosságú ügyekkkel is foglalkozott. EI"Őo
helyen kell ezek között megemlícenem az egyesületnek munkálatát, a
melyet a ta nítóképző-intézeteknek s a z egyesületnek a mzllém'umi kiá llítá SON; .

71a ló r észvételér ől kidolgozott. Ezzel az ügygyel a választmány által kikül-
dött albizottság foglalkozott, a melynek elnöke dr. Kis s Áron, tagjai
IZ o z o c S il Tivadar, Seb est y é n Gyula, Szt an k ó Béla és Nag y
László voltak. Az albizottság munkálatának jelességéről tanuskodik,
hogy azt aki á II Í tás i o r s z ágo s biz ott s á g maj d nem e g ész
ter jed elm ébe n e 1fog adt a, sőt annak keresztülvitelét a közokta-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i ási miniszter úr is elrendelte.

Egyesületi életünk egyik legnevezetesebb és legszebb mozzanata
volt az a rendkivüli közgyűlés, a melyet a nagynevű író, J 6 kai McS r,
országosan megünnepelt 50 éves írói jubileuma alkalmával tartottunk.
Ezen közgyűlésen Kir á I y Pál tagtársunk lelkesíró hatásu, ékes beszéd-
ben méltatta Jókai Mór érdemeit. Egyesületünk azzal tisztelte meg-
önmagát, hogy Jókai M órt tiszteletbeli tagjává választotta. A díszesen
kiállított tiszteletbeli tagsági oklevelet r894. január 6-án, az ország
Jókai-ünnepén egy küldöttség, a melynek tagjai Kom áro m y L aj os,
T hur á n szk y Irén, Szt a n k ó Béla és Nag y Lasz ló voltak, nyuj-
totta át az ünnepelt férfiúnak. Az okmány szövegét K o ro áro my Lajos
tagtársunk fogalmazta, betüit meg Ho 1.l6 s Károly rajzolta meg.
Jókai M6r szives hangú levélben kö szönte meg az egyesületnek ová-
czióját.

Alapszabályaink kötelességévé teszik a titkárnak azt is, hogy a
közgyűlés előtt -nerncsak a tanítóképzés, hanem a népoktatás terén fel-
merűlt nevezetes mozgalmakról is tegyen jelentést. A lefolyt két évben
a népiskola munkásainak összes figyelmét a ' ta nítói fi? J etések r endezésének

kérdése kötötte le. Bizonyára a közgyűlés minden tagja előtt ismeretesek
ezen ügy lefolyásának és az annak érdekében a tanítók kerében meg-
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'indult mozgalomnak részletei. Egyesületünk, habár követlenül nem vett
-és nem is vehetett részt a tanítók kuzdelrneiben, de magatartásával er-
kölcsi támogatásban részesítette őket. Egyesületüuk közlö nye, a Magyar
Tanítóképző, folytonos figyelemmel kisérte a mozgalom folyását, a tanítók
kérvényeit közölte, vagy bő kivonatban ismertette; azonkivül több czikk
jelent meg a közlönyben, amely fejtegette a tanítók kivánságának
jogosságát .a 600 frtos minimumot illetőleg. Mi, tanítóképzők, közvetlen
tapasztaljuk a tanítók silány anyagi díjazásának káros kihatását a nép-
oktatásra, azért, azt hiszem, a közöttünk meghonosodott közvélemény-
nek felel meg azon kijelentésem. hogy sohasem fogunk hiányozni azok
sorában, a kik a tanítók fizetésének tetemes, megjavítása érdekében
munkálkodnak.MLKJIHGFEDCBA

E g y e s ü l e t i t a g o k .

A tagokról lévén szó, első sorban a tagok számának szaporoda-
sáról kellenéne jelentést tennem, de a mult közgyűlés óta a számbeli
növekedés oly csekély, hogy alig érdemel említést. I892-ben volt az
egyesületnek 284 tagja, ma pedig van 302; pedig, hogy saját erőnkből,
minden külső támogatás nélkül megélhessünk s legközvetlenebb czél-
jainkat elérhessük, a tagok e számának legalább kétszeresére volna szük-
ségünk, hogy pedig munkakörünket egy kissé szélesebb alapra fektethessük
-és népoktatásunkat pedagógiai művek kiadásával gazdagíthassuk és fej-
leszthessük, a mi pedig szintén természetes feladatunk volna, 'egyesüle-
tünknek oly elterj edtségére volna szüksége, a milyenre ma gondolni is
alig merünk._

Sajnos, hogy a tanítóképző tanárok között is vannak, a kik nem
tagjai egyesületünknek; a velünk szoros 'kapcsolatban működő tan fel-
ügyelők támogatása legalább ma még számba sem jöhet, Annál örvendete-
sebb, hogyatanítóság körében egyesületünk mindinkább népszerűbb é válik
-és hódít. Egyesiiletünk ma már 2 3 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ítótestületet ls egyesületet számlá l

ta gjtu ' sor á ba n, s köztük vannak a Budapesten székelő összes tanító-
egyesületek, az aradvidéki, pest-, fehér, hunyad-, márarnaros-, maros-
torda-, brassó-, csongrádrnegyei általános és a szatmármegyei róm. kath.
egyesületek. Mondanom sem kell, hogy sokra becsüljük, nagy vívmány-
nak tartjuk a tanítóképzők és tanítók közötti összetartó együttes mű-
ködés szempontjából, hogy a tanító-egyesületeket munkatársaink közé
számíthatjuk, czéljainkat velök együtt bizonyára jobban, biztosabb an ér-
hetjük el, mint magunkra maradva.

Ö; ömmel és hálával említhet em meg azt is, hogy a közoktatási
kormány, különösen annak feje, gr. Csáky Albin miniszter úr ő nagy-
rnéltóság a, a legnagyobb figyelemmel és érdeklődéssel kiséri egyesü-
letünk tevékenységét, s azt fokozódó erkölcsi és anyagi támogatásban
részesíti.

Valamely egyesületnek ereje nemcsak a tagok számában, hanern
azok lelkesedésében, összetartásában és munkedvében rejlik. Ebből a
szempontból egyesületünkről némi önérzettel szólhatunk m i magunk s
elismeréssel szoktak nyilatkozni azok, a kik figyelemmel kisérik az egye-
sület munkásságát. Titkári jelentésem adatai, azt hiszem, elég nyoma-



tékosan bizonyítanak az állításom mellett, hogy egyesületűnket a mun-
kásság szelleme hatja áto Ez adatok azonban nem adnak teljes képet
az "egyesületi tagok tevékenységéről, hiányzik ezek közül azon irodalmi mun-
kásság vázolása, melyet az egyesületi tagok hivatalos köalönyünkben,
a Magyar Tanítóképzőben, a jelentésben eddig nem emlí tett mezőkön
kifejtettek. Habár minden irodalmi tény felsorolása fölösleges en meg-
nyujtaná jelentésemet, mégse fejezhetem azt be a nélkül, hogy leg-
alább a nevezetesebb munkálatokról, a melyekről eddig nem volt SZÓt

meg ne emlékezzem.
Első sorban különös elismeréssel kell szőlanom azon buzgalom-

ról, a melylyel a tagok a k übaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 föl d i köz okt a tás i vis z o n y o kat
tanulmányozták és közlönyünkben ismertették. Nagy szolgálatokat tettek
ezáltal a közügynek ; mert a reformmunkálatok közben látáskörünket
szélesítették s előhaladásunkat elősegítették. Kell ugyanis, hogy köz-
oktatásunkat saját nemzeti aspiráczióink szerint rendezzük be; de szük-
séges az is, hogy haladásunkat a nyugati és különösen a közvetlenül
szomszédos népekéhez mérjük s ezért azok fejlődését szemmel kísérjük,
Még az 1892 -diki évfolyam ban fejeződött be Kr aus z Sándornak jeles
tanulmánya az ausztriai és németországi tanícóképzésről, a melyről az.
adatokat közvetlen szemléletek alapján szerezte; Kap i Rezső a Rajna-
melléki osztatlan népiskolák tantervét ; Som ogy i Géza a chicagói
internaczionalis nevelési kongresszus tervezetét, Fel m é r i Lajos anémet
néptanítók anyagi helyzetét ezelőtt száz esztendővel, Sch w e t z Vilmos'
a hallei IX. nérnet tanítógyűlést, Epe r jes s yIstván pedig a, lipcsei
XXX. általános tanítógyűlést. Wal da p fel János az Egyesült Allamok
tanítóképzőinek történetét, Mar g ita y József a horvát köz oktatást és
a zágrábi tanszerkiállítást. Különösen kiemelem Tri ff Gábor tanul-
mányát a romániai közoktatásról, a mely ugyan már egy éve folyik
közlönyünkben, de még ma sem fejeződött be. Kartársunk nagy szorga-
lommal és anyagi áldozatokkal gyüjtötte össze tanulmányához az ada-
tokat. Végre megemlítem, hogy S -r a hazai tanítőképzőket ismertette
már több ízben az értesítők alapján.

Ezen ismertetéseken kívül figyelemre méltó közleményeket irtak
még dr. Hal a s y Kálmán, Kr i e k Jenő, Szu p pán Vilmos, Nag y
Lászlo, Het y e y Gábor, Kr aus z Sándor, Kom áro my Lajos,
Mqhar József, Böngérfi János. Láng Mihály, Felméri Albert,
Nag el Sándor, Pók á s z Imre, Epe r jes s y Litván, Sch ul t z Imre,
Sch ich tan zÁrmin, B e é r Ferencz, Mái nai Mihály.

jeleutésemet azon óhajtással fejezem be, hogy az egyesületben
eddig tapasztalt összetartás, munkakedv és lelkesedés ezentú 1 is épen ,
fenmaradjon. Ha ezt a szellemet egyesületünkl1ek minden tagja a tőle.
telhető lelkesedéssel, kitartással ápolja, erősíti, úgy kisded számunk és
a rendelkezésünkre álló csekély anyagi erők ellenére is bizalommal te-
kinthetünk a jövőbe, munkásságunknak, törekvéseinknek meg lesz a kellő
sikere, magunknak a közoktatási egyesületek körében méltó helyet fo-
gunk kiví vni, .

Nagy Sándor is maroknyi csapattal indúlt hódító útjára.
A mi szemeink előtt ugyan czél gyanánt nem a világ, hanem a



nemzethódítás munkája lebeg, de e munka magasztosabb, erkölcsileg
dicsőbb s nem kevésbbé nehéz, mint amaz. Bí .om abban, hogy egye-
sületunk ezen nemzedékek re kiható nagy munkából magához méltóan
ki fogja venni részét. .

Kérem jelentésem tudomásul vételét.
Budapest, 1894 márcziusbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr S-án.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy Lá szló,

fő titkárMLKJIHGFEDCBA

P é n z t á r n o k i j e l e n t é s .

Tisztelt Közgyűlés! Egyesületünk vagyoni állásáról való jelen-
tésemben mindenekelőtt azon örvendetes tényt konstatálhatom, hogy
egyesületünk pénzügyi viszonyai tel jes e n r e I I d eze t tek. Ezen nem
azt értem, hogy jentékeny tartalékalapunk van, mert alaptőkénk csak
100 frtot tesz; sőt azt sem, hogy évről- évre van annyi bevételünk a
mennyivel a fejlődés követelte szükség leteinket mind fedezhetnők ; csak
azt, hogy terheink, adósságaink nincsenek s hogy a pénztári számadásain-
kat az elmult két évben, melyekről jelentésern szó l, nem veszteséggel,
hanem inkább néhány forintot tevő készlettel zárhattuk le. Ennek oka
egyrészt az, hogy közoktatásügyi kormányunk Kegyes pártfogása 189 Z

óta államsegélyben részeltette egyesületünket ; másrészt az a körűlmény,
hogy választmányunk szigorún ragaszkodott pénzügyi dolgokban ahhoz
a bölcs közmondáshoz, hogy; «addig nyujtódzzál, meddig a takaród ér.»

A választmány előtt számos szükséglet merűlt ugy n fel, melyek-
nek fedezése az egyesületi élet fokozása szempontjából kívánatos lett
volna; pl. szükségesnek látszott szakkönyvtár alapítása, külföldi szak-
folyóiratok járatása. pedagógiai könyvtár kiadásának megindítása, a folyó-
irat terjedelmének az aktuális ügyek nagy számához és a dolgozótársak
folyton íokozódó munkakedvéhez mérten való kibővítése, a folyóiratban
megjelenő czikkeknek mérsékelt díjazása s az egyesület szilárdabb alapra
helyezése czéljából a kezdet legkezdetét jelölő alaptőkének évről-évre
lassanként való növelése; de mindezeket pium desideriumoknak kellett
hagyni s megvalósítasukat kedvezöbb időkre halasztani.

De azon tér megmunkálására is, melyet felöleltünk, több anyagi
eszközzel rendelkezhettünk volna, ha. a tagsági díjak pontosabban és
hiánytalanabbúl folynak be. Azonban az évről-évre megújúló felhívások,
intések és postai megbízások szétküldözése mellett is egyesületünknek tag-
díj-hátralékokban a jelen év kezdetéig 295 frt követelése maradt fize-
tetlentil.

Az egyesületi élethez szükséges anyagi erő fokozására kívánatos
volna az is, hogy a tagok száma, mely jelenleg 302-őt tesz, jóval meg-
szaporodjék, lehetőleg megkétszereződjék. Es ez, ha az érdeklődés hiányán
nem múlik, a szám adások vallomása szerint be is következhetnék nem-
sokára. Igaz ugyan, hogya hazai 71 tanítóképző-intézetben a legutóbbi
hivatalos kimutatás szerint nem több mint 439 rendes és segédtanár
működik; de feltehetjük, hogy e szám nem is nagyon sok idő mulva
felemelkedhetik 600-ra, ha az állami képzőkben a tanítóerők számának
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megkezdett szaporítása tovább folyik s ha a 46 nem állami képző vár-
ható újjászervezése alkalmával ezek tanárainak száma az állami intéze-
tekéivel arányos lesz. Számításba vehetjük továbbá a már felállított és
még felállítandó óvó-képzőket, az elemi és polg. iskolák egyes érdeklődő
tanítóit és tanárait, aztán a hazai tanító egyesületeket és testületeket,
mely utóbbiak újabb alapszabáyaink 9. §-a értelmében rendes tagokul
beléphetnek, s melyek soraiból 23 már tagja is egyesületünknek.

Így vallanak a számok, de az érdeklődés mást mutat. Ugyanis
két évvel ezelőtt tett jelentésem óta a tagok száma csak I8-czal sza-
porodott (284-ről 302-re); de még ez a számadat sem fejezi ki a tény-
leges állapotot, mert ebből levonandó még az a 19 tag, kik 2-3 év
óta nem fizetik tagsági dfjaikat, kik az egyesületi vagyon szempontjá-
ből improduktív tagok, kiknek számára a folyóirat küldését is föltéte-
lesen felfüggesztette a választmany.

Itt meg kell jegyeznem azt, hogy egyesületünk tagjainak majdnem
kétharmadát az állami tanítóképző. intézetek tanárai teszik; s ha meg-
gondoljuk, hogy ez intézetek rendes és segédtanárai száma 204, s hogy
ebből 18 r-en tagjai egyesületünknek: ak kor ez int é zet ek t a-
n ára i t nem é r het i a z é r d e kl ő d é s hi á nyá nak vád ja.
Másként áll a dolog a nem állami képzökkel szemben, melyeknek 235
rendes és segédtanárja közűl eddigelé csak 47 csatlakozott egyesüle-
tünkhöz. Tekintetbe véve, hogy egyesületünk nem kizárólagos, hanem
a közös haza szolgálatában álló érdekekért küzd, e jelenség nem kis
mértékben elszomorító.

Nem lesz talán érdektelen, ha részletesen kimutatom itt, hogy
mily számmal vesznek részt egyesületünkben a különböző tanári, vagy
az iskolaügygyel foglalkozó egyéb testületek. \

Egyesületünk tagjai között van:

áll. tanítóképző-intézeti tanár .__ 181
r. kath. "»baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» » 3 I

ágo [hitv. » » 6
helv. hitv. » » » 4
izraelita»» 4
kisdedóvóképző-intézeti tanár 3
áll. vinczellérképző-intézeti tanár 1
felső. l~ányisk., ~s polg. isk. tanár 13
elemi Isk. tanító ,_. 13

elemi isk. tanítótestület, vagy egyesület 21
tanítóképző-intézeti tanártestület 2
tanfelügyelő, segédtanfelügyelő 16
egyetemi tanár 2

egyéb állásb eli 5

Összesen 302
Budapesti tag van 81, vidéki 221.

Az egyesület vagyoni ügyeinek jelen állását ,s a jövőt illető ~ilá-
tásokat ezekben igyekeztem általánosan vázolni. Attérek most mar a
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Léder er Abr a hám.

1. lÁthozat 1892-ről (a 100 frtos alapítványt

is ideszámitva).

2. 1'Államsegély.

3 Tagsági díjak: 1891. évi hátrálék frt 12.-

1892.» » » 1 0 420

1893. »díjak • 948.80

1894.»» »26. --

4 I A folyóirat kíadójától szerkesztői

dij fejében

5. Takarékpénztári karnatok-
Összesen

I.

2291°4 2.
400 - 3.

4·

5
6

1 0 9 II -1 1 1 7
8

3co

2219211

Buda pesten, 1893. decz. 31.

1
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- - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ I I I

Összesen . 12042196

----:) Ebb51 átvitelként fog szerepelni 1894-re 86 frt I I
47 kr; minthogy a 1 0 0 frtos alapítvány 1894-t51 kezdve, I
mint egyesületi tőke, külön ,elszámolás alá fog véetní. I

A szerkesztő honorariuma 189 3-ra .

A köz!. 1893. é. kiadásaért a kiadó-ezégnek

» '» 17 ívtöbbleteért

Titkársági kiadások

Pénzkezelési kiadások

A pénztárnek honorariuma 1892-re.

Nyomtatványokért

Pénztári készlet és a 1 0 0 frtos alapitvány*)

Komá romy La jos,
egyesütéri pemtár nc e,

3QO -

883 75
408 -
So 95
20 69

50 -
r43 ro

r86 47

Buda pesten, 1894. jan. 29.

A pénztárnok úr által bemutatolt jelen mérleget a pénztárkönyvekkel és okiratokkal összehasonlítottuk, egyúttal a pénzkészletet is meg vizsgáltuk
s mindent teljesen rendben találtunk.

Miklós Gergely. Kozocsa Tiva da r .
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I 86147 I r Jókai üdvözlőirat dísztáblája . I
2. Pénzkezelési kiadások

3. A pénztárnok honorariuma r893·ra.

4. Pénztári készlet.-_.~--------..MLKJIHGFEDCBA- - - - - -

1.1 ~thozat 1892 . évről.

2. AlIamsegély.

Tagsági dijakból: 1892-i hátralék frt

1893-i
1 894-i díjak

600

3· 6.-

22.-

221 150 I

907[97
1Összesen

» 193.50

18

9103
50

830194

I I

907197ÖsszesenlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bl< r fa pesten, 1894 márczius 18.

Jegyz. Nyilvántartás okáért itt kell fölemlíte ni, hogy az ego yes li let a l rt p t t5 kéj é t a Hermann Antal alapító tog részéről befizetett /0 0 frt

képezi, mely takarékpéuatarban van elhelyez le.

Ií: 'omá romy La /os,
eg yesüteti pcue tát nok ,

A feltiintetett számadást, mely Í. évi márcz ius h6 IS-ig terjed, átvizsgáltuk s azt a péoztárkönyvvel összehasonlítvan, rendben levőnek találtuk.

Buda pesten, 1894. márez. h6 IS.

Kozocsa Tiva da r . Miklól.' G ergely. Lédel'er Abr a llá 1 'J l.



'részletekre s a jelentésemhez mellékelt pénztári számadásokból kieme-
lem a lényegesebb adatokat. S teszem ezt három csoportban, a mennyiben
a múlt közgyűlés óta lefolyt időt a polgári éy kezdete 3 részre osztja.

1. 1892.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá P r il 10 - deczember 31-ig. Athozat: 695 frt 31 kr.
'Tagság idíjakből befolyt 801 frt 75 kr. A folyóirat 1892-i egész folya-
mának kiadására kifizettetet 1183 frt 75 kr. A folyóirat ez évi folyama
38baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s 7/8 ív , Ez évben kaptuk első ízben a magas kormány által enge·
-délyezett államsegélyt, 400 frtot, mely a múlt közgyűlé si kimutatásom-
ban van felszámolva. Az év végén a pénztári maradványaIOa frtos
alapítványnyal együtt 229 frt 4 krt tett s ezzel szemben 1893-ra, ki-
fizetendő teher semmisem vitetett áto

2. Az 1893. é v ben tagdíjakból befolyt I091 forint; államsegély
AOO forint. A folyóirat terjedelme 42 ívet tett s kiadása 1291 forint
75 krba kerűlt. Az évi összes terhek törlesztése után 1894·re áthozat-
ként szerepel 86 orint 47 kr. Ebbe nincs beleszámítva a IOO frtos ala-
pítvány, mely 1894-től kezdve, mint egyesületi tőke, külön elszámolás
.alá vétetett.

3. 1894. jan. 1 - már c zi u s 18 ig. A mai napig tagdíjakból
'befolyt 221 forint 50 kr, felvétetett a jelen évben 600 frtra emelt
államsegély, s minthogy az év elejétől fogva csak nehány apróbb
-sz.ámla fizettetett ki: a pénztári készlet jelenleg 830 for int 94 kr t
-tesz, melynek legnagyobb része takarékpénztárban van elhelyezve.

A föntebb is emlitett és 295forintra menő tagdíjhátralék az utóbbi
három év között a következőleg oszlik meg: 1891 -ről kinn van 55frt,
1892-ről 80 frt és 1893·ról 160 forint.

jelentésemet azzal az őszinte óhajtással végzem, vajha eg-yesiiletünk
-minden tagja buzgólkodnék azon, kivált új tagok megnyerése által, hogy
egyesületünk anyagi ereje, ez a e n e r vu s re rum ger e n da r u m- ,
lehetőleg gyarapodjék. Csak így lehet reményünk ahhoz, hogy hazai
-összes viszonyaink jelenlegi örvendetes előhaladásanal ez előrehaladás
.munkálásáb an a mi egyesületünk is kiveheti derekasan a maga részét 1

Budapesten, 1894 márcz. 18. Komdromy La jos,
egyesületi pénztárnok.MLKJIHGFEDCBA

E g y és m á s a k ö z g y ű lé s r ö l .

Immár harmadik közgyűlésünk is a multé. Méltóan sorakozik ez
elődei mellé fontosságánál, a tárgyalás élénkségénél, színvonalánál s a
tagok között mutatkozó lelkesült hangulatnál fogva. Sőt talán nem
sérrjük meg az első két közgyűlést megillető kegyeletes érzületet azon
állítással, hogy e közgyúlés,: habár belső értékére, pozitiv sikerére nézve
nem több az első kettőnél, azokat mozgalmasságban, a tanácskozásnak
parlamenti formáiban túlszárnyalta. Tény az is, hogy nagyobb, széle-
sebb körben tudott érdeklődest kelteni, a mit a tárgyalásra kitűzött
tételek természete okozott, a melyek közül leülönösen a tanárképzés
ügye összefügg közoktatási szervezetünk többi ágaival is. E közgyű-



lésünk teljesen méltó arra a figyelemre, a melyben a tanügyi sajtó, a
közoktatási körök részesitették, méltó arra, hogy határozataival, a ta-
nácskozás folyamán felmerült eszmékkel különösen mi tanítóképző tanárok,
még sokáig behatóan foglalkozzunk. Különben ezt a kezgyűlési határozat
kötelességünkké is teszi. A feladatnak komolyabb részét, a beható fej-
tegetéseket, a nézeteknek egyik vagy rnasik irányban nyilvánítását, át-
engedem a hivatottaknak. szabadjon nekem most csak a közgyűlésen ítt-:
ott szerzett nehány benyomásról beszámolnom.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sötét felhő. Márczius r Sván, a mikor a közgyűlés az előértekez-
lettel megnyílt, nagy hazánkfia. Kossuth Lajos, már reménytelenül
feküdt kórágyán. Szorongva várta a nemzet fl, Turinból érkező tudósí-
tásokat; a remény és kétség érzelmei váltották fel egymást az aggódó
magyarok szivében. Ezek az érzelmek tartották fogva a közgyűlésen
megjelent tanítóképző tanárok szívét is és nem tudták azokat állandóan
elűzni a viszontlátás és együttlét örömei sem. Egy-egy ujabb hír villám-
szikraként futott át a kedélyeken ; kérdezősködő csoportok verődtek
össze a hirhozó körül még tanácskozás közben is és csendes meg-
hatottsággal adták át egymásnak a tagok a nagy számkivetett halálos
ágyátóI érkező megnyugtató vagy aggasztó hireket. A csapás, a melyre
minden magyar félelemmel gondolt s a mely a mi tanácskozásainknak
megszakítását vonta volna maga után, a közgyülés ideje alatt nem kö-
vetkezett be. A sötét felhő, a mely gyászszal fedte be Magyarországot,.
márczius zo-an éjjel jelent meg az égen. Mire a hír Kossuth Lajos
haláláról hazánkba érkezett, a közgyűlés tagjainak nagyobb része már
elszéledt az ország különböző vidékeire, de szivöket a fájdalom kőzös-
sége kapc so lta össze s ünnepi ruhájokat a gyászruhával cserélték fel.

76 ta g. Ennyien jelentek meg a tagok közűl a közgyűlésen, [2-vel töb-
ben, minta megelőző gyűlésen. Képviselve volt 14 állami, 4 felekezeti intézet
és 3 tanítóegyesület. Ha végig tekintünk a megjelent tagok névsoran,
feltűnik, hogy az minden kezgyűlésen meglehetős állandóságot mutat •.
Vannak olyan tagok, a kik minden gyűlésen részt vesznek, ellenben
vannak olyanok is a kiknek a kartársi összejöveteleken még szinét sem
láttuk, sőt, sajnos, vannak Intézetcink is, a melyek eddig egyetlen
gyűlésen sem képviseltették magokat és a köztevékenységben sem vettek
legalább eddig részt. Nem helyes az, hogyaköztevékenység terhe
kevesek vállait nyomja, mindig jugyanazok vegyenek rész a munkában
és szálljanak sikra mindannyiszor, a mikor arra szükség van, az egész
testület becsületéért. Igaz ugyan, hogy a buzgók gárdája nem oly anyagból
van gyurva, hogy megtudná .állani csak egy esetben is a távolmaradást,
elől fogjuk őket találni mindenha a munkában, buzgóságban; de bizo-
nyára lelkesítőleg hatna rájuk, ha magokon kívül számosabban feltalál-
nák ama nemes motivumokat, a melyeken a köz érdeklődés s a köz-
tevékenység alapszik, Örömmel említjük meg, hogy új alakokat is láttunk
megjelenni sa - mi legörvendetesebb -leginkább a fiatal gárdáb61. Abban
a nemes tűzben, erkölcsi komolyságban és . intelligencziában, a melyet
náluk tapasztaltunk, látjuk egyesületünk szép jövőj ének zálogát.

Há rom na p. Egyesületi közg-yűléseinket a munkásság és alaposság
jellemzik. Eddig nem volt gy űlésünk, a mely három napnál rövidebb-



ideig tartott volna. Igy volt ez mostani gyűlésünkön is, s ezt a három
napot nem henyéltük el, a reggeli 8 óra már munkánál talált bennün-
net s annak végét csak a déli harangszó szakította, - de csak egy
időre, mert, hétfőt kivéve, délután is folytak a tanácskozásoklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kegyelet. Ezen közgyűlésünket is, mint azr892·dikit, fájdalom,
a kegyelet ünnepével kelle kezdenünk. Májer István, egvesületünknek
elhunyt tiszteletbeli t~gja, volt ez alkalommal a tanítóképző-tanárok
kegyeletének tárgya. O azon a téren alkotott és munkálkodott, a melyet
mi is igyekszünk mívelni : Májer István, egyik legönzetlenebb, leg-
szorgalmasabb s leglelkesebb munkása volt a népoktatásnak. Az ő
nemes, ideális czélokra törekvő jelleme, az ő tettei példaként ragyog-
nak előttünk. Dr. Walter Gyula, herczegprimási titkár, az esztergomi
tanítóképző-intézet egykori igazgatója, volt Májer István érdemeinek
hivatott méltatója. Emlékbeszéde mestermű volt, melyet ő szónoki hév-
vel és elegancziával olvasott fel. Emelkedett érzelemmel hallgattuk őt
valamennyien. Fogadja a felolvasó ur e helyen is forró köszönetünket

szíves fáradozásáért. Különös örömet okozott az, hogy dr. Walter úr
nagyheti sürgős elfoglaltsága ellenére is felrándult Budapestre emlék-
beszédét személyesen megtartani.

A vitá k. Éppen a viták élénksége volt az, a mi által a jelen köz-

gyűlés kitünt. Az internátusokról habár tanulságosan, tartalmasan , de
mégis csendesen folyt a vita mindaddig, a mig az nem került szóba,

hogy az igazgató vezesse-e az internátust, vagy egy ezen teendővel
külön megbizott tanár. Ekkor a választmány javaslatának heves támadói,
cie buzgó védelmezői is akadtak. Sebestyén Gyulának határozati javas-
lata csendesitette le a vita veszedelmesen dagadó hullámait. A leg-
érdekesebb mozzanatok azonban a tanárképzésről szóló vitában merül-
tek fel. Érthető feszült érdeklődéssei tekintettek a közgyűlés tagjai
ezen vita elé s a gyűlés másodnapján délelőtt már sokan nehezen vár-
ták az internátus tárgyalásának befejezését, hogy hozzáfog hassanak
a tanárképzés megvitatásához, a melyet a közgyűlés főfontosságú téte-
lének tekintett ek, s amelyelőzményeinél és mellékköriilményeinél fogva
felcsigázta a tagok kiváncsiságát. A vita valóban megfelelt a várako-
zásnak, mert mindvégig élénk, sőt érdekfeszítő volt. A felszolalők altalá-

ban tartalmasan és tanulságosan fejtegették nézeteiket, s a mi főérde-
mök, tárgyilagosan is ; nem akadt közülök egy sem, a ki a kinálkozó alkalo
makat felhasználva, tulzásba ment volna s a személyeskedés veszedelmes
lejtőjére lépett volna. Bátran elmondhatjuk. hogy a vita mindvégig
magas színvonaion mozgott. Parlamenti szint adott a tanácskozásnak
az elnök azon intézkedése, hogy egyik fe1szólaló a választmányi javas-
lat mellett, az utána következő pedig ellene beszéljen, ugyanannyi volt
a szónok az egyik, mint a másik részen. Nem volt könnyü dolguk a
szónokoknak : a gyakori közbeszólások nyilait kelle felfogniok, a mi a
kevésbbé gyakorlott szónokot egy-egy pillanatra zavarba is hozta. Egyik-
másik beszélőnek. erősebb érvelése néha egész viharát támasztotta a
közbeszólásoknak, egyik részről az éljenzések zúgtak, mig a másik oldalon
«nem ugy van l téved. kiáltások hangzottak. Voltak azonban derült
mozzanatok is. Ilyen volt, a mikor a tisztelt és általánosan kedvelt



Mócsyalelnökünk az fejtegette, hogyatanároknak erkölcsi okokból alkalo
mat kell adni a minél korábbi nősülésre. Tapsvihar volt rá a felelet,
különösen a fiatal nőtlen kollegák részéről, a hölgyek is mosolyogtak.
Igy folyt élénken a vita, a szemlélőnek folyton magasabb élvezetet, de
soha visszatetszést nem okozva, - mig végét nem vetette a szavazás,
a minek eredményét a jegyzőkönyv mutatja.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az előa dók. Hibát követnék el, ha az előadókról külön meg nem
emlékezném. Megérdemlik, mert nagy részök van a közgyűlés fényes
sikerében; az ő beszédjeik adtak a tárgyalásnak minden élénkség és
harczi kedv mellett is nemes irányt, magasabb szárnyalást. Az ő föl-
lépésök fokozta egyesületünkben az előadói szék tekintélyét s modoruk
azt a szellemet, a mely az ellenfélben nem a személyt, hanem az elv,
a vélemény szabad nyilvánítóját tekinti. Az internatusi nevelés tételé-
nek előadója Moh a r József volt; tagja az ifju generácziónak, a ki
irodalmi szereplése által már elismerést vívott ki. Ez volt az első
nyilvános fellépése. Két napja sem volt az előkészületre, de azért derekasan
megállotta helyét. Beszédét nem mondta, hanem olvasta, de az egyes
tételek tárgyalásánál, mint szónok is, ügyesen forgolódott.

A tanárképzésnek két előadója volt; a választmány javaslatát
Seb est y é n Gyula, a külön véleményt pedig dr. K o v ács János
indokolta. Méltó ellenfelei egymásnak. Gyakorolt szónokok, a kik egy-
egy tárgyról képesek hosszabb szónoki alkotással disszertálni; előadói
beszéd jeik is három-három negyedóráig tartottak. Mindakettő más-más
szónoki karakter. Sebestyén igazi stratéga, a ki felállítja a föbb szem-
pontokat, azután részekre bont, mindegyik érvének kijelöli a maga
'helyét úgy, hogy azok teljes csatarendben vonulnak fel a térre. Ez a
felvonulás oly erőteljes, oly impozáns és meglepő, hogy általa a küz-
delem már eleve nyertnek látszik. Kovács pedig igazbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí taktikus, vitázó
szónok. Ügyesen fürkészi ki az ellenfél gyöngéit, merészen támad -
rendesen oldalt, míg egy hirtelen fordulattal szembe fordúl, hogy egy
hatalmas támadást intézzen ellenére. Sebestyén előadásának folyékony-
sága ritkítja párját, akadály nélkül, könnyedséggel halad at a legnehe-
.zebb konstrukczi6kon. Kovács lélekjelenléte meglepő, a" közbeszólások
nem zavarják meg, rögtön kész a visszavágássaL - Ok mindaketten
nekünk büszkeségünk.

A .pá r tok.» Hát voltak? Ugy kell lenni, mert olvastuk napila-
-pokban és pedagógiai szaklapokban, hogy < a tanítóképző tanárok gyű-
lésén pártok állottak egymással szemben.' Ha már nyilvánosan állíttatik
ez a dolog, nem kerűtherjük ki, hogy mi is ne szőljunk róluk. Igenis,
a tanítóképző tanárok gyűlésén voltak pártok és pedig nagy számmal.
Volt egy párt, a mely azt mondta, men j ü n kDe b r e c zen be, egy
másik pedig, hogy nem e n j ü nk; továbbá egész párt kivánta, hogy
tárgyaljuk a dis 1 o c a t i ó ügyét s egy másik hogy ne t á r g y a l-
j I I k ; felfegyverzett párt volt a mellett, hogy az internátust függetlenül
egy tan á r vezesse, egy másik párt meg- azért harczolt, hogy az iga z-
gat ő ; párt volt a mellett, hogy a tanítóképző tanárok az egyet eme n,
s egy másik, hogy sze min á r ium ban képeztessenek ; egy harmadikat
pedig sem az egyetemi, sem a szemináriumi képzés nem elégítette ki,



hanem a kettő együtt. De így állván a dolgok, megtörtént, hogy a kik
előbb együtt, utóbb egymás ellen szavaztak, a kik előbb elvtársak vol-
tak, ismét ellenfelekké váltak. Lehet-e ott hát pártokról beszélni, a ho!
minden kérdés körül uj csoportosulások történnek? A 'hol az alapelvek-
ben megvan az egyetértés, csak a módozatokban, a kivitelben van, vagy
lehet nézetkülönbség ? A hol a népoktatás színvonalának fejlesztésén
egyenlő hévvel és buzgósággal fáradozik mindenki? Ott tehát holmi
pártszervezkedésről szó sem lehet. De erre nincs is szükség, mert sz a-
b a d testület vagyunk, amelyben tellát szabad a szó, a véleménynyil-
vánítás. S ha a tagokban meg van a kellő intelligenczia, hogy' a felme-
rülő ügyekről határozott véleményt alkossanak, megvan a bátorság, hogy
nézeteik mellett síkra szálljanak s az önuralom, a mely megmutatja a.
fellépés határát: addig, a míg ez a szellem uralkodik testületünkben,
nem lehet azt félteni a pártokra szakadástól.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fehér a szta l. A barátságos összejövetelek ősi szokás szerint
állandó kisérői a nagyobb gyüleseknek. E tekintetben bizony ami
gyűléseink sem különbek masoknál. Osszejöveteleinket általában feszte-
lenség, kedélyesség és a lelkes hangulat jellemezte, a mely a közgyű-
lésról áramlott át a fehér asztalra s viszont. Legkedélyesebb volt az
előértekezlet után tartott első összejövetel, a hol a viszontlátás örömei
villanyozták fel a kedélyeket. Persze a felköszöntőkben nem volt hiány.
Fordultak elő szellemes tréfák, de komoly beszédek is. Így többen
szóltak az idegen nyelvek tanításáról, mihez L ut ten ber ge r Ágost
barátunk beszéde adott alkalmat. - Az első közgyűlési napon, hétfőn,
az «István föherczeg» vendéglőben tartott nagy ebéden a közgyűlési
tagok majdnem teljes számmal megjelentek. Különösen . kedvessé és
barátságossá tette ez összejövetelt, hogy a nők is mind eljöttek sbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü -

lönösen, hogya női karnak dísze, s az egész tanítóképző-intézeti ta-
nári testületnek köztiszteletben áll6 tagja, Zi r zen Janka igazgatónő
is megjelent. Ott láttuk az asztalfőnél egyesületünknek más tiszteletbeli
tagjait is: Gye r t y á n ff y Istvánt, a népoktatásnak s főleg a tanító-
képzésnek érdemekben gazdag, ősz veterántját, Het y e y Gábort, a tanító-
képző tanári karnak leglelkesebb tagját, egyesületi életünk megteremtőjét.
Altalános kellemes meglepetést és lelkesedést okozott P ó s a Lajosnak,
az aranyos «Pósa bácsis -nak, a gyermekvilág halhatatlan költőjének
megjelenése is, a kit a tanítóképző tanárok ez alkalommal tiszteltek
legelőször körükben. Szívesen láttuk magunk között Lak i t s Vendelt,
a magyar tanítóság érdemekben gazdag, lankadatlan, bátor vezérét is.

Mondanom sem kell, hogya tanítóképző tanári kar más tisztelt
alakjain kívűl eme kitünőségeknek bőven kijutott a felköszöntőkből. Az
elismerés és mély tisztelet hangján köszöntötték fel Zirzen Jankát s az-
után. a nőket, a kik mintaszerű érdeklődésseI és kitartással kis érték a köz-
gyűlési tárgyalásokat, tanítóképzői buzgó működésökkel és az egyesületi
életben való tevékenységökkel elismerést és tiszteletet ví vtakki magok-
nak a tanítőképzói tanári karban s nagy mértékben hozzájárulnak ah-
hoz, hogy körünkben a szeretet szelleme uralkodik. Méltatták Gyer-
tyánffy és Hetyey érdemeit; de különösen tárgya volt az elismerő szavak-
nak P 6 s a Lajos. Éltették őt, mint a magyar gyermekirodalom Petőfijét,.
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a magyar érzület, gondolkodás, hazaszeretet leghivatottabbb terjesztőjét
a kisdedek között. P ó s a Lajos hatalmas erőtől duzzadó beszédben
válaszolt a felköszöntésekre; utaiván az irodalom és oktatás szoros
kapcsolatára, szónoki hévvel hivta fel a tanítók tanítóit a nemzeti köl-
tészet terjesztésére.

A felkbszöntők ezután sűrű egymásutánban következtek, éltették
a szeretettel és tisztelettel környezett elnököt, P éte rbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf y Sándort,
a népszerű alelnököt, Móc sy Antalt, a tisztikar tagjait külön-külön, a
fővárosi, a vidéki. tagtársakat, a fiatal tanárokat stb. stb. Mindenik
szónoklatot emelkedett hangulat, 'lelkesedés jellemezte.

A vasárnap esti és hétfón déli közös étkezés ekkel azonban koránt-
sem merült ki a tanítóképző tanárok találkozó kedve. Ezentúl is minden
ebédet és minden vacsorát hol itt, hol amott, de együttesen töltöttek
el, s mindegyik talalkozón nemes közvetlenséggel nyilatkozott meg a
tanítóképző tanárok közötti dicséretes kartársi érzület.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A támtló ifjúsá g. Ez volt az első eset, hogy közgyűlésünkön a
fővárosi képzök növendékserege is megjelent. Illő, hogy róluk is meg-
emlékezzünk. Örömmel láttuk őket a hallgatóság sorában; hiszen mi
bennök nemcsak a tanulót, hanem -a jövendő kartársat tekintjük s sze-
retjuk és szivesen látjuk mindenkor érdeklődésöket a népoktatás köz-
ügyei iránt. A leánynövendékek a tanácskozási terem egyik padsorában,
az ifjak pedig a hallgatóság számára fentartott padokori foglaltak
helyet. Öröm volt látni, mily szerény komolysággal, de osztatlan figye-
lemmel és kit artással kisérték a tanácskozás minden mozzanatát. Vajjon
szereztek-e oly benyomásokat, a mely őket lelkesítette, hivatásuknak
komoly és magasztos felfogására vezette? Reméljük, igen. Mert hiszen
a tanácskozók mindenikének keblét az hevítette, ajakát az késztette
szólásra, hogya magyar népoktatás minél előbb felvirágozzék dicső hi-
vatásának megfelelően. Nem állhat juk meg, hogy egy ide vonatkozó
adomát fel ne elevenítsünk a közgyülés életéből. R. kartársról (nevét
nem írjuk ki, nehogy megsértsük szerénységét) szól az adoma, a ki a
közgyűlési tanácskozást rendesen az ifjak, tanítványai között tartózkodva,
hallgatta. «Hát R. miért nem ül itt köztünk r , . kérdezte egy tag egyik
paedagogiumi tanár tóI. c Hát csak azért, mert ő tanítványai között érzi
magát jól,» volt rá a felelet. Adjon az isten sok ilyen tanítóképző
tanárt I

A minz'J zter úr ná l. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatási mi-
niszter iránt a tanítóképző tanárok nemcsak a köteles hódoló tisztelettel
vannak, hanem igaz, meleg vonzalommal is ragaszkodnak hozzá, kiváló
igazságszeretetéért, fenkölt lelkületéért és mindig komoly, de sohasem
rideg bánásmódjáért. Kérő szavunkat szivesen meghallgatja sérelmein-
ket, panaszainkat is jóindulattal fogadja s a hol, a mikor lehet, vagy
jónak látja, orvosolja. Örök hálával vagyunk neki a tanítóképző taná-
rok anyagi helyzetének javításáért és azért, hogy egyesületünk meg-
alapítását az ő hatalmas legyen szavával előmozdította. Ezeknél fogva
természetes, hogya tanítóképző tanárok közgyűlése nagy lelkesedéssel
fogadta Péterfy Sándor, elnök, indítványát a miniszter úrnál teendő
t isztelgésről.
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A miniszter úr kedden délben fogadta a· tisztelgő küldöttséget.
A tanítóképző tanárok érzelmeit P éte r f y Sándor, elnök tolmá-

csolta a miniszter úr előtt. Kifejezte a közgyűlés soha meg nem sziinő

mély háláját a miniszter úr azon kegyes jóindulataért. a melylyel az
állami tanítóképző tanárok anyagi helyzetét az 1894. évben is javította
s hogy a felekezeti tanítóképző tanárok ügyeit is gondjaiba vette s
legközelebb a nem állami tanárok számára alkotott nyugdíj-törvény-
javaslat intézkedéseit a tanítóképző-tanárokra is kiterjesztette. Ezután a
miniszter úr magas kegyeibe ajánlotta az egyesületet, kérte 'a tanító-
képző tanárok iránt való jóindulatának fentartását ; viszont biztosította
a miniszter urat a tanítóképző tanárok hű ragaszkodásáról és mély
hálaérzelmeiről.

A miniszter úr az üdvözlő beszédre körülbelől a következőleg
válaszolt :

«Köszönöm az önök megemlékezését. Szivesen veszem ezt azért,
mert egyesületök tevékenysége teljesen megfelel az éri intenczi6mnak 5

mindnyájunk azon közős óhajának, hogyatanítóképzésnek ügye ma-
gasztos hivatásának megfelelően fejlődjék. Ez mindnyájunk együttes
működését teszi szükség essé s az önök működése egyenesen provokáíja
az én megelégedésemet. A mi a tanárok anyagi ügyét illeti, azt hiszem.
a legközelebbi multban is bebizonyítottam, hogy mind az állami, mind
a felekezeti tanítóképző tanárok érdekeit szívemen viselem slegyenek
meggyőződve, hogy ha egyszerre nem is tehetek mindent, a fokozatos
fejlesztést ezentúl is szemem előtt fogom tartani ..•

Ezzel a fogadtatás véget ért s a küldöttség tagjai azzal a hő
kivánsággal távoztak, hogy még sokáig lássuk gr. Csáky Albint, a
népoktatás nemes lelkű partolóját, a közoktatási kormány élén 1 Isten
éltesse!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F igyelő.

KántorsúgMLKJIHGFEDCBAé s kántorképzés.

Ahhoz, hogy valaki az istentiszteleten az ének és zene művészetével
a vallásos áhítatot emelje, a multban nem volt szükség és .ha a jelek
nem csalnak, félő, hogy még jó ideig nem leend szükség semmiféle
kvalifikáczíóra. De ha a funkcz iók ezen egyik Iegszebbikére és legma-
gasztosabbikára nem kvalifikált is : jogosított arra a legkezdetlegesebb zene-
és énekbeli jártasság, úgy hogy cseppet sincs okunk azon csodálkozni, hogy
a kántorság még napjainkban is egyike a legkevésbé becsült foglalko-
zásoknak. S minthogy ezen foglalkozás a tanítói foglalkozással van a
legrégibb idő óta összekötve: önérzetesebb tanítók magukra nézve mint-
egy lealázónak tartják, hogy azon foglalkozást űzzék, melyhez az isten-
adta nyers hangon kivűl semminemű komolyabb készültség nem szűk-
séges, s amely foglalkozást épen ezen oknál fogva intéző körök és
társadalom egyaránt oly igen alacsony mértékkel mérik. Legalább igy
tapasztaltam én ezt öt éves néptanítói működésem alatt; ámde én a
kántori foglalkozás iránt a tanítók, társadalom és intéző körök részéről
észlelt keveslést soha, egy pillanatra sem tartottam méltányosnak és
jogosultnak. Azon időben, melyre az én néptanítóskodásom esik, egyik
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tekintélyesebb tanügyi lapunk fel is vetette a kérdést, hogy vajjon a
kántori foglalkozás összefér-e a tanító foglalkozással. Sok tanítótársam
a fentebb érintett okoknál fogva határozott ne m-rnel felelt. Én, mint
szerény. fiatal tanító szintén bátorságot vettem magamnak, hozzászól-
tam a kérdéshez, s akkor ugy nyilatkoztam,- hogy a kántorságot, mintbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I o n t o s nevelési eszközt, (mint jövedelmező mellékfoglalkozást nem is
tekintve) ahol csak az a felekezeti, vagy egyéb akadályokba nem üt-
közik, a tanító kezében óhajtom látni, de kifejeztern abbeli kivánságo·
mat is, hogy ezen foglalkozás az őt megillető művészi és tudományos
színvonalra emeltessek. mert mig egyrészt csak így lesz a tanítóhoz
illő mellékfoglalkozássá, másrészt csak így válik az istentisztelethez
méltóvá s a tanító kezében fontos nevelési eszközzé!

Azóta nyolcz év telt el, s én négy éves tanulói és idestova három
éves tanári pályát futva meg, régi felfogásomban nem csak meg nem
rendültem, de megerősödtem. s csekélyerőimmel oda hatottam, hogy
a templomainkban divó katori slendriánizmns és izlésteJenség kiküsző-
bölésének nehéz munkájához valamivel én is hozzájáruljak. Életsorsom
segítségemre volt, mert immár három éve lesz, hogy a tanítóképző-in-
tézetben az egyházi zenét tanítom. Itt és ily minőségben ért engem és
ért mindnyájukat, kik az egyházi ének és zene ügyében ilyen ideális
alláspontra helyezkedtünk, azon öröm. hogy közoktatási kormányunk
elismerte az e téren már-már tűrhetetlenné vált bajokat, s azokon
segítendő, megjelent az 1892. év márczius havában gróf Csáky Albin
közoktatásügyi miniszter úrnak, az áll. tanítóképző-intézetekben az egyh.
ének tanítását elrendelő azon nagy-fontosságú intézkedése, meJy a kán-
tori bizonyítvány kiállításával a kántorságot is kvalifikáczióhoz köti.

Régi álmamat láttam e rendelet által megvalósítva, de a legnagyobb
meglepetésemre nem azok "részéről, a kik a kántorság bajainak közvetle n
szernlélői, az egy házi hatóságok részéről, hanem az államhatalom része-
ről. Nem méltatlankcdva emlegetem, csak egyszerűen kontatálorn, hogy
az egyházi hatóságok nem ismerték fel a hitéletnek a szabályos zené-
ben és ének ben rejlő hathatós tényezőjét és tudomásom szerint az egyetlen
kalocsai egyházmegyét kivéve, hol a boldog emlékű Raynald érsek bölcs
intézkedése folytán a kalocsai r. k. tanítóképző-intézet már évek óta
szolgáltat kvalifikált kántorokat, - elnézték, hogy mind a szerosabban vett
egyh. ének (Gffgorián-ének), mind a népének hozzá nem értő lelkészek
és kantorok kezében elfajuljon, sizetlen czikornyáival az istentiszteletet
profanálja. Ellenben a közoktatási kormány megoldotta a kántorképzés
kérdését. Megoldotta a rendelkezésére álló leghelyesebb módon, összeköt-
vén a k ántorke pzest a tanítóképzéssel.

A fentebb érintett rendelettel datálódik tehát az állami tanítóképző
intézeteknek egy ujabb és egyik legszebb feladata: megszüntetni a tem-
lomainkban jelenleg divatozó zene- és énekbeli ízlésrelenséget s vissza-
állítani az eg}házi zenét és éneket még a legkisebb faluban is eredeti
egyszerűségébe és fenségébe azáltal, hogy művelt és hivatásuk magas-
latán álló kántorokat képeznek.

Hiszem én azt, hogy ezen ideális czél elérése évtizedek munkája
leend. Ki fog halni a jelenleg élő egész kántor-generáczi6, uj .állja

2:3*
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helyét es meg mindig fel fognak hangzani a régi panaszok, mert képző-
iutézeteinkből kikerülendő ifju kántoraink még sokáig meg fogják ta-
gadni mesterüket, a képzőintézetet. s szivesen tanulnak idősebb kántor-
kollegáiktól; nemcsak azért, mert abban a téves hitben élnek, hogya
nép szereti a zenei izléstelenséget és czikornyát, hanem főleg azért,
mert az egyházak sem sietnek képzőintézeteink mnnkájának sikerét elő
mozdítani. A képzőintézetból kikerülendő ifju kántor az ő uj elveivel
egyedül fog állani följebbvalójával, a néppel és a hagyománynyal szem-
Len. Erős egyéniséggel, erősen kifejlett ízléssel, a tudásnak hatalma
san ki fent fegyverével, s szilárd következetességgel kell bírnia, hogy
elszigetelt helyzetében kitartso n a jó ügy mellett. Hiszen még csak
lelkészére sem támaszkodhatik, mert papjaink is, csekély kivétellel ,
zeneileg képzetlen emberek.

Ily viszonyok közt valóban nehéz feladat az, melyet a tanító-
képző-intézetek maguk elé tűztek. A jelenlegi csekély óraszám mellett
és kezdetleges eszközökkel nem is hiszem, hogy megvalósitható volnabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL

Az óraszámon segit ve lesz ugyan némileg a jelenleg munkában levő
uj tanterv által, de hol maradnak a többi tényezők! ...

Kezdem a zen e tan á r , o n. A zenetanár a tanári karnak egyik
legszerényebb tagja, akit éppen' azon alkalomból, hogy terhei egy fon-
tos feladattal sz aporodtak, degradáltak e zenetanitóvá s . Mindnyájan, tud-
iuk saját tanuló-éveinkból is, hogy il. növendék a tanár áll ása. után
szokta megitélni az általa tanított tárgy fontosságát, ámbár, megengedem,
néha a tanár egy é nis é g e is kölcsönöz súlyt előttök valamely tárgy-
nak. Elemi tanítójelölt koromb an a rajzot megvetettük, mert egy óra-
adó tanár tanította, a tornászatot pedig egyenesen játéknak hittük,
mert arra egy u. n. tornamester oktatott. De nagyra becsültük pl. a
terrnészetrajzot, mert azt az intézet igazgatója adta elő. Az ifjuságnak
ebbeli felfogása, ugy hiszem, maig sem változott. Rendkivüli tárgynak
tekinti a zenét, mert a tanár is, aki azt tanítja, nem áll a többivel egyenlő
fokon. Tekintsük már most, hogy az ifjak részint semmi, részint cse-
kély készültséggel, részint pedig határozottan romlott zenei ízlésse lép.
nek a tanítóképző-intézetbe. Gyakran a zenei érzék is hiányzik. Négy
év alatt ilyen ifjakkal, csekély óraszám mellett, gyakran kevés, de
mindig rossz elnyűtt hangszereken, a zenéről táplált egyenesen lesújtó
felfogás mellett a zenetanárnak azon ideális czélt, melyet a képző-inté-
zet maga elé tűzött, elérni majdnem határos a lehetetlenségge!.

Bizonyos zen e i éle tn ek és erős zen eis z e I I e m nek kellene
képző intézeti ifjaink közt kifejlódníe. Ámde ez is jelen viszonyaink
'közt ezer akadályba ütközik! En megkisérlettem ezen zenei életnék és
közszellemnek mesterséges úton-módon való felköltését, egy az ifjuság
kebelében létesített zenei önképző egyesület u. n. Bar tal u s-Z e nek ö r
által. A kis kör, gondom van rá, hogy nemzeti zenériken kívül - bár-
mily könnyü átiratban is - csup in csak klasszikus zenét produkáljón
és mégis, mily kevéssé vagyok megelégedve az eredménynyel ! 05SZes.
gondomat az ízlés nemesítésére fordítom és növendékim nagy részének
szemében még most is Beethovennél nagyobb zenész Ivanovici, Mozart-
uál Rosenzweig; s Haydn összes szonátáinál többre becsülik ez ifjak a
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Nat 4 lia buc suj á t. Hasonlóképen vagyok az orgona- és egyházi
népének oktatása dolgában. Az egyházi ének és zene kellékeiről, annak
fenséges egyszerűségéről elhangzó oktatásomat nagy részök vagy nem
érti, vagy nem hiszi. Nem értik, mert nincs ízlésük, nem hiszik, mert
szavaim és tetteim igazságát az életben igazolva nem látják. Egy város
fejlett zenei viszonyaira volna szükségem, egy székesegyházra, egy orgo-
nával és orgonistával bíró templomra, a hol az egyházi zene és ének
művészi módon nyilatkozik meg., Növendékeírn azonban a helybeli
templomban legfeljebb csak negativ tanulságot szerezhetnek az egy-
házi zenéről és énekről. Most már, ha mást hallanak tőlem és mást
látnak, hallanak a gyakorlati életben, kétlem, hogy a képzőintézetből
kikerülve engem, a folyton elégedetlenkedő, a megszokással magamat
·ellentétbe helyező pedáns tanárt fognak-e követni, avagy a kényel-
mesebb utat választva, csak ugy mint kántor-kollegáik, a slendriániz-
mus fertőjébe merülnek?

Es állami tanítöképző-intézeteink szerencsétlen módon apró város-
kákban, sőt itt-ott falvakban lévén elhelyezve, azt következtetem, hogy
ezen elsorolt, s ö: szes zenei törekvéseinket problematikussá tevő bajokat
legtö bb kartársam érzi és fájlalja.

Áttérve egyházi zeneoktatásunknak esz k ö z e ir e, ki kell emel-
nem, hogy a közelebbi évek a tankönyvek, egyházi zeneművek és egyházi
népének-gyűjtemények dolgában nem voltak meddők. A jeles Zs a s s-
k o vsz k y a kOr gon a-i sk o 1á j a a hibák ellenére is még mindig jó
sikerrel használható, B áto ri Lajosnak és kap i Gyulának (ez utóbbié-
nak még csakbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . része jelent meg) Or gon a-i sk ol á i k pedig e téren
határozott haladást jeleznek. Zsasskovszky Endrének Gyak orI at)
or gon á sza és Nem ess o v i cs A.-nak hasonló czímű műve melle
pedig büszkén sorakozik B áto r i Lajosnak Zen em ű v 5!kor gon ára
ez. szerzeménye. Az eddig egyedüli T á r k á nyi-féle En ek t á r meg-
jelenésétöl hosszu idő telt ugyan el a Kapóssy-féle monumentális R. K.
Egy h. E nek e k, aGy á sz mis e-é nek e k és a Bogisich O sei nk
B u z g 6 s ága cz. énekgyűjteményéig , de nincs okunk emiatt elégedet-
lenségre, mert mind a három gyüjtemény nagy nyereség egyházi ének-
és zeneirodalmunkra, nemzeti szempontokat követő irányuknál fogva is.
Szertartásos könyveink: a Zsasskovszky Ferencz M an. Mus. Li t.-ja;
Kap o s s y Sze r k ö n y ve (magyar nemzeti irányánál fogva nagy
becsű), s legujabban a Lan ger V. és Ern y e i szerkesztése alatt
megindult Egy ház iZe nek ö z 1ö n y mellékletei adnak becses utasí-
tásokat a kath. szertartásokra. Kár, hogy az életre való vállalat pártolás
hiányában haldokol.

Az evang. egyh. ének- és zeneoktatásra vonatkozólag megjegyzem,
hogy most van munkában Kapi Gyula Chorálkönyve,Cmely a
magyarhoni ev. egyházban használatos énekek egyetemes gyüjteménye
lesz. Eddig Nag y Lajos és Alt d ö r fer gyűjteményei voltak haszná-
latosak. Ezek mellett Kapi 50 r ö vid elő j á t é k a sikerrel hasz-
nálható,

_A református egyh. énekirodalom terén jeles gyüjtemények a Sz.
Nag y Károly-féle, a Sz. Nag y-O 1á h-féle gyűjtemények s Sz ügy i
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József C hor á 1k ö n y v e, melyekhez ugyancsak Sz ügy i Or gon a-
előbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj á t é k-ait tartom igen használhatóknak.

Népénekirodalmunk mind gazdagság, mind belérték dolgában büsz-
kén versenyez a külföldi enemű irodalmakkal. miből kifolyólag ének-
gyüjteményekben sem szenvedünk hiányt, de praeludium-irodalmunk oly
fejletlen és hiányos, hogy ezen téren böngészve, valóban azegyiptomr
hét szűk esztendő jut eszünkbe. Nálunk alig foglalkozik valaki orgona-
művek írásával, úgy, hogy az egyh. zenének e terén is csak a már
említett érdemes zeneirók nevei szerepelnek s így szükségleteink fede-
zésénél a külíöldi, majdnem kizárólag német szerzőkre vagyunk utalva.
Sőt a zenének ezen ágát annyira nem méltányolják s nem művelik,
hogy nem egy praeludiumszerzőt ismerek, ki műveit azzal a biztos tu-
dattal irogatja, hogy azok nyomdafestéket sohasem fognak látni. Jeles
orgonadarabok, bájos apróságok kéziratban czirkulálnak néhány törék-
vőbb kántor kezén, kik a kótától nem irtóznak s a szép iránt fogéko-
nyak. En egyházi zeneirodalmunk ezen ágának fejletlenségét s a fentebb
vázolt kántori slendriánizmust kölcsönható összefüggésben levőnek látom.
Egyházi zeneirodalmunk ezen ága fejletlen, mert nálunk senki sem ke-
resi a praeludiurnokat, mindenki rögtönöz'.· És slendriánizmus divik tem-
plomainkban, mert praeludium-irodalmunk hiányos voltánál fogva még
a jobbakaratú még az itjú, kótaismerö s talán kóta szerető kántorok
is mintegy kényszerűlnek eksztemporizálni. A kellő zenei ismeretek, ki-
fejlett ízlés és fantázia nélkül való rögtönzés pedig, hogy slendriániz-
musra vezet, az nagyon természetes.

Utját kell tehát állnunk a veszedelmes eksztemporizáló iránynak,
s szigorúan követelnünk, hogyakántornövendék mindaddig, a mig a
rögtönzéshez szükséges, fentebb érintettem zenei kellékeknek birtokában
nincs, kizárólag orgonaműveket játszék. Én szigorú an követelek növen-
dékeimtől minden énekhez egy elő- és legalább két, három utojátékot
s ily mődon tanév végére egy ének-praeludiumgyűjteményt állírtatok
velük össze. De hogy mennyi nehézséggel, időveszteséggel, s a kézira-
tok megbizhatatlansága miatt minő bajokkal jár ezen mu aka, csak az
tudja, ki ilyen egy kantorra nézve majdnem nélkülözhetetlen gyűjte-
mény szerkesztését már megkisérlette. Valóban nagy szü kségün le van
kántorképzésünk szemp ontjából, s a kántorság fentebb vázolt bajainak
megszüntetése érdekében olyan énekes-praeludiurnkö ayvre, miuő a né-
met kath. egyh. zeneirodalomban a Moh r-féle éneke s-könyv. Egyéb
ként a németek e tekintetben is fényes példát szolgáltatnak, ott elsö
rangú zeneszerzők írnak chorálelőjátékokat. N ilunk a katholiku sok
közül Zsasskovszky Endre tett ez irányban igen sikerült kisérletet
Gyak ori at i or gon á sz-ával, d e ezen, külonb en nagybecsű és
eléggé nem ajánlható munkában mindössze csak 6 ének van ilyen m i

don feldolgozva. Ujabban a Kat i n szk y G~za szerkesztésében meg-
jelent C o e c i li a ez. egyházzenei szaklap törekedett e zen hiányou
kiváló szakértelemmel segíteni, de nemes törekvése p irtolők hiányáb m,
fájdalom, hajótörést szenvedett. Orgonaművekkel ellátott énekgyűjte-
mény szerkesztése mindenesetre igen nehéz feladat, kivált halai viszo-
nyaink között. Katinszky Géza kartárs nak elrettentő péld íjától vissza.
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nem riadva, talán már a legközelebbi jövőben, én leszek, ki ezen fel-
adatot, Isten segitségével, s több kartársam . közreműködésével megol-
dandom.

Ime, ezekben voltam bátor összefoglalni a kántorságra és kántor-
képzésre vonatkozó nézetcimet.

Szerintem a kántorképzés a tanítóképző-intézetnek egyik legszebb,
s az 1892. évi márcziusi rendelet óta hivatalosan is elismert fontos
feladata. Hogy azonban ezen feladatot minél sikeresebben megoldhassa.
az említetteken kivül is sok zavaros kérdést kell tisztáznunk s az esz-
közöknek ininéllkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtöbb nemét vonnuk a képző intézet szolgálatába Mert
ha akarjuk a czélt, akarnunk kell az eszközöket is. 1

Znióváralja. Kutnyá nszky '.J enő.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N É P O K T A T MLKJIHGFEDCBAA s .

T e r e m t s ü n k " K o s s u t h a la p " - o t !

- A magyarországi Tanít6k Országos Bizottságának felhívása.

Magyarország Tanítói! Testvérek 1 A magyar nemzet millíói, kik-
nek fiait Ti a cszabadság, egyenlőség, testvériség> szent eszméinek
lobogója s a magyar alkotmány védő szárnyai alatt nevelitek és tanít-
játok, egy félszázad előtt még «jobbágy c-nak nevezett rabszolgaságban
tengették «egy jobb kor» legkisebb reménye nélkül, nyomorult életöket.

Közvetlen elődeink: édes apáink, ifju éveikben még abban a csil-
lagtalan, komor éjszakában botorkáltak, mely a börtön sötétjétől csak
annyiban különbözött, hogy nem egy rab-embernek, hanem egy egész
rab nemzetnek bénította meg össz es tetterejét.

A földöntuli Gondviselés beteltnek látta az időt, mely alatt ez
ország milliói végre megbűnhődtek «multat s jövendőt». Es teremtett
számára megváltót, a . ki megnyissa a népszabadság mennyországának
kapuját; teremtett számára Mózest, a ki bevezérelje népét a népszabad .
ság igéretföldjére.

Miért beszélni előttetek, Magyarország tanítói, a magyarnak e
Mózeséről, a népnek e megváltójáról: K o s s u t h L a j o s - r ó l , a ki nem-
zetté, szabad nemzetté tette a rabszolgák millióit ; a ki a szabaddá tett
földet szabad nemzet szabad hazájává változtatta; a ki széttörte a gondo-

1 Nekünk elvileg a tanít6i és kántori hivatal elválasztáslira, tehát a tanító- és kántor-
képzés, valamint a tanító- és kántorképesítés különítésére is kell törekednünk. A czikkír6 űr,
tisztelt kartársunk által idézett miniszteri rendelet már ezen elvet szolgája, a mennyiben
külön képesítést ad a kántornak. A mikor ez az elv - valamikor a távol jövőben - egé-
szen keresztül vitetik, az a tanít6i állást és tanít6i képzést nagy tehertől szabadítja fel s a
kántorságot is a czikkír6 úr által 6hajtott zenei magaslatra fogja emelni. A mig tanító-
képdHnknek a kántorképzésre és képesítésre vállalkozniok kell, addig jól teszik az arra hivatot-
tak, ha nemes lelkesedéssel karolják fel ezt aszép ügyet s megteszik a kántorképzés szempont-jéből
mindazt, ami a tan í t 6 kép z é s é r d eke i nek s ére Ime nél k ü Ile het ség e s.
Ebből a szempontból üdvözöljük t , kartsrsunk felsz6lalását. Szerkesztő.



latnak, érzelemnek. szabad akaratnak bilincseit s megszerezte számunkra
mindazt, a miről apáink sok századokon át még álmodni sem rnerészel-
tek l Minek beszélni nektek mindezekről!

Tekintsetek oda, arra a sírhalomra, mely mindezen kincseink meg-
szerzőjének drága hamvait most fogadta be: s ebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe szentsír s minden
röge, minden porszeme mindennél hangosabban fog inteni bennünket egy
nagy kötelességre, rnely alól e haza egyetlen fiának, tehát egyetlen
tanítójának sem szabad magát kivonnia. A nemzet nagy halottja, a
népszabadság örök életü apostola szent emléke' iránt tartozó hála s
kegyelet adójának egy szemernyivel való leróvása az alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAköte lesség, melyre
- tanítótársak, testvérek! - a nemzeti gyász közepette felhivjuk
figyelmeteket .

, . A «Magya ror szá gz' Ta nít6k O r szá gos Bizottsá gá »-na k igazgatóta-
nacsaban rendűletlen a hit, hogy az ország összes tanítóságának, a
népnevelési intézmények összes munkásainak -,- rang, nem és vallas-
különbség nélkül - óhajtását teljesítette, midőn elhatározta, hogy -
miu?uyájunk anyagi támo~atására számítva -MLKJIHGFEDCBAK o s s u t h L a j o s nagy
nevenek a magunk körében is - maradandó emléket állít.

Elhatározta, hogy - az «Eőtvös-alap s pal kapcsolatban, az e Eötvös-
alap országos tanítöegyesület s kezelése alatt, de a most nevezett alap-
tói teljesen különálló - c Kossuth-alap- -ot fog létesíteni. azzal a
czéllal, hogy ennek kamataiból beteg tanítók segélyeztessenek, arra
való tekintet nélkül, hogy az illetők az «Eötvös-alap»-nak tagjai-e
vagy sem.; s annak az előleges kimondásával, hogy ezen «alap» segé-
lyeinek kiosztása ne évenként csupán egyszer történjék. hanem bár-
mikor abban a pillanatban, a mikor a szükség megkivánja. A begyű-
lendő összeg egy részecskéjével pedig K o s s u t h L a j o s emlékére a
nemzet adakozásából állítandó szobor költségei hez fogunk járulni.

Magyarország Tanítói! Testvérek! A magyar tanítóság egy negyed-
század óta áll mintegy perben nemzetével. kérvén, kivánván, követelvén
mindazt. amit a tanítóság munkája, szolgálata után joggal megilleti.
Mutassuk meg, hogy nemcsak jogainkért tudunk síkra szállni, hanem a
kötelességek terén sem maradunk el a nemzet egy~tlen osztálya mögött
sem. Már pedig e nemzet minden osztályának, e haza minden fiának
e pillanatban legelső, legnagyobb, legszentebb kötelessége, hogy a
népszabadság legnagyobb bajnokának, a nemzet megtererntőjének, a
haza ujjáalakítójának emléke iránt lerójuk azt a kötelességet, melyet
tőlünk nemcsák az önbecsülés érzése, nemcsak a nemzeti becsület köve-
telménye kiván meg, de megköveteli az egész világ felénk fordult
figyelme, mely lesve lesi kíváncsisággal, érdeklődéssei várja, hogy a
magyar nemzet minden osztálya, a magyal' haza minden fia miképen
teljesíti kötelességét azon férfiu emléke iránt, kinek nagysága túllépte
e haza határait s fényével bevilágitotta az egész föld nagyratörekvő
nemzeteinek életutait. Ahogyan e kötelességet teljesítjük, akként alakul
a nemzetek véleménye nemzetünk, hazánk iránt.

Magyarország Tanítói l Testvérek! A honhui kötelességteljesítés
egyik legszebb, legmagasztosabb .pillanata köszöntött be közénk, Mi
tudjuk, hogy a magyarországi népnevelési intézmények egyetlen rnun-
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kása sem tér ki e nagy pillanat elől. Azért tudatjuk, hogy «KosatrthMLKJIHGFEDCBA
a la p . - r a szóló gyűjtések átvételére vállalkozik az «Eötvös-alap- pénz-
tárnoka:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARoller jVfá tyá s székesfővárosi polgári- és középkereskedelmi
iskolai igazgató, (Budapest, Nagymező-utcza I. sz.) ki a be-
küldött adományokról részletes kimutatást közöl a paed. szaklapokban.

Minden fillér. mit áldozunk, a haza, a nemzeti becsület oltárára lesz
.áldozatul hozva s a szenvedö tanítók javára gyümölcsöztetve.

Adakozzatok a «Kossutfr-atap s-ra !
Budapest, 1894. április z-án,
A «Magyarországi Tanítók Országos

Sza bó Bttgá th Lá sz/ó
titkár

Bizottsága. nevében:

La kZts Vende!
elnök.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I S M E R T E T E S QPONMLKJIHGFEDCBAE K .

R O ID á n i a köz okt a t ás a .

(F oly tat á s )

IV.

T a n - é s ó r a t e r v e k .

E ) A vá rosz' ta nító- és ta nítónökéjJ zöben. 1

A városi tanító- és tanítónőképzők tanterve általában megegyezik
a falusi tanítóképzőkévei mind a tantárgyakra, mind a tananyagra és
óraszámra nézve, a külömbség csak az: 1. hogy a városi tanítóképzők.
ben 1 a t inn y elvet, az énekelni nemtudók heg e d ű t, mely külön-
ben csak fakultativ tantárgy. é~ gazdaság helyett ipa rt, a városi
tanítóképzőkben ének mellett han g sze rt is tanulnak; 2. hogy némely
tantárgyakat p. a román nyelvet, pedagógiát, történelmet, meanyiség-
tant és természetrajzot bővebb en és tudományos alapon tanulnak, 3.
hogya b ö l c s ész e tet és neveléstant nemcsak a IV. és V. osztályok-
ban, hanem a II. osztály tói elkezdve, minden osztályban tanítják.

A hittanból, franczia, vagy német nyelvből, melyek fakultativok,
továbbá a földrajzból. természet- és vegytanból, tanítási gyakorlatok-
ból, egészség- és népies gyógyászattanból, rajz- szépirásból, testgyakor-
lásból, katonai gyakorlatokból és a kézirnunkáből ugyanazt a tananya-
got ugyanazon terjedelemben tanulják a városi tanítóképzők növendékei,
mint a falusi tanítóképzőkéi; a román nyelvet, történelmet, bölcsészetet
és neveléstant bővebben és tudományos alapon, a mennyiségtanból
többet s fősulyt a betűszámtanra fektetve, a természetrajzból és az
énekből, a tananyagot osztályonként más felosztás ban, tudományos
alapon és bővebben tanulják. Ismertetni ennélfogva csak a következő
tananyagot látjuk szükségesnek.

1 Ilyenek vannak férfiak számára Buc u res c i ben, nők számára Buc u res c i ben
és C r a i o v á-ban ; a jási-i városi tanítónőképz{)t felsőbb tanílónőképz5vé alakítottak áto



II. B öle s ész e t- é s nevel é sta n.

1. LatbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj n nye 1 v.

1. osztály. Hetenkint 2 órán.
A szabályos alakok. A szókötés elemei az egyszerű mondat

megértése czéljából. Szók és kifejezések elemzése. Fordítások.
II. osztály. Hetenkint 1 órán.
A szabályos alakok ismétlése, a rendhagyók gyakorlása. A s z ó -

kötés főbb szabályai. Szók é,s kifejezések tanulása, fordítások.
Ill. osztály. Hetenkint 1 órán.
Ismétlése az eddig tanultaknak, vers és prózai darabok betanulása.

Szó- és irásbeli fordítások olvasmányokból, rögtönözve s házi feladatokul.
Szemelvények fordítása.

IV. osztály. Hetenkint 1 órán.
Ismétlése a Ill. osztály tananyagának. Az esetek és módok elmé-

lete röviden, fordítások szemelvényekből. A latin és román nyelv
közötti viszony. Fogalmazási gyakorlatok. Szamos levélfogalmazás. Az
irály s levelezési irály szabályai szóbelileg közölve olvasások, fogal-
mazások s fordítások alkalmával. Idegen fogalmazványok megbírálása
minden szempontból. Az olvasott darabok közűl némelyeknek betanulása.
Kisérletek ismert tárgyakról valamely olvasmánynyal összefüggőleg
társalogni. Ismétlése és megszilárdítása aszótanból és szókötéstanból
tanultaknak.

V. osztály. Hetenkint 1 órán.
Szemelvények olvasása és fordítása. A román és latin nyelv közötti

rokonság.

II. osztály. Hetenkint 2 órán.
Neveléstani lélektan é s a gondolkodástan elemei.

1. évharmad, A lélektan tárgya és módszere. A lélektani
tünemények természete és jellege. A lélektan elméleti és gyakorlati
haszna. Viszonya a többi tantárgyakhoz, különösen a nevelés, és élet-
tanhoz. Abelszemlélet és nehézségei. A külszemlélet. Az alanyi, össze-
hasonlító, kisérleti és neveléstani lélektan. A lélektani tünemények
osztályozása. A szellem és test közőtti viszony. Az öntudatlan tünemények.
A lélektani tünemények anyagi viszhangja. .

Ert elm i t ü nem ény ek. Az érzékek és szerveik. Erzelmek és
felfogás. Öntudat. Az érzékszervek gyakorlása és élesítésének fontossága
a gyakorlati és értelmi életben. A szemlélet és feltétclei. A képzetek,
fogalom és keletkezésök . Eszmetársítás és fontossága a nevelésnél. Az
észrevevés és fontossága a tanítástanban. A figyelem és emlékezőtehetség.

II. évharmad. Ismétlés. Az érzelmek. Az akarat, tüneményei és
nemd. Ösztönök, vágyak szenvedélyek. Jellem és vérmérséklet. A gyer-
mek lélektana, különösen 5-12 évesé. Ismétlés.

IlI. évharmad. A gondolkodástan meghatározása és felosztása.
A képzet és fogalom, köre és tartalma. Itélet és nemei. Következtetés.
Következtető itélet,

M ó d sze r. A tudomány fogalma. A különféle tudományos mód-



339

szerek. A megfigyelő, bizonyító és kisérleti tudományok. A leirá,s és
osztályozás, meghatározás és bizonyítás, kisérlet és következtetés. Alta-
lános ismétlés.

I1I. osztály. HetenkintbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 órán.
Elm éle t i nevel é sta n é sál tal á nos tan í tás tan.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Nevel é sta n.
1. évharrnad, Az egyéniség, a lélek fejlődése összhangzatban a

test fejlődésével. A nevelés fogalma, lehetősége é, határai; a nevelés
eszközei, szüksége és fontossága. A nevelés tudománya és gyakorlata.
A neveléstan felosztása. A nevelés czélja s főbb elvei. A testi nevelés
fontossága s eszközei. Útmutatások a nevelés nehézségeinél.

A fegyelem, a vágyak korlátozása s a gyermek foglalkozásainak
szabályozása A szokás. Tanács olás, intés, feddés, jutalmazás é, büntetés.
A növendék ellenőrzése, ennek határai. Példa és oktatás. A növendék
hibáinak és bűneinek orvoslása.

II. évharrnad. Nevelési alakok: a család, a magán és nyilvános
nevelőintézetek, az iskola. A nevelő tulajdonságai. A3 iskola és család
közötti viszony. Az önnevelés.

b) Tan í tás tan. Módszer, eljárás. A módszerek osztályzása és
jellemzése. Tanítási alakok, eszközök, elvek. A tanítás legyen nevelő,
természetes és szemléltető, világos, igaz, sokoldalú érdekeltséget felkeltő
és gyakorlati. A tanítás alapos nevelést eredményezzen. A tanulők irás-
beli dolgozatai. Iskolai kirándulások.

III. évharmad. Az iskolai fegyelem Az iskola egészségtani és
széptani kellékei Az iskola butorzata. Az iskolai tanítás előnyei a
magántanítás felett. A népiskola. Az iskola viszonya a családhoz, egy'
házhoz és államhoz. Az elemi iskola czélja és hatásköre. A nevelő
tulajdonságai az iskola, a tanulók családjai,. a társadalom, egyház, állam
és hatóságok iránt. A nevelő feladata.

IV. osztály. Hetenkint 2 órán.
Részletes módszertan.
1. évharmad. Bevezető ismétlés. A szemléltető oktatásnak anyaga

és czélja, neveléstani fontossága, eljárása, módszere, alakj as. eszközei.
Egy-egy' minta-tanírás az állat-, növény. és ásványtanból. Utasítások az
anyag többi részének kezelésére. Az írva-olvasás elmélete; előkészüle-
tek az írva-olvasásra. Két hangnak összehasonlítása. U t a s í t á s a többi
hang tárgyalására. A nagy betűk. Az olvasókönyv neveléstani kellékeí ,
tartalma, alakja. Olvasmánydarabok kezelése.

IL évharmad, A nyelvtanítás módszere Mintaleczke a nyelvtanf-
tásból. A helyesírás és irálytanítás módszere. Egy-egy mintatanítás, A
sz á mta n tan í tás czélja, neveléstani fontossága, anyaga, módszere,
eljárása éseszközei. Mér tan: részletes módszere. Két mintatanítás s
utasitások bármely számtani és mértani tananyag médszeres feldolgo-
zására.

Ill. évharmad. A földrajz, történelem, természettudományok taní-
tásának, nemkülönben tehetségek s ügyességek fejlesztésének módszere ,
Egy tanításnak keresztűlvitele minden alakú fokozaton. A tanítási terv
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.elkészítése, annak előkészítése, szükségessége és fontossága. Altalános
ismétlés.

V. osztály. HetenkintbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 órán.
A nevel é s tör t éne t e.

Ill. Men nyi ség tan.

l. osztály. Hetenkint 2 órán.
l. évharmad. Bevezető fogalmak. Szám írás és olvasás. Számtani

igazságok. A négyalapművelet egész számokkal. Hatványozás. A mű-
veletek osztályozása. Gyakorlati! szabályok a gyor> írás- és szóbeli szá-
molásra. Az oszthatóság és közös osztók kikéresése. A közönséges és
tizedestörtek. Gyakorlatok Írás- és szóbeli számolás ra.

II évharrnad. a) A köz ö n ség ess z á m t a n ból: méterrend-
szer, többnevezetű számokkal való műveletek. Mértékek átváltoztatása.
Feladatok felületek és térfogatok kiszámítására. b) Abe t ű s z á mta n-
ból: meghatarozások, összevonás, négyalapművelet egész számokkal,
hatványozás. Törtek.

III évharrnad. a) Köz ö n ség ess z á mta n : arányok és arány-
latok. Arányos osztás, hármasszabály s alkalmazásuk, kamat, évjáradék,
scontó, lerovat, nyereség- veszteség, arányos felosztás keverés - és ve-
gyitészámít.ásnál. b) Bet ű s 7. á mta n. Ismétlés, fősúlyt fektetve a gy a-
kerlatokra.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) Mér t a.n. Meghatározások, szögek, háromszögek, össze- .
illőségök. A függélyesek és egyenközű vonalak tulajdonságai. A sok-
szögek, szögeik fokainak összege. Az egyenközények tulajdonságai és
összeiI1ősége. Feladványok

II. osztály. Hetenkint 2 órán.
l. évharmad. Köz ö n ség ess z á rn t a n. Is nétlé s. Tör zsszárnok

és felismerésök A törzsszámok elmélete. Törzstényezökre bontás. Két
szám oszthatóságának feltétele levezetve törzstényezőik kitevőiből.
Legnagyobb közösosztó és legkisebb közö s többes kikeresése. A törtek
ismétlése. Közös nevező. Közönséges törtek átváltoztatása tizedestörtekké
és viszont. Rövidített műveletek. Négyzet- és köbgyökvo iás. Feladatok.

II. évharmad. a) Bet ü s z á mta n: ismétlés. Gyökrnennyiségek.
Elsőfokú egyenletek. A megfejtés elvei. Elsőfokú egyenletekkel megfej-
tendő feladványok a különféle tudományok körébő!. b) Mér tan: is-
métlés. Kör és körkerület. Az ív és húrok közötti viszony; a húrok
hosszának összefüggése a középponttói való távolságukkal. Érintő. Két
k őr helyzete egymásra nézve. A szögek mérése. Szerkeszt ések tekintet-
tel a merőleges és egyenközű vonalakra, szögekre, háromssögekre és
körökre. Arányos egyenesek. A sokszögek hasonló sága.

Ill. évharmad. a) Köz ö n ség ess z á mta n: altalános ismétlés.
b) Bet ü sz á mta n: tagadó és sajátságos megoldási módok; kiegészí-
tések. l. fokú egyenlőtlenségek és megoldási elveik; elsőfokú egyenletek
s egyenlőtlenségekre vonatkozó feladványok. c) Mér tan: a háromszög
.oldalainak négyzetei közőtti viszony. Hasonló sokszögek területei közöttí

viszony. Szabályos sokszögek. A kör kerülete és ívek hossza. A sok-
.szög ek, körök, körmetszetek és körszeletek területei.
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Ill. osztály. HetenkintbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 órán.
1. évharmad. a) Bet ű sz á mta n. Másodfokú egyenletek Az

egyenletek együtthatói s gyök ei közötti viszonyok. A másodfokú három-
tagú (trinom) változata (varietas) ; ennek görbe vonalokkal való fetünte-
tése. Feladatok. b) Mér tan. A sfk, Függélyes egyenesek és síkok.
Egyenközű vonalak és síkok. Vetület. Testszögek s összeillőségök.

II. évharmad. a) Bet ű sz á mta n. Az egyenletek ismétlése, fel-
adatok. b) Mér tan. Sokoldalú testszögek. Hasáb, gula, tulajdonságaik,
mérésök. Henger, kúp, csonkagúla, csonkakúp, gömb. Gömbháromszög.
Felületök és tömörségök.

Ill. évharmad. a) Bet ű s z á mta n b ó J és m é r tan ból, ezen
osztály tananyagának ismétlése s feladványok. b) Hel y raj z 0-1 á s. S í k-
m ért a n. Síkok felvétele és áttétele. A síkmérés eszközeinek ismerete
és használási módja. Területek mérése és a r á n y e s felosztása. Hozzáférhető
és nem férhető távolságok mérése. Térképkészí:és. Gyakorlat a szabadban.

IV. osztály. Hetenkint 2 órán .
. 1. évharmad. Hel y raj zol á s. A síkmérés ismétlése. Vízszinte-

zés. Vízszintezési különbségek. Egyszerű, összetett és általános vízszinte-
zés. A terület esedékességeinek jelölésére bevett módok és szokásos
jegyek. Gyakorlat a szabadban a Ill. évharrnadban.

II. évharmad. Erő tan. Az erők meghatározása, mérése, össze-
tétele. szétbontása A testek sulypontjának meghatározása és felkeresése.
A szilárd testekre ható erők egyensulytörvényei. Emelő, közönséges,
körtés (mázsáló) és tizedesmérleg. Egyenletes és egyenletesen változó
mozgás; a tér, idő és gyorsaság' közötti viszony; gyorsulás. Dobott
testek mozgása. A tömeg és az erőtani munka meghatározása. Eleven
erő, haszonmunka. Az egyszerű gépek elve.

Ill. évharmad. Kozmográíia, A különféle csillagok, nagyságuk,
alakjok s távolságuk a föld és a naptól. Kepler törvényei s az általá-
nos vonzás. A nap ren d sze r. A nap természete, nagysága, alakja
távolsága a földtől, mozgása és pályája. A föld alakja, nagysága, moz-
gásai, pályája, sugara, tengelye, a rajta képzelt vonalak, a rajta levő
egyenetlenségek fontossága, a nappal s az éjjel; a nappalok, éjjelek és
évszakok egyenetlenségei, naptár. A hold, mozgásai, változásai, a nap- és
holdfogyatkozások, dagály és apály; üstökösök s mozgásaik. Kísérletek.

V. osztály. Hetenkint 1 órán.
A tanultak ismétlése és megszilárdítására feladványok megoldása.

s gyakorlás a számvetésben.

IV. Technologia.

Az V. osztályban hetenkint 1 órán, mint a természettan és vegy-

tan betetőzése.
Őrlés, kenyér- és málésütés stb. Vaj- és túrókészités. Különféle

szeszcsitalok készítése Konzerv és más tápanyagok előállítása. Eczet..
tinta, olajneműekés eszencziák, szappan- és gyertyakészítés; petroleum·
és kőszén-nyerés; czukor-, papír-,' üveg-, tégla-, cserép- és porczelláa-
edény-gyártás; szövetfestés. Tl'ijJlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGábor .

(Foly tat juk.)



K ö n y v i s m e r t e t é s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

342

IR O DALQPONMLKJIHGFEDCBAO M .

M a g y a r n y e lv t a n . Az elemi népiskolák számára írtalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKomdromy

La jos. 1. rész: a II. oszt számára (ára kötve 12 kr.); 2. rész: a Ill.
oszt. számára (ára kötve 20 kr.); 3. rész: a IV. oszt. számára (ára
kötve 20 kr). Más od i k j a v í tot t k i adá s. - 4 rész: az V-VI.
oszt. számára (ára kötve 44 kr.). Ez utóbbi els ő ki adá s. Sin ger
é s Wol f ti. e r kiadása Budapesten.

Most került ki a saitó alól e nyelvtan 3 első füzetének második
javított kiadása a II-IV. osztály számára s követni fogja ezt még ez
év folytán az V-VI. osztály számára való kötetnek a második ki-
adása is.

E munkának első kiadását is elismeréssel fogadta a kritika, s
be is vették számos iskolákba. A szerző a gyakorlatiság elvéhez
híven, melyet az első kiadásban is követett, még használhatóbbá igye-
kezett e munkáját tenni a népiskolai magyar nyelvtani oktatás számára.

A tanítási anyag redukálását még behatóbban vÍtte keresztűl, a
mennyiben ez a miniszteri tanterv keretén belől megtörténhetett. To-
vábbá a tanítási anyag - beosztásában igyekezett alkalmazkodni a kis
gyermekek elméjének fokozatos fejlődéséhez, s ebből a szempontból az
anyagnak nehezebben felfogható részeit az alsóbb osztályok könyvéből
a felsőbb osztályokéba tette áto Így p. o. a szótagolás szabályait a II.
osztályból a III-dikba, a birtokos jelző, birtokos személyragok és bir-
tokos névmások ismertetését a Il l- dikból a IV· dikbe, az összetett mon-
datok fajainak, a kötőszóknak, az igék felszólítómódja j jegye átvál-
tozásainak a részletezéseit a IV. osztályból az V-dikbe.

Mint az első kiadásból is kitetszik, e munkában nem a nyelvtani
tételek, hanem a megfejtendő feladatok jelölik a tanítás menetét; a
szó-és Írásbeli dolgozatokkal begy akorlandó nyelvtani szabályok csak utó-
lagosan vannak összegyűjtve azbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Ö S sze fog 1alá sok ban», a milyen
minden kötetben 3-4 van. A szerző meghagyva e nagyobb terjedelmű
-Ősszefoglalásokat s , az eljárás világosabbá tétele végett, kisebb egy-
ségekre is szétbontotta azokat s a jelen második kiadásában cE re d-
m ény e k s czime alatt lépésröl-Iépesre egybe állítja a begyakorolt
tételeket. Továbbá a kiadásban világosan elkülönzi a szóbeli és Jrás-

beli feladatokat, s ez utóbiak számát leszálítja, úgy, hogy egy-egy év
folyamban köunyen elvégezhetők legyenek.

A szerző általában véve a gyakorlatiság elvének annyiban kivánt
megfelelni, hogy e tárgy bő anyagából azokat a részleteket válogatta
ki, melyek a helyesírásnak és fogalmazásnak a szolgálatában állanak.
E czélból az egyes mondatokat nem különböző, hanem lehetőleg egy-
egy tárgyról íratja; gyakran másoltat s írat diktálás után fölelemzett
szövegeket; már a III. osztályban utánoztat, s feltett kérdések szerint
irat apró elbeszéléseket, leírásokat; a IV. osztályban gyakoroltat ja
kisebb levelek fogalmazását, s az V-VI. osztályban a legszükségesebb
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közéleti fogalmazványok kapcsában gyakoroltat ja be a nyelv leglénye-
gesebb szabályait

Komárorny Lajosnak sikerűlt ezen kézikönyveiben a magyar
nyelvtani tananyagnak az osztott népiskola számára való helyes kivá-
lasztása mellett a tanítás menetének a pontos és kifogástalan megálla-
pítása is olyannyira, hogy véleményem szerint a z o rs z. k ö z okt a-
tás ita n ács isb í z v á sta z ő műv é tbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf o g-a d hat n á ela 1a púl
a nép isk o 1a i . t ant e r v rev í deá 1ása ar kal mával, a midőn
a népiskolai magyar nyelvtani oktatás anyagának megállapításával fog
fogla Ikozni. .

Jeles pedagógusunk és kiváló szaktudósu nk kézikönyvei szerint a
magyarnyelvtani tananyag az osztott népiskolára nézve a következőleg
volna megállapítható:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Il osztá ly tananyaga : 1 A mon dat tan ból az egyszerű
mondat köre. Alany és állítmány.

2. A z a lak tan ból: a szefajok közűl a főnév (személy- és
dolognév. vezeték és keresztnevek); melléknév; névelő, személy-névmás;
ige A nevek és igék többes száma. Az igék jelen mult és jövő ideje.

3. A han g tan ból: magán- és mássalhangzók; hosszú es rö-
vid magánhangzók; egy- és kétjegyű mássalhangzók; hosszú (kettőz-
tetett) mássalhangzók.

4. Hel yes írá s. A szótagolás gyakorlatilag; az írásjelek közűl
a pont, a kérdőjel, vonás, kötőjel ismertetése általánosságban; nagy
kezdőoetűk a pont után, a személyek tulajdonneveinél. Megmagyarázott
szöveg írása diktálás után.

5. Fog alm az á s. Mondatok átalakítása: jelentőből kérdövé.
állíroból tagadóvá ; egyes sz ámúból többes számúvá; jelenídőt jelenté
mondatból mult-, jövőidőt jelentövé. Önálló mondatok alkotása feltett
kérdés-kre. Ismert állatok és dolgok leírása adott kérdések szerint,

II!. osztá ly. 1. A b ő v í tet t mon dat kör e. A t á r gy; mel-
léknévi és számnévi jel z ő, hel y hat áro z ó. - Hiányos mondat;
felkiáltó mondat. Mondat több alanynyal, több állítmánynyal. 2. A z
a! akt an b 61. A mondatgyakorlatokkal kapcsolatban: a közös- és
tulajdonfőnév, a mutató- és kérdőnévmás. az összetett szavak, az ige-
kötó«, a tőszó és származékszó, néhány ige- és névképző ismertetése,
tová .bá a tárgyrag, a helyragok. módragok, időrag, a névutók, a
m. lIéknév fokozása; az igék számai és személyei (az egyes ragok cs0-

por i o s í r asa és a ragcsoportok emlékeltetése nélkül}. 3. A han g tan ból:
a rnély-, magas- és éleshangú magánhangzók; a rag. a képző és a
kötőhangzó illeszkedese a tő hangzójához. 4. Hel yes írá s: a vel, a
vá Pg, a mult idő t ragja, a mutató névmások (az, emez stb) z-je.

Ramutatás a sz6elemzés elvére. Az. összetett szók szótagolása. Meg-
n ia g y vrázott szöveg írása diktálás után, másolás. 5. Fog alm az á s :

Egyes mondatok alkotása adott kérdésekre, tőmondat kibővítése. At-
ala s í t aso k : elbeszélések az idő, vagy a cselekvő személyek felcserélésével,
Apró elbeszélések, leírások készítése adott .részletező kérdések alapján.
Olvasmanyok tartalmának kivonatolása kérdések szerint.

IV. osztá ly. I. A zeg y s ze r ű mon da t ism ere t é nek kQPONMLKJIHGFEDCBAi-
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b ö v í t é se. Az összetett mondat köre. 1. A szavak átvitt értelme: az
átvitt értelmű határozók; ok- és részeshatározók. - Utojelző. birtokos
jelző. Összetett mondat fő- és mellékmondatokbó!. Összevont mondat.
Egyszerű mondat átalakítása összetetté, összetett mondat átalakítása
össz evonttá, azonban a nélkül, hogy a növendékeket a mellékrnonda-
tokról és az egymás mellé rendelt mondatokról szóló tételekkel foglal-
koztatnáuk. A mellékmondat helyzete; az idézett mellékmondat. 2.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A lak tan i, anyag: A személyes birtokragok; az igeragozás áttekin-
tése (a legszűkebb körre szorítva); igemódok; tárgyatlan és tárgyas
ragozás,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzkes ragozás. (A rendestél eltérő igeragozások még nincsenek
felvéve). Mind a név-, mind az igeragozásnál folytonosan szem előtt kell
tartani. a tő és rag, az alapszó és képző megkülömböztetését, szét-
választását helyesírási szempontból is. Aszóképzés, sz6összetétel ismer-
tetésének folytatása. A birtokos, visszaható, határozatlan, vonatkozó
névmások ismertetése, a kötőszókkal és indulatszókkal való megismer-
kedés. 3. Hel yes írá s: A kettőztetett kétjegyű mássalhangzók cson-
kíthatósága ; - az' igekötők helyesírása; sz6tagolási szabályok. Irás
diktátás után a: sz6elemezés gyakorlásával. 4. Fog alm a z á s : Mondat-
átalakítások. Apró levelek. Elbeszélések vezérlő kérdések szerint. Egyes
mondatokban adott anyagnak összefüggő beszéddé való egybefoglalása.

V. osztá ly. 1. A mon dat é sal akt a n rés z 1e tes ebb i s-
m éti é s ese z is in ere tek kör éne k kit e r jes z t é s e. Ossze-
tett mondatok fajai. 2. A nevek és igék töveinek változásai a ragozás
és a képzés alkalrnával : a már előbb megismertetett 3 fő igeidőn
kívül a többi fontosabb igeidő megismertetése; az igenevek ; a felszó-
lítómód jegyének' atváltozásai. 3. Hel yes írá s. Nehezebb helyesírási
esetek; írás diktálás után a szóelemzés gyakorlásával ; a nagy kezdő-
betűk használatára és az irásjelekre vonatkoz6 szabályok közlése; a rö-
vidítve írt szavak. 4. Fog alm a z á s. Az olvasmányon rámutatás a
szerkezetre; s az összefüggő szerkezet utánoztatása. Olvasmányok ki-
vonatolása kevésbbé részletező vázlat szerint; olvasmányok átalakítása
a határozatlan névelőnek. a személyes névmásoknak. a rokon értelmű
és rokon alakú szavaknak és kiíejezéseknek, a szórendek és a hang-o
sulynak ismertetésével és az ezekre vonatkoz6 szabályoknak megérteté-
sévei és begyakorlásával kapcsolatban. Apró elbeszélések és leírások
készítése minták után. avagy adott vázlatok alapján. Költemények tar-
talmának pr6zában való előadása. Hosszabb olvasmány tartalmának
az olvasás közben feljegyeztetett vázlat szerint való előadása élő szóval.
Társadalmi levelek: tudósító, kérő, köszönó, üdvözlő levelek.

VI. O sztá ly 1. Nye 1v tan i ism ere tek ism éti é s e s a z
edd i g sze r zet t nye I v tan i ism ere tek ki b ő v í t é s e. - A
szók hangsúlya. Szórend, A határozatlan névelő ; a személyes névmások
teljes használata, rokon és ellenkező értelmű szavak; teljesen egyalakú,
de külömböző értelmű szavak. A szenvedő igen korlátott használata.
A kifejezések helyessége. különösen ah el yes mag y ars á g. 2 Fog a 1-
m az á s. Elbeszélések, leírások, összehasonlítások utánzás képen és ön-
állóbbanis; de a vázlat megadása mellett. Üzleti levelek. Számla; telegramm;
hirdetmény; bizonyitvány; folyamodvány; nyugtatvány; elismervény ;
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kötelezvény ; egyszerűbb szerződés; {elmondás; - meghatalmazás; vég-
rendelet-készités mind utánzás szerint Ez iratok gyakorlásával kapcsolat-
ban a velök összefüggő legfontosabb magánjogi ismeretek. a telekkönyv
ismertetése.

Ime, ezekben foglalható össze mindaz, a mit Komáromy Lajos
munkái szerint a szorosabb értelemben vett nyelvtanból az osztott nép-
iskolában elő lehetne és elő kellene adni. A nyelvtani tananyagnak ez
a megállapítása, véleményem szerint, teljesen megegyezik a népiskola jól
felfogott czéljával; mert nem hiányzik: abból semmi sem, a mit a nép-
iskolai tanulóknak, ideszámítva még az ismétlőiskolák tanulóit is, a ma-
gyar nyelvtanból meg kell tanulniok, hogy másoknak az ő értelmi vilá-
gukhoz mért, élőszóval avagy Írásban előadott gondolatait fel tudják
fogni és a saját magukban támadó gondolatokat értelmesen és helyesen
ki tudják élő szóval avagy írásban fejezni.

Hogy helyes-e a jól kiválasztott népiskolai tananyagnak az egyes
osztályok számára való beosztása, erre nézve csak annyit mondhatok,
hogy Komáromy Lajos kénytelen volt még ez idő szerint a népiskolák
számára még mai napig is érvényben álló tantervhez alkalmazkodni, és
így nem lehetett az egyes osztályok számára a tanterv által kiszabott
tananyag ot olyan mértékben megkevesbitenie, a milyenben azt a lélek-
tani tapasztalatok alapján meg lehetne és meg kellene kevesbítenünk.
Megtett ő annyit e tekintetben, a mennyit csak tehetett és ezzel mint-
egy megjelölte az irányt is arra nézve, hogy mi módon kell a helyesen
kiválasztott magyar nyelvtani tananyagot az osztott népiskola egyes osz-
tályai között, a tanterv revideálása alkalmával szétosztani. Nézetem sze-
rint az új beosztásnál r;.{a~d csak annyit kell a népiskola négy alsó osz-
tályában tanítani, a mennyit mostan Komáromy Lajos könyvei szerint
a mai tanterv értelmébeii'<a három alsó osztályban már elővesznek,
de a mennyit a 9 éven alul levő gyermekek között csak a kiválőbbak-
kal lehet jó sikerre: elvégezni.

Egyébként erről a kérdésről most ez alkalommal nem óhajtván
bővebb en szólni, soraimat azzal végezem, hogy Komáromy Lajos ezen
népiskolai nyelvtani kézikönyvét, mint szakirodalmunk legjelesebb ter-
mékét, a kartársak kiváló figyelmébe ajánlom.

Budapest, 1894. ápr. 29.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P éter fy Sá ndor .

Beküldött művek jegyzéke.

A feledés. Lélektani és neveléstani tanulmány. Irta Leder er Abr a hám.

Külön lenyomat a Nép tan o d a XXVII. évfolyamából. Egyike azon
népszerű psychologiai tanulmányoknak, a melyeknek nagy híjával van
irodalmunk. A mű fejezetei a következők: Bevezetés. 1. Mi a feledés
kára és haszna? II. Ki [elejt? Ill. Mit felejtünk? IV. Micsoda feltételek
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alatt feledünk? V: A feledés lényege és oka. VI. A feledes pedagó-
giája.MLKJIHGFEDCBA

T e r m é s z e t t a n a népiskolák és az ismétlő-iskolák számára. A
miniszteri tanterv alapján ÍrtalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa lá~s Istvá n. 44 ábráva!. Budapest. 1894.
Sin ger é s Wol f ner kiadása. Ara 36 kr.

F ö ld r a j z a népiskolák számára. A miniszteri tanterv szerint Írta
Tergina Gyula taufelügyelő. Budapest, 1894. Sin ger é s Wol f ner
kiadása. Ara 36 kr.

. S z á m o ló k ö n y v az elemi népiskola II. osztálya számára. Irta
több fő- és székvárosi tanító. Budapest, 1893 Méh ner ViI mos
kiadása. (VI. PapnöveIdebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú . 8.) Ara 12 kr. = 24 fillér. n

M a g y a r olvasókönyv a magyar olvasás és a magyar beszéd
tanításához német, roman, szerb és tót· tannyelvű népiskolák számára.
1., II., Ill., IV. rész. Irta Lá ng Mz·há ly. Második átdolgozott kiadás.
Budapest. 1892. L a I I ff er Vii mos kiadása. Ara az 1. résznek 30 kr.
a z-diknak 40, a 3·diknak 50 és a 4-diknek 55 kr.

I

E g y e s ü l e t ü n k részvétele a n e m z e t i gyászban.

Kossuth Lajos emlékének s a mi gyászunknak legyen szen-
telve közlönyünknek e szerény rovata.

Mert mérhetetlen fájdalom költözötr a rni szivünkbe is, hogy
el kelle veszítenünk a legnagyobb n}agyart, a - kinek nevéhez'
hazánk legdicsőbb korszakának eseményei fűzódnek : a ki láng-
szavával, lelke óriási. erejével a szabadságnak hősévé avatta fel
egykor a nemzet minden fiát; a ki -félszázadon át szenvedte a
hontalanság mély keserveit, de a ki távolban is a mi éltető erőnk
volt s nem szünt meg népét a szabadság, a függetlenség szere-
tetére tanítani, buzdítani. . f

De hátelveszítettük-e mi Kossuth Lajost? Nem! Dicső
hamvai itt porladoznak a magyar földben. Sírjára magyar föld
hantjai borúlnak, magyar föld virágai hullanak.

Kossuth Lajos nem halt meg I Az ő dicső alakja tisztán,
nemesen kel ki a sírból s fényességével beragyogja hazánk egét.

Kossuth Lajos él az ő eszméinek hatalmánal fogv~ s élni
fog, míg e földön egy szabad magyar lesz. 6 a mi munkánk
lényege, törekvéseink csillaga, a mi lángoszlopunk, a mely rnin-
ket a szabadság földjén, a haladás útján előre vezérel.
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A v á la s z tm á n y k e g y e l e t e .

AzbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! 894 márczius h6 29-én tartott rendkívüli ülés jegyz5könyve.

Jelen vannak:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP éter fy Sándor elnök, Thur á nszky Irén, Radna y

Bella, Ber ta Ilona, Yausz Jozefin, P á kh Berta, VVezSsRózsa, Lubinszky

Emilia, Ka rkú István. Buzogá lZY Mariska, Oheroly János, Má lna z' 'Mihály,
Radó Vilmos, Sebestyén Gyula, Nagy László, Szta nkó Béla, utóbbi jegyző.

1. Elnök a legmélyebb hazafiúi fájdalommal s a legnagyobb meg-
illetődéssel emlékezik meg Kossuth Lajosnak az 1 848-diki törvények
dicső megalkotójának, a nemzet legnagyobb fiának, a népek legigazibb
tanítójának haláláról. A közfájdalomban való résztvételünkön kívül illő,
bár szomoru kötelességünk egyesületi életünkben is kifejezést adni az
elhunyt nagy férfiu halála s ez által a bennünket ért 'nagy veszteség
feletti fájdalmunknak. Fölkéri a választmányt, hogy az egyesület rész-
vétének kifejezésére szolgáló intézkedések tárgyában hozzon határozatot.

A választmány a legmélyebb fajdalmának jegyzőkönyvileg ad ki-
tejezést, s elhatározza, hogy az egyesület nevében a nagy halott rava-
talára koszorút helyez s az elhunyt családjához részvétiratot intéz, a
temetésen testületileg vesz részt. A felmerűlt költségeket közadakozás
utján fogják fedezni.

2. Elnök jelenti, hogy a Tanítók Országos Bizottsága Kossuth Lajos-
nak, a nemzet nagy tanítójának emlékére Kossuth-alapot létesít, a
melyből a beteg tanítókat fogják segíteni. Ezen alap megteremtése
czéljából az Országos Bizottság felhívta Magyarország tanítóit a gyűjtés
megindítására. Indítványozza, hogy egyesületünk is kezdjen gyűjtést a
tagok körében s igy járuljon azon alap létesítéséhez, a mely a legméltóbb
hirdetője lesz Kossuth áldásos életének,

A választmány közlelkesedéssel fogadja elnök indítványát s egy-
hangulag kimondja, hogy lelkesedéssel üdvözli a Tanítók Országos
Bizottságának kezdeményezését, s a tanítóképző tanárok körében meg-
indítja a gyűjtést. A gyűjtött öszeg részben a Kossuth-szoborra s az
egyesületnek a temetés alkalmával felmerűlt költségeire fog fordíttatni '

Budapest, 1894. márczius 29-én. -.

P dter fy Sá ndor ,Szta nkó Béla ,
elnök. jegyz5.

A r é s z v é t i r a t .

Nagyságos Kossuth Ferencz és Lajos Tódor uraknak.
Szeretve Tisztelt Uraink! A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orszá-

gos Egyesülete nevében és válaszmányának megbízásából mély meg-
indulással fejezzük ki Magyarország tanítóképzőlnek szavakkal kL nem
mondható fájdalmát azon súlyos csapás felett, amely Onöket s Onök-
kel együtt a nemzetet mély gyászba borította. .

Megmérhetetlen az a fájdalom, a mely Önöknek a legdicsőbb, a
legjobb atya elvesztése által osztályrészök maradt. Örökké sajogni fog
a seb, a melyet e nagy veszteség szivükön ütött; de mégis ha lehet
találni az Önök fájdalmai számára enyhülést, úgy vigasztalást nyujthat
az, hogy az egész nemzet Önökkel érez, a, magyar nép milliói állják

23*



körül a sírt s mindenki 'szemében a fájdalom könye rezeg. Testvérek
vagyunk Önökkel a fájdalomban, mert Kossuth Lajosban az egész
magyar nép jóltevő atyját tiszteli. Kossuth Lajos ernlékét minden ma-
gyar áldja, nevét hő imába foglalja s ez ugy lesz mid addig, mig e
hazában egy magyar ember él, egy magyar szív dobog.

Enyhítse fájdalmnkat az a gondolat, hogy Kossuth Lajos fényes
neve e haza határán túl is veti ragyogó sugarait s széles e világon
minden :művelt embert őt, mint a legdicsőbb eszmék, a szabadsá~,
egyenlőség, testvériség leghivatottabb hirdetőjét tiszteli, áldva emlegeti.

Kossuth Lajost, a kit mi majdnem félszázadon át sovárogva vár-
tunk haza, immár a magyar föld öleli keblére. Visszanyertük őt, de
nemes szivét nem halljuk dobogni, s nem látjuk ajkait ékesen zengő
szavakra nyilní. Azonban az ő nagy szelleme kitör a koporsóból s
életet ad e földnek, s erőt a mi karjainknak, Könyezve álljuk körűl
Kossuth Lajos sírját, de bizton hiszszük, hogy e könyek termékennyé
teszik e földet s azok nyomában a hazaszeretet legszebb virágai fakadnak.

Mi, Magyarország tanítóképzöi, cs ik egy csepp vagyunk a népek
millióinak tengerében, de a mi lelkünkben is ég az ő lelke, az őszelleme
minket is megtanít arra, hogy önzetlenül, nemes lelkesedéssel és tör-
hetetlenül szenteljük életünket a magyar nemzetet boldogító dicső eszmék
szolgálatának. ,

Hő imánk rebeg az ég felé, hogy adjon gyógyító Írt az Önök vérző
szivére ; velünk se· hazának minden fiával pedig legyen mindenkor
Kossuth Lajosnak dicső szelleme!

Budapest, 1894. márczius 30-án.
A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének nevében

mély tisztelettellkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P lter ty Sá ndor ,

elnök.
Nagy Lá szló,

titkár.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Az elnökség nagy hazánkfiának sírjára az egyesület részéről babér-
koszorút helyezett, a melynek széles nagy nemzeti szinű szalagján a
következö felirat volt: «A Ta nítóképző Intézeti Ta ná rok O r szá gos Egye-

sülete - Kossuth La josna k» A temetésen egyesületünk tagjai külön
jelvénynyel jelentek meg, de a tanítóság küldöttségeihez csatlakoztak.

Az elnökség a Kossuth-a la p javára is megindította a gyűjtést egy-
előre ll. fővárosi kartársak körében, A fővárosi tanári testületek közűl
eddigelé abu d a i és az And r áss Y - úti tan Í t ó nők é p z ő-i n t é-
zet e k tanári testületei küldötték be gyűjtöívöket az elnökséghez.

A budai tanítónőképző gyujtésének eredménye 23 frt
Az Andrássy-úti ,. ,. 38 »

Összesen. 6 1 frt

Mint értesültünk a többi fővárosi kartársak körében is szép eredmény-
nyel folyik a gyűjtés és reméljük, hogy a vidéki kartársak is hozzá fognak
járulni filléreikkel azon alap megteremtéséhez, a mely a magyar tanítóság-
nak hazafias kegyelerét :> e~ruttal nemes kartársi érzületet fogja}irddni.
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Személyi hírek. A m. kir. vallas- és közoktatási mmiszter a VII. fiz,
osztály harmadik fokozataba évi 2000 frt fizetéssel az állami tanító- és tanító-
nöképzökbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s állami felsöbb leányiskolák igazgatói közűl a következőket ne-
vezte ki, ugymint :lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a á l F er encz-et a kolozsvári tanítóképző nél, Ultr l J ózsá t,

a pozsonyi tanítónőképzőnél, Kerner P iter t a lőcsei fels. leányiskolánál, dr . Kiss

Ara nt a bpesti 1. ker. áll. tanítöképzö-intézetnél ; továbbá Wagner J á nos okl.
polgáriskolai tanítót a csák tornyai áll. tanítóképzőhöz a X. fiz. osztály 3. foko-
zatában egyelőre ideiglenes minőségü segedtanarra nevezte ki.

Az állami tanítóképző tanárok rangsorozata. Végre valahára megje-
lent az állami tanítóképző tanárok új «kiigazított» rangsorozata is it Hivatalos
Közlöny 9. (május 1.) számában. A közlendők folyóiratunk jelen számában any-
nyira összehalmozódtak, hogy kénytelenek vagyunk a rangsorozat közlését a
jövö számunkra halasztani; de kötelességünknek tartjuk már a mostani számban
megtenni megjegyzéseinket és hangoztatni jogos kivánságainkat, annyival inkább,
mert a közoktatási minísztériumban ilyenkor folyik a jövő évi költségvetés össze-
állítása.

Ez az uj rangsorozat meglepetést nem okozott. Részint a tavalyi rang-
sorozat, részint az ujabb kinevezések és az 1894. évi költségvetés adataiból tud-
hattuk már előre, mi vár reánk. Mindazonaltal még sem nyomhattuk el magunk-
ban a rangsorozat olvasása közben a tetszés és lehangoltság vegyes érzelmeit.

A mi az iga z gat ó kat illeti, helyeseljük ~zt, hogy egy kilépett
fővárosi igazgató (Szuppán Vilmos) helyébe egy másik fövarosi igazgatót (dr.
Kiss Aron) léptettek ; helyeseljük a középiskolaiakkal való paritás szompontjaből,
hogy két vidéki igazgatót is előre vittek a VII. fizetési osztályba s ezek közűl
az egyik férfi, a másik női igazgató. Másrészt azonban nem felel meg a fok o-
z a tos előléptetés elvének, hogy valakinek törzsfizetése egyszerre 600 frttal
emelkedjék; nem igazság, hogy igazgatóink fizetése között ily óriási külörnbség
legyen (I400 és 2000); nem felel meg az annyira hirdetett paritás elvének, hogy
igazgatóink 213-részének törzsfizetése még mindig 1400 frt akkor, mikor a kö-
zépiskolaiaknak 1600. Kiv á n juk t e hát azt, hog y iga z gat ö i n k
törzsfizetése a jövő évre 1600 f r t r a e m e l t e s s é k.

Vidéki ren des tanáraink közül 9-et a VIlI. fizetési osztályba léptettek
elő szintén a középiskolaiakkal való paritás elvénél fogva. Legalább rendes ta-
náraink egyharmada (92-böl 31) ma már tényleg a VIlI. fiz. osztályban van.
Orvendünk annak is, hogy úgy, a mint az igazságos s a mint kivántuk, az
előlépettek közül nem hagyták ki a tanítónőképzők tanárait. Nem helyes azonban,
hogy 52 (vidéki) rendes tanár mindenikének törzsfizetése csak 1200 frt ; holott
az 1893. IV. t. ez. 3. §-ának b) pontja kimondja, hogy a tanítóképző tanárok
a IX. fizetési osztálynak «két mag a s abb f ize t é s i fok o z at á bas o r o-
l and ö k,» Óhajt juk, hogya magas kormány tegyen eleget a törvény ezen
világos rendelkezésének, vagy is az 5 2 ren des ta. n á r fel éne k tör z s-
fizetése aj ö v ö évben 1300 frtra emeltessék úgy, m.i n t az a
köz é P isk o I a k n á I van. Kérjük továbbá a tanítóképző oktatás érdekében
a miniszter úr azon üdvös intézkedésének gyors ütemben való keresztülvitelét,
hog y a z á II ami tan í t ó kép z ő int é zet e k ben a ren des tan á-

rak 1 é tsz á m asz a por í t tat n i fog.
Benső örömmel tölt el bennünket, hogy kartársaink egy részének, a zen e·

tan áro k nak, helyzete újolag javult azáltal, hogy a XI. fiz. osztályból a
X-dikbe kerültek. A miniszter úr igazságszeretetére vall, hogy őket nem az uj,
hanem a régi tanári kinevezéseik alapján osztotta be a X. osztályba. Sajnosan
tapasztaljuk azonban, hogya se g é d tan áro k közül senkit sem vittek előre
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a 900-as és rooo-es törzsfizetésű fokozatokba, valamint, hogy a ren des és
se g é d tan í t ó nők ellátási díját nem csatoltak a törzsfizetéhez úgy, a mint
azt a segédtanárokkal megtették ; ez már nem' igazság. Kérjük, hogy a jövő
évi költségvetésben e bajainkon is segítsenek,

Zabolázzuk tollunkar, nehogy keserű kifakadásokra ragadtassunk a szomorú
tény konstatalasanal, hogy még mindig 44 tanítóképző tanár és tanítónő lézeng
a XL fizetési osztályban, Ezen kartárs ak anyagi helyzete a gyászos multnak ma-
radványa, a mely súlyos akadálykő gyanánt nyomul tanító képzésünk modern
haladása elé. Ne muljék el tehát a jövő év sem a nélkül, hogy e 'kartarsak
helyzetén valamelyest segítve ne legyen.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 gen fon tos, már sz á m t a 1 a n-
s zor han g o z tat ott el v i o k o k ból kér j ü k, hog y a j ö v ő é v ben
lehetőleg az összes g y a k o r l ö i s k olai tanítók v é t e s s e n e k
k i a XI. fi z, osz tál Y ból és a X-d i k beh e 1 yez tes sen e k a t. Ugy
s z int é n a raj z- é s tor nat a n áro kis vit ess e nek fok o z a tos a n
elő r e, ese tIe g tan t á r g y c s o por tos í tás a 1 tal a X. fi zet é s i
osztályba.

Az előbbi lehangoló körűlmény után jól esik fel említenünk azon örven-
detes tényt, hogy aki s d edo v ó kép z ő iga z gat ó kés tan áro k is
felvétettek a rangsorozat megillető helyeire. Ez által a kisdedövas ügyének szol-
gálta közoktatási miniszter ú r ,

«Ceterum censeo», Valamint minden alkalommal kötelességünknek tart-
juk, úgy most is elő hozzuk aki r á 1 Y i kat o 1 i k u sta n í t ö kép z ő tan a-
ro k ügy é t. Valósággal szinte botrányszámba meg, hogy ezen tanárok fizetése
ma is annyi (735 frt törzsfizetés), a mennyinek ezelőtt negyven esztendővel
megállapítottak, Ha a tanulmányi alap tartja ezen tanárokat, úgy kötelessége
is őket a modern kivanalmaknak megfelelöen, vagyis úgy fizetni, a mint a kir.
kat. középiskolai tanárokat dijazza. Vagy ha máskép nem lehet, úgy államsegély
által kell e tanárokról gondoskodni, még pedig mielöbb, mert minden évi
késedelem tetemes en súlyosítja e kartársak bajait és eléggé nem méltányolható
károkat okoz tanítóképzésünknek.

Fenkölt lelkű miniszterünknek a tanítóképző tanárok iránt való jóindulata
ismeretes. Kérjük, hogy a jövő évi költségvetésben adja ujabb jelét atyai gon-
doskodásának !

(Lapunk zártakor kaptuk a Nem zet ils kol a 2 I. (május 19.) számát,
amelyben «E g y vid é k i» név alatt foglalkozik valaki a «t a n í t ó kép z ő
tan áro k baj a i»-val. A mit a Nemzeti Iskola czikkezöje a fizetésrendezésról
és szervezeti bajokról mond, az altalaban helyes; azonban a czikkben ilyesféle
állítások is foglaltatnak: «Mindezen elősorolt s a még fel nem említett bajainkat
is könnyen lehetett volna a fizetési törvényben és új szabályzatban orvosoIni
s erős a hitem, hogy ez Csáky Albin gröfon, kinek jóindulatát mindig érezhetjük,
csak annyiban mult,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogya r észletdolgokka l fogla lkozó tisztvise!& nem tá r tá k fel

a helyzetet a ma ga va lósá gá ba n előtte,» Ilyen alaptalan feltevésekkel és tapintatlan
gyanúsítások kal nem fogjuk a tanítóképző tanárok ügyét előbbre vinni. Eppen
úgy nem helyes czikkírö részéről egy embert - Szu p pán Vii mos t -
tenni felelőssé azért, hogya tanítóképzők ujabban tervezett reformja még eddig
nem ment keresztül). '

Az állami tanítóképző-intézetek új tantervéről örömmel jelenthetjük,
hogy azt a közoktatasi tanács plenu ma is tárgyalta már április hö elején és
kisebb jelentőségű mödosítasokkal elfogadta. Ma már a tanterv teljesen készen
van s a napokban a vallas- és közoktatási miniszter úr elé kerül; így remél-
jük, hogy új tantervünk, a melynek kezdernényezésénél és kidolgozásával egye-
sületünk vette ki az oroszlánrészt, még ez isk. év folyamán ki fog adatni s a
jövő évben már megkezdődhetik az új tanterv fokozatos életbelépésére. A köz-
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oktatási tanács tanacskozasairöl szóló tudósítást és Szu p pán Vilmos előadói
jelentését helyszűke miatt csak a jövő számban közölhetjűk. ,

Magyar nevelők országos értekezléte. A folyó év pünkösd hétfője
nevezetes napja a magyar tanítóvilágnak. Ekkor történt az első komoly lépés
az 1896- ban tartandó egyetemes pedagógiai gyűlésre. Sok év óta,' talán 1848
óta először történt az, hogy együtt lehetett látni az ország minden vidékéről
egybegyűlve a külömböző iskolákban műköclő oktatók at. Valóban lélekernelő
látvány volt, a mikor Budapest városháza tanácstermében a kisdednevelők,
néptanítók, tanítóképzők, polgáriskolai és ,középiskolai tanítók, jogakaclémiai és
egyetemi profeszorok, emberbaráti intézetek tanítói szép egyetértéssei tanács-
koztak együtt és közlelkesedéssel fogadták az egyesülés, az 1896- ban Iétesítendö
közös tanácskozás eszméjét. A magyar tanítóvilág megértette az idők szavát, a
mely a haza letfentartasa érdekében megkívánja az összes nemzeti erők egye-
sítését. Attól függ hazánk létele, tudjuk-e azt a kultura terén a modern nemzetek
színvonalára emelni, tndunk-e a magyar nemzeti kulturában egységes elvet
t remteni, egybeolvasztó erőt kifejleszteni. Nemzetünk nagy átalakulások előtt
áll a törvényhozás minden ízében, így a kultura terén is. Egy uj világot kell
teremtenünk ezen a mezön is. Ime, megértettük feladatunkat. Félredobjuk eddigi
elöitéleteinket, leromboljuk a köztünk húzódó kasztszellem kinai falát és vala-
mennyien egyesülünk, Magyarország tanítói, hogy a közrnüvelódésünk fejlődését
mozgató nagy elveket együtt megvitassuk és megállapítsuk. Isten vezéreljen ben-
nünket aczélhoz!

A nem magyar ajkú tanítók képesítő vizsgálata. A vallas- és köz-
oktatási miniszter úr az újabb időben két igen fontos rendeletet adott ki
a nem magyar ajkú tanítójelöltek képesítő vizsgálatának szigorúbba tétele czél-
jából különösen a magyar nyelvi ismereteket illetőleg. Nagy sajnálatunkra a
közlendők nagy halmaza miatt nem regisztrál hat juk most e fontos rendeletet; a
jövő számban azonban fogunk ez ügygyel foglalkozni. Most csak annyit jegyzünk
meg: «Debuisset prídembaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!»

Ajánlkozás. Szörakozas és tanulmányozás czéljából juliusban Orsovatöl
kiindulólag Brassón és Marrnaros-Szigeten keresztűl Debreczenbe szandékozom
kirándúlni; a mennyiben valaki a Kolléga urak közűl ezzel egészben, vagy
részben összeeső kirándulást tervez: úti tál' sna k s z í ves e n aj á n 1 k o-
z o m, A vállalkozó legyen szíves a reszletek megállapítása czéljából velem le-
vélbeli ,érintkezésbe lépni. ZnióváraljánlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolta r Józse./, áll kép. tanár.

Üdvözöljük t. kartársunkat szép vallalkozásáért, a melynek czélja, a
mint a hozánk írott levelében tudatja, a szörakoztatason kívííl az isk o 1 á k-
nak é s f 6 kép e nat a n í tö kép z ö-i n t é zet e k nek tan u l mán y o-
z ása. Csak helyeselni lehet a kartársakban buzogó nemes ambicziör, ismerni
a magyarországi iskolákat, tanítóképzőket s ez által szélesíteni látókörüket.
Kivanjuk, hogy minél többen vállalkozzanak a kellemes és tanulságos útra és
kirandulasoknak legyen meg minden tekintetben az óhajtott sikere.

Tanítók háza Kalocsán. A Kalocsavidéki Rk, Tanító-egyesület választ-
mánya Ber a u e r J ó z s e f rendes. tag indítványa alapján, az ezredéves 'magyar
nemzeti fonnallas emlékünnepe alkalmára azon javaslattal lépett föl, hogy építse-
nek közös erővel, közös tulajclonul, Kalocsán egy házat, melyben a főmegyei
rk. tantto-egyesületek tagjainak figyermekei, kik a kalocsai tanintézetek vala-
melyikében tanulmányaikat végzik, meghatarozandö számmal, egyelőre ingyen
lakást, esetleg olcsóbb élelmezést, mindenekfölött pedig biztos, lelkiismeretes
felügyeletet s ker. kato!. szellemű nevelést nyerjenek. Az egyesület elnöke,
Bor o mis z a István és jegyzője Len d z s é r Péter, lelkes felhívást intéznek
az egyházmegye tanítóihoz és kérik őket, hogy körönként alakítsanak gyűjtő-
bizottságokat, ajánlják fel a tanítói körök e czélra tökéiknek bizonyos hányadát.
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Az alumneum felállításának költségeit 20,000 frtra számítottak ki. Maga a
választmány eddig 640 frtot áldozott e czélra.

A temesvári áll. tanítóképző Eötvös-Önképzö-köre 1894. febr. hó
2-án d. e. 10 órakor Eötvös-emlékünnepet rendezett a következő tárgysorozat-
tal : Hymnus: előadta az ifjusági zene- és dalkör. Báró Eötvös József emlékezete,
Szász Károlytól: szavalta Hauer János IV. éves növ., a kör ifj. elnöke. Eötvös
József br, élete és művei : írta és felolvasta Klósz Benedek IV. éves növ , a kör
titkára. Isten a magas égben ... ; énekelte az ifj. dalkör. Eötvös és a népok-
tatási törvény. (1868. évi XXXVHI.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , ez.) Ismertette Krausz Sándor tanár a
kör elnöke. En is szeretnérn, költemény, br. Eötvös Józseftől: szavalja Khün
Lajos III. éves növ., a kör jegyzöje, Vadászkar a. «Büvös vadasz s -ból : előadta
az iíjusagi zene- és dalkör. Ugyanez intézet önképzö-körei az 1894-ik évi
márczius hö Is-én, délelőtt 10 és fél órakor az intézet zenetermében nem zet i

ü n n epe t tartottak.MLKJIHGFEDCBA

X X X I . Kímutatás
a márez. 12- máj. 9-ig b e f o ly t t a g d í j a k r ó l .

r89I. évre:
r892.
r893·
1894. 1.

Dr. Jankovics Pál (4 frt).
Decsy. Géza, dr. Jankovics Pál (4-4 frt).
Decsy Géza (4 frt).

félévre: Karoliny Mihály, Kun Alajos, Molnár Sándor, Tóth-
falussy Dániel (2-2 frt).

II. felévre : Ujváry Mihály (2 frt).
évre: Bedő Dénes, Belle László, Borbély Sámuel, Budapesti

(budai) tanítóegyesület, Budapesti külső váczi-úti közs.
iskola, Felméri Mőz es, Herchi János, Hódrnezővásárh,
ev. ref. tanítótestület, dr. Kármán Mór, Molnár László,
Nagy Lászlo, Nemessányi Adé!, Orosz István, Reich-
he.d Károly, Samu József, Sándor Domokos, Soós
Antal, Stern Abris, Sz. Szabo Géza, Szente József,
Szőllősy Lajos, Sztankó Béla, Tótfalussy Dániel, dr.
Walter Gyula, Végi er Gyula ,(4-4 frt).lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ko m d r o m y La jos, -
egyesületi pénztárnok.

S Z E R K E S Z T Ő 1 I I Z E N E QPONMLKJIHGFEDCBATEK .

F. A. Csáktornya. A már kiszedett czikket anyaghalmaz miatt kénytelen
voltam a jövő számra félretenni. Udvözlet! - E. 1 . Budapest. A felelel et ki-
szedettem, de sajnálatomra, csak a jövő számban hozhatom. Az igért dolgot
örömmel várom! - M. J. Zniövaralja. Üdvözöllek a szép gondolatért. Kivano m,
'hogy buzgó fáradozásod a kívánt siker koronázza. - M. S. Csáktornya. Éppen a
jövő évben nehezen fog menni. Levél megy. Örvendenék, ha, mint legszorgal-
masabb munkatarsat, üdvözölhetnélek, - K. J. Zniövaralja, Sok fáradsággal
és nehézséggel járó vállalatodhoz sikert kivánok. - B. S. Baja. Szíves megbí-
zásodnak elfoglaltságom miatt, nagy sajnálatomra, nem birtam eleget tenni. -
S. S. Baja. A mint láthatod, levelednek hasznát vettem. Máskor is örömmel
veszem szíves figyelmeztetéseidet.


