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A közoktatási kormány változása.
'.:

IX. ÉVFOLYAM. 1894. jnnins, VI. FÜZET.

TAN Í T Ó KÉP Z É S.

A politikai viszonyok alakulása nevezetes változás okozója' lett
közoktatásunk egén: gróf Csáky Albin vallás- és közoktatási miniszter,
a ki már hat b óta közmegelégedéssel vitte ci közokattás korrnány-
zatát, tárczájától megvált ; helyébe a' király dr. báró Eötvös Lorán-
dot, a m. kir: tud. egyetemen a természettan .rendes tanárát, .a
Tudományos Akadémia elnökét, nevezte ki vallas- és közoktatási
miniszterré. Ez oly nevezetes esemény közoktatásunk életében, alUély
minden mást háttérbe szorít. Ezzel kell nekünk is, mint a kiket közvet-
lenül érdekel a változás, habár egy szerény lapon is, foglakoznunk.· .

Mi őszintéri sajnáljuk gr. Csáky Albin távozását a közoktatási
kormány székér'ot.--Egyéniségének kivalő tulajdonainál, igazságosságánál,
vas következetességénél, komoly, de mindenki iránt atyai jóindulattal
telt bánásmódjánál fogva kivívta nemcsak azok vonzalmát és, becsű-
lését, a kik vele egyetértettek, hanem azokét is, a kik politikai maga-
tartását vagy egyesfeformalkotasait nem is helyeselték. Még ellenségei
is elismerték, a mit bizony kevesekről lehet elmondani, őt minden tet-
tében, szavában a legtisztább, a legnemesebb szándékok vezették.
Csáky Albin az ő minisztersége alatt nevezetes alkotásokból font maga
homlokára érdemkoszorűt, de ' ezen koszorúnak a mythicus fényt és
dicsőséget az ő jellemének tisztasága és nagysága köcsönözte. . .

A mi Csáky nak közoktatási kormányzatát, alkotásait és politikáját
a közoktatási téren illeti, azokat az óvatosság, de a kivitelben való el-
határozottság jellemzi, a mit szintén az ő sajátságos jelleme magyaráz meg.
A mikor ő a miniszteri széket elfoglalta, s közoktatási politikáját ki-
fejtette, ritka szerénységgel a nagyalkotásokban nem gazdag Trefort-
korszak közoktatási politikájának keretét nem tágítani, hanem belsőleg
.intenzivell fejleszteni tűzte ki feladatának. Gróf Csáky, a mi az intenziv
fejlesztést illeti, szavát betartotta, de, érdemeként hozzuk fel, a Trefort-
korszak alkotásainak keretét túllépte s közoktatásunkat uj 5 nevezetes
alkotásokkal gazdagította. Legfontosabb, a távol jövőbe kiható alkotása
a k í s d ed ó v ő tör v ény volt, a mely által gr. Csáky történeti je-
lentőségben legnagyobb kultuszminiszterünk, báró Eötvös József rnellé
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emelkedett. Örök érdeme marad, hogy minisztersége alatt legfőbb
gondját a tanítói személyzet, a tan í t ó kés tan áro kan y agi
hel y zet én ektsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a v í tás ára fordította. Megalkotta a nép isk o 1a i
tanítók, az államilag alkalmazott tanárok fizetésének
ren d e z é s érő 1 szó 1 ó tör v ény eke t, a nép isk o la ita n í-
t ó k n y ug d íj vis z on y ai t tetemesen javította selkészitette a fel e-
keze ti intézeteknél alkalmazott tanárok országos
11y U g díj int é z et érő 1 szólő törvény javaslatot annyira, hogy az az
országgyűlés plénumának tárgyalására teljesen készen áll, s így ezt is
az ő alkotásai közé kell számítanunk. Érdekes, hogy gr. Csákyt éppen
a legnemesebb munkája miatt érték oly támadások, a milyenek Eötvös
óta egy közoktatási minisztert sem. Aligha csalódunk azonban, ha azt
álIítjuk, hogy ezek a harczok inkább az évek óta elnyomott elkesere-
dés és forrongó elégedetlenség kifakadásai, mint az ő személye ellen
intézett támadások voltak. Gróf Csáky a legnagyobb jóltevő volt a
tanítók s tanároknak s ma már talán sokan azok közűl is, a kik előbb
kővel dobálták, nevét elismeréssel emlegetik.

- Gróf Csáky Albin nemcsak az egyes'alkotásokban, hanem a köz-
oktatást irányzó eszmékben sem maradt meg a: Trefort-féle kezoktatási
politika keretében. Az állami fen s ő ség eszméjét, a melynek
az Eötvös által alkotott népoktatási törvényben csak csíráját találjuk,
de a meJyet' Tréfort a középiskolákról s a magyar nyelvről szóló tör-
vényekben tovább fejlesztett, sokkal határozottabban s nagyobb arányok-
ban látjuk fellépni a Csáky közoktatási politikájában mint bármelyik
elődjéében. Sőt, mondhatjuk, ez volt Csáky köznevelési politikájanak

. az irányzó, az uralkodó eszméje. Ezt az eszmét vitte ő be minden al-
kotásába s ezen eszmének megvalósulását törekedett ő előkészíteni,
biztosítani kormányzatával. Sokan azt vetik szemére Csákynak. hogy az
egyházpolitikára fordította erejének javát s a közoktatással keveset

"törődött. Ez bizonyos mértékig igaz, mert ha egész erejével a közok-
tatás fejlesztésére vetette volna magát, akkor köznevelésünknek még sokkal
több égető baján segíthetett volna és sok fontos és óhajtva várt refor-
mot tudott volna létesíteni, a mikhez az ujítőnak minden tulajdonságával,
a bátorsággal, az önzetlen lelkesedéssel rendelkezett. Igaz, hogy

. Csáky ezt a zseniális kezdeményező természetét leginkább az egyház-
politikai téren érdekesítette ; de vajjon ma még elválasztható-e nálunk
eg ész e n az egyházi a közoktatasi politikától, s kérdés, hogy az egyház-
politikai nagy reformok nem egy uj korszakát készítik-e elő a köz-
oktatásnak is. Egyet azonban valóban sajnálunk, hogy gróf Csáky az
egyházpolitika terén való elfoglaltsága miatt az egységes középiskolát,
a mely pedig az ő. eredeti eszméje volt, nem valósította meg. Kérdés,
hogy utódja nem ejti-e el ezt az eszmét,. a me ly pedig egy nagy ará-
nyú közoktatási politikának -vonása volt, előkészítője rendszertelen köz-

- oktatásunk egységes szervezésének.
Gr. Csáky Albinnal együtt távozik a kultuszminisztériumból az egy-

házi és közoktatási politikában, az alkotó munkában és a kormányzat-
ban hű munkatársa,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Ber zeviczy Alber t államtitkár is. Berzeviczy AI-
bert, mint tanácsos tíz, és mint államtitkár, nyolcz évig szolgálta a



355zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

közoktatást s ezen idő alatt annyi érdemet szerzett a köznevelés fej-
lesztése körűl, hogy méltán számot tarthat az országos elismerésere.
Nagy része volt azon törvények tervezésében és készítésében; a melyek-
r61 a Csáky minisztersége történelmileg nevezetessé lett, sőt, mint
országgyűlési képviselő, a képviselőház elé terjesztett törvényjavaslatok
megvédelmezése által is tetézte érdemeit. A legnagyobb érdemeket sze-
rezte azonban a kultuszminiszterium igazgatásában. Midőn az' állam tit-
kári hivatalt átvette, a közoktatási miniszteriumban virágát élte az
igazgatási fejetlenség, a protekczió, egyes kegyeltek mindenhatósága.
s a kultuszrniniszterium anyagi viszonyai is rendezetlenek valának;
Berzeviczy e bajok ellen nagy erkölcsi bátorsággal lépett fel, és si-
került, is neki gróf Csáky minisztersége alatt a viszonyokat ren-
dezni s a kultuszminiszterium számára reális alapon nyugvó költségve-
tést létrehozni. Ekkor vette az ügyek fővezetését kezébe annyira, hogy
még a legapróbb ügyekben is téjékozhatta magát s azok elintézésébe
közvetlen befolyt. Igaz ugyan, hogy teljhatalma az egyes osztályokat
a szükséges önállóságát megnyirbálta, de a miniszterium intézkedé-
seibe egységes rendszert és szellemet öntött. Ha nem is bámulója va-
laki Berzeviczynek, elismeréssel kénytelen meghajolni nagy képessége,
erélye, szívóssága, munkabírása, kötelességtudása séles itélő tehetsége
előtt, Azon reményünket fejezzük ki, hogy amikor Berzeviczy a minisz-
teriumban elfoglalt állásától megválik, közoktatásunk nem veszítette el
egyik legkiválóbb munkását, hanem ezent úl is támogatni fogja azt az
ügyet, a melynek a parlamentben ugyis kevés alapos ismerője és igaz
barátja van.

A mily nehezünkre esik közoktatásunk eddigi vezetőitől, gr. Csáky
Albin minisztertől s dr. Berczeviczy Albert államtitkártói megválnunk,
ép oly örömmel veszszük, hogy felséges királyunknak bizalma bárómlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eö 'tvö 's Lor dudo t, a nagy Eötvös fiát, egyetemi tanárt s jeles tudóst
ültette a miniszteri székbe. Báró Eötvös Loránd minisztersége nagy
örömet okoz a tan ügy s főleg a népoktatás terén működőknek
Ismeretes dolog, hogyanépoktatás munkásait mily kegyeletes érzel-
mek fűzik a halhatatlan báró Eöstvös József, Magyarország első kultusz-
minisztere s a magyar népoktatás megteremtője emlékéhez. Nem csoda
hát, ha örömriadallal fogadjuk fiának, Eötvös Lorándnak, kultuszrninisz-
terré kineveztetését. Reméljük, hogy ő vele együtt atyjának dicső
'szelleme, nagyarányú közoktatási politikája önzetlen idealismusa s nemeis
demokratikus világnézete vonul a kiiltuszminiszteri palotába. Reméljük
azt, hogy az ő nevéhez hasonló nagy és dicső alkotás fog fűződ ni
mint atyáéhoz. Megvan erre az alkalom, közoktatásunk egész vonalán
uj szervezk edés folyik s ki vanlűzve napirendre atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII é po kt a tás,
tör v ény re ví zi ó j a.

Van egyéb okunk is báró Eötvös Loránd kineveztetését örömmel
fogadni s iránta bizalommal lenni. Báró Eötvös Lorándot,: az .egyetern
bölcsészeti fakultásanak tan árát, nem mint politikust hanem mint a
k ö z okt a tás em ber é t, emelték a miniszteri székbe. Ez nagy vív-
mány a közoktatásra nézve. Eddigi kultuszrninisztereink mint politiku-
sok kerültek a miniszteri székbe s a közoktatás ügyeibe Eötvös
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Józsefet kívéve - csak akkor dolgozták be magukat, a mikor hivata-
lukat elfoglalták s ezért a «kulturatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ügye a e kultusz» mellett gyakran
háttérbe szorult. Van hát végre egy kultuszrniniszterünk, a ki a köz-
oktatás szolgálatában nevelkedett; a kiről fel lehet tenni, hogy nem-
csak vallási, hanem közoktatási miníszter is, sőt első sorban ez utóbbi
lesz; a ki úgy foglalja el hivatalát, hogy ismeri a közoktatás ügyeit-
bajait általánosan és részletes en ; meg tudja itélni szükségleteinket; a
kivánalmakról, a sürgető ujításokról nemcsak általános és homályos
képei, hanem konkrét módon kialakult határozott e szrnéi vannak; a ki
megbecsüli embereiben nemcsak a jogi, hanem pedagógiai míveltséget
is. Hozzá véve a körülményhez Eötvös Lorándnak egyéni jeles tulaj-
donait, szerénységét, megnyerő modorát, kötelességérzetét, nagy rnun-
kásságát, a melyet a nemes idealizmus táplált, atyjától örökölt demokra
érzelmeit: van jogunk bízni a jövőben.

Van még egy nevezetes szempontja Eötvös Loránd miniszterré
kineveztetésének, a mi nekünk örömet okoz. Megszoktuk már, hogy
nálunk. Magyarországban, mindenkita politikai élet tesz nagygyá; ellen-
ben a társadalmi téren szerzett érdemeketkicsinyeljük, semmibe sem
veszszük. Pedig az előbbinek útjai sokszor tekervényesek ; a politika
gyakran nem az igazi érdemeket koszorúzza, hanem az értelmi és er-
kölcsi fölülerességet ; a magyar társadalom azonban - hál' istennek!
- sokkal komolyabb és szigorűbb, mint hogy meg ne tudná rostálni a
maga embereit. Báró=Eötvös Loránd eddig nem polítizált, s ha mégis
cnagy» ember volt közöttünk, őt a társadalom tette ilyenné semelte
ki annyira, hogy a politikusok szeme megakadt rajta s egyszerre a
legmagasabb politikai polezra helyezték. Ebben a tényben nemcsak azt
látjuk, hogy Eötvös Loránd érdemei nem talmiak, hanem színaranyból
valók; de látjuk a társadalom erejének, hatalmának megnyilvánulását
is, a melynek következtében már nálunk sem lehet többé a társadalmi
téren szerzett érdemeket figyelmen kívül hagyni. Miért mondjuk ezt?
Ha Eötvös Loránd a társadalom vállain emelkedett, bizonyára is-
merí is a társadalmi élet erejét, befolyását a közügyek, de különö-
sén ~ közművelődés előmozdítására s meg is tudja becsülni ezeket az
erőket.

, A külőnböző tanítói (tanári) egyesületekről van itt szó, a rnelyek-
nek életre keltésén édes atyja, báró Eötvös József, lánglelkesedéssel
buzgólkodott, Trefort azonban nagy ellenszenvvel semmibe sem vett.
Gróf Csáky a tanítói egyesületeket, ha általánosságban nem is ka-
rolta fel, de megbecsülte s alkalomadtán erkölcsileg, sőt anyagilag is
támogatta őket; de azért ő sem akadályozhatta meg, hogy a Trefort
alatt bomlásnak indult egyesületi élet még tovább ne hanyateljék.
Bízunk tehát abban is, hogy báró Eötvös Loránd minísztersége alatt uj
életre fog kelni a tanítói s tanári társadalmi élet; mert csak igy,
egyesült erővel sikerűlhet azt a heroikus munkát végrehajtani, a mely-
nek eredménye az egységes magyar nemzeti közműveltség lesz.
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B á r ó E ö t v ö s L o r á n d s z é k f o g la ló b e s z é d e .

Báró Eötvös Loránd vallas- és közoktatási miniszter junius hő
f3-án foglalta el miniszteri hivatalát. Ez alkalommalNMLKJIHGFEDCBAG ó 'm ó rymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO szká r
miniszteri ta nácsos üdvözlő beszédére nevezetes kijelentéseket tartal-
rnazö beszédet mondott, a melyet nagy fontosságánál fogva egész terje-
delmében közlünk.

«Uraim! A feladat nehézség ének teljes tudatában, de egyszer-
smind ezen feladat megoldásához szükséges igazi lelkesedéssel vállal-
keztam ennek az állásnak elfoglalására, melyet ő felségének, a király-
nak kegye rám ruházott.

Olyan kit űnő 'elődök után, mint a kik előttem a minisztériumban
a vezéri tisztet viselték, m~g némi bátorság is kell ahhoz, hogy én
erre vállalkozz am, de, uraim, én azt hiszem, hogy az utódnak nem
annyira az a feladata, hogyelődjével dicsőségben és érdemekben ver-
senyre keljen, mint inkább az, hogy annyit, a mennyit maga bír, a
mennyit maga tud, azt képességéhez mérten, szorgalommal és kitartás-
sal teljesítse. A mint méltóztatott is megemlíteni, az az iskola, a mely-
ben én magamnak az ezen tárczához szükséges ismeretekből egyet-mást
megszereztem, nem a politika volt, hanem. az egyetemi tanári állás; s
.ez szabta meg azt az álláspontot is, melyről eddig a közoktatásűgynek
terére tekintettem, a melyet megvalJom, legalább jó ideig megváltoztat-
nom r:em lesz lehetséges.

En a tanszékben, az előadási teremben azt tanultam, hogy arra, hogy
a tanításnak sikere legyen, első sorban az szükséges, hogy az, a ki tanít, a
maga helyén legyen, hogy oly viszonyok közé helyeztessék, a melyek-
ben erejét, tevékenységet, képesség ét kellőleg kifejteni tudja és hogy
felebbvalői részéről is ezen törekvésben mindig támogatásban, segítség-
-ben részesüljön. Most, uraim, a mikor már nemcsak egy tanszék, hanem
az egész magyar közművelődés érdekének gondozása van rám bizva,
megint csak azt hiszem, hogy ezen a közművelődési téren c s a k ak kortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t o g u n k igazán e r e d m é n y é h z jutó m u n k á t teljesíteni.
ham i n den k i, aki a kár a val l áss zen ts é g é tsz o l-
g á 1j a, ak ára tan í tás li gy é vel fog 1a l k o zik, egye nl ő
b u z g Ó s á g gal és 1eik i ism ere tes ség e.l tör e k s zik fe 1-
adatát teljesíteniés amirészünkről is a kellő támoga-
tás ban, a kell őse g í ts égb e n rés z e s ü l arr a, hog yez e II

feladatának megfeleljen. Mert.i uraim, én meg vagyok arról
.győződve, hogy a mag y a r k ö z művel ő d é s ügy é II eke 1 ő-

m o z d í tás a s a fel a dat nak, a ID e 1y azz a 1 ö ss z e van köt v e,
teljesítése leginkább a részletekben való sikeres
mu II k á 1k o d á s ere d m é II Y e. Meg vagyok győződve arról, hogy
ha el tudjuk érni azt, - hiszen magában véve ugyis mindenkinek
csak ez lehet czélja, - hogy minden egyes teljesítve kötelességét,
szép eredményeket mutasson fel, ez az egész ügy előmozdítására vezet.
S ezzel el fogjuk érni czélunkat.

Nekünk, uraim, azon kell fáradoznunk, hogy a közművelődés
tere - virág os kert legyen; és hogy ezt a czélt elérjük, arra szüksé-



ges először az, hogy e kertben rendet teremtsünk, hogy minden növény-
nek megadjuk a maga helyét, de szükséges azután az is, hogy minden
növénynek .megadjuk .a maga táplálékát: azt a talajt, azt a levegőt, a.
mely mellett igazán fejlődhetik.

Egy szóval kifejezve, nekünk itt csak két dolgunk van, hogymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pa r a ncso /junk, de azután, hogy seg ítsünk is. És én, uraim, azt szeretnérn,
hogy minél többet segíthessünk és minél ritkább an és minél enyhébben,
kelljen parancsoló szavunkat fölemelnünk.

E pár szóban igen nagy munkára vállalkeztam. Igen nagy
munkára,. mert hiszen nem általános ügyeknek egyes rendeletekkel
való elintézéséről, hanem valóban a részletekben kifejlődő. tehát kitartö
és nagy, hosszas munkáról van szó. És rendkivül jól esik nekem az,
hogy midőn uj minőségben a miniszteriumban először jelenek meg és
itt látom önöket mind együtt, többnyire ismerősöket látok magam előtt,
olyan térfiakat. a kiket régi időtől fogva ismerek, mint olyanokat, a
kik a reájuk váró munkát nemcsak igazi buzgalommal, képességgel és
arra termettséggel, hanem e mellett az ügy iránti valóságos lelkesedés-
sel is teljesítik.

Es ezért bátran merem az urakhoz azt a kérést intézni, hogy en-
gem törekvéseimben támogatva, ezt a buzgalmat, ezt a lelkesedést az:
ügy érdekében továbbra is megtarts ik.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

KossnthVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL a j o s a köznevelésről.
(F oly tat á s.)

ly.
(Ez a közlemény Kossuth Lajos híres «röpke irat» -ának, a Fele-

let-nek egy része, a melyben gr. Szécsenyí Istvánnak a Kelet Népében
ellene intézett támadásaira válaszol. A könyvből azt a részt, a mely a'
népnevelésrő! szöl, egész terjedelmében közöljük.)

A méltóságos gróf, miután Budapestnek erőinket egy czélra ősz-
szesítő központtá alkotását, az ősiség eltörlését, országos közlekedési
eszközök létesítését s nemzeti bank felállítását, mint megannyi szüksé-
ges teendőket, futólag megemlíté, imígy szól: «De sokkal fontosabb-
mindezeknél a k ö z nevel é s tárgya. - Én csak kevéssel ezelőtt a
az általános nevelés ellen valék, - mer t nem tar tom jól o g i-
k ~ nak - han e vel é sál tal még mes ter ség ese nis t á-

gíttatik a már magától is mindegyre növekedő nem-
zet i tes t - mielőtt elég tág politikai léte volna, melybe azt megbomlási
veszély nélkűl, úgy szólván bele is lehetne nevelni. Azonban kezd-kezd
lenni, sőt van-van Magyarország minden lakosinak tágacskább politikai
léte már - és ekkép a haláli álmából felébredt magyarnak neveléséről
is lehet veszély nélkül, sőt' kell ezentúl már gondoskodni, É~ jóllehet
hosszabb megfontolás után is a nevelés tárgya mutatkozik nagy nem-
zeti sakkjátékunk azon vonásának, melynek józan logika szerint min-
den más vonást alá kellene rendelni -~ de mind e mellett a 11 ev elé s
t á r gy a még sem a mos tie end ő 1ege l s ő vonás - s nem.

/



359

csak azon logikai okból, hogya nemzeti politikai köntös, noha sokkal
tágabb már, mégsem elég tág még - hanem legfőkép azon okból,
mert ezen tárgynak idővesztésnélküli s talpraesett elrendelése nem
függ egyedűl magunktól.s

E hű kivonatba gondolám a 366-399-ik lapokon e tárgyról mon-
dottakat összeszoríthatni. Más tüstinti két vonást ajánl tehát a nemes
gróf addig is, míg e nagy nemzeti kérdés megérik. Ugyanis: Ne tol-
juk ezentúl a hibákat s nemzeti hátramaradásunk okát általán véve
mindig egymásra. s kivált a kormányra, s viszont; de keressük azokat
egyenesen magunkban; mert semmi sem neveli nemzetnek valódi ere-
jét annyira, - és erre van szükségünk - mintha minden tagja dere-
kasan betölti és férfiasan megállja maga helyét. Es ez az ajánlott tüstinti
egyik vonás. Másik vonás: bizonyos «kötelességérzetneks fölébresztése
és közönségessé tétele.

Megvallom őszintén, a nemes gróf jeles munkájának eme vég-
eredménye ki nem elégít. Mert az ajánlott tüstinti két vonásban semmi
határozott «positiő s valamit nem látok; - hanem látom az elsőben
igen határozatlanúl megmondva, mit nem kell tenni; a. másikban még
határozatlanabbúl, minő érzésre van szükség; de azt hogy tulajdonkép
mit kell tennünk, - azt, miről a népnevelési eszmének ellenében meg-
mondhassuk : ime! itt van, ezt tegyük, s ne a népnevelést, - ily posi-
tiv javaslatot gyönge értelmemmel kivenni képes nem vagyok; a nép-
nevelés kérdése iránt pedig egyáltalában nem lehetek szerenesés a
méltóságos gróffal egyetérteni. És pedig (hogy a főok ra feleljek min-
denekelótt) azért, mivel csekély nézetem szerint abból, hogya tárgynak
idővesztésnélküli talpraesett elrendelése nem függ egyedüi magunktól,
korántsem következik, hogya dolgot abba hagyjuk; hanem inkább
azt vélem következni, hogy kettőztetett erővel és igyekezettel tegyünk
,meg annyit, a mennyi tőlünk függ. Már pedig, ha megemlékezik a nemes
gróf az 1791. 26 t. ez. egyik pontjára, s mindarra, mit az egyházi
rend, mit a megyék, s egyéb törvényhatóságok, földesurak. egyesüle-
tek és községek, a legfelsőbb törvényes felügyelés alatt. e tárgyban
tehetnek, s valósággal tesznek is, lehetetlen el nem ismernie, hogy itt
bizony mégis csak igen sok jót tehetünk saját tehetségeinkből. Adná
isten, hogy egyhamar csak mind az meg volna téve, mit e részben ten-
nünk lehetne. örömmel s elégedéssel tekintenék a jövőbe.

De különben is, ha eddig a népnek politikai létéről, jogokról s
az örökös gyámsági rekeszeknek kissé megtágításáról vala szó, mindég
azt szokták felelni: «Nem lehet, nem érett még erre a mi népünk,
előbb nevelni kell». Mo st pedig a nemes gróf azt mondja: «elébb poli-
tikai létet kell a népnek adni, aztán nevelést>. Boldog isten 1 hisz i~y
soha ki nem jövünk a circulus vitiosus ból. - Ha mégis a népnevelés
dolga olyasmi volna, a mi máról holnapra egyetlen éjnek átfordulatán
megérhetik, ha a törvényhozónak valamint hatalmába van kimondani:
akarom, hogy ez s ez naptól a népnek politikai léte legyen: ép ugy
hatalmában volna decretálni, hogy a következő napon a nép nevelt
legyen: nem sokat törném fejemet az elsőség kérdése felett; de a dolog
egészen máskép van; arra, hogya nevelésnek a nemzet életében hatás os



befolyását lássuk, év meg év, egy egész nemzedék életkora kell; és
ámbár én azt hiszem, hogy a szabadság legjobb nevelő a szabadságra,
következőleg - politikai tekintetben legalább - éppen nem félek a
gondolattól. hogy jogok előzzék meg a nevelést: mégis kérdezni merem
a legbátrabb ak at ugy, valamint a legfélénkebbeket, mit választanának :
egy szabadságba tett népet, mely buta, vad, durva neveletlen; vagy
egy nevelt, erkölcsös népet, mely még nem szabad; melyiktől lehet
inkább tartani? - Azon tekintetet sem látszik a historia igazolni, hogy
a népneveléssel nyomban bizonyos politikai vágyak járnak, s ha járnak,
legalább nem igen fajulnak el durva, törvénytelen kitörésekre. A poro-
szokról állíttatik, hogy ott egész Európában - Szász-Weimart ki-
véve - a népnevelés legterjedettebb, legjobb lábon áll; de azért.alkot-
mánya még maigIan sincs, ámbár a népnevelésnek ilyes igényeit atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e Landwehr s rendszer, miszerint a porosz katona nem szünik meg porosz
polgár lenni és a városi közel republikánus institutiók igen látszanak
erősiteni ; és valóban még az orosz czár sem fél népe neveléséről gon-
doskodni, s e gondoskodás sikerét miniszterei minden évben fenhangon
hirdetik Európának; már én pedig csak nem gondolom, hogy az oro-
szokhoz képest a magyar nép oly borzasztó állapotban volna, miszerint
<még csak most kezdene szürkülni az idő, mikor a népet csak lassan-
kint és a legkényesebb tapintattal szabad nyomorúlt mibenlétével megis-
mertetni» (I99 1.) En azt gondolom, az egy kis önrnystificatio"; mert
ha igaz, a mit a nemes gróf a 367-ik Japon rnond, hogy <van-van
Magyarország minden lakosinak tágacskább politikai léte már :» úgy
nem látom okát, miért félthetnénk őt nyomorú it mibenlétével megis-
mertetni; sőt azt hiszem, ép ellenkezőn áll a dolog; mert csak képzeljük,
mintha a nép nem gondolkodnék nyomorult mibenlétéről: de ép az a
baj, . hogy nevelése nem lévén; azt rosszúl fogja fel, nyomorúbbnak
képzeli; s innen erednek aztán a inesztegnyői esetek, a miknek, mihelyt
égy'kis3é megismertetnők a népet valódi mibenlétével, történniök lehet-
len volna.

És előttem az is nagyon különösnek látszik, hogy midőn statárium
s bot, korbács eltörlése ellen szól a nemes gróf, akkor a nevelést egyik
szükséges előzménynek mondja (239 1); midőn ismét kisdedovó-intéze-
tekről, hasznos ismereteket terjesztő egyesületről van SLÓ, akkor az
feleltetik (I99. 1.), hogy először a felnőtteket kell korlátozni, s kicsapon-
gásiktói megóvni a hazát; és viszont (r96 1.) azért rosszaitatik az emlitett
egyesület, mivel a legnagyobb rész olvasni, írni. számolni, de még csak
betűzni sem tud. É n rés z e m r ő 1 a mon d Ó vag y ok, hog y a
rr é p nevel é sol y an. min tat Ö 1gy, m e 1y nek n a gyi d őke ll,
mig aki s d e d ma k k ból élő fal esz; d e é p a z ért nem l e-
het vele eléggé sietnünk; s ha csakugyan nem rajtunk
áll, e g ész erd őke t vet ni egy sze r r e, c s a li: kik i te h e t-
s é g esz e r int apr ó cse m e t é ket, maj d fa fam ell e t t
erdőt csinál.



V.

(Ez a közlemény a Pesti Hírlap 184tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. évfolyama 3. számának
vezéreziklee volt.)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nyelvünk ügye . Ha meggondoljuk, miképen már ötven évelőtt
-ébredett fel a nemzeti vágy, kivíni, tulajdon édes honunkban, tulajdon
édes nyelvünknek a jogokat, melyek a nemzet eszméjévei oly lényege-
sen egybekapcsolvák; miszerint az, hogy fölébresztésökért, steljes
életrehozásokért oly hosszú évsoron át kellett, sőt több tekintetben
még jelenleg is kell küzdenünk, nem kevésbé csodálatos, mint az, hogy
előbb oly mély álomba sülyedhettek; ha az ötven éves harczon végig
tekintünk, önkény telen is eszünkbe ötlik a gondolat: hol állanánk ma,
ha ötven évelőtt mondatott volna ki törvényhozásunk által a hatal-
mas szó csak oly kiterjedésben is, mikép azt legujabb törvényeink ki-
fejtették! Ne mondja nekünk senki, hogy előbb készíteni, nevelni,
művelni kellett a nyelvet, miszerint majd fokonkint fölebb sántikálva,
végtire helyt foglalhasson a polczon, mely csak őt illeti. Mi nem ért-
jük e szavakat. Nemzeti nyelv nem gyermek, kinek lassankint hosszab-
bítod a pórázát, ha járni tanul. A nyelv mindég csak annyira bő, a
mennyire szükség van reá. Neveld a szükséget és nevelted a bőséget.
Tudja mindenki, minő volt a francziák nyelve, minő volt irodalmuk
XlV.. Lajos előtt. Lajos szőlott : Legyen! E szóra lehulltak, egyszerre
hulltak le a nyelvet kötő bilincsek, és tudja mindenki. pár évtized alatt
minő óriás lőn a törpéből. minő polezra hágott a nyelv és irodalom
Frankhonban. Azonban ez csak késedelem. csak hátramaradás és semmi
más. Kár, kár 1 de nem kipótólhatatlan. Nemzetek élete nem méretik
maroknyi napjaink mértéke szerint.

De van a dologban kipótolhatlan kár is, uraim. H a ö tv e II é v
előtt mondatott volna ki a «legyen» s z ó, nem talál-
k o z nak val ami l l i ó k a mag y ar kor o n a óta 1m á ban, kik
nyomás ürügye alatt nem csekély ingerültséggel
sza g gat j á k a Il em zet ke bel é t. És miért? talán mivel a magyar
nyelvnek jogaiba visszatételévei azt parancsolják törvényeink, hogy
ők tótúl ne tudjanak, talán mert tótúl folytatták ekkorig pöreiket, tótúl
vitatkoztak megyei gyüléseiken. s mi most nyelvöket tilt juk ki szájaik-
ból ? Korántsem. Azt akarjuk, hogya magyar hazában ne egy holt idegen
(nékik úgy, mint nekünk holt és idegen), hanem a magyar - mely
Magyarhonban nekünk nemzeti és anyai, nekik pedig nem anyai bár.
de nem is idegen, ha ők honunk, alkotmányunk s törvényeink jóvol-
tib an nem idegenek - azt akarjuk, hogy a kormányzás és közigazg atás
nyelve a magyar legyen. Hisz ez így van mindenütt s példáúl Ejszak-
Amerikában anémet, Frankhonban szintúgy anémet (elsasz), a baszk
és breyzárd, Angolhonban a walesi s gael és ir, Poroszorszagban a lengyel,
porosz litván s kaszub nyelv és nemzetiség meginaradásával nem ellen-
kezik. Nem akarunk mi itt oly gyanakodásnak helyt engedni, hogy
talán más fekszik a dolog hátterében, nem egybekötni azon több ol-
dalról valónak állított törekedéssei, melynél fogva egy roppant hata-
lomnak csak a legujabb időkben szólanak dalnokai a nagy jövendőről,



mely asztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 á v nemzetre várakozik; és ama rokonszenvekről, melyek
egy bizonyos irányban csak az . újabb időkben ébredtek, s itt talán
ébresztettek is ; mi csak azt kivánjuk : isten adja, ne mutatkozzék károsnak
ez irány mindazokra is, kik iránta mással mint borzadás érzelmével
viseltethétnek. Minket azon meggyőződés melegít, hogy férfias önérzet
a hűség legbizonyosb bélyege; azon önérzet, mely rettenthetlenül
védi saját jogát, s így a hűség jogát is főképen. .

Nem akarjuk ezeket bővebb en fejtegetni, elég legyen említenünk,
mikép ezek lebegtek lelkünk előtt, midőn pótolhatlan kárnak vallottuk,
hogy nemzeti nyelvünk mellettí harczunk s erőködésünkre immár ötven
év kellett. Ez alatt támadtak a körülrnények, melyek az ellenkező irányt
nemzették, mely ha csakugyan él és tápláltatik, káros következményeit
azoknak kellene jó előre meggondolniok, kik nyelvünk terjesztését S

elfogadását most is ellenzik, s tán gyülöletes ingerültséggel hátráltatják.
Ime itt fekszik jövendőnk legfontosabb kérdése 1

Mi azonfelül, hogy a magyar nemzetiséget, minden törvényes és
méltányos úton, s k ü lö n ö sen a z isk o 1 ame st ere k se r ken t é-
s é vel (itt kevéssel nagy hasznot tehetni) ter jes zte n d ő nek v é I-
nők, ezen intéssel szeretnők, mint Cato Carthagó letörlésévei minden
beszédünket végezni; mi ezenfelül csak egy gyógyszert tudunk, mely
ama szakadást a. nemzetben gyökeresen megszüntethetné: és ezen,
gyógyszer? egy szóból áll; és ez a szó? azt, uraim, el kell találnotok,
nekünk kimondanunk nem lehet, de a ki tudja, mi nehéz, hogy' ne
mondjuk lehetetlen az ellenkező elemeket egybe forrasztani, az lényeg-
ben könnyen kitalál hat ja.

VI.

(Ez a közlemény a Pesti Hírlap 184I-diki évfolyama 34. számának
vezérczikke volt a kővetkező czím alatt: cmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVa la mi a 1 lépnevelésltez» .

Kossuth egészen gyakorlati szempontból indul ki a tétel fejtegetésénél.
Elmondja, hogy a gyapjú ára fokozatosan csökken Magyarországon,
minek oka a világverseny rohamos fejlődése. A hanyatló gazdasági
ágak helyett uj ágakat kell teremteni, ilyen a czukor, - de különösen
a sei y e m ter m elé s. Ezt a termelést nem egyes birtokosok kezébe
kell átjátsaani, hanem a nép tulajdonává tenni, mert ca mely idegen
termék et a nép felfogott, a nép honosított meg, az állandó kiírthatatlan
súlyt képez a nemzeti jólét mérleg ében s . Ezután Kossuth a következő-
képen folytatja és fejezi be okoskodását):

Az tehát kérdés: mikép kellene a selyerntenyésztést úgy szólván
a népnek kezére játszani? És mi e kérdésre alig tudnánk mást felelni
mint ezt: nép isk o 1 á k á 1 t al uraim! A népnevelés alkalmasint a
legkorszerűbb kérdések egyike közöttünk. Sok fontos szózat emelkedék
már e tárgyban: de sok el is enyészett, siker nélkül, tniként kiáltás a
kietlenben. Ne hagyjuk, uraim, legközelebb Zsoldos Ignácznak utóbb!
számainkban közlött fontos szózatát elenyészni sikertelenül! Egyesüle-
teket javasol' Ő. fogadjuk el a kétkrajczáros adakozás rendszerét,
s e két krajczárral álljon ossze mindenik megye Pest példája szerint
egy nagy egyesületbe. Azonban nekünk van még saját nézetünk a do-



logról. melynek gyakorlati alkalmazására nézve megvalljuk őszintén
leginkább az hozott tisztána, mit az ism ert et ő derék szerkesztő-
tulajdonosa egy pár évelőtt egy morvaországi helység (ha nem csalat-
kozunk Turcs) iskolájaról közlött; mi azonban, fájdalom, szintugy pusz-
tában hangzott ej, mint más igen sok.

Mi azt gondoljuk: a népiskolának valósággal népiskolának kell
lenni, különben czéljának meg nem felel. Tehát iránmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvú 1 kell magának kitűz-
nie a nép életmódját, hivatását, rendeltetését. Ez pedig minálunk leg-
nagyobb részben a földművelés. D-: a földművelési irány ú nevelésnek
a népnél gyakorlatinak kell lenni, különben merő haszontalanság. Gyakor-
latra pedig egy kis föld, e;;y kis gazdaság kell. Ez egyik nézetünk.
Másik: az isk o Iam est ere k sor s á t j a v í tan i kell, mert élelrni
dolgoktól kínzott állapotban, jó tanítót várni képtelenség. ,U~y, de erre
pénz kell.; mi nálunk pedig a pénz igen drága; ellenben földet adni
igen sok helyütt nem is áldozat.

Írne-l tehát mind a két nézetnél egy eredményre jöttünk: földre
van szükség, hogya népiskolában azt lehessen tanítani, mire a népnek
sziiksége van; és földre van szükség, hogyanéptanító élhesserr.

Két czélt érhetnénk egy eszköz által.
Nincsenek még (de lesznek) bizonyos adataink arról: országunk

hányadrészében hajtatott ekkorig végre a tagosztály s elkülö iözés ;
, azonban nem csalátkozunk talán hitünkben, hogy az országnak két-
harmadrésze még alkalmasit hátra van. Már pedig nézetünk szerint
alig van helység, hol tagosztály alkalmával 3-4 holdat kiszakítani nem
lehet; igen sok van pedig, a hol 10- 12 holdat kisza kítani lehet, a nélkül,
hogya földes uraság, avagy község csak meg is érezné. D.! tegyük
fel, hogy tíz közül öt helyütt nem történhetnék: a másik öt helyen
bizonyosan megtörténhetik ; hiszen számtalan helység van honunkban.
melynek libapalástjából is kitelnek, vagy egy kis fáradsággal a
békák s pióczák birodalmából elszakittathatnék annyi az iskola számára
a mennyi kell, hogy mind a két czél íedezve legyen.

Ezen néhány holdon az értelmes oktató, vidéki helyzet szerint, a
földmívelésnek rninden alkalmazható nemeire gyakorlatilag oktathatná
növendékeit, s gyakorlati oktatás közben játszva önthetné elméjökbe
az elméleti rokon ismereteket. Igy honosúlna meg a népnél az ok sze r ü
gaz dal k o d á s, így a ker t ész ség, különösen agy ü m ö 1c s t-e r-
mes z t é s, melynek hiánya a pesti piaczon oly igen érezhető; így a
méhészet, így a sei y e m ten y ész t é s is; - és a föld, melyen a
nép gyermekei oktatást nyertek, nemzedékról-nemzedékre gyümö!csö-
zendőt, az oktató nak élelmet adott, és elsimítá e tisztes osztály hom-
lokán az inség s nyomor ránczait,

Igen, - mondjátok - de ki oktataucíja az oktatókat ? És ekér·
désnél egy gondolat ötlik eszünkbe. Néhány nap előtt kimentünk meg-
nézni a pesti városerdőcskébeni epreskertet, József prometheu si esz-
méinek rommaradványait. Ort áll elhagyottan aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«aréna» hatamegett ;
de a gyökeret vert fák közül vagy 1000 még él és levelezik. Es körül-
tekinténk, és szomszédjaban senki által nem használt kopar homok-
legelő tengerét láttuk, s nekünk úgy tetszett, hogy a nemes város



VII.

kétségtelenül segédkezet nyújtana. ha valaki a nemzeti jólét aratásahoz
e téren egy pár magot elvetne. És eszünkbe jutott, hogy magyar gaz-
dasági egyesületünk van, s hogy az talán éppen itt alakíthatna egy
mintaiskolát, hol a tanítók megtanulhatnák, mit egykor a nép gyerme-
keinek tanítaniok kellene. A selyemtenyésztést bizonynyal addig is, míg a
szomszéd homoktér eperfa erdővé válnék, gyakorlatilag nyomban el
lehetne József kertjévet kezdeni; - de gyak ori at il a g uraim l mi
magunk is elmernők vállalni a g ondoskodást, hogy Ber g a [\'1 o tájáról
egy alkalmas család kész legyen első. meghivásra az «a r é na» mellett,
a selyemtenyésztési népiskolára a r é n átsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt nyitni.

Legyen ennyi elég gondolat ébresztésül; ki tudja nem észlelik-e
meg, kik erősebbek?

Végezetül míg ezt irnók, eszünkbe jut, miként a szelíd jó Banyán
egy fát ültet. valahányszor gyermeke születik ; ha perzselt alfóldünk
árnyéktalan lakói e szokást követnék, mi máskép néznénk ki trágya-
garádos falvaink, ha garád mentiben eperfák zöldelnének ! pedig legyen
ismételve végszavúl: vigyázzunk, nehogy a gyapjúra nézve valószínüleg
elkövetkezendő catastropha ép oly készületlen találja nemzetünket, mint
a Hegyalját találta a borkereskedés csökkenése. Azon szép vidéken
készületlensége miatt, kézzelfoghatólag mutatkozik az isten átka.

(Ez a közlemény szintén a Pesti Hirlap (1841 -diki évfolyam 26.
szám) egyik vezérczikke voltNMLKJIHGFEDCBA«B o t,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvessző , ko r bá cs. czímen. A czikk
ugyan igazságszolgáltatási szempontból tárgyalja a botbüntetést mindaz-
által közöljük azt, mert oly nézeteket fejteget, a melyeknek pedagógiai
értéke is van).

Pécsról CS jegyü levelezőnktől ily tartalmú czikket kaptunk:
«(Motto :. Menschenwürde und und Prügel. > Mittermayer). Szombat
volt, és Pécsett hetivásár. A' nap örvendve ragyogott le a' mennyek
vídám kék szinéből a' nagy vásártérre, hol a' sok adó-veli ő tarka ve-
gyületben sügött forgott 's örült az életnek, a' szép időszaknak. Egyszerre
kardok és lánczok csörögnek, szuronyok csillámlanak, és jő a' piacztól
messze fekvő megyeház büzhödt földalatti börtöneiből, vagy - hogy
igazat mondjak - vermeiből egy sereg, szennyes rongyokba burkolt sá-
padt elfonyadt arczú rab, igen is czifra poroszlóktóI körülvétetve. Két
szerencsétlen, rémitő tölgyderest és jókora kötet mogyorópálczát emel
vállain és sejteni hagyja, mi következik. Megáll most a' piaczon az
egész expediczíó; tódul a' sokaság, bámulni a' vérfagylaló executiót, szin-
padi jelenetkint nézni ember kinoztatást; 's emez az ütlegvirtuózokat
dicsérgeti, mig amaz bámészen nézi, miként dobatik Je durva hajduk által
némely félalélt a' deresről, 's mikint ül vizbe nyüszögve, összgörnyedten.
- Szegény hazám 1 csak most is igaz még Ellrich állitása : hogy
nincs ország, hol ugy «con amore. botoznák az embereket, mint kebe-
ledben. - Mikor ülendi már valahára fiaid közt a' szelid emberiség
diadalát a' középszázadok durvaságán? Mikor lesz szép téreidén borúra
derü - - Szaporán siettem el a' kinzóhelyről a' székesegyház előtti



gyönyoru kis sétányra, utam a' nem zet i isk o 1á k kezelébe
vitt; 's innen szintugy mint a' közel piaczról fülhasító jajgatás hatá
meg füleimet, és lelkem mélyen illetődve lőn, és eszembe jutott Pius
Desideriusnak (Über das Erziehungswesen in Ungarn) azon megjegy-
zése: hogya' serdülő magyart már iskolában kell botozáshoz szoktatni,
különben, ha felnő, ki nem állhatná. - Azonban nem rég értettem,
hogy Baranyának mostani lelkes első alispánja nem vágat többé rabot
a nagy piaczon.. ,

Eddig levelezőnk. Es az élethű rajz f§lébreszté emlékezetünkben
a' bot, vessző, kerbács ezernyi jeleneteit. Megemlékezénk, miki nt verik
a' tanítók vesszővel' s korbácscsal gyermekek fejébe a' tudományt, mi-
kint képezik a' nevelők becsületérző polgárokká bottal, korbácscsal
az ifjut, mikint csepegtet cselédje keblébe bottal hűséget a' ház gazdura,
kinek irányában a' béres szolga igen sok helyütt még féktelen kény-
uraságnak alája vetett rabszolgai állásban van; megemlékezénk a" szol-
gabirákról, és szolgabirácskákról, kik (kivált távolabb fekvő megyékben}
hatalmok egész auctoritását botban képzelik ; megemlékezénk, mikint
láttuk a' végrehajtó hatalom zárköveit, a' falusi birákat, be nem hajt-
hatott adó, vagy isten tudja, mi minden miatt, egész kerületenkint
deresre kerülni; megemlékezénk ifju korunknak vadász-éveire"), midő~
száz meg százak kiséretében magunk is bebarangolók az ős erdők ren-
getegeit az ugynevezett magistratualisvadászatokon, melyekkel szolga-
biró barátaink minket s több barátaikat örvendeztettek, hol azonban
már akkor is gyakran némi kis szóváltásba bonyolódánk a' botok iránt,
miket egy 'kiszalasztott vadacska miatt osztogattatni szemléltünk;
eszünkbe jutottak az utleg-virtuözok, kik a' kocsibakról sebesebb haj-
tásra ösztönzött efcrspontostól s 's 'a macskalovakkal kitérni nem tudó
szekerestől kezdve, föl egész a' helység birájáig, mindent vernek és
örökké vernek; eszünkbe jutottak a' törvényszéki jelenetek a' várfala-
kon kivűl és belől, 's a' pálcza mint igen is jellemző díszjel, biró, kís-
biró, hajdu 's káplár kezében, és a' vesszőzés mészárlatai, és a' pesti
rendőrszolgák, kik agyba főbe verik az utczán verekedőket, minthogy
verekedni nem szabad, és - - -- de ki tudná a' proteusi alakot
minden változataiban követni e' nemzetnél, melynél az ütleg oly szo-
kásos valami, hogy a parasztnő sirásra [akad, 's ura szerelmét kétségbe
veszi, mig egyszer jól át nem döngettetik 1

Az ütlegek egyéb nemeiről lesz még alkalmunk elmélkedni; most
csak a' testi büntetésről, mint a büntetőtörvénykezés kedvencz eszrnéjé-
ről, akarunk szólani. -

A büntetések eme' nemét a' romlot képzelőtehetség egy boldog-
talan téve1yedés időperczében gondolta ki; és mivel irva vagyon, hogy ~
«íer schrecklichste der Schrecken ist der Mensch in sein em Wahn»,

*) Ekkor még nem olvastuk a' persa Homérnek Ficduzinak több mint emberi morál--
lal teljes eme szép soraít :

Ne bántsd a' férget, mely a' földön csúsz,
Hisz ő is él - 's élni oly édes, ahtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Egyaránt édes néki, mint neked.



nem tekintett a' szent igazság komoly jellemére, nem az emberiségre,
nem a szemérernre, nem semmire. - Sokszor mondaték már és mindig
helyesen mondaték, bot, vessző, korbács az embert oktalan, állat fokára

. süllyeszti; 's igy mindenik megbotozott emberben az emberi nem mél-
tósága van sért ve ; pedig ezt tenni ne~ szabad, embert barommá ala-
csonyitani, jóga senkinek sincs. - Es nézetünk szerint magában e
tekintetben elegendő ok fekszik a' testi büntetés eltörlésére, habár kűlön-
ben czélirányosnak találtatnék is; mert jogtalan eszközt soha sem
szentesíthet a' politika. De még czéliránytalan is e' büntetés; mert: 1)
nem javít, s9,t inkább a' bűnöst lealacsonyitván, romlottabbá teszi, mint
előbb volt. O rajta a' gyalázatnak legfőbb neme történt meg; nincs
többé mit veszítnie. O számkivetve van minden társaságból; ő az
akasztófán ak candidatusa. Szomoru eredmény, nemde, uraim? és mégis
azt kell mondanunk : boldog tartomány, hol a' testi büntetésnek csak
ily eredménye van 1 mert ha ellenvetnének. hogy minálunk a' piacz kö-
zepén megbotozott bűnöst, az egész világ szeme láttára félmesatelenül
megvesiőzött asszonyt minden kétkedés nélkül- befogadja ismét körébe,
a' társaság, mellyben előbb élt: Rossi szép szavai szerint kellene meg-
mondanunk, hogy e' tűnemény, ha igaz, a tünemények legboldogtala-
nabbika: mert a' hol a' megbotozott embernek úgy szólván csak meg
kell magát ráznia, hogy letörülje az ütlegek minden bélyegét: ott egy
szolgalelkű, elbaromult nép teng, melynek haladása a czlvilasitiő ösvé-
nyén megakasztatott. - Szivre kezünket, uraimtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Nekünk ugyan még
nics historiánk, melly a' népélet hű rajzát adná; de vannak mégis tö-
redékeínk ; Js mondjuk meg e' töredékek nyomán: haladt-e az utolsó
három század alatt a nép tömege erkölcsben, civilisatióban egy ész-
revehető lépést? Leborulunk a' porba, .és hamut hintünk fejünkre; mert
azt kell mondanunk: nem!

- És, ez mutatja 2), miként a' testi büntetés, hab ű n ö s t nem
j a v í t, nem iso k tat más o kat. De hiszen erköcstelen irányú bün-
tetés soha sem oktat, ilyesek által egy kézzel lerontja a' törvényhozó
azon kis jót, mellyet a' másikkal épített.
. 3) Mi a tapasztalásra hivatkozva,a z t is ~a ga d juk, hog y
.e 1re t ten t ő pél dák int hat a' t ö meg re. Am nézétek meg csak
egyszer is, ha elég erőtök van, az cungaricalis executio» jelenerét. Itt
a' deresen egy elfásult félbarmot láttok, ki hősi erénynek tartja, jaj
nélkül kiállani az ötven botot. Mit mond aJ tömeg, mellyőt környezi?
bámulja, dicséri, magasztalja a' derék legényt! Amott egy másik
gyöngébb idegű 'feljajdul minden· ütésnél, és görnyed és arczát
torzítja ezerfélekép ; - 's körülte, uraim nevetés hangzik, mulatság
vonása ül az arczokon, mint a' rómainál, midőn a' rabszolgát fenevaddal
látta küzdeni : legfőlebb itt-ott aszánakozásnak egy olly neme, minőt
érzékeny keblek kín és méltatlan szenvedés szemléteténél szoktak érezni.
Ennyiból áll aztán a' dicsért példaadás I De hiszen oroszt és törököt
kivéve, aJ büntetésnek emez elrettenteni, példát adni akaró oldala
ki is marad egészen mindenütt a szárnvetésből ; mert a' poros törvény-
ben még betűleg fenálló «Steupenschlag s (hóhér általi ostorozás) kivé-
telével, a testi büntetés sehol sem történik nyilvánosan. Még az ausztriai



büntetőtörvénykönyvben is világosan benne van, hogy a fogház falai közt
kell történnie; a' csehországi feltörvényszékhez 1812. tavaszhó 24-én
kibocsátott udvari parancsban pedig az is kitétetik, hogya' nőrabók
csak asszonyok által vesszőztessenek, 's minden férfi kirekesztessék, ki-
vétetvén csupán «ein bescheidener Commisar s , mint irva van. A vezér-
czikki rovat szűk köre nem engedi e' büntetés többi szempontjait végig.
taglal ni ; annyi bizonyos, hogy még a fokozhatási szempont (melly talán
egyetlen, a' mi ajánlhatná) sem állhatja ki a" szorosabb vizsgálatot,
minthogy a büntetés súlyát elannyira a' büntettnek 's az ütleg-virtuóz
nak személyessége föltételezi, hogy nem mondom lélektanilag, de még
csak testi intensivitas tekintetében is, minden büntetések közt épen ez az,
mellyet legkevésbb é képes a' biró súlyára, hatására, következményire
nézve előre mérlegre venni. Hát ha még ártatlanul botoznak meg
valakit (pedig előbbi lapunk Értekezéjében is van egy példa), ki képes
a kiszenvedettnek elégtételt nyujtani? Sajnálnunkkellene a hont, melynek
lakói azt hinnék, hogy az ütlegeknek ára van, 's 'a korbács kinját
pénzzel ki lehet egyenliteni.

Ha tehát a büntetésnek e neme jogtalan, durva, kegyetlen,
kiszámíthatlan ; ha ugy javításra mint oktatásra, úgy. rettentésre mint
példaadásra egyaránt alkalmatlan: miért nem töröljükel ? «Mert e' nép
durva - jön a' felelet - durva népet bot nélkül nem lehet kormá-
nyozni.» És e' felelet iszonyatosabb, mint a' tény maga. Korunk meg-
-érett már, ily állításokat érdem szerint méltánylani: nem húzzuk meg'
tehát a' lármaharangot ellene; csak annyit említünk; hogy a melly
nemzetnek törvényei durvaság, kegyetlenség bélyegét viselik, annak
nem lehet durvának nem lenni. Törvény a' leghatósabb nevelő, tör-
vény a nemzet erkölcsi állapot jának egyik legbővebb kútfeje. Nevezetes
tünemény a' történetek évkönyveiben, hogy a törvények szelidülésévei
az erkölcsök szelídülése mindenütt karöltve jár! .Ime egy évezreden
át botozzuk a' népet minduntalan; elég hosszú idő meggyőződhetni, hogy
a' bot, korbács nem jő nevelő; kisértsük meg egyszer az ellenkezőt,
rosszabbul nem üthet ki a dolog, mint a' hogy most van. Lám! az
ujabb törvényhozások mindenütt eltörlik a' testi büntetést. ~ A' poseni
lengyel egy vonallal sem áll magasabban a' műveltségben, mint a' mi
rusznyákjaink, 's mégis bot nélkül korrnányoztatik. 1893. tavaszelő
29·én kelt cabineti parancs szerint senki sem büntettetik testileg, a'
ki bünét megvallá; 1.0 évnél idősebb ember soha sem; még a' katona-
nak is előbb a'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe Straí-Compagnie s soraiba kell sülyesztetnie, hogy
megbotoztathassák ; a' genfi, badeni, büntetőtörvények a' testi büntetést
még csak inditványba sem hozták, 's az .országgyűlés iránta még csak
szót sem tőn; de a' sardiniai bűntetőtőrvénykőriyvben is (1839. őszhó
29-ról) - ámbár elég dracoi kezzeI van irva, mert 24 'czikkben fénye-
zet halálos büntetéssel - botról, korbácsról csak említés sincs; - sőt
a' mi legtöbb - a kerbács már Jamaicában is eltöröltett ; Jamaicában,
hol tömérdek ember lakik, a' Ki néhány é,j"előtt még rabszolga voli l

. Es ini, uraim! mí legyünk e hátrább! mint Jamaica?

(Foly tat juk.]



Nehány külföldi tanítóképző épülete és fölszerelése.
- Narjoux Félix, Párh városa építészének műve nyomán. -

(F oly ta tás.)

Elemi vegyes tanítóképző Klagenfurthban.

Klagenfurth, Karinthiának székhelye, a woerthi
tó mellett elterülő 1600 lakossal biró kis város.
A hajdan erősített város ma nyílt védműveit
.I809·ben a francziák semmisítették meg; ezek he-
lyén most szép barátságos sétahelyek terülnek el,
a honnan a vidékre elbájoló a kilátás.
-A tanítóképző

a város új részéntsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O'
emelkedik. Ez-::n ~ :: -
iskola vegyes, fiuk r. . ~ :!
és leányok sza- ~I!!!!!!IL!!!!!~!.--.~~~*~~---:=::!.II
mára való és csak li :U
künn lakó növen- 1~!I!!!!!!I!!!!!!!!!!!~~~!!!!~~~~fr!!!!!!!~~"1
dékeket fogad be :
két _oly körül-

mény, a melyoly
.sajátiagos beren-
dezést tett szük-
ségessé, amely

az általunk eddig l~iíiíiiiiiiiir:'~~!!i!!E~!!::~~~e:~"
látott iskolákban II

alkalmazottaktói
lényegesen eltér-
nek.

A belső elhe-
lyezés, mint fő-
rész, egy oldal fo-
lyosók által körülvett középponti udvart tüntet
föl. Ezen udvar és ezen folyosók minden helyiség-
hez szolgálnak és az alaprajznak igen jellemző
sajátságos alakot adnak.

Az épületet földszintre emelték s a közép-
ponti részen két, a szárnyakon csak egyemeletet
alkottak.

A földszinten (84. ábra) négy munkaterem
van a leányok, ugyanannyi a fiúk számára, egy
terem a tanárok vagy tanítónők használatára,
aztán három közös terem a két nembeli növendékek számára, egy zene-
terem, egy rajz-terem és egy könyvtár.

Az első emeletet három dolgozó-terem foglalja el; a leányok és
ugyanannyi a fiúk számára (85. ábra); továbbá egy előadó terem vegyi
dolgozó műhelylyel és természettani szertárral, egy iskolai szerek tára,
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1 7 . á b r a . A z 1. e m e le t r a j z a .

1. Pitvar. 2. Folyosó. 3. Az igazgató irodája. 4. Váró-

terem. 5- Udvar. 6. Természetrajzi gyűjtemény és természettani

szerek tára. 7. Gyülekező és vizsga-terem. 8. Osztályok. A finÖ.

vendékek munkatermei. 9- Előadó terem 10. Vegytani műhely.

II. Árnyékszékek. 12. Osztályok.·A nőnövendékek munka- 15

termei. 13. Előadó-terem. 1 4 . Vegytani műhely, 15. - Árnyékszékek. 16. Iskolai anyag-

szerek,

aztán az igazgató irodája, előtte egy váróteremmel és végre két közös
terem, egy a gyűjtemények, másik az egész iskola minden növendékének
általános összegyülekezésére.

A második emeleten helyezték el a rajzo, a
természettani, nemkülönben a földmívelési tudo-
mányok oktatására szolgáló tárgyak és szerek fon-
tos gyűjternényét.

Amellékhelyiségek és egy házőrnek a lakása
a földszíntáj alatt és a tetőzet alatt vannak elhe-
lyezve.

A klagenfurthi iskola igen egyszerű bereude-
zésű j az interna tus helyíségekül szükséges minden-
féle termek kikü-
szöbölése szerke-
zetének méreteit I
és kíterjedését fe-
lette leszállítha-
tóvá tette; mégis
jobban és telje-
sebben van felsze-
relve, mint Svájcz
enemű iskolái.

16. á b r a . A f ö ld -

s z Í n t r a j z a

I. A tanítóképző

növendékek bejárati

eléíszobája. 2. A finö-

vendékek osztályai. 3.

A tanítók és tanítónők

terme. 4. Árnyékszé-

kek. 5. A nőnö vendé-

kek bejáró előszobája. 6. A nőnövendékek osztálya], 7. Árnyék-
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,J e l e n t é s a z á l l a m i t a n í t ó k é p z ö k n j tantervéről. 1

A vallás- és közoktatásügyi minister úr őnagyméltósága az 1892.
evi november hótsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ő-án 37547. sz. a. kelt rendeletével felhívta az orsz.
közoktatási tanácsot, hogy az állarr.i tanítóképző-intézetek számára
1882 ..ben ideiglenesen életbeléptetett tantervet vegye revizíö alá és új
tantervet dolgozzon ki ..

A tanács elnöksége e nagy fontosságú munka elkészítése végett
dr. Kár mán Mór .tanácstag elnöklete alatt bizottságot küldött ki,
mely Gyertyánffy István, dr. Kiss Áron, dr. Kovács János.
P éte r f y Sándor es Seb e s t.y é n Gyula tanácstagokon kívűl magá-
ban foglalta a fővárosi tanítóképző-intézetek számos tanárát. Nevezete-
sen részt vettek a bizottság munkásságában a következők: Bei n Károly,
Gut e n ber g Pál, Kir á l y Pál, Kom áro m y Lajos. Ko z o c S it

Tivadar, L o v cs á nyi Gyula, Mái nai Mihály, Maj o r G) ula, Nag y

Lászlo, Oh er o II y János. Por z sol t Jenő, Rad ó Vilmos, Ro h n
József, Ru c si n szk i Lajos, Sim o nyi Jenő, Sna s e l . Ferencz és
Szt a nk ó Béla. A bizottság előadója Szu p pán Vilmos volt.

A bizottság által készített javaslat az orsz. közoktatási tanác,
1893. évi június havában tartott teljes ülésének határozatához képest
mult évi június hóban kiadatott több vidéki tanítóképző-intézet igaz ga .
tójának azzal a felkéréssel, hogy a tanári testület meghallgatása után
észrevételeiket tegyék meg.

A következő tanári testületek tettek eleget az orsz. közoktatási
tanács felszólításanak : a baj a i, kol o zs vár i, cs á k tor n y a i, sz é-
kel y-k ere s z t úri, sár o s pat aki, z n i óvá ral j a i á II ami, a
kalocsai kath., a nagy-kőrösi ev. ref. és a soproni ágo
hit v. ev. tanítóképzők testületei.. A tanterv gazdaságtani részére véle-
ményt kaptunk továbbá Mol n á r István budapesti áll. vinczellér-iskolai
igazgatótól és a tanítóképző-intézetek gazdasági oktatásának felügyele-
tével megbízott biztostóL Végül a tan Í t ó kép z ő-i n t é zet ita n á-

r o kor s z. egyes üle t éne k v á 1asz t mán ya is tárgyalta az em-
lített tantervjavaslatot és véleményét titkárja. Nag y László tanár
által a bizottság tudomására hozatta.

A beadott tanár-testületi vélemények - egynek kivételével ..:....a
bizottság által kidolgozott tantervjavaslatról általánosságban nagy elis-
meréssel szólanak, s jeles munkálatnak mondják, mely hivatva lesz arra.
hogy tanítóképzésünk sok és lényeges hibáit megszüntesse. A részleteket
illetőleg csaknem minden testület kisebb-nagyobb módosításokat aján-
lott. A legtöbb vélemény megegyezik. abban. hogya tantervjavaslatban
fölvett óraszám túlmagas és a tanulók túlterhelésére fog vezetni.

Csupán egy vélemény volt föltétlenül elitélő. E vélemény szerzői
nem a tantervnek, hanem a képző-intézetek szervezetének a módosí-
tását t.'!rtják szü~ségesnek .. A bizottság munkálatát minden tekintetben
elhibázottnak mondják ; végül saját szempontjukból készített tanter-,
vet adnak.

1 Tárgyalta a közokt. tanácsnak f. é. április h6 16 án tartott teljes ülése.
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A tanács elnöksége a fölötte becses és tanulságos véleményeket
kiadta a tante rvkészítő bizottságnak, mely Szu p pán Vilmos előadó
előterjesztése alapján négy ülésben tárgyalt a véleményekben foglalt
mínden egyes indítványt s javaslatot s a legnagyobb lelkiismeretességgel
igyekezett azokat az új tanterv érdekében felhasználni. Noha kénytelen
volt a különféle helyekről beérkezett véleményeknek gyakori ellentétes-
sége miatt is sok esetben az ajánlott módosításokat mellőzni és saját
eredeti javaslatához ragaszkodni; más esetekben pedig a javaslatokat
azért mellőzni, mivel azok szerzői nyilvánvalóan félreértették a bizottság
által kidolgozott tanterv intencziőit ; mindazonáltal számos indítványo-
zott módosítás nak részben vagy egészben való elfogadása által a tan-
tervjavaslat kétségtelenül tökéletesedett, az őraszám pedig az első ter-
vezethez képest csökkent. Ez oknál fogva a véleményező tanári testü-
letek beható munkálataikért a tanács köszönetét érdemelték ki.

A tanterv-készítő bizottság által átdolgozott tantervjavaslatot a
tan ács tud o mán y isz a kos z tál Y a i három ülésben tárgyalták
és számos apróbb módosításon kívűl azon egy nagyobb változtatást
tettek; nevezetesen a földrajz tananyagát az I. és II. osztályban egé-
szen új szövegezésben állapították meg.

Az immár harmadik alakját öltött tantervjavaslatot van szeren-
csénk most a következő megjegyzésekkel és indítványokkal a tanács
reljes ülése elé terjeszteni.

1. Az új tanterv szerint az 1. és II. osztály növendékei heti
35-35, a lll. osztálybeliek heti 36, a IV. osztálybeliek heti 34 őrá-
ban vannak elfoglalva.

Ezen őraszám magasnak tetszik az érvényben áll6 tantervben
megszabott 27, 27, 27 és 26 órával szemben. Ez a nagy eltérés azonban
csak látszólagos. Az utóbb említett tantervben ugyanis a gazdasági és
kézimunka-gyakorlatok óráinak száma nincsen meghatározva, - az
-egészségtan, az egyházi ének és zene óráinak száma nem foglaltatik
benne. Ezeket is számítva, évfolyamonként a fennálló tantervben a
következő őraszámokat találjuk : 3 1, 3 1, 31, 32. A tényleges őraszapó-
mlat tehát 4, 4, 5. 2. -

Ez a szaporulat pedig nagyrészt a gyakorlati ügyességekre esik.
Az elméleti tantárgyak őraszáma az -érvényben levő tantervben

osztályonként : 18, 19, 20, 23.
Az új tanterv szerint: 21, 21, 25,25.
Itt atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm. osztály elméleti óráiban benne foglaltatik' a gyakorlati

kiképzésre fordítandó heti 2, illetőleg 8 óra.
A fenmaradó 14, 14, 1 1, illetőleg 9 órában a növendék rajzolás-

.sal és az ének-zene gyakorlással, továbbá gazdasági, kézügyességi és
testgyakorlatokkal van elfoglalva. Ennél fogva az eltoglaltságnak az új
tantervben előirányzott mértékét nem lehet túlterhelőnek mondani.

Mindazonáltal az órák számának az uj' tanterv
éle t bel é p tet é s ee set én bek öve t kez ősz a por od ás am u I-
h a tat 1 a n u 1 s z ü k ség ess é fog j a ten n í a tan í t ó kép z ó k t a-
11 á rit est üle t ein eke g y-e g y tan á r ral val 6 k i b ó v ft é s é t
Ez oly intézkedés, mely a fennálló tanterv mellett is szükségesnek mu-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~5"



tatkozik. A tanácsnak már volt alkalma ez intézkedés szükségesség ére
utalni azon jelentésben, a melyet az áll. tanítóképző intézetek igazga-
tóinak 18go-9r·ik tanévi zárjelentéseirői a vallas- és közoktatásügyi:
minister úr elé terjesztett. Ott kifejtette, hogya tanerők szaporítása
részint a túlterhelt igazgatók munkájának könnyítése, részint a tantár-
gyak szakszerű beosztása,' végül a helyettesítések helyes fogana tosítha-
tása végett szükséges A miniszter úr .a tanác 3 előterjesztése folytán a-
tanerők szaporítását tényleg már meg is kezdte; ennélfogva elegeridő
lesz reá rnutatnunk arra, hogy az új tanterv életbeléptetése amaz intéz-
kedésnek az 'összes tanítóképző-intézeteknél való végrehajtását fogja:
kívánni.

2. ,Az' iskolai eg ész ség tan r a nézve, mely a IV. osztályban'
egy féléven át heti egy órában tanítandó, a bizottság kimo adandónak
tartja, hogy annak tanítását ne az orvos, hanem a paedagogia tanára
végezze.

. 3. A tantervjavaslat elfogadása után szükséges lesz hozzá m ó ci;
sze res uta s í tás o kat kidolgozni és arról gondoskodni, hogy a
tantervnek s a készítendő utasításoknak megfelelő t a o k ö n y vetsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ir as-
sanak és adassanak ki. A tanács ennélfogva a tanterv felterjesztése' at~'
kalmával kérje meg a minister urat, hogy az utasítások kidolgozásával a
tanácsot bizza meg, a tankönyveket pe-dig akár ,pályázat, akár' meg-
bizás utján készíttesse el.

4. Az új tanterv, noha véleményünk szerint nagy haladást jelez
az érvényben levő tantervhez képest,' -mindazonáltal csak azon esetben
fog a várt eredményhez vezetni, h a agyako ri ó isk o 1 a, ,1 e g-
alá bb ott, a hol a IV. osz tál Y n öve n d é k ein e k s z á in a a
~5-ö t ~m e g hal adj a, k é t vag y t öbb osz t á .11rÍí nak s {er-
ve zte tik. A. IV. osztályban tanítási' gyakorlatokra az új tanterv $zé;
rintIietí 6 óra van felvéve. A IV. osztály növendékei tehátegész éven
át mintegy r8,0 órán tanítpatnak agyakorló iskolában - Tizenöt növen-
déket véve,' 'egyre 12 ,qrai ,tanítás jut. Ez ugya II nem sok, mind-o
azonáltal több, mint a mennyi a jelenlegi tanterv szerint egy-"egy növeri-
dékre jut. De a hol a növendékek száma a IV. osztályban -zo-ra, 30-ra:
emelkedik" ott Osztatlan gyakorlÓ' iskólamé~lett egy-égy növendékre
ezentúl' is egészben véve 9, illetőleg 6. órai, gyakorlati tanítás fog esni, a
mi teljességgel elégtelen a növendékek gyakorlati kiképzésére. Ily' 'helyen
tehát felette kívánatos, hogy ; gyakorló- iskola osztottá rétessék és az
osztályok számával a tanítási gyakorlatra szolgálő' alkalom is szapo-
ríttassék. .

. Ott, a hol a tanítóképzővel egy helyen 'állami elemi népiskola áll
fenn, oly intézkedéssel is lehet a fenforgó szükségletet kielégítení, hogNMLKJIHGFEDCBAi
a ma z á IIami II é pi sk o Ia a kép ző vel sze r ves kap c s 0-

latba ho z a t v á n, ennek gyakorló iskolájává tétetik.
Ekként az illető tanítóképző osztott gyakorló iskola birtokába wt, a
nélkül, hogy abból az államkincstárra jelentékeny, ujabb teher' szár-
maznék. '

,.- 5., A növendékek gazdasági és kertészeti gyakorlati oktatása csak
azon esetben fog' tökéletessé is minden irányban. kielégítővé válni, ha a:,,-
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növendékeknek alkalom adatik arra, hogya négy évre, terjedő tanító-
iképzői tanfolyam ideje alatt legalább egyszer a nagy szünidőt az intézet-
ben töltsék s megismerkedjenek a julius, augusztus hónapokra eső gaz-
-dasági és kertészeti munkálatokkal. E nélkül a tanítóképzői gyakorlati
oktatás mindig hézagos, sőt tekintettel arra, hogy éppen a legfontosabb
munkákat nem látja és gyakorolja a növendék, csaknem értéktelen fog
maradni. .

6. Végül fölkérendő a vallás- és közoktatásügyi minister úr ő nagy-
méltósága, hogya most bemutatandó tanítóképzö-intézeti tanterv jóvá-
hagyása és életbeléptetése után- a tanácsot bizza meg, ama tantervnek
a tan í t ó kép z ő k s z ü k ség 1e t ei hez való alkalmazásával.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szuppdn .Vilmos tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Ezt az előterjesztést kiegészít juk az országos közoktatási 'tanác",
teljes üléséről szóló következő tudósitással.

Az országos közoktatási tanács a Fe hér Ipoly pannonhalmi fő-
apát elnöklete alatt tartott teljes ülésében felette nagy jelentőségű ügye.
ket tárgyalt és fontos határozatokat hozott. A tanács tagjai csaknem
teljes számmal voltak jelen; a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumot
dr, Berzeviczy Albert államtitkár, dr. Klamarik János, Leövey Sándor
-és Szatmáry György miniszteri tanácsosok képviselték.

A napirend első tárgya az állami elemi is k o l a i tanító-
k é p z ő int é zet e k ú j tan ter ves az ahhoz fűződő végrehajtási
intézkedések iránti javaslatok voltak, a melyeket Sz II P pán Vilmos
előadó terjesztett a tanács elé. A tantervet, mely a tanács bizottságai
és szakosztályai által már behatóan tárgyaltatott, a tanács plénurna
-csaknern változatlanul magáévá tette. Csupán a földrajz tananyagánál
történtek módos ítások, a mennyiben Ko z m a Gyula a sorrendnek némi
megváltoztatását kivánta. ,

A tantervvel kapcsolatosan a tanács kimondotta a tanítóképzők
tan á r isz em é 1 Y zet esz a por í t á 5 á nak, m ó d sze res II ta s í-
tás o k és tan k ö n y ve k k ido 1 go z á s á nak szükségességét. Ki-
-mondotta továbbá azt a fontos elvet, hog-y a tanítóképzők gyak o r l ó
isk o 1 á i azon esetben, ha a IV. osztály növendékeinek létszáma a
15-öt meghaladná, osz tot t. isk o 1á k k á a:1 a k í tan d 6 k á t,' hogy
.a tanítójelölteknek a tanítás gyakorlására több alkalom adassék. B 'e r-
z ev i c z y Albert államtitkár indítványára az emJített indítványhoz azon
meg szorítás csatoltatott, hogy osztott gyakorló iskola esetén gondos-'
kodni kell arról, hogy osztályoknak időnkénti összevonása által a tanító-
jelöltek az osztatlan falusi iskola vezetésében is gyakoroltassanak.

A tanács továbbá kimondotta,' hogy ott, a hol il taní t ó-
,képzővel egy helyen állami elemi i s k o.l a van, az osz-
tatlan gyakorló iskola hiányán az általlehet segíteni,
ihogy amaz iskola a tanítóképzővel s z e r v e s kapcso,
lat ba hoz a t v á n, gyak ori ó isk () 1á v á t éte tik.

A t anítójelölteknek a: gazdasagi és kertészeti munkákban való
itökéletescbb k iképzése érdekében a" tanács kívánatosnak tartja, hogy
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- azok a tanfolyam ideje alatt legalább egy s z era nag y sztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű ni d ő t

az int é zet ben t ölt s é k s ott részt vegyenk a julius és augusztus.
hónapokra eső gazdasági munkák gyakorl:ísában. Végül kimondotta a
tanács annak szükségességét, hogya tanítóképzők számára. kidolgozott
új tanterv alapján a tan í t ó nők é p z ő k tan ter vei s rev i z i ó-

alá v é t e s s é k.
Nem fogadta el a tanács azt a javaslatot, hogy az eg ész s é g-

tan tanítása a tanítóképzőkben nem az orvosra, hanem a pedagogia,
tanárára bizassék.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e k és a debreezení országos t a n -

szer k iá l l í t á s . 1

Az eszme tehát csakugyan testté lesz s gyors léptekkel siet meg-
valósulása felé. Országos tanszerkiál1ításunk ügye immár valóban or s z a-
g o s érdekű ügygyé leve, s a minek sikerében - valljuk be - nem
sokan hittek, az ma már százakat és ezreket komolyan foglalkoztat és-

igen sokan óhajtanak legalább egy tégladarabot vinni ahhoz az épület-
hez, melyet a magyar közoktatás Pantheonául szentel két hétre a ne-
mesért mindig lelkesülni készek egy kis serege.

Igen, ma már úgy állunk, hogya debreczeni kereskedelmi akadémia.
épülete nem elég az eddig jelentkezett kiállítók befogadására, s a
kiállítás középiskolai részére az ősi kollegium előljáróságától kértünk és.
nyertünk IO~I 1 termet s a felsőbb gazdasági intézetben is lesz egy
kis telepunk. A kultura diadala ez, me ly megszégyeníti a kicsinyhitűeket,
s remélhetőleg. az ügy barátaivá teszi mindazokat, kiknek hivatásuknál,
állásuknál s helyzeröknél fogva a hazai egész tanügyi társadalom áltaL
lelkesen fölkarolt ügyet a magok részéről is előmozdítani egyszerű leg
lelkiösmereti kötelességöknek tartják. -

A -K i á II í tás i Ert e s í t ő. főczélja kétségen kívül az, hogya.
kiállítás ügyét minden oldalról megbeszélje, s lelkesítsen, tettre hivjon
miuden tanhatóságot,. tanférfiut. hogy figyelmet ébreszszen azokban a.
körökben is, melyek eddig távol látszanak állani e hazai közmívelődésí
mozgalomtól. _ .

. A hazai összes tanítóképzők igazgatóságaihoz, tanárkarahoz s·
egyes tanáraihoz fordulunk ezuttal - nem azért, mintha legkevésbé
is kétkednénk irántunk s az ügy iránt való joakaratukban, - hanem
mert a tao ügy ezen rendkívül fontos ágát munkáló testületek és.
férfiak mielőbbi actióba lépése nagyori, de nagyon fontos reánk
nézve! s elismerjük, hogy nélkülök, támogatásuk nélkül munkánk nem
lenne teljes, s kiállításunk képe nem lenne kerekded, különféleségében
is egységes és teljes egész. Es pedig ez nem annyira reánk nézve fon-
tos, mint az immár megadott körülmények között az egész hazai tan-
ügyre.

1 A Kiállítási Ert~sítő május 3·J~dikj.(12.)' számáb6r veszszük át ez időszerfi czikkeu
s mi a magunk részéről ismelegea ajánljuk a czikkben elmondottakat a tek. tanári testu-
letek figyelmébe. Szerk.



375

Az orszag os tanszerkiállítást rendező nagybizottság a maga külön-
böző szakosztalyainak, - a mint ezt tőle el is lehet várni, - a kiállí-
tandó tanszereknél, tanmeneteknél, tananyagoknál, a tanulók irásbeli
es rajai doigozatainál, a tanárok feltüntetendő módszeres eljárásánál
stb. stb. egyaltalában nem szándékozik és nem is fog pártállást foglalni,
s még kevésbé fogja a felekezeteket az államnak s az államot a fele-
kezetek nek. tehát a felekezeti iskolák által kiállítandó tárgyakat al.
allami iskolák által kiállítandóknak és viszont felibe helyezni, hanem rt

legszigorubb igazság, méltányosság és az ügy legszentebb érdeke fogja
vezérelni minden lépteiben. Az eddig megválasztott biráló bizottság
kérni fogja a közoktatásügyi magyar minisztériumtól, hogy ez a maga
részéről is nevezzen be tagokat a biráló bizottságba s ezt államilag meg-
erősítvén, a maga részéről is nyujtson garancziát arra, hogy itt kedve-
xések ne történhessenek s· a végeredményt nézve, az egész mozgalom-
nak nagyon komoly ethikai alapja legyen.

Kiállításunk czélja az, hogy tanulhasson azon mindenki, kinek ér-
zéke van a haladáshoz, s ki a jobbat a jótól, a jóf a középszerűtől s
ezt a hat ározottan rossztól, a slendriántol meg tudja különböztetni -
azok a kiállítandó néma tárgyak fenhangon fognak beszélni s lélek szól
majd azokból a lélektelen anyagi testekből, - csak fül legyen, mely
megértse hangjukat, szem, mely meglás sa az anyagban a lelket s lélek
es érzék ahhoz, hogy elvonja abból magának a hasznos tanulságot s
bevigye azttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt auításába, annak módszerébe, egészébe

Esi t t k ülö n ö sen a tan Í t ó kép z ő tan áro k a z o k, a
kik re els őso r á ban tek int ü n k, aki k nek j ó a kar at á t ő l,
t á m o gat á s á tói a 1e g t öbb et, vag y min den ese tr e n a-
g y o n sok a t vár u n k. Ha van iskola, mely a jövőnek dolgozik, ~z
a tanítóképző-intézet. A tanítóképző a jövő iskoláinak akadémiája, Es
ha van. tanár, kinek nemcsak az elemi, hanem magára nézve, a közép-
iskolai tanügy állását, haladása eszközeit s munkálataiban ennek mérvét
is tanúlmányozni kötelessége: az a tanítóképző tanár .

Kérjük tehát őket, mind az állami, mind a felekezeti tanítóképzők
igaigatóságait, tanárkarait és egyes tanárait, hogy sorakozzanak mellénk
minél nagyobb számban. Nem annyira taneszközeikre, tanszereikre, mint
tan men et eik r e, ó r a- é sta n ter vei k re, anyag beo szt á-

s II k r a, a z á 1tal o k írt tan k ö n y v e k r e. a tan í t v á n y aik
alt aik ész í tet t d o 1g o z a tok r a, a z int é zet e k b e 1- é s
k ü 1éle t é t m uta t ó g r a fl k u s t á b 1á z a tok r a, ter v raj z air a
stb. stb. van mi nekünk szükségünk, mint a melyekből tanulhat legtöb-
bet a szemlélő s láthatják majd ők maguk is, hol erősebbek avagy
gyöngébbek ők másoknál, s mit és miben tehetnénk legtöbbet a jövő
iskolai munkájának intenzivebbé és sikeresebbé tételére.

A kiállításban való részvétel nagyon kevésbe kerül, hiszen a tér-
díjak a lehető legalacsonyabban vannak számítva. A jelzett tárgyak
pedig -"agyon kevés helyet foglalnak el. .

Es ha egyes tanintézetekben a kiállításban való részvételt az tenné
nehézzé, hogy az iskolák idei költségvetése ázt nem engedi meg:
bátor vagyok megjegyezni, hogy hiszen - tanszerkiállításunk augusztus



18-tól szeptember 2-ig tart, - ez pedig már a jövő iskolai évben lesz,
és igy a jövő évi költségvetés terhére is fölvehető lesz az arra való
minden kiadás.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC sz"ky La jos.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I d e g e n n y e lv e k a tauítóképzó-íntézetekben.'

Ily czím alatt írtam a M. Tanítóképzőben egy czikket, melyben
éppen úgy, mint a közoktatási tanács tantervkészítő albizottsága, én is
azon alláspontot foglaltam el, hogy tanítóképző-intézeteinkben a nem-
zetiségi nyelv fak utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 tat i ve taníttassék, Margitai J. igazgató úr a
folyóirat deczemberi számában az ellenkező álláspontra helyezkedve, azt
vitatta, hogy a magyar és a német nyelv mellett a magyar ajkú nö-
vendélere nézve a nemzetiségi nyelv á 1 tal á nos k ö t ele zet ts é ge
nagyonis szükséges; továbbá pedig felszólalásornat minden ok és alap
nélkül éppen a csák tornyai képzőintézet horvát nyelvi tanítási rendsze-
rére vonatkoztatta: ezek miatt kénytelen vagyok pár sorban czikkére
reflekálni.

,Barmennyire téveseknek mondja is M. J. úr állításaimat, azért
kénytelen vagyok azokat mind egy szálig föntartani. mert okoskedása
sem' engem, sem a köioktatási tanácsot, sem pedig, úgy hiszem, máso-
kat sem győzött meg az ellenkezőről. Azt állítom most is, hogy oly ma
gyar vagy nérnet ajkú növendékeknek, kik nemzetiségi iskolában működni
nem akarnak, tehát annak a harmadik nyelvnek soha semmi hasznát
nem veszik, azon. nyelv tanulására semmi szükségük nincs sannak
tanulását követelni tőlük helytelen. A ki azonban idegen ajkú iskolában
akar működni, ann aki g e II isa d jan a kal kal m a t a z o n nye l-
vet oly m é r t é k ben els aj á t í tan i, mil y e t j öve n d ő hiv a-
tás ame g követ e l. De aztán ne csak imigy-amúgy, hanem nagyon
jól tudja azt a nyelvet, hogy tudjon hazafias szellemben hatni iskolára,
családokra, társadalomra egyaránt. Ellenkező viszonyok között semmi
ok nincs arra, hogy pl. egy magyar fiút : a harmadik nyelv tanulására
kötelezzünk.

Ezen, általános vélemény után, minthogy ez a mi közgyülésiink
két év előtti határozatával s a közoktatási tanács nézetével, teljesen
megegyezik, csak röviden fogok a kérdéshez hozzászólni s a mennyiben
M. J. úr a csáktornyai viszonyokat - az én fölhivásom nélkül, mert
én általánosan szóltam -, előtérbe tolta, azokat is némileg érinteni.

Hogy egy magyar fiú a horvát nyelvet, melyet innen leendő el-
távozása után még hallani sem fog soha, jó kedvvel tanulná, azt két-
ségbe vonom a legtöbbnél. Hogy a helybeli képzőbe oly sok tanuló
jelentkezik; azt a szülők szegénysége mellett az internátusnak, nem pe-
dig a horvát, nyelvnek tuJajdonitom.

Ezen tanítóképző idegen ajkú vidéke 3 szolgabirói járásra terjed.
Lehet itt 30-35 még betöltendő tanító állás. Miért kötelezzünk tehát
Évtizedeken át évenként 80-90 növendéket arra, hogy e 35 állásért
mindenik a horvát nyelvet tanulja? Hiszen, ha minden magyar ajkú
-----+':.~, =..•NMLKJIHGFEDCBAL ~ r _ . _

1 Tárgyhalmaz miatt késett, Szerk,
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növendék e vidéken akarna megtelepedni, azon esetekben is 2-3 év
mulva be kellene szüntetni a horvát nyelv tanítását, mert amúgy sem
találnának később állást az itteni horvát nyelvű iskolákban. Aztán a
csáktornyai képzőnek. véleményem szerint, els ő és főhivatása az, hogy
a Dunántúl részére neveljen magyar tanítókat s csak azután, mellékes
czélja az, hogy a Muraköznek képezzen horvátul tudókat. Ez egy m a-
g y a r állami tanítóképzőnél másképen nem is lehet. Azt hiszem, Magyar-
.országon ez nem is oly tu!ságosan nagy követelés. Hazánk tanügyi
viszonyaira vonatkozólag s aZOK tanügyi szempontjából van oly fontos
.ama sok duhántuli me~ye érdeke, mint e három szolgabíróijárásé. -
Aztán - hála Istennek - a Muraköz s a vasmegyei vend vidék haza-
fiasság szempontjából sem olyan veszélyes pont, mert bizony nem veszé-
lyezteti innen semmi a magyar haz at s ha ily jó, hazafias érzelmű volna
Magyarországnak minden nemzetisége, akkor az ország egy vidékén,
egy házán sem kellene féltenünk a trikólort.

A Muraköz szempontjaból a csáktornyai képző hivatása alkalmat
adni az itteni tanuló ifjuságnak, hogya helyi érdekeknek megfelelő
hazafias nevelésű tanítókat neveljen ; ezt pedig könnyen megteheti. mert
itt az egész környéken hiányzik a hazaellenes szellem. En tehát idegen
ajkú nővendékeink hazafiasságában is teljesen megnyugszom.

Hogy én a· nemzetiségi nyelvet tanuló növendékek Ill. csoport-
jában némi irálytani, irodalmi anyagót is kivánok, az a legujabb minisz-
teri. tanterv intézkedésein alapszik. Hogy pedig e kérdésben sem gon-
doltam a csák tornyai tanítóképzőre, kitünik abból, hogy a Gáspár-Iéle
forditott tankönyveket nemcsak itt, hanem - igen helyesen - más
tanítóképzőben is használják a nérnet, stb. nyelv tanításánál; Azonkívül
pedig minden nemzetiségi nyelvnél lehet irodalomról szó lni, csak e mura-
közi horvát nyelvnél nem, melynek összes irodalma egy kalendáriumból áll.
Már pedig ha nyelvtannál egyebet nem tanítunk a növendékeknek, ak-
kor mire való 4 éven keresztül heti 2-2 órán a tanteremben tartani
őket; hisz egy év elég a nyelvtan megtanulására 1 Hogy pedig a ma-
gyar növendékek tanítását szemléljék, arra elég jó a gyakorló-iskola.

Végül M.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. úr azt állítja, hogy haz a fi a s kötelességének tartotta
velem szemben fölszólalni. Erre csak annyi a megjegyzésem, hogy ezt
vel em szemben használni nem egyéb nagy mondásnál, frázisnál, me-
lyeknek a kora - hála Istennek - Magyarországon régen lejárt. Ma
nem az ideálizmus, hanem a reális nézetek korát éljük; tartsuk tehát a
gyakorlati életet szem előtt, midőn véleményt mondunk.

A fennebbiekből tehát kitünik, hogy M. J. igazgató úr az én in-
tencziómat félreértette; de hát utoljára is arról én nem tehetek, mert
én sem a csáktornyai képző re nem vonatkoztattam semmit, sem pedig
- csodálatos dolog, hogy ez ellen is védekeznem kell - a hazafias
irány ú nevelés ellen nem vétettem. Ha: azonban mégis hibás vagyok -
a mit az én, ily speczialis dolgokban jár a t 1a n s gyarló eszem ds-
czára sem ismerek el - azon esetekben is készséggel osztozom e hibá-
ban a mi közgyűlésünkkel s a közoktatási tanácscsal, mint a melyekkel
teljesen egy és ugyanazon alapon állok.

- Csáktornya, 1894. január r y-én.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF elmér i Aiber t,
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Két rendelete van előttünk a vallás- és közokt atási miniszter-
nek. Mind a kettő azt akarja elérni, hogy a mag y ar nye 1v ügye cr.
ta nítőképesítö vizsgálatokon biztosíttassék. Az egyik rendelet az á l-
l ami tanító- és tanítónóképző intézetek vizsgáló bizottságainak szól és
meghagyja, hogy szigorúan kell ügyelni a nem magyar ajkú tanító- és
tanítónójelöltek mind irásbeli dolgozataira, mind szóbeli feleleteire abból
a szempontból, hogy tudnak-e a jelöltek magyarul <szabatosan ~ be-
szélni és Írni; tudják-e a magyar nyelvet a nem magyar ajkú gyerme-
keknek a helyes módszer szerint tanítani; a tanfelügyeiőknek (a vizs-
gáló bizottsági elnököknek) pedig megadja azt a jogot, hogy a magyarul
nem tudó jelölteket a vizsgáló bizottság ellenére is visszautasíthatja a
szóbeli vizsgálattói, vagy, ha a jelölt a szóbelit letette, megtagadhatja
tőle az oklevél kiadását. A miniszter ugyanekkor a nem mag y a r
tantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ tás nyel v ű rel eke z e ti (m ag á n) tanítóképző intézetek szá-
mára is adott ki hasonló czélú és tartalmú rendeletet, a melyben meg-
követeli a jelöltektől a szabatos magyar beszédet. a magyar nyelvnek
a helyes mődszer szerinti tanítását s a tanfelügyelőket szigorúan uta-
sítja, hogy azon jelöltektől, a kik e tekintetben a kellő jártasságot
nem mutatják fel, az oklevél aláirását az 1879. XVIII. t. ez. értelmé-
ben megtagadják.

Mi mind a két rendeletet az állami élet érdekében állónak tartjuk.
Általaban helyes a közoktatási rniniszternek az a töre-kvése, hogy az
1879. XVIII. t. ez. végrehajtására gondot fordít s ez által egy másfél
évtizedes mulasztást igyekszik pótolni. Reméljük, hogyatanfelügyelők
fognak tudni már egyszer élni a törvény és renddet adta jogukkal és
teljes szigorúsággal fognak eljárni a magyar állami érdekek nek megóvása
kőrül a taníróképesítő vizsgálatokon.

A miniszter úr jónak látta első sorban az állami intézetek vizs-
gáló bizottságait utasítani a nem magyar ajkú jelőltek magyar nyelvi
jártasságát ellenőrizni. Helyeseljük ezt az eljárást, mert az álamnak
kötelessége első sorban a saját intézeteiben ügyelni a törvény kifogás-
talanul pontos végrehajtására. Felette szükséges, hogy ha az állami inté-
zetekben fordultak is elő egyes kifogásolható esetek, ezek többé ne
ismétlődjenek, Ezt nemcsak az állami érdekek megóvása czéljából tart-
juk elengedhetetlennek, hanem azért is, hogy ama jó hírnév, amely
az állami tanítóképző intézetek nemzeti irányú működéséhez fűződik, a
maga fényességében fenmaradjon. Az állami intézetek (s hozzá. tehetjük
a nem állami, de magyar nyelvű tanítóképző intézetek tetemes része
is) mindenkor tiszteletre méltó szorgalommal és lelkesedéssel fáradoztak
a tanítók nemzeties irány ú nevelésén s ha a miniszter úr rendeletének
kiadasaval nemcsak az általános czél , hanem egyes konkrét adatok is
szolgálhattak indíto okúl, az nem intézeti növendékekre, hanem magán-
tanulókra, talán családos, meglett működő tanítokra vonatkozhatott,
a .kiakel szemben a vizsgáló bizottság könyörületből kegyelmesen bánt
el. A mennyire át vannak hatva az állami intézetekben működő vizsgáló
bizottságok nemzeti hivatásuk fontosságától, hinni lehet,' hogy ama.
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különleges jogok gyakorlatára, a melyeket a miniszteri rendelet a VIZS-

gáló bizottsági elnöknek ad, szükség sohasem lesz.
Azonban van a miniszteri rendeletnek egy tétele, a melyet hang-

sulyozni nagyon is szükséges volt. mert arra az állami intézetek nek
ha nem is mindenike. de nagyobb része eddig kevés gondot fordított
az elemi tanítói képesítő vizsgalarokon s ez a mag ya r nye l v t a-
ntsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t á s a n a k gyakorlati próbája a nem magyar ajkú
gye r me kek köz t. Tény az. hogy egyes intézetekben nem magyar
(nérnet, tőr, horvát, szerb. oláh) nyelvű tanításra a nélkül is képesite-
nek jelölteket, hogy velük tanítasi gyakorlatot végeztetnének, miként
kell az illető nyelvű gyermekeket a magyar nyelvre oktatni, Ez - hiba,
ennek nem volna szabad előfordulni. Hogy a magyar nyelv tanításának
eredménye az idegen ajkú iskolákban eddig oly csekély volt, annak
egyik oka az, hogy jelöltjeinktől, a kiket nem magyar nyelvű tanításra
is képes ítettünk, csak az illető nyelv tudását kivántuk, de a magyar-
nyelv tanításának gyakorlatiügyességét nem, Az uj miníszteri rendelet
sem intezkedik ez ügyben kielégitő módon; sz ü k ség es vol nae z t
egy k ülö n ö s ren del e t ben, a k ülö n b ö z ő ese tek res z á-
m í t v a, k on k rét m ó don sza bál y oz n i.

A nem magyar tanításnyelvű tanítóképző intézetek képesftő vizs-
gálatának ellenőrzését a magyar nyelvet' illetőleg az 1879. XVIII. t. ez.
és az 1878, junius ro-én kiadott miniszteri rendelet szabályozzák. Az
uj miniszteri rendelet nem tesz egyebet, mint hogy ujra szivére köti a
tanfelügyelőknek a szigorú ellenőrzést s a követelményeket a magyar
nyelvből részletezi. Uj az intézkedésben csak az, hogy a tan fe 1-
ügyel ő nek jog a van a jel ölt höz kér d é sek e t int é z n i.

Sokra becsülünk minden lépést, a mely a magyar állam befolyá-
sát a nem magyar ajkú tanítóképző intézetek képesitő vizsgálataira
erősíti, sőt növeli; mindazonáltal az uj rendelkezést kielégítőnek s olyan-
nak nem tartjuk, a melynek valami nevezetes sikere lenne, habár el-
ismerjük azt, hogya jel e n törvények alapján többet tenni nem lehetett.

Először is nem tartjuk az á II a m tek int é ly é vel összeegyez-
tethetőnek, hogy az állami élet terén közpályára, a tanítói hivatalra,
képesítő vizsgálaton az állami hatalom képviselője, a tanfelügyelő, csak
másodrangu szerepet játszék s az elnöki tisztet más testület képvise-
lője vigye.

Nem elégségesek a tör v ény és a rendeletek intézkedései a jelöltek
magyar nyelvi képességének és -egyéb -tudásának kipuhatolására s ellen-
őrízésére azért sem,mert nem a tanfelügyelő vezetvén a vizsgálatot,
nem ő adja fel a kérdést a -jelöltnek. -nem őutasíthatja a vizsgáló ta-
nárt (bizottsági tagot) a tétel behatóbb fejtegettetésére vagy a vizsgá-
lás beszüntetésére; nem ő lévén az elnök, nincs döntő szava a vizsgálat
vezetésében, az osztályzásban, a képesítés megadásában. A legéberebb
figyelem mellett is könnyen kijátszhatják az állam közegét (a tanfel-
ügyelőt), ha neki csak az a negativ joga van, hogy az oklevél kiadá-
sát megtagadhatja. Az állami- érdekek megóvását sokkal inkább biztosíthat-,
juk ugy. ha al' állam képviselője pozitiv Jog-okkal b í r;

vagyis ő v eze t i a kép e s í .t ő viz s g á lat o t.



Mi azonban ezzel nem elégszünk meg, szűkségesnek tartjuk a si-
ker érdekében, hogy a képesítő vizsgáló bizottság min den tagja
magát nem mint a külöuleges nemzetiségi vagy felekezeti érdekek kép-
viselőjét, hanem mint az állami érdekek képviselőjét tekintse. Különben
is a tanítói oklevél közpályára képesít,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAezér t a tanítókép esítő vizsgála-
tot teljes joggal lehet á II a m viz s g á lat nak tekinteni; mint a birói,
ügyvédi, orvosi, vagy hogy közelebbi példát mondjak, a tanári vizsgá-
latot. Elker ülhe tetlenül szükséges tehát a magyar nemzeti érdekek
.meg6vása szempontjából, hogy az elemi tanítóképesítő vizsgálatok számára
or szá gos vizsgá ló b izo ttsá gok létesíttessenek. Ezen országos vizsgáló
bizottságet minden tanítóképző intézet számára az ill et ő int é zet e k
tan á r i tes t üle te i b ő lis alkothatják ugyan meg, de szükséges. hogy
azok tagjait az államkormány nevezze ki. Azonkivül a felekezeti képzök
bizottság aiba a fel eke zet isk ü l d jön kép vis elő ket. Igy el
fogjuk érni azt, hogy az állami érdekek kielégítése mellett a felekezeti
igények sem fognak csorbát szenvedni s el fogjuk érni azt, hogya nem-
zeti nevelés czéljából eredő kivánalmak ki fognak elégíttetni s nem
fogják azokat, a mint most egyes képzőkben történik, kigúnyolni és láb-
bal tiporni.

A nem magyar tanításnyelvű tanítóképzőknek kiadott uj miniszteri
rendelet meghagyja a tanfelüyyelőknek, hogy a tanítóképe ítő vizsgá-
latokon a jelöltektől .é r the tő és sea oa tos» magyar beszédet kivánjanak,
a mi másképen azt avkivánalmat jelenti, hogy a jelöltek tö kél e tes etsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

tudjanak magyarul; s a vizsgálat anyagáúl pedig megjelöli a rendelet
azt az anyagot, a melyet az illető tanítóképző intézet tanterve ca ma-
gyar nyel v ből és irodalomból> éppen felölel.

A miniszteri rendelet e részére az első megjegyzésünk az, hogy
szűkkörű nek tartjuk a vizsgálatra felölelt anyaget. A képesítendő ta-
nító majdan az iskolában nem az. irodalom köréből (az egyes irók élet-
leirásából) fogja meríteni azokat a tárgyakat, a melyeken a gyerme-
keket a magyar nyelvre oktatja, hanem a gyermekek szemléletkörébe
eső,« tehát a hétköznapi életből. Ezen tárgyak pedig inkább a reálök-
tatás keretében fordulnak elő, mint az irodalmi tanítás körében. Fel-
t et lenül sz ü k s é g es te hát az, hog y a tan fel li gye l.ő nek
jog a 1egye nak é pes í t Ő viz s g á 1a ton nec sa' k. az ir o-
d alom ból, han e m min den tan tál' g Y k ö r é b ő 1 kér d e z ő s-
köd n i annak kipuhatolása czéljából, hogy tud·e az ifjú annyit magya-
rul, hogy képes e a magyar beszédet az elemi iskolai tanulóknak meg
is tanítani. .

Külömben én azt tartom, hogy a miniszteri rendelet azon pontja,
amely «szabatos» magyar beszédet követel, a mai viszonyok között
általában végrehajthatatlan. Hacsak a tanfelügyelő a tanítójeleltek
háromnegyed részét meg nem buktatja, kénytelen lesz ezután is tört
és rossz, nem pedig szabatos magyar beszéddel megelégedni. Ez pedig
azért van, mert a nem magyar nyelvű tanítóképzőben az ifjak, hacsak
már felvételükkor is nem tudtak eleget magyarul, nem tanulnak, mert
nem tanulhatnak meg magyarúI. Nevetséges volna azt állítani, hogy a
heti 2-3 óra, a melyet ilyen képzőkben a magyar nyelvre fordítanak,



elegendő volna a magyar beszéd szabatos elsajátítására s a magyar
irodalomban való jártasság megszerzés ére. A rendeletnek tehát egyéb
haszna nem lesz, mint hogy az illető képzőkben ezentúl több gondot
fordítanak majd az irodalom egyes fejezeteinek betanulására s a képe-
sítő vizsgálatokon a jelöltek talán nagyobb folyékonysággal fogják el-
darálni mondókáikat, mint eddig. Ezzel a tudással pedig nem' érünk
ezélt. Hiszen még az állami képzőkben is megesik, hogy oly tanítók,
a kik oklevelük megkapása idején valóban szabatosan beszéltek ma-
gyarúl, évek során át gyakorlat hiánya miatt elfelejtik a magyar be-
szédet. A nem magyar nyelvű képzőkből kikerült tanítók nagyobb része
pedig nemcsak hogy idővel esik ki a kerékvágásból, hanem hiányos
tudásával rnunkáját meg stm kezdheti. Az ilyenektől nem lehet várni,
hogya direkt módszer szerint tanítsanak.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ívá n juk a z 1879.NMLKJIHGFEDCBAX 'V T l], t.-ez. módósítá sá t, kívá n juk, hogya
ha za i d ssee s tá nz'tóképző in téze tekbm tekin te t né lkü l a zok je llegér e , a ta n ítá s
nyelve ma gya r legym.

Az 1879. XVIII. t. ez. intézkedéseia magyar nyelv terjesztése ér-
dekében nem kielégítök, minek természetes következése az, hogy az
ezen törvényből kifolyó miniszteri intézkedések sem lehetnek kielégítők.
A bajon gyökeresen csak a törvényemlített módon való megváltozta-
sával lehet segíteni. Nem mondja senki hogy, ehhez nincs jogunk, mert
az 1883. XXX. t. .cz. sem kivánja a tanításnyelvet magyarnak az or-
szág minden jellegű középiskolájában 1 A tanítóképző intézet e tekintet-
ben -nem a középiskolával analog, hanem a tanárképzóvel, . az orvosi,
az ügyvédi stb. fokultásokkaltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj mert a tanítóképző is, mint ezek.. köz-
pályára és pedig kulturális feladatú közpályára képesít, a melynél te-
hát a magyar nyelvi képesség még kevésbbé közönyös, mint például
az orvosi pályán. Ne mondja senki, hogy ez túlzott kivánság; mert ki'
nem tartana bolondnak azt, a ki megengedni vélné, hogy polgári
vagy középiskolai tanárokat Magyarörs zágon más nyelven is oktassa-
nak, mint magyar nyelven? 1 ..

Nekünk nem kellenek olyan tanítók, a kik ha tudnak is magya-
rul, de nem szeretik a magyar nyelvet. Nekünk olyan tanítók kellenek,
a kik belátják azt, hogy minden magyar állampolgárnak az érdeke az,
hogy tudjon magyarul; a kiket ebbe a gondolatba bele neveltek s a
kik ezért kedvvel és buzg6n fogják tanítani a magyar nyelvet a népis-
kolában. Az erzelmeknek ilyen módon való irányítása már az intéze-
teknek nem a tanítási nyelvétől, hanem a tan á rit est üle t é t ő 1
függ. Tanítóképzőink egy részének, leginkább a nem magyar tanításnyel-
vüeknek tanári testülerei e tekintetben megbízhatatlanok, Ismeretes dolog
az, hogy a legdühösebb nemzetiségi izgat6k a papok és tanítók sere-
géből kerülnek ki. Erre még azt mondlhatná valaki, hogy ezt az izga-
tást a tanítók a papok befolyására, mondhatnám, parancsára teljesítik.
De honnan van az, hogy már a tanítónövendékek is, mint az nemrég
Aradon történt, nyilvános botrányt okoznak magyarellenes . viseletök-
kel? Ez esetben már a magyar ellenes szellem felidézésével senki más,
mint a tanári testület vádolható.

Go'ndoskodnunk kell tanÍtóképzőink számára oly tanárokröl, a kik



magyarul irodalmi szfnvonalon beszélnek, a magyar irodalmat, törté-
nelmet, közjogot ismerik, a kiknek alkalrnuk van a művelt magyar tár-
sadalommal hosszabb ideig, bensőleg érintkezni, a kik oly kiképzésben
részesülnek, hogyatudományossággal együtt a magyar állam szere-
tetét is magokba szivják.

Köz m ü vel ő d é s ü n k 1e g é get ő b b, 1e g s ü r g őse b b t e-
end ő je, hog y sze r ve zte ss é kor sz ágo san a tantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ t ö kép z ő
i-nt 6 zet ita n á r kép z é s. Legyen országos tanárképző intézetünk s
legyen országos tanítóképző intézeti tanárképesítésünk. Egyesületünk köz-
gyűlése megtette ez irányban a kezdő lépést; reméljük, hogya választ-
mány a közgyűlési határozat értelmében nem...fog késni a részletes
munkálatok megindításával shiszszük, hogy a közoktatási kormány fel
fogja karolni ez ügyet s azt a hozzá fűzött nagy nemzeti érdekhez mél-
tóan mielőbb megoldja.

A tanár képzés szervezésével sem fogjuk egészen megoldani az
ügyet. Szükséges, hogya tanári testületek működése állandóan szigorú
ellenőrzés alatt legyen. A mai tanfdügyeleti rendszer az állami kép-
zőkkel szemben sem vált be; a tan felügyelőknek, ezeknek az igazgatók
felé rendelt igazgatóknak, működéséből kevés haszna volt állami tanító-
képzőinknek. A tanfelügyelők a felekezeti képzőkkel szemben pedig
tehetetlenek. Elo d á z hat a t 1a nam ait a n fel ügyel e t i ren d-
sze r nek oly m ó don val ó á tal a k Í tás a, hog y a zak é p z ő k
fel ügyel e tér els aik alm a s J egyen. Ez a reform a népokta-
tási törvény reviziójának egyik lényeges pontja kell, hogy legyen.

Szükségesnek tartottuk ezeket az idézett miniszteri rendelet
kiadása alkalmával elmondani - egyéni nézetek gyanánt. Habár erős
egyéni meggyőződésből fakadtak szavaim, de mégis, lehet, hogy téved-
teme Az' itt fejtegetett tételek némelyike egyébiránt széba kerül a
D e b re c zen ben tartandó gyűlésünkön és remélni lehet, hogya gyű-
lés bölcsen. a viszonyok kellő mérlegelésével fog határozni a magyar
nyelv ügyében. De ismerve a közoktatási minísztérium népoktatási osz-
t-ályának erős nemzeti irányát, remélni lehet azt is, hogy a közoktatási
kormány nem fog a kezdet kezdetén megállani, hanem a magyar
nyelv érdekében meg fogja tenni tovább a szükségest és a lehetőt.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na gy Lá sslé ,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k a lo c s a i t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t növendékeinek tan nl-
mányútja,

A vallas- és közoktatásügyi miniszternek a tanulmányi kirándulá-
sokra vonatkozó rendelete a -legszerényebb- viszonyok között élő növén-
dékeknek is -lehetövé teszi, hogy távoleső vidékeket fölkeresve. közvetlen
szemléletből merítsenek tapasztalatokat. A kedvező alkalmat - sok
más intézet példájára - a kalocsai tanítóképző tanári kara is fölhasz-
nálta és 3 és 4. éves növendékeivel április 27-én nagyobb tanulmányi
kirándulást: kezdett meg. 4 tanár vezetése mellett 35 növendék indult
először az ország fő- és székvárosába, hogy annak nevezetességeiben



gyöMyörködjenek. A mi rövid két nap alatt megtekinthető. azt mind
megtekintettük. Középületek, közintézetek, szobrok, temető, királyi vár-
kastély, templomok stb. voltak főként szernlélésünk tárgyai. A nemzeti
muzeum t. igazgatója a legnagyobb szívességgel az összes termeket töl-
nyittatta,mely szivességéért e helyen is mély köszönetet mondok. Egyik
este az .operában, másnap délután a népszfnházban voltunk; mindkét
helyen a legnagyobb élvezettel hallgattuk az előadást.NMLKJIHGFEDCBA-P vz elsőben Gounod
gyönyörű zenéjű Fauszt-ját, az utóbbiban meg épen Blaha Lujzát, a
nemzet bájos csalogányat hallhattuk. l} növendékekre a látott és hallott
dolgok a legjobb benyomást tették. Eszrevehető volt, hogy mindent
nemcsak bámulattal, hanem a nemzeti büszkeség egy bizonyos nemével
tekintettek meg. Végtelenü! sajnáljuk, hogy az esős idő miatt hazánk
első tanítóképző-intézetét, a Paedagogiumot nem tekinthettük meg.

2 napi tartózkodás után az esti vonattal fo\ytattuk útunkat Zágrábba,
hová .reggel o órakor érkeztünk meg. Ott várt már Steklassa képző-intézeti
h. igazgató és Matica, az intézet hittanára. A legszivélyesebb üdvözlés
és egy' kis villásreggeli elfogyasztása után azonnal megkezdtük a hor-
vátok fővárosának nevezetességeit szemügyre venni. Legelső útunk a
nemzeti muzeumba vezetett. Terjedelemre nézve kicsiny, de értékes rit-
kaságokban gazdag. Érdekes és művelődéstörténeti szempontból kiválóan
értékes néhány egyiptomi mumia, melyek közül egynek alapján az
etruszk nyelv - eddig' mintegy 300 szó volt imeretes - körülbelül
3000 szóval gazdagodott illetve fejtetett meg. A mumia sokáig hevert
a muzeumban a nélkül, hogy annak kiváló becsét ismerték volna és
csak midőn a burkolat lefejtése végett a bécsi egyetem egyik tudós
tanárának beküldték, tünt ki annak - az ertruszk nyelvre vonatkozó
rendkivüli - értéke. Kerek számbantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI millió frtot igértek e ritkaságért,
de a horvátok tudni sem akarnak annak eladásáról. A múzeum a ró-
mai korból való emlékekben is bővelkedik, melyek legnagyobb része a
mai Szerémmegyében és Dalmácziában találtatott.

AStrossmayer diakóvári püspök által alapított képtár a legjobb
hatással van a szernlélő re. A festmények az összes termekben V alakú
állványokon vannak elhelyezve, úgy, hogy azok megvilágítása sokkal
jobb, mint a budapesti nemzeti muzeumban.

Ezután a horvátországi tanítók nagyszerű palotáját tekintettük
meg. Büszkeséggel tekinthet minden horvát tanító e palota arany betűs
feliratára, mert az ő filléreikből emeltetett. A palota földszintjén a
következők vannak elhelyezve: a tanítóegyesület és a pedagógiai tár-
saság olvasótermei, az utóbbi társaság könyvnyomdája, könyvtár, titkári
helyiség, a tanítók gyermekei számára berendezett inturnátus és 6 te-
rem 3- 3 ágygyal, melyek a Zágrábban megforduló tanítók elszállá-
solására szolgálnak. Az emelet összes helyiségei lakások gyanánt bérbe.
vannak adva. Az épület a város által ajándékozott telken áll a legszebb
helyen és ro 5 ezer frtba került. Az internátus ban jelenleg csak 7 gyer·
mek van elhelyezve, de folyamatban van a ,gyüjtés egy oly alap
létesítése érdekében, hogy legalább 50-60 gyermek elhelyezhető legyen.
E czélra eddig 36 ezer fotot gyüjtöttek. Merítsünk lelkesedést horvát
kartársaink buzgóságából. .
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A tanítók házából, legjobb emlékekkel eltelve, a tanítóképző-intézet
gyönyörű palotájába siettünk.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz év' előtt nyerte a tanítóképző új ott-
honát, mely mind nevelési, mind egészségi szempontból a legmagasabb-
ki vánalmaknak is megfelel.

Van az intézetbén 4 osztott és egy osztatlan gyakorlóiskola, A
vegy tan, term.-tan, term.-rajz, földrajz stb. számára külön előadási
tantermek vannak közvetlenül az illető szertárak mellett, úgy, hogya,
kisérletek és egyéb tárgyak bemutatása rendkívül meg van könnyítve, Az
oltárral és pompás orgonával ellátott díszterem egyuttal kápolna gya-
nánt is szolgál, hol az ifjuság a ,szt. misét hallgatja. Van 6 zongora és.
egy kisebb orgona még, melyek k ülö n kis sz o b á k ban vannak
elhelyezve, eltérőleg a nálunk csaknem általánosan elterjedt berende-
zéstől, melynélfogva az összes zongorák egymás mellett egy teremben
vannak, a mi a zenetanítás határozott kárára van. A munkaterernben
1z növendék a gyalupad mellett slöjd ,munkákkal foglalkozott. A tanárok
állítása szerint a növendékek a legnagyobb kedvvel végzik e munkát,
mit az ott látott kész tárgyak száma is bizonyítani látszott. Nevelést
szempontból tanítják a slöjdöt, melynek tanítását a jelen tanévben a
népiskola V. és VI. osztályában is általánosan elrendeltek. A képző-
intézeti növendékek legnagyobb része az intézetben lévő internátusban
van elhelyezve, Megszemléltünk egy elemi iskolát is, mely meglehetős.
nagy parkban fekszik. Ilyen épület négy van Zágrábban. Minden tan-
teremnek megvan a maga előszobája, az udvaron pedig tágas játszó- és.
torna tért láttunk. Minden délelőtt 1 /2 órát, játékra fordítanak. AztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösz-.

szes iskolákban a jelen tanévtől kezdve az álló írást tanítják és a.,
bemutatott I. osztályú tanulók feladványirásai valóban megleptek. Téli
tornahelyisége is van minden iskolának, melynek végén széles, mozgat-
ható deszkafallal el(ödhető oltár áll, úgy, hogy a terem kápolnául is-
szolgál, hol az ifjuság vasárnapon kint szent misét hallgat. A közös ének-
próbákat szintén e teremben tartják.

. A szt. Lász ló által épített góthstilű 'székesegyház a benne felhal-
mozott műkincsekkel büszkesége Zágrábnak. Az 1880·diki földrengéstők
erősen megrongálódván, külső restaurálása még most sincs befejezve."
Széles homlokzata és befejezetlen- csonka tornyai egész állványerdővel
vannak körülvéve. Az úgynevezett kincstárban őrzik a történeti neve-
zetességű ereklyéket, melyek közül nekünk különösen értékes szt. László-
köpönyege és ezüstbc foglalt jobbja. A templom teljesen restaurált bel-
seje áhítatra gerjesztő, Kettős főoltára körűl gyönyörűen díszített kano-
noki székek vannak. A felső városban fekvő kir. nemesek konviktu~át,
is megtekintettük, mely még mindig a 15. században emelt épületben
van elhelyezve. Az épület alacsony termei, sötét folyosói, kis szobácskáj
barátságtalan tekintetűek. Matica a konviktus aligazgatója a 70 növen-
déket magában foglaló épület bemutatása után az intézeti növendékekből
álló zenekarral nemzeti dalokat játszatott, az ő nemzeti hangsze- '
rükön, a tamburán, mit növendékeink hatalmas éljenzéssei és tapssau
köszöntek meg. Megemlítem, hogy a növendékek ünnepélyes alkalmakkor
uniformisban, oldalfegyverrel jarnak és minden egyes növendéknek
külön kis szobája van. A konviktus kormányzójánál, Milján józsefország-



gyűlési képviselőnél tett tisztelgésüok alkalmával hallottuk, hogy leg-
közelebb új palotát kapnak. a melyben a n öve n d é k ek e t már
nem k ü l ö n-k ü l ö n szobácskákban, hanem k ö z ö s e n, nagy
ter m e k ben hel yez i k. e l

Innen egy kis kerülővel a regényes fekvésű Tuskanecz városi kerten
keresztül a város festói fekvésében gyönyörködve tértünk vissza.

Mielőtt Zágrábról szóló - kissé hosszúra nyúlt - ismertetésemet
befejezném. meg kell emlékeznem azon kitüntető fogadtatásról, melyben
egész ottlétünk alatt az első percztől kezdve részesültünk. St e kl ass a
h. igazgató és M a tic a hittanár állandóan velünk voltak és a szó
szoros értelmében valódi vendégszeretettel láttak el- bennünket. A rend-
kivül kedves megjelenésű Matica a rendezés, elszállásolás stb. munká-
ját oly szeretetreméltóan végezte, hogy 1 napi együttlét után tanárok-
nak és tanítványoknak egyaránt nehéz volt tőle elbúcsúzni. Az étkezés
és elszállásolás. költségeit is ő fedezte. Délben dr. K r s n j a v i tanügyi
osztályfőnök. ki véletlenül azon vendéglőbe jött, hol ebédelni szándé-
koztunk, a v val t is 7: tel t meg, hog y ktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö z é n k ülve, vel ü n k
e b éde l t. A legnagyobb szivességgel beszélgetett velünk vagy 2 órán
át kizárólag tanügyi dolgokról, volt a tájékozottsága a legapróbb
részletekről is. Magyarország tanügyi viszonyairól is sokat beszélt
teljes tájékozottsággal, kifejezve azt, hogy Horvátország népoktatása
Gönczy Pál volt államtitkárnak rendkivül sokat köszönhet, mert az
ujabb iskolákat mind Gönczy tervei szerint építették. Este a tanítóképző
tanári és tanítói testülete által tisztelétünkre rendezett banketten a
tanítóképzés összes faktoraival volt szerencsénk találkozhatni. Ott volt
a képzök országos tanfelügyelője, Grskovic is, ki a tanítóképzőkpen
alkalmazottak valóságos atyja. A kölcsönösen mondott felköszöntők kö-
zött meghatók voltak Matica szavai, melyekkel az országos tanfelügyelőt
élette, «Nem tanfelügyelőnk nekünk - mondá - hanem valósággal
atyánk». Hogy velük érez, velük dolgozik, szeretettel van irántuk és
minden tan férfiú iránt: azt mi is tapasztaltuk. Fogadják mindannyian
mégegyszer e helyen is leghálásabb köszönetunket.

Egy napi tartózkodás után az igazgató, a hittanár, Iv kan e c z és
Bas ari cse k, a népnevelés leglelkesebb vezetői apályaudvarra kisértek
8 mi a legszivélyesebb búcsúzás után a vonatra ültünk, hogy utazásunk
végpont jára, Fiuméba jussunk. Nem sokáig elmélkedhettünk a Zágrábban
látottakról, mert lassankint a rideg Karszt-hegység jelentkezett, mely
minden figyelmünk et lekötötte. Károlyvárostól lej ebb vagy 2 órán át
egy pataktól kísérve halad a vonat, nielynek gyönyörű vizeséseiben a
mi alföldi növendékcink nem bírtak eléggé gyönyörködni. Mindig kopá-
rabb és zordon abb lesz a vidék, míg végre a Karszt-hegység zömét el-
érve, annak szépsége a maga borzalmasságában tárult fel előttünk.

Csodálatos mű az a 40 millió frtba került vasuti út, a melylyel a
Karszt meredek hegy oldalait végigszántották; de még bámulatosabb az a
hangyaszorgalom és emberi találékonyság, a melylyel e kopasz. egy
tenyérnyi termőfölddel sem fedett sziklákat befásítani, máshol pedig
művelés alá venni iparkodtak. Nagyobb kopasz helyek most már csak
sziklahasadékokon és nagyon meredek hegyeken vannak, egyébként

Magyar Tanítóképzö.



fűvel, bokrokkal, sok helyen viruló erdőkk el vannak ellátva e sz ikla-
óriások.

Reggeli félhat órakor egyszerre nagy éljenzés támadt, - a tengert
pillantottuk meg. «Tengerre magyar ls hangzék a növendékek ajkairói
és rendkívül lelkesen énekelt dallal üdvözölték a magyar tengert. Egy
teljes órán át, mintha csak bujósdit játszott volna velünk a tenger,
hol előbukkant, hol eltünt. Végre egész terjedelmében elterűlt előttünk
az impozans viitömeg s hazánk egyetlen tengeri városa, Fiume. Roha-
mosan haladt most már a vonat lefelé és Fiume utczáit átszelve, czé-
lunkhoz értünk. .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az állomáson jD o n á th Imre, az áll. polg. iskola érdemes igaz-
gatója több tanár kiséretében fogadott bennünket, melegen üdvözölve
mint olyanokat, kik elsők valánk hazánk tanítóképző; közűl. kik Fiumét
felkeresték. A polgári iskolában voltak elhelyezve a növendékek, vala-
mint a tanárok is. Az elszállásolás hasonló volt ahhoz. milyenben az
országos tornaverseny alkalmával a Budapestre sereglett tanulók részesül-
tek. Kiváló előzékenységge l és szeretettel vezettek a fiume: kartársak ,
és csak az ő érdemük, hogy 2 nap alatt annyit láthattunk. Első napon
megtekintettük a forgóhidat, a rakódópartot, teher- és szemelyszállító
gőzöst, a tárakat, az elevátort és gyönyörködtünk az árboczos hajók-
ban, hol a matrózok macskaügyességgel kúsztak fel a köteleken, hogy
a vitorlákat vagy bevonják, vagy kifeszítsék.

Megható volt a távozó és közeledő vitorlások látása, amint méltó-
ságos tartással szelték a tengert. Öröm nézni azt a nagy sürgést-forgást,
mely a kikötő minden pontján észlelhető. A délutánt adohánygyár,
rizshántolő, -kemény ítő és petroleumfinomító gyárak megtekintésére for-
dítottuk. Az első állami tulajdon, az utóbbi 3 részvénytársaság kezében
van. Mintegy $000 munkást foglalkoztatnak e gyárak. Hogy némileg
fogalmat nyujtsunk e gyárak nagyságáról; megemlítem, hogy a rizs-
hántolóból naponkint átlag 16 vagon rizst, a petroleum-finomító gyár-
ból pedig 30 vagon petroleumot szállítanak. A petroieumfinomító gyár,
mely felveszi a most készülő petroleum-ring ellen a harczot, évenkiut 3
millió forint adót és 1 millió forint vámot fizet az államnak. Az 1892-diki
üzletévben a tiszta nyereség 83% volt.

Másedik napon korán reggel a Terzattora, a tengerészektsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbúcsú-
járó helyére mentünk és egyuttal a Frangepánok régi várát is meg-
tekintettük. 410 lépcső vezet e regényes fekvésű búcsújáró helyre;
350 m. magas, a honnan a környék hegyeire. a viz esés es Fiumára _fo-
lyóra és a tengerre gyönyörű kilátás nyílik. A templomban igen sok
hajó képe van elhelyezve, emlékül valamely nagy veszedelemből való
szerenesés menekülésért. A főoltáron levő kegykép Szt. Lukács eredeti
festménye. A tengerészek a világ minden részéből a terzattoi Szűzhöz
folyamodnak, mit az is bizonyit, hogy évenkint mintegy 20 ezer szt.
misét ajánlanak e helyen.

A Frangepánok régi vára jelenleg Nugent báró örököseinek bir-
toka; el van hanyagolva és csak egy őr lakik benne. Semmisem rnu-
tatja ma már, hogy valamikor előkelő férfiak itéltek volna itt élet-halál
fölött; puszta most már minden. Azonban borzongás fut végig az em-



beren, ha a jelenlegi kápolnából, mely annak idején itélőterem volt, le-
tekint azon tömlőczbe, melybe a halálra ítéltek rögtön az itélet kimon-
dása után ledobattak, honnan csak a halál válthatta ki őket.

DélutánmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy kis tengeri utat is tettünk, áthajózván Abbaziába. E
valóban paradicsomi hely Fiume átellenében osztrák területen fekszik
és a j .• óra alatt elérhető. Legfölebb 25-30 szebbnél-szebb vendéglőből
-és villáb61 áll' e .rendkivűl látogatott orvosi hely. Hegyektől annyira
védett helyen fekszik, hogy itt hó sohasem esik; a nálunk üvegházak-
ban is nehezen tenyészthető kamélia itt a szabadban virul. Közvetlen
tenger melletti: fekvése okozza, hogy levegője annyira kellemes, tiszta,
üditő. A park gyönyörűen fás, itt-ott a legszebb virágokkal ékes. Külö-
nösen kellemes a 2 évelőtt, közvetlen a tenger partján 3 rnéternyi.
szélességben épitett sétahely, honnan a tengerre gyönyörü kilátás nyílik.
Az összes épületek a hegyoldalban feküsznek, ugy, hogy mindegyikből
látható a tenger, a rajta levő bárkákkal, vitorlásokkal és gőzösökkel.·
Visszatérve Abbaziából, a polgári és elemi iskolai tanárok és tanítók
társaságában egy igen kedves és felejthetetlen estét töltöttünk, melyet
növendékei nk 4-es éneke fűszerezett. Donáth Imrének és az egész tes-
tületnek az elszál1ásolást és szives kalauzolást a legmelegebben köszön-
tük meg, mit e helyen ismételni kötelességünknek ismerjük.

Másnap kiki kisebb emléktárgyakat vásárolt, hogya hozzá leg-
közelebb állóknak is örömet. okozzon és így egy-egy kosárral fölsze-
relve, 10 órakor fölültünk a vonatra és másfélnapi utazás után szeren-
csésen visszaérkeztünk Kalocsára. Növendékeínkre rendkivül jótékony
hatással volt e kilencz napi utazás, mely valóban tanulmányút volt, rnert
minden perczet felhasználtak, hogy ismereteiket szélesbitsék, gyarapít-
sák. Hogy e nem csekély utat a tanítóképző szerény viszonyok között
élő növendékei megtehessék, azt csakis az intézet nagylelkű fentartojá-
nak, Cs á szk aGy ö r gy érsek ur ő Exczellencziájának köszönheti, ki
az egyházmegyei főtanfelügyelő, May e.r Bél a ez. püspök előterjesz-
tésére sajátjából 200, a Haynald alapb61 pedig 230 frtot utalványozott,
ugy hogy minden növendék 12 frt. segélyben részesült. Az egész tanul-
mányút a 6 frt 25 krnyi utazási költséggel együtt fejenként 21-22

frtba került. Midőn ő Exczellencziájának e bőkezüségéért, ő Méltő-
ságának, a tanítók igaz barátjának, kegyes közbenjárásáért e helyen is
mély köszönetet mondunk, tiszta szivből kivánjuk, hogy adjon Isten sok
'Íly tanügybarátot a hazának!

Kalocsa. Ber a uer J ózsef.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e) c s o p o r t .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Zirzen Janka 1866 nov. 19 igazgat6 2000 - Budapest tanít6n'őképz5

2 Gyertyánffy István 1873 » 16 » {SI.P.lOO 600 » tanít6képző
2000

3 Berecz Antal 1876 szept. r » { 500 600 » központ
2000

4 Szuppán Vilmos 1890 jan. 30 »mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2000 - » fels. leányisk;
5 Thuránszky Irén 189° aug. 14 » 20CO - » tanít6nők~pzél
6 Paál Ferencz 1894 ápr. » 2000 420 Kolozsvé- tanítóképző

Uhrl J6zsa 1894 igazgat6nő Pozsony tanít6nőképz "7 » 2000 -
8 Kerner Péter 1894 » igazgat6 2000 3°0 L ő c s e fels. leányisk
9 dr. Kiss Áron 1894 » » 2000 600 Budapest tanítóképző

V'III.

f iz e té s i 'o sz tá ly ,
J

i) c s o p o r t .

I Faluvégi Albert 1870 juI. 25 igazgat6 14°0 250 Félegyháza tauítökép,
2 Szab 6 Lajos 1873 jun, 21 » 1490 - Léva »
3 Dezső Lajos 1875 mánz. 17 » 1400 - Sárospatak »
4 LázárnéKasztner Janka 1875 jun. I! igazgat6nő 14°0 - Kolozsvár tauíténókép;
5 Lenhardt Károly 1876 jul, 28 igazgat6 14°° - Modor tanít6kép.

6 Marikovszky Menyhért 1877 szept. I » {+IOO
3°0 M.-Sziget fels. leányisk

14°°
7 Manyák Alajos 1877 » i » 14°° 3°0 Trencsén »
8 .dr, Bartsch Samu 1878 jul. 20 » 1400 - Baja tanítókép
9 Arányi Antal 1880 'aug. 13 » 14°0 - Igló »
10 Hetyey G.ábor 1881 » 20 » 14°0 - Déva »
II Zajzon Dénes 1882 aug. 7 » 14°° - Losoncz »
12 Mátray Gyula 1883 jun. 25 » 1400 25° Csurg6 »
13 Ghyczy J6zsef 1883 jul, 19 » 1400 35° Possony fels. leányis
14 Hetényi Kálmán 1883 aug. 17 » 14°0 3°0 M.-Sziget tanítokép.
15 Hoffmann Amália 188$ » 24 igazgat6néí 14°° - Szabad ka tanít6nőkép.
16 Borbély Sámuel 1886. ssept. 10 igazgat6 14°0 - Sz.·K6r6sztur tanítókép.
17 Somogyi Géza 1887 jul, 21 » 14°° - ZnióváuaJja »
18 Marusák Pál 1888 jun. 28 » 1400 - Sopron fels. leányis
19 Szabo J6zsef 1889 au r, 27 » 14°° 300 Arad tanítókép.
20 Margitay J 6zsef 1890 nov. 7 » 14°0 - Csáktoroya »
21 Pataky Irrna I8yI aug. 20 igazgat6néí 14°0 - Győr tanítőnőkép
22 Peres Sándor 1892 » 23 igazgat6 1400 - H.-M.-Vásár. ovőuőképző
23 Láng Mihály

11

1892
» 1

28
igazg:'6n51

14°0 3°°11Eperjes »
24 de Gerando Antonia 1892 okt. 2 1400 350 Koloxsvár fe ls. leányis

k.

k.

k.
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1

1892 okt. 18 igazgat6n<í 1400 - Temesvár fels. leányisk.
26 Hermann R6za 1893 máj. ~ 14°° - B.-bánya »
27 Bodor Mikl6s 1893 aug. 25 igazgat 6 1400 200 S.-Szt.-György ov6n<íképz<í
28 Grosz Leopoldina 1893 szept. igazgatónő 1400 - Fiume fels. leányisIr.

VIlI. ,-NMLKJIHGFEDCBA

f iz e té s i o sz tá ly .

j ) c s o p o r t .

'1 Szente J 6zsef 1869 okt. 28 rend. tanár 1600 5°0 Budapest . tanítőnőkéy.

:2 Bartalus István 1869 decz. 16 »
(sz.p.200

5°0 » tanítókép
( 1800

3 Nagy F. Károly 1870 jun. 24 » 1600mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA500 » tanítőaőkép.
4 Karkis István 187° aug. 22 » 1600 5°0 » »
'5 Rybár István 1872 jul. 14 » 1600 5°° » »
{) Révy Ferencz 1873 aug. 20 » 1600 5°0 » fels. leányisk.
7 Rad6 Vilmos 1874 szept. 14 » 1600 5°0 » tanít6nökép.
8 Rucsinszky Lajos 1874 » 28 » ',600 500 » tanít6kép.
9 Kozocsa Tivadar 1875 » 17 » 1600 5°0 ~ »

IQ Károly Gy. Hugó 1875 . 23 • 1600 5°0 , fels. leányisk.
11 Torkas László . 1877 ápr. 24 » 160O 50Q » »
'12 Péterly Sándor 1877 máj. 29 » 1600 5°0 " tanít6néíkép.
1J3 Sebestyén Gyula 1877 jul, 14 ,. 1600 5°0 " »
14 Matskássy Józ ef 1878 mámo 4 ~ 1600 5°0 , fels. leányisk.
1. Rayé Lajos 1878 aug. 10 ~ 1600 5cO » »)

'16 Berecz Ede 1879 máj. 18 ~ 1600 5°0 » "17 Komáromy Lajos 1879 jun. 28 " 1600 5°° " tanít6nőkép.
'18 Oheroly János 1879 jul, 23 ,. 1600 50Q "

»

'9 Lovcsányi Gyula 1879 szept, 4 ~ 1600 500 "
tanít6kép.

:20 Király Pál 1880 máj. 29 » 1600 5°0 "
»

21 Gyuld Lászl6 1880 aug. II " 1600 5°0 » »
22 Szováthy Lajos 1881 jul. 31 » 14°0 25° Csáktornya .
23 Dr. Kovács János 1881 aug. 20 ~ 1600 5°0 Budapest ,
'24 Robo J6zsef 1882 jul. 2 » 16co 500 ~ »
'25 Holl6s Károly 1882 okt. 2 ,. 1600 500 " tanít6nőkép.
'26 Dr. Hermann Antal 1884 jul. 31 » 1600 500 » tanít6képxő
27 Nagy Lászl6 1885 aug. 5 » 1600 5°0 ~ tanítónőkép.
28 Bartoniek Géza

..-
1886 1600 tanítóképzéí» 5 » 5°0 ,.

29 Havranek Ferencz 1889 jun. 17 » 1600 5(0 »

"30 Triff Gábor 1894 jan. I » 1400 ,5° Szabadka tanítónókép.
.3' lazakas J özsef 1894 » 1 " 14°0 35° Kolozsvár »
32 Sándor Domokos 1894 » 1 • '4°° 250 Sz.-Karesztur tanítóképző
33 Kozma J 6zsef 1894 » 1 ~ 14°0 35° Temesvár fels. leanyis k
34 Petrovácz Istyán 1894 » 1 » 1400 25° Baja ta nít6képző
35 Lázár Gyula 1894 " I » 14°° - Kolozsvár tamtönőkép.
36 Mocsáry Gerő 1894 » 1 • 14°° 3°0 Győr ,.
37 Matskás~y Sándcr 1894 » I » 14QO 25° Félegyháza tanít6képz6
38 Pázár Károly 1894 » 1 » 1400 25° - Léva »

39 Benedek Albert 18q4 " 1 " 14°° 35° Temeseár fels. le:inyisk

4° Guta J6zsef 1894 » 1 " 1400 300 B.-bánya
"41 Aldor Imre 1894 " 1 " 14°° 300 " ~

42 Szerémi Adolf 1894 • 1 » 14001 500 Budapest "
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Molnár LeontinUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1869 decz, r. tanítönő { 200 Budapest tanítéuőkép,
I 21 400

1200

2 Csiszár Sándor 1870 okt. 3°
rend. tanár I~OO 400 » ~

3
Sóós Antal 1874 mám. 17 » 1200 200 ZnióYáralja tanítókép.

4 Holló Sándor 1874 nov. 17 • 1200 200 Lén "
5 Sz51l5sy Lajos 1875

jul. 12 " 1200 200 Déva ...

6 Taskó Károly 1875 szept, 5 • 1200 20Q Sárospatak »

'7 Szarvasné Harrer P. 1876 jul, , 14 tanítónő {200
4°0- Budapest tanítönőkép,r.

1200

8 Piller György 1876 » 28 rend. tanár 1200 280 ~zabadka »

9 Bedő Dénes 1876 » 28 )'. 1200 200, SI.·Kermtur tanító képez.

10 Decsy Géza 1876 szept. 10 " 1200 240 ATad "
II Mihalicska István 1876 » 10 "

1200 24° Igló "
12 Hodinka Ágost 1876 ~ 17 " 1200 240 Sárospatak ~

13 Lazaries János 1877 máj. 13 » 1200 240 Déva "
14 Kovássy Zoltán 1879 jun. 28 ~ 1200 24° M.·Sziget »

IS Bárány Gyula 1879
jul. 9 "

1200 200 Csurgó "
lÓ Szabo L~os 1879 aug. 7 ~ 1200 4°0, Budapest .'
17 Kún AlaJOS 1879 " 7 "

1 2 0 0 400 » "
18 Nagy Iván 1880 febr. 19 » 1200 24° Losoncz ,.
19 Csepreghy Endre 1880 aug. 22 " 1200 240 Győr tanítőnőkép,

o Tavassy Mária 1880 " 22 r. tanítón5 1200 400- Budapest ~
1 Sáfáry Irrna 1880 okt. 9 " 1200 - Lőcse fels. leányisk.

1. Scherer Sándor 1881 jut 3 rend. tanár 1200 200· 'Baja tanít6képezd.

3 Riesz József 1881 " 19 " 13°0 280 Sor ron fels. leányisk.

4- Bründl Ödön 1881 " 19 " 1300 280 " "
5 jőzsa Menyhért 1881 " 19 " 1300 280 » »

6 SzántM Károly 1881 ) 20 " 1300 280 Pozsony "
7 Klímkö Mihály 1881 ) 20 • 1300 200 Lőcse "
8 Scherer Sándor 1881 " 31 • 1200 200 Baja tanít6képezde

9 Hala.sy Kálmán 1881 • 31 "
r aoo 280 Temesvár "

o Szondy János 1881 " 31 "
1200 240 Arad "

1 Trombitás Gyula 1881 aug. 3 ) 1200 4°0 Budapest "
2 Kratsmar Béla 1881

,.
23 ) 1200 200 Modor ,)

3 Beniczky Lajos 1882 " 9 " 1200 240 Losoncz "
4 Szebissek József 1882 szept, 12 " 1200 280 Kassa fels. leányhk..

5 Gutkopf György 1882 okt. 10 ~ 1200 - Budapest tanitöképezde

6 Horvata József 1883 jul. II " 1200 200 Csurg6 »

7 W olim ann Elma 1883 » 19 " 1200 - Pozsony fels. leányisk.

8 Orbök MÓr 1883 aug. 17 " 1200 280 " tanítónőkép.

9 Kovács Sándor 1883 " 28 " 1200 200 Félegyh. 1anítók-5pezd e-

o Bal6 J6zsef 1883 ssept. 30 » 1200 400 Budapest ..
1 Mikl6s Gergely 1883 nov. 28 " 1200 - " ~
2 Szentivány! Kottler D. 1884 jul, 28 ) 1200 200 Lőcse fels. leá nyisk.

3 Dach János 18114 " 28 " 1200 280 Pozsony "
4 Kápolnai J6zsef 1884 " 29 " 1200 200 Léva. tanítókép.

5 Abraháril Sándor 1885 máj. 6 » 1200 400 Budapest "
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46 Bark6czyné Dömök A. 1885 juI. 20 rend. tanár 12oo! - M.-Sziget fels. Jeányisk.
47 Belányi Tivadar 1885 ~ 29 ~ ,

1200 280 Pozsony tanítón6kép.
48 Bod Péter 1885 szept. 29 » 1200 -- N.-Szeben polgári iskola
49 Ényi Lászl6 1886 aug. 4 " 1200: 240 Trencsén fels. leányisk.
50 Hel! Francziska 1886 » 4 » 1200 - » :t

SI MilIer Gyu'a 1886 » 21 » 1200 24C M.-Sziget ~
52 Lányi Ern6 1886 szept 6 » 1200' 410 Budapest tanítóképző,
53 Kibédy 1ajos 1886 okt. S » 12001 200 Déva "54 Rózsa [anos 1886 decz, I

Félegyh.13 » 1200
1

200 "55 Bodrogby Gyula 1887 feb. 3 » 1200 240 M.-Sziget :t

56 Kertay Ede 1887 » 22 :t 1200: 240 Arad •
57 Sztankovich János 1887 ápr. 14 • 1200 200 Modor "S8 Tschíírtz Oktavia 1887 jul. 4 » 1200: - Sopron fels. leányisk
59 Krausz Sándor 1887 » 21 " 1200 28c Temesvár tanítóképző

60 Koch Ferencz 1887 aug. 6 » 1200i 280 Kolozsvár :t

Ol ~áDyay Árpá! 1887 -szept. 7 » 1200 200 Csáktornya ~
62 Ugray János 1889 )\ln. 20 » 1200 400 Budapest tanít6kép.
63 Szab6 Gábor 1889 » 20 » 12001 400 ~ ~
64 Sebestyénné Steiíaa I 1889 { 200} ~aug. 13 » ,1200' 400 ~
65 Pókász Imre 1889 » 17 » I 1200

1
240 Arad »

60 Pechány Adolf 1889 » 28 » I 120°1 280 Pozsony fels, leányisk
67 Czrg ler Ignácz 1890 jul. 28 " 1200 280 Kolozsvár "08 Bir6 Gyula 1890 aug.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb :t 1200 280 :t "69 Szarvasay Margit 1890 szept, 6 " 12001 400 Budapest t anít6n6kép.
70 Báthory Lajos 1891 jan. 1 " ·1200 200 Csurg6 tanítékép.
71 Berthöthy Károly 1891 " 23 » 12001 400 Fiume fels. _eányisk
72 Cs. Papp J6zsef 1891 " 23 » 1200 28c Kolozsvár "
73 Felméry Albert 1891 ~ 27 " 1200 20~ Csáktornya tanít6képezd
74 Bakos Kálmán 1891 jul. 17 » 1200 200 Modor »

75 Kovács Béla 1891 " 23 " 1200 280 Kolozsvár »

76 Bittenbinder Mikl6s 1891 " 25 " 1200 280 Temesvár fels. leányi.
77 Putsch T6biás 1891 aug. '9 " 1200 - Igl6 tanít6kép.
78 Tra vnik Z~iglllond 1891 " 24 " 1200 24C Trencsén fels. leányisk
79 Boga Imre 1891 " 27 ~ 1200 24C M.-Sziget »
80 Balázs Endre 189 ( szept. 8 " 1200

1
24C Igló tanít6kép.

81 SnaseI Ferencz 1891 decz. 22 " 1200 - Budapest "82 NendtTiGhn! Hoffmann Jolán 1892 mámo 29 » 1200
1 40C ~ tanít6n6kép

83 Nagel Sándor 1892
. jul. 13 » 1200i 200 Baja tanít6képezd

84 Möszl Gusztáv 1892 » 26 ,. 1200 28c Kassa fels. leányis
8S Exner Leo 1892 aug. 24 ,. 1200 20C H.-lL-Vásirh . 6v6n6képeld
86 Seli-nák Lajos 1892 ~ 24 • 1200 280 Sopron fels. leányis
87 Versényi Gábor 1892 szept 12 " 1200 280 Kolozsvár tanító is tanftónól
88 Bournáz János 1892 okt. 2 " 1200 280 » fels. leányis
89 Bóbita Endre 1892 nov. 13 " L200 280 Kassa "90 Horváth Antal 1893 jul, 20 " 1200 280 Temesvár tanít6képz5
91 Russu Viktor 1893 aug. 7 ~ 1200 240 Losoncz "92 Radnay Bella 1893 szept. 1 " 1200. - Budapest tanít6nőképz
93 Egner Adolf 1894 jan. 23 " 1200 200 Félegyház tanítóképz6
94 Krikk Jen6 1894 " 23 « 1200 ,200 Léva :t

95 Pethss János 1894 " 23 » 1200 20C Csurg6 >

96 Kirchner Béla 1894 mim. 6 óTóképesdei lan. 1200 40c Budapest tufel.·h. beontT
I
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1 Nagy József 1869 decz. IS zenet anár {+200 210 Losoncz J . tanítóképezde
800

2 Rátskay János· 1871 okt. 10 segéd tan. 1000 175 ZnióTáralja »

3 Horváth Fábián 1872 » 7 zenetanár 800 245 Szabadka tanítönöképző

4 Boér Gergely 1872 ,.
7 » 800 245 Koloz svár tanítóképezde

5 Bene Gyula 1872 > 7 » 800 175 Baja tanítónőképz5
6 Staab Lénárd 1875 szept, 5 » 800 210 Gy5r >

7 V égler Gyula 1876 » 16 » 800 175 Sz.-Keresztu! tanítöképző

8 Gutané Oláh Mária 1877 » 1 r, tanítón5 800 210 Beszterczebányafels. leányisk.

9 Odor Emilia 1879 máj. 18 > 1000 350 Budapest >

10 Bossányiné Edvards E. 1880 aug. II > {+200 } 350 » »
1000

Il Thoma Teréz 1881 jul. 27 » 800 {+25 }L5cse >
175

12 BrnndlniPlohaszkaOtlilia 1881 » 19 > 1000 245 Sopron »

13 Menich Antal 1881 szept. 30 zenetanár 80~ 245 Pozsony tanítönőkép.

14 Senyey József 1882 aug. 31 » 8eo 175 Déva tanítóképezde

IS Berta Ilona 1883 jul. 24 r, tanítőnő 1000 - Budapest tanítón5képz.
lÓ Décsei Janka 1883 aug. 16 » 1000 350 > fels. leányisk.

17 Hoós János 1883 » 31 zenetanár 800 245 Temesvár tanítóképezde
18 Zágróczky Jolán 1883 szept. 9 r, tanítönő 800 210 M.-Sziget fels. leányisk,
19 Buzogány Mária 1885 aug. 3 " 800 350 Budapest tanítónőkép.

20 James Anna 1885 » 5 » 1000 - > >

21 Ujváry Mihály 1885 • IS seged tan. 800 175 Sz.-Keresztur tanítóképezde
22 Rauchmann Czeczil. 1885 okt. 14 r. tanítőnő 800 - Temesvár fels. leányisk.

23 Benedekné Indali E. 1885 > 14 » 800 210 > •
24 Bottkáné Platthy K. 1886 ápr. 14 » 800 210 Trencsén •
25 K virsíeld Irén 1886 aug. 4 > $00 210 M.-Sziget >

26 Veres Ferencz 1886 szept. 1 segéd tan. 800 175 Sárospatak tanítóképezde

27 Thaisz Lajos 1886 > 1 » 800 210 Losoncz >

28 Kolumbán Sámuel 1886 > II > 1+(0* } - Déva
*közt. díj

800 tanítőnőkép.
29 Poleretzky Jolán 1886 » II r. tanítőnő 800 - Budapest

3° Bacherné90ldzieherIlona 1886 nov, II > 1000 350 > fels. leányisk,

31 Egan Lujza 1886 » 18 > 1000 350 » »

32 Sz5115ssy István 1887 feb. 3 segéd tan. 800 - Arad tanítöképezde

33 Hermann Teréz 1887 jul. 7 r, tanítón';> 800 245 Pozsony fels. leányisk.

34 )~asztner Mária 1887 » 7 » 800 245 > »

35 Izsák János 1888 aug. 29 zenetanár 1000 210 M.-Sziget »

36 JUlkolicsnéKárolyiIlona J888 » 29 leGe lanílóno 800 210 > fels. leányisk.

37 Staufler Emilia 1888 saept, 2 r, t a n í t 6 n ő 800 210 > »

38 Beér Ferencz 1888 > 2 zenetanár 800 175 Csáktornya tanít6kép.

39 Vlahovitsné lndali S 1888 > 14 r: tsnúóncS 800 210 Trencsén fels. leányisk.

4° Hódossy Béla J989 jun. 30 zenetanár 800 175 Sárospatak tanítónőkép.

4J Báthory József 1889 aug. 26 segéd tan. 800 210 M.Sziget tanítóképezd

42 Serédy Ilona 1890 feb. 2 5 r, tanítón5 800 210 BesztermbilDllfels. leányisk.
a· •

{+" }L5cse43 Kernerné HoH6 Julia 1890 ug. 20 ~
800 17~ »

:~ ·1

e
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J
{+25\ }Ukse44 EördöghnéHolezingerAnna 1890 okt. 10 r. tanít6nő 800 fels. le

175
45 Barbare Adél 1891 Jan. 23 ~ 800 3)0 Fiume
46 Strauch Gyula 1891 » 23 r. tanár 800 175 Félegyh. tanít6
47 Sztank6 Béla 1891 feb. 5 zenetanár 800 - Budapest )

48 Bobok Carola J89I » 15 r. tanít6nő 800 - Pozsony fels. le
49 Glünckl Á~ost 1891 jun, 1 segéd tan. 800 - Modor tanító

50 Buzogány Ágnes 1891 juI. 16 r. tanítóaő rcoo 350 Budapest fels. le
51 Stark Vilmos 189 I . 18 zenetanár 800 245 Kolozsvár tanító

52 Stepank6 Albert 1891 aug. 3 » 800 210 Igl6 tanítók

53 lrsa Béla 1891 » 26 » 800 210 M.-Sziget

54 Vargyasné Petz V. 1891 szept, 1 r, tanítónő 1000 350 Budapest íels. le

55 Kutnyánszky Jenő 1891 » 2 s. tanár 800 Zni6váralja tanít6

5ó Karolíny Mihály 1891 » 8 » 800 - Igl6 )

57 Keul Sarolta 1891 » II r. tanítónó ~oo 245 Kolozsvdr fels. le
58 Röszler Béla 1892 jan. 2 s. tanár 800 245 Temesvár t a n í t

59 Szegfi Ilona 1892 feb. 9 r. tanít6nő 800 350 Fí:.,,_. fels. le

60 KlimkónéKozmundIlona 1892 » 13 » 800 { 25 L ő c s e
175

<61 Ott Mária 1892 jul, 13 » 800 245 Kolozsvár
Ó2 Ganz Zsófia r892 » 13 » 800 245 Kassa fels le
(í3 Bartal Sarolta 1892 » 13 » 800 245 »

64 Bt llosits Bálint 1892 » 13 s. tanár 800 175 Baja tanít6
{j5 Heinrich Józsa 1892 » 23 r, tanít6nő 800 - Kolozsvár tanító

66 Litschauer Teréz 1892 » 23 » 800 _. Győr

67 Balajthy Ilona 1892 » 23 » 800 - Szabadka.
68 Kolacsovszky Elsa 1892 » 26 » 800 245 Kassa fels le
69 Lubinszky Emilia 1892 szept. » 1000 - Budapest tanít6

70 Mohar József 1892 . s, tanár 800 - Zniövaralja tanít6
71 Binder Laura 1892 okt. 2 r, tanít6nő 800 245 Kolozsvár fels. 1

72 Butyka Vilma I8g2 » 2 » 800 245 »

73 Horvay Ede 1892 » s. tanár 800 - Budapest tanít

74 SchlatternéJuhász Kriszlina 1886 nov. 18 s. tanit6nő 800 350 » fels. 1

75 SolyomneRoschberg[zabelIa 1887 decz. IS » 800 350 »

76 Odor Henrietta 1892 feb. 25 » 800 350 »

77 Steinitzer Vílma 1892 aug. 24 r, tanít6nő 800 - H.-M.· Vás'rhel 6v6n

78 Zelles Etelka 1892 » 26 » 8eo 350 Budapest fels. 1

79 Szegfi Emilia 1893 » 7 » 800 350 Fiume

80 Amberg J6zsef 1893 » s. tanár 800 - Budapest tanít
;

81 Duzs Mária 1893 » 24 r. tanítón5 800 - S.-Szt.- György óvón
82 Duzs Ilona 1893 » 24 » 800 - Eperjes /

83 Fábián Károlyné 1894 jan. 12 » 800 245 Szabadka tanító

84 Nirnse e J 6zsef 1894 » 12 s. tanár {+100 210 Losoncz tanít
800

.85 Huzják Lukács 1894
.

800 Znióváralja» 12 » 175
86 Zöllner Erzsébet 1894 » 29 r, tanít6nő 800 - Budapest tanító
.87 Tanfi Iván 1894 feb. s. tanár 800 210 M.·Sziget tanít
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r Kapitány JánosUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1870 jun. 2 gyak. isk. lan. 7°0 ISO Sárospat, tanítóképző
2 Zomr ory Ernőd 1870 szept, 22 ~ 600 I S ° > >

3 Bocskay Kristóf 1870 n o v . 4 > 7°0 ISO Baja "
4 Adorján Miklós 1870 . 19 It 7°0 IS° Csurgó >

.5 Czöndör Sándor 1870 decz . 23 > 700 {+20 Temesvár >
210

6 Szánth6né Hahn R. 1871 nov. 9 " 700 210 Szabadká tanítönőkép.

7 Sz5ke Antal 1871 okt. 13 tanító 600 1:;0Félegyh. tanítóképző
8 Felméri Mózes 1872 mim. 21 ,. 5°0 ISO Sz.-Kereszt. •
9 Benedek Samu 1872 okt. 7 gyak. isk. tan. 700 - Kolozsvár »

10 Ulrich Vendel 1872 > 7 lO 7°0 ISO Znióváralja •
JI Solymossy Lajos 1873 aug. 5 tanító 600 210 Szabadká tanítönőkép,
12 Stankovich Alajos 1873 szept, 16 gyak. isk. lan. 700 - Modor tanítóképz5
13 özv. Barbaro Sarolto 1873 okt. 21 segéd tan 500 - Szabadká tanítón5kép.
14 Vigh Fere acz 1876 jan. 27 taníé 600 15° Déva tanítóképző
JS Józsa Károly 1876 aug. 8 " 600 15° Baja »

16 Csiszárné Rittok 1. 1877 ,. 22 segéd tan. 500 300 Budapest ,.
17 Wagner Jozefin 1881 jul, 19 » 500

21~
Sopron fels. leanyisk.

18 Belle Lá'zló 1883 okt. IS gyak. isk. tan. 7°° IS° Sz. -Kereszlur tanítóképz5

19 Papp Mária 1884 aug 14 " 700 21 Kolozsvár tanítónókép.
20 Gaál Imre 1884 » 24 tanító ÓOO IS° Cs áktoruya tanítoképző

21 Svar ba József 1884 szept. IS gyak. isk. tán. 700 ISO Léva •
22 Ujbázy Aladárné 1884 » 19 segéd tan. 500 180 M.. Sziget fels. leányi sk.

23 Reich Paula 1886 aug. 4 " 5°0 - Sopron
"

24 lndali Ilona 1886 " 4 » 500 210 Temeavar "
25 Deszáth Anna 1887 máj. 5 • 5°0 210 Pozsony •
26 Hoszek Mária 1887 juI. r180 M.-Sziget

-köztar. díj
4 " 120

5°0 "
27 Zsigárdi Flóra 1887 aug. 31 " 500 - Győr "fanítón.~~ép.
28 Buday Tekla 1887 szept IS ,. 500 - Pozsony ,.
29 Kardhordó László 1888 aug. 29 gyak. isk. lAD. 700 - Félegyh. "' tanítéképző

30 Szukováthy Ilona 1888 ~ 29 s. tanítónő 5°0 - Győr tanítónőkép.

31 Günther Anna 1888 " 29 » 500 - Pozsony fels. leányisk.

32 Vranyiezany Dobl;nOYilBElia 1888 szept, 2 segéd tan. 500 180 Besltelllebánya »

33 Kovács Stefánia 1888 ~ 14 » 5°0 - Kassa

{+IOO •
34 Kruze Ernő 1889 nov. 9 tanító

18~
M.-Sziget tanítóképző700

35 Schmidt Bertalan 1890 jan. 23 gyak. isk. tan. 700 180 » >

36 Hajtmann Pál 1890 ápr. 18 ,. 700 15 Déva ·
7 Hanzély Irma 1890 okt. 4 segéd tan. 500 - Sopron fels. leányisk.

8 Watzesch Gizella 1891 jan. 2 • 500 - Pozsony »

9 Bock Szerafin 1891 jul. 23 zenetan. 500 - Sopron »

o Csík Mária 1891 ,. 25 segéd tan. 500 - M.-Sziget ,.
1 Benkő Kálmán 189! aug S gyak. isk. tan. 700 180 Arad tanítóképző.

2 Belitzky Gusztáv 189 r • 1~ » 7°0 180 19ló ~
3 Carlvin Piroska 1891 szept. II segéd tan. 600 300 Fiume fels. l'eányisk

4 Pirchl Ida 1891 n o v . 14 » 500 - Kolozsvdr tanítőnőkép •.
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45 Békéssy Lila
/
18

9
1 jul. I 13 segéd tan. I 600 210 1/ Kolo:svár tanít6nőkép.

46 I iela Mária 1891 » 13 »
5°° - fels. leányisk.

47 Schvarcz Irén 1891 » 13 » 5°0 210 Kassa >

48 Moldován Anna 1891 aug. 23 ,. 500 - Lőcse »

49 Ze'enka János 1891 ,. 23 gyak. isk. tan. 700 180 Losoncz tanítóképz6

So May Emilia 1891 » 23 segéd tan. 500 - Kolozsvár tanítónők{p.

51 Meiszner Regina 1892 jan. 31 »
5°° - Kassa fels. leanyísk,

52 Bock Julia 1892 szept. 7 >NMLKJIHGFEDCBAboo 210 »
"

53 Tocsek Helén 1892 » lS » 600 - Budapest tanítónőkép.

54 Pákh Berta 1892 okt. 24 » 600 - » »

55 Paksy Győző 1893 aug. 2 gla~. iRt tan. 500 r50 Csáktornya tanítóképz&

56 Fre) Ier Berta 1893 » 7 segéd tan. 500 - Besztemebánp fels. le ányisk.

57 Glücklich Vilma 1893 » 7 » 500 300 Fiume »

58 Tede. chi Borbála 1893 " 7 ,. 500 - Temesvár »

59 Wachter Etelka 1893 » 17 " 5°0 - Trencsén »

60 Kalmár Jolán 1893 » 18 » 5°0 - L ő c s e »

61 Barkáts Mária r893 szept 2 ,. 500 - Budapest tanítór.Őkép.
62 Schmidt Gizella r893 » 2 » 5°0 - ,. »

63 Weisz Róza r893 » 4 » 500 - » »

64 Laczkovich Ilona 1893 ,. 14 » 5°0 - Temesvár fels, If ányisk.

65 Korányi Sarolta 1893 ,. 24 » 500 - Budapest tanítónőkép.
66 Halmi Béla 1893 » 28 rajz- 68 ipadan. 500 - Temesvár tanítóképző

67 Schuch Kamilla 1893 okt. 12 segéd tan. 500 - Bbánya fels, leányisk.

681/Mangesius Mária 1893
1 ,. 17 1 ,. 500

1

- Temesvár 1/ »
69 Bánóczy Róza 1893 ,. 30 gyak. isI. lan. 500 r80 Győr tanít6n5kép.
70 Bartók Béláné 1894 apr, 4 » 5°0 210 Pozsony »
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A m a g y a r n e v e lő k p ü n k ö s d i ü l é s e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az idei piros pünkösd emlékezetes marad a magyar tan férfiak év-
könyveibe n .. Zászlóbontás történt az 1896. évi ezredéves ünnepélynek a
magyar tanítói kar részéről méltó módon való megülése tárgyában. Jól
esik lelkünknek, hogy az egybegyülteket mind igazi lelkesedés hatotta
.at s az eszmét mindenki helyeselte. Ma már kétséget nem szenved, hogy
az egyetemi tanártol kezdve le a legkisebb falú tanítójáig mindenki
szükségét érzi annak, hogya különböző tanítói körök érintkezzenek egy-
mással. Az iskolákat és tanerőket nem egymástól elválasztani, de szo-
rosabb összeköttetésbe hozni a feladat. Magyarország közoktatásával
foglalkozó minden rendű és rangú bajnok küzdjön egy táborban, hogy
egyesült erővel annál hatalmasabb és biztosabb legyen a haladás. A szó
elhangzott, az eszme feltünt, most már testet kell öltenie az igének.

A lelkesedés nem ismer akadályt. Az idei pünkösdi ülés biztato
jelek között folyt le.' Az értekezlet tagjai lelkes sz6szólóivá lesznek az
egyesülésnek s igy a siker el nem maradhat, a győzelem, a diadal
biztos.

Az uj városháza tanácstermében pünkösd hétfőjén d. e. ro órakor
nagy számmal gyűltek egybe tanítók és tanárok egyaránt. A jelenvoltak
közül a következőket sikerült feljegyeznünk:

a) Vid é k i ek: Bertalan Vincze, Csik János (Arad), Ferenczy Já-
nos, (Szeged), Győry Endre (Tápiö-Süly), Kevíczky Ferencz (Szegvár),
Király Károly (N.-Szőllős), Kleckner Alajos dr. (Kassa), Lehóczky
József (Rudőbánya), Pásthy Károly. (Ujpest), Szalontai Sándor, Sziklay
P. Gyula (Déva), Tormássy Sándor, Vass Mátyás (Szeged), Volenszky
Gyula (Torda) stb. .

b) Bud ap est ie k: Almásy János, Barna Jónás, .Beke Manó dr.,
Benke Elek, Böngérfi János, Csengeri János dr., Csukási Fülöp, Dorog-
sághy Dénesné, Falvay Antal, Fejes Antal, György Aladár, Gyulay Béla
dr., Hajós M., Hauzer F., Heinrich Gusztáv dr., Herczog Sarolta, Jeny
józsef, Kapi Rezső, Kerékgyártó Elek dr., -!<iss Béla, Kornfeld Gyula,
Kozocsa Tivadar, Lakits Vendel, Léderer Abris, Luttenberg er Agost,
Magdics Károly, MaisIis Ferencz, Meszlényi Zoltán, Minke Béla, Mous-
song Géza, Nagy Laszlő, Neiger S., Patacsics János, Rad6 Vilmos,
Reif J., Schneider J., Schön József., Schvetz Vilmcs., Sziklay Béla, Sztankó
Béla, Tárnok Károly, Tóth József. kir. tan felügyelő, Trájtler Károly,
Vajdafy Gusztáv., Volf György, Wénisch 1. stb.

Az ülést Lak i ts Vendel, az országos bizottság fáradhatatlan el-
nöke nyitotta meg, a ki lelkes szavakkal ecseteli szükségét annak, hogy
az ezredéves ünnepélyen a tanítók és tanárok közös gyűlést tartsanak.
Az értekezlet elnökéül He in ric h Gusztáv dr. egyetemi tanárt, az
orsz. közoktatásügyi tanács és a paed. társaság elnökét ajánlván, Hein-
rich el is foglalta az elnöki széket s felkérte Lakitsot, hogy tegyen
jelentést az eddigi mozgalomról. .
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EddigtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22 helyről érkezett értesítés. A mai értekezletre képviselő-
ket a következők küldöttek : .

1. M. pa ed t á rsa s á g: Heinrich Gusztáv dr., Badics Ference
dr., Csengeri János dr., Volf György és Gyulai Béla dr. tagokat.

2. A mag y a r o r s z ági tan í t ó kOr s z. Biz ott s ága: La·
kits Vendelt, Szabó Lászlót.

3. E ö tv ö s - a 1ap: Péterfy Sándort.
4. Tan í t ó kép z ő int. tan áro kor s z. egyes.: Nagy

Lászlót, Radó Vilmost, Kozocsa Tivadart, Sztankő Bélát, György Aladárt.
5. Ma g y a ro r sz. Tan í t ó k o r sz. A r va ház egyes.: Tóth

József kir. tanfelügyelőt.
6. Már i a Dor ott y a - egyes. : Dorogsághy Dénesné, Herczog

Sarolta, Freund Vilma, Kornáry Erzsébet, Nemecskay Irrna tagokat.
7. O r s z. iz r. tan í t ó egyes. : Kornfeld Gyulát, Csajághy Bélát,

Mandel Bernátot, Stern Abrahámot., Barna Jónást.
8. Kas sai kir. jog a ka d é mia: Kleckner Alajos dr., igazgatót.
9 A rad vid. Tan í t ó egy 1.: Csík Jánost.
10. H áro m sz é km. tan í t ó tes t: Nagy Károly árvaházi

igazgatót.
11. Hun y a d m. tan í t ó tes t. Boga Károlyt, Sziklay P. Gyulát e-

12. T á P i ó s ü l y ita n í tói kar: Győry Endrét.
13. Csongrádm. ált. tanítest.: Ferenczy Jánost, Vass Má-

tyást, Keviczky Ferenczet .
. 14. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun-m. ált. tanítÓt.: Pásthy

Károlyt. Szalontay Sándort, Tormássy Sándort.
15. Tor d a- a ran yo s meg y e ita n í t ó tes t. : Volenszky Gyu-

lát, Schmidt Rezsőt. .
16. Pol g á ri isk tan í t ó kor s z. egyes.: Hahóthy Sándort.
17. Felső nép- é s polg. isk. tan. egyes.: Gyertyánffy'

Istvánt.
18. Bpesti tanít6test.: SchönJózsefet.
19. Nép n. bp. egyes.: Hajós Mihályt.
20. Bp est i bud ait a n í t ó egy!. Somlyay Józsefet.
21. Bpe,sti ágo hitv. evang. tanítói kör: Falvay Antalt;

Luttenberger Agostont és Kurz Samut.
Távolmaradásnkat a következők mentették ki:
Péterfy Sándor, Szőke István, Kurz Samu, Hahóthy Sándor, Varga

István, Sretvízer Lajos, Málnai Mihály és Komáry Erzsébet.
A jelentést köszönettel tudomásul vették s azután Nag y Lászlo-

tanítóképzőintézeti tanár vette át a szót, a ki az ezredéves ünnepély
megülése tárgyában tett indítványt. Elébb azonban nagy tetszés között
bővebben indokolta javaslatát. .

Mindenekelőtt föltette a kérdést: Van-e szükség a tanítók és ta-'
nárok együttes tanácskozására. Nyomban megadta a feleletet: igenis van.

Szükség van első sorban az 1896 -ban tartandó nagy nem zet i
ü n n e pél Y sze m pon t j á ból. Illő, hogy a nevelés-tanítás emberei'
nagyszabású gyűlést tartsanak az ezredéves kiállításkor. E kiállítás nem-
zeti jellegének azonban csak nemzeti jellegű congresszus felel meg.



Ezen gyűléshez jelentős köz okt at á s i é r d eke k fűződnek. Is-
meretes, hogya magyar tanítóvilágban az ö s sze tar t o z á s érz e te
igen laza. A .különböző iskolanemek tanítói és tanárai egymással egyál-
talán nem érintkeznek. Egyesületekre vannak széttagolva, amelyek egy-
mást nem támogatják. Ennek a széttagoltságnak káros következményei
vannak. Ilyen a tan í tói köz sze II e m hiánya, ellenben kifejlődött a
kas z tos z e II em. A különböző iskolanemek tanítói egymástól elzárkez-
nak s egymás munkáját nem becsülik eléggé. Beszélnek külön nép okta-
tási szellemről s külön tudományos szellemről s úgy állitják azokat egy-
mással szembe, mint ellenségeket. Nincs életerős, egészséges, egységes
tanítói közszellem Magyarországon. .

A széttagoltságnak másik következménye a tantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ tói egye s.ű-
let i éle t nek p a n g ása, sőt itt -ott s z é tb o m 1ása. Ez is onnét
van, mert nem táplálja azokat az erős tanítói közszellem, közlekesedés.
A tanítói társadalom ezen széttagoltsága meglátszik az iskolákon is.
Ni n c s meg az egyes isk o 1 á k köz ö t t a z á t men e t. Igy pl.
az el. isk. és középisk. oktatási rendszere nagyon eltérő egymástól, a
középiskolából sincs meg a kellő átmenet az egyetemre. Iskolai rend-
szerünk nem alkot oly fokozatot, a rnelyen a fejlődő ifjú nagyobb ráz-
kodtatások nélkül juthatna keresztül.

Egyéb kezoktatási érdekek is megkivánják az együttes tanácsko-
zást. Vannak kérdések, amelyek k ö z ö sek, s a melyek azért meg-
kivánják a közös tanácskozást. Ezek eddig is azért nem nyertek elintézést,
mert mindegyik egyesület és testület külön tanácskozott róluk.

Ilyen pl. a mag y arn ye 1v ügye. A magyar állam hivatalos
nyelve még mindig nem nyert eléggé érvényt és hatalmat az iskolákban.
Még mindig vannak felső és középfokú iskolák is, amelyekben a tanítás
nyelve nem magyar. Ilyen a tan á r- és tan í t ó kép z é s ügye. Minden
szakra, pl. a jogi, az orvosi, a mérnöki pályára való kiképzés sokkal
rendezettebb, mint a tanári pályáé. Különképúk a középiskolai, külön
a polgáriskolai tanárt, külön a népiskolai tanírot. Némely iskolák tanár-
ját meg sehol sem képzik. Itt az ideje, hogy egységes alapon teremt-
sük meg a tanárképzést. Kulönben az összes tudományos pályákra való
kiképzés sem kielégíthő, sokan hangoztatják az egyet e m i okt a tás
reformját. .

Egész okt a tás i ren ds z er ü n k nem kielégitő. Mondhatni,
hogy amennyi jót teszünk vele, annyit rontunk is általa. Ez is gyöke-
res ats lakításra vár.

Állami törvényeink gyökeres átalakítása küszöbön áll. Ez a köz-
oktatási törvények gyökeres reformját is maga után fogja vonni. Fontos
azon általános elvek megállapítása, a melyek szerint köz okt a t ás i
sze r ve zet ü n k reformálandó. Különösen fontos az iskolák és az ál-
lam egymáshoz való viszonyának a kijelölése. Meg kellene határozni
az államosítás elveit és határait.

Vannak-e a magyar tanítói testületnek közös érdekei, amelyek
szükségessé termék a közös tanácskozást? Az anyagi érdekek igen elté-.
rők. Ezek tehát kevéssé közösek. De asz ol g á 1at i é rd eke k köz ö-
·sek. mert mindnyájan tanítással foglalkozunk. Habár jellegben és fok-
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ban különbözik is hivatalunk, szükséges, hogy az egyetemek, a felső
iskolák és az alsóbbfokú iskolák tanítói egyformán független, önáll6
testületet alkossanak.

A köz okt a tás i kor mán y z a t is reformra szorul, mert jelen-
legi szervezetében csak félkézzel szolgálja a közoktatást.

N ő neve J é s ü n k ügye legalább egy szempontból messze mögötte
marad a modern államok nőnevelésétől; képzett nőink ki vannak zárva
az egyetemről s útjok nem szabad.a tudományos pályákra.

Nagy hiányát érezzük egy nagy, minden szakot magában ölelő
pe d a g 6 g i aik ö n y v t á r nak, valamint egy nagyobb szabású peda··
gógiai k önyvkiadó vállalatnak.

Mindezek a kérdések az 1896-ban tartandó közoktatási gyűlés pro-
grammját képezhetik. A gyűlés az összes iskolanemeket foglalja magá-
ban a kisdedóvótól az egyetem ig.

Mi a legközelebbi feladat?
Küldjünk ki egyel ő kés z ÍtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ő-b izo t ts ágo t, a mely az egye--

temes gyűlés szervezetére vonatkozó programmot kidolgozza. Határozza
meg, hogy az szabad gyűlés legyen-e, vagy képviseleti alapon tartas-
sék? Hány szakosztálya legyen anagygyűlésnek ? Hogyan legyenek
képviselve az összes tanítói és tanári egyesületek az országos kiállítá-
son? Oszszel aztán hívja össze a szervezkedő nagygyűlést.

Elődeink 1848- ban tudtak egyesülni és megtartották az első egye-
temes és közös magyar tanítói közgyűlést. Ennek a közgyűlésnek még
ma is észlelhetők a nyomai, következményei. A mai viszonyok éppen
annyira parancsojók ilyen gyűlés tartására, a minők voltak 46 évvel
ezelőtt.

Végül a következőket indítványozta:
1. Az értekezlet mondja ki, hogy Magyarország ezeréves fennállá-

sának emlékére, 1896-ban egyet eme sta n í t 6 i é sta n á ri köz-
gyűlés tartassék, a mely lehetőleg az összes közoktatási intézeteket fel-
ölelje.

2 Az értekezlet aczél megvalósÍtására előkészítő bizottságot küld
ki. Ezen előkészítő bizottság tel adata az egyetemes gyűlés általános
szervez etéről, szakosztalyairól tervezetet készíteni; a tanítói s tanári
egyesületeket és testületeket csatlakozás ra felszólítani, az illetékes he-
lyeken a gyűlés sikere érdekében a kellő lépéseket megtenni, végre a
tanítói és tanári egyesületeknek a kiállításon való együttes résztvétele
tárgyában tervezetet kidolgozni.

3. Az előkészítő bizottság az őszszel hívjon össze szervező gyűlést.
Az értekezlet harsány éljenzéssei és élénk helyesléssei fogadta az

előadónak eszmékben gazdag előadását.
Kir á 1y Károly nagyszőHősi polg. isk. tanár kivánja, hogy az

ezredéves ülést körültekintéssel készítsük elő. Szerinte három alapot kell
megteremteni. a melyen a jövő biztosan nyugodjék. 1. Szükséges az
egyetértés, a leolesőnős tisztelet és becsülés a tanférfiak részéről. 2. Biz-
tosítanunk kell az egész testület erkölcsi és anyagi existencziáját. 3.
Fel kell karolnunk a magyar nyelv ügyét. Különben elfogadja Nagy L.
indítványát.



c sík János aradi tanítói nemzetközi ped. kongresszust óhajt, de
Lak i t s Vendel felvilágosítja, hogy ez már meghaladott álláspont, mi-
vel az orsz. bizottság mult éVI szentistvánnapi nagygyűlése már elhatá-
rozta, hogy 1896-ban egyetemes tanítógyűlést és egyetemes tanítói és
tanári közgyűlést ,tart. Most csak ez utcbbiról lehet szó,

L éde r e r Abrahám kifejti, hogyanevelésügyet az eg-ész tár-
sadalomnak kell előmozdtíani. Indítványozza, hogy a közművelődés-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ügyí egyesületek és a munkásegyesületek vezértérfiait is hívják meg a
gyűlésre.

Gy ö r gy Aladár abból az elvból indul ki, hogy aki sokat mar-
kol, keveset szorít. Az emberbaráti intézetek igazgatói és tanítói eddig
is meg hivatt ak a tanácskozásra. De a munkásvezérek és a közműveló-
désügyi egyesületek vezetői nem tanférfiak. Mi pedig 1896-ra csak a
magyar tan férfiak gyűlését tervezzük. Ajánlja. hogy a magyar pedagó-
gusok egyetemes gyűlésének előkészítő bizottságát a jel e n l evő k
k ö z ü 1 alakítsák meg. A bizottság azután a szükség szerint kiegészít-
heti magát. .

Sch ö n József szerint az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy
ha egyetemes gyűlések szakosztályokra oszlanak és kűlön-külön tárgyal-
nak: a szerves összefüggés hiányzik. A milleniumi egyetemes gyűlés pe-
dig kiválóan arra hivatott, hogy az egyes közoktatási tanintézetek közt
a szerves összefüggést megteremtse. Ezért ellene van a tanintézetek
szerint alakuló szakosztályoknak.

Ko z o c s a Tivadar üdvözli a magyar pedagógusok ezen első ér-
tekezletét a tanítóképző intézeti tanárok s a felső nép- és polgárisko-
lai tanítók egyesületei nevében; elfogadja Nagy L. indítványát és az
elők: bizottság figyelmébe már most ajánl három tételt. 1. Teremtsünk
tanítói közvélernényt a társadalomban. 2. Karoljuk föl a magyar nyelv'
kérdését, 3. Gondoskodjunk az iskola és élet közötti kapocsról.

Ber tal an Vineze a katholikus tanítók nevében üdvözli az érte-
kezletet és kivánja, hogy a kath. tanférfiak közül is többet válasszanak
meg az előkészítő bizottságba. A kiküldendő bizottság figyelmébe ajánlja
a következő kath. vezérférfiakat : Komlóssy Ferencz, Petrovácz József,
Dreisziger Ferencz, Lehőczky József, Barabás György.

Az elnök rögtön megnyugtatta a felszólalót, hogy a munka terén
mindenkit szívesen látnak s a nevezett tanférfiakat a kiküldendő bizott-
ság figyelmébe ajánlja.

Ezután szavazásra került Nagy Lászlo indítvanya, melynek mind
a három pontját elfogadta az értekezlet azzal a hozzáadással, hogy a
tanácskozás folyamán felmerült nézetek színtén az elők. bizottság figyel-
mébe ajánltatnak. Az elők. bizottság felkiáltás utján a következőleg ala-
kult meg: He in ric h Gusztáv dr. (elnök), N a-g y László (titkár), B ö n-
g é rf i János (jegyző), Lak i ts Vendel, Vol f György, T ó th József
kir, tanfelügyelő, Gy ö r gy Aladár, Dor o gs ágh y Dénesné, Gy u-
l a y Béla dr., Sch ne ide r janos, Bek e Manó dr., Rad ó Vilmos,
Ko z o c s a Tivadar, Bertalan Vincze, Lu t ten ber ger Ágost, L é-
der e r Ábrahám, Cse n ger i János dr., egyetemi tanár.

Még Léderer Ábrahám mondott az értekezlet nevében köszönetet:

•
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az elnöknek a tapintatos vezetésért. Aztán az értekezlet az elnök élénk
éltetésével végződött.

A m u n k a a z o n ban még c s a k mos t ves zik ezd e t é t.
Az egyesületeken és testületeken a sor, hogy az országos bizottság ál-
tal megindított mozgalomhoz szivvel-lélekkel csatlakozzanak. Számítunk
minden egyes tanférfiúra, az öregekre úgy; mint a fiatalokra. De ne
sza 1m at ű z hevítse a kebleket, hanem az ügy sze re tet nem e s
l á n g j a égjen olthatatlanul a szivekben,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BÓ "ngér ji : J á nos.

1S MER TET ESE K.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R o m á n ia k ö z o k t a t á s a .

(F oly tat á s.)

IV.
T a n - é s ó r a t e r v e k .

E)NMLKJIHGFEDCBAA vá r ost' ta n ító - és ta n ítónökéjJ zöben .1

V. Természetrajz.

1. osztály. Hetenkint I órán.
Alla tta n . 1. évharmad. Szervezet, állati- és növényi. Az állati szer-

vezet jellege s működése. Az em ber. Szervezete és szerveinek mű-
ködése.

II. évharmad. Idegrendszer és működése. Érzékszervek s műkődé-
sök. Em ber faj ok s jellemzésök. A kutya, denevér, sün, elefánt,
ökör, sertés, ló, fiahordó, csőrőnd, bálna, hangyász ismertetése s ezek
alapján az illető rend ek jellemzése. Altalános jellemzése, leirása s össze-
hasonlítása az egyes rendeknek. Az emlősökembriologiájának elemei.

Nó·vényta n . Ill. évharmad A növények szervei és azoknak műkö-
dése. A pa szu 1y. Magva, belső és külső alakja. A csírázás és fel-
tételei. A csíra, a gyökér hossznövése, képző, vezető és összekötő
szövet. A gyökér és törzs, nemeik, működésök s felosztásuk. A levél
szerkezete és működése. A növény r övid élettana. A virág részei és
rendeltetésök. A páfrány, alakja, szerkezete, szervei s azok működése.
A kryptogamok összehasonlítása s jellemzése.

II. osztály. Hetenkínt 2 órán.
1. évharmad. Aty ú k. Leírása, szerveinek boncz- és élettana. Az

emlősök és madarak összehasonlítása. A k r o ko d il. Ahüllők jellem-
zése, összehasonlítása s rokonsága a madarakkal, összehasonIításuk az
emlősökkel. A b é k a é spo n ty, leirásuk, jellemzésök s osztályaiknak
összehasonlítása.

1 Ilyenek vannak férfiak számára B II c II res c i ben, nők számára Buc II res c i-
ben és C r a i o v á-ban ; a jási-i városi tanítónőképzőt felsőbb tanít6nóképzővé alakitottak áto

Magyar Tanitóképzö. 27
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II. évharrnad. A rák, cserebogár. csiga. giliszta. comatula, kákó
(hydra) és ázalagok leírása s osztályaik jellemzése. Agerinczesek és
gerincztelenek összehasonlítása. Az állatország általános' jellemzése s
összekötő kapocs különféle osztályai között.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nó·vényta n . A mohok, gombák és moszatok leírása s jellemzése,
összehasonlításuk. A növényország összehasonlítása az állatországgal.

Csak a jellegzetes egyedek tanultatnak meg, még pedig bonczolt
állatok, vázak. borszes és górcsövi preparátumok alapján, a többi
egyed csak meg-említtetik.

Ill. osztály. HetenkinttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 órán.

Föl dis m e, mint a falusi tanítóképzőkben.

1. osztály. Hetenkint 2 oran.
a ) Gyakorlatok a hangadó szerv előkészítésére. Hangadás a , e , o

hangzokon. A lélekzelvétel szabályozása. A hangszínezet (jelleg) külön-
böző hiányainak javítása. A hangadás a legjobb hangoknál kezdődik s
egy oktáváig folytatódik. A gyakorlás egyenként, azután 4-6 növen-
dékből álló csoportokkal történik Az egyszerű összekötés gyakorlása
2, 3, 4 egész 8-ig terjedő egyenlő idöértékű. fokozott hangokon.NMLKJIHGFEDCBAb ) Az
elm éle tel eme i. Hangnem, kulcs, jegyek, változások. Jegyolvasás
so l-kulcsban. Chromatikus hanglépcső. A kis és nagy diatomicus hang-
lépcső. A nagy hanglépcsőben foglalt hang közök: do major, so l

major, fa major és la minor hanglépcsők.

A hangjegyek és szünetek értéke a nyolczadig bezárólag; a hang-
jegyek értékét növelő jegyek.

A mozgásról és méretekről. 2 /J ", 3/4" 4/4 méretek. A nagy- és kis
másod hangközének helyes hangoztatása; hangoztatási gyakorlatok a
kis- és nagymásod hang közeiben.

II. osztály. Hetenkint 2 órán.
A nagy és kis hanglépcsők képzése, kiindulva bármely hangjegy-

ből. Rövidebb értékek, tri ole t, sis tol e t. 3/8 6fs méretek, A nagy-
és kisharmad hangközeinek helyes hangoztatása; gyakorlatok ebben.
A hangközök teljes elmélete. A hanggépezet. fejlesztése fokozott (gya-
korlatokkal; 20 iskolai ének.

Ill. osztály. Hetenkínt 2 óran.
9fg, 12/8 3/2, 6/4 méretek. Összekötőjegy. Kifejezési jegyek, Han-

goztatási gyakorlatok a 4-ed, 5-öd és 6-od hangközökben Hangszerv
gyakorlása; 20 iskolai ének.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V . osztály. Hetenkint 2 órán.
Az egész elmélet ismétlése. Hangoztatási gyakorlatok a 7- ed és

8-ad hangközökben. Hangszerv gyakorlása; 20 iskolai ének.
V. osztály. Hetenkint 1 órán.
Összhangzatos éneklés valamennyi osztálylyal 4 szólamban s az

iskolai énekek gyakorlása.
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VII. Heg e d ű.

A gyakorlatok a hegedűn hanggal a nem bírók s nem éneklökre
nézve kötelezök a többiekre nézve nem.

A városi tanító- és tanítónőképzők kézimunka tananyagai ugyan-
azok, mint a falusi tanító- és tauítónőképzőkéi.

IX.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ta n ítá s gya kor lá sa

(Gyakorlóiskola.)

Az uj népoktatási törvény értelmében minden tanító- és tanítőnő-
képző mellé gyakorlóiskola állítandó.

A bucuresci-i városi tanítóképző gyakorloiskolája városi elemi
fiuiskola ; a falusi tanítóképzők gyakorlóiskolái vagy városi-elemi-
iskolai jellegű fiuiskolák vagy felsőbb falusí-elemi-fiuiskolák (felsőbb
népiskolák), a szerint, a milyen helyen van az illető tanítóképző. A
hol a gyakorlóiskola a városi iskola jellegévelbír, ott, valahányszor
erre szükség van, valamennyi osztály tanítványaiból egy aik alm i
osz tat 1 a II isk o 1 á t állítanak össze.

Igy szervezik a falusi és városi tanítónőképzők gyakorlóiskoláit is.
A gyakorlóiskolák tanítószemélyzete áll: egy igazgatóból, városi

'Vagy falusi tanítókból és a tanítóképző V. osztályának növendékeiból.
A gyakorlóiskola igazgatója rendszerint az illető tanítóképző nevelés-
tani tárgyainak tanára. A városi tanítóképzők melletti gyakorlóiskolá-
nak legalább két tanítója van, egy az 1. és II. s egy a UI. és IV.
osztály vezetésére; a falusi tanítóképzők melletti városi, iskolai jel-
legű gyakorlóiskolának szintén külön tanítója vagy ai 1. "és II. és külön a
lll. és IV. osztály vezetésére; a falusi elemi iskolai jellegű gyakorló
Iskolák valamennyi osztály vezetésére két tanítóval bírnak. Ezen városi
és falusi tanitóit, a gyakorlóiskoláknak az illető képző legjobban vég-
zett növendékeiból nezezik ki s az elsők a városi tanítók számára
-rendszeresített fizetésen kívül, a mennyiben a képző helyisége megen-
gedi; teljes ellátásban is részesülnek; a falusi tanítók pedig ISO leu =

67.5 frt havi fizetésben és a képzőben teljes ellátásban is. Lakást csak
.akkor kaphatnak a képzőben. ha nőtelenek. Ilyen s igy díjazott tanító-
személyzettel vannak ellátva a tanítóképzők melletti gyakorlóiskolák is.

A tanító- és tanítónőképzők V. osztályainak növendékei a gya-
,korlóiskola igazgatója által megállapított ciclus szerint csoportok ra
osztva, gyakoroltatnak a gyakorlóiskolai osztályok vezetésében.

A gyakorlóiskolák igazgatói minden ügyben, a mely ezen iskolá-
kat illeti, közvetlen összeköttetésben állanak a kerületi tanfelügyelőkkel,
kik egyedül gyakorolják a képzők melletti gyakorlóiskolák felett az
ellenőrzést; jelen vannak a gyakorlóiskolai tanításokon s míntaleczké-
ket s értekezéseket tartanak a képző V. osztályának növendékei-
vel s az illető tanítókkal, agyakorlóiskolában hetenként 6-8 órátUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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töltenek, nem szárnítva, azon órákat, melyeket a tanítóképzőkben adni
kötelesek.

A gyakorlói5kolák külső és belső rendjét egy az illető igazgató
által összeállított és a kerületi tanfelügyelők felterjesztésére a rninisz-
terium által véglegesen jóváhagyott szabályzat állapítja meg.!

Azon esetben, ha a képző helyisége nem engedné meg a gyakorlo-
iskolának felállítását közvetlen intézetben, a tan í tás g y a kor 1ása
egy. a ker üle tit a n fel ügyel ő aj á nl a t ára ami nis zte r i utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfil

á Ita 1 kij e 1ölt nyi 1v á nos isk o 1á ban t o r t é n i k, mely nyil-
vános iskolát aztán a rendes gyakorlóiskolákhoz hasonlóan igazgatják.

A képzők melIetti gyakorl6iskolákra vonatkozó intézkedések érvé-
nyesek azon gyakorlóiskolákra is, melyek a papnöveldék mellett vannak
felállítva.

-e siVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT á r g y a k

II I I Ill. I IV. I v.11 Megjegyzéliek~"" 1. ll.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ••t;t.. '"

~ Hittan

I I
-II

.
--- --- --- - --- __ o __ o - 2 1 1 1

2 Román nyelv --- --- --- --- --- --- 4 3 2 2 1

3 Latin nyelv ___- - --- - - --- 2 1 I 1 1 1

II

I
4 Franczia nyelv --- - - - -- - --- --- 3 3 2 2 -1

5 Német nyelv ______--- --. - - - --- --- 3 3 2 2 1
I

6 Bölcsészet- és neveléstan -- --- --- - 2 2 2 1

7 Tanítási gyakorlatok --- -- --- --- - - - 2 12

8 Történelem ___ __ o

--- -
__ o __ o --- 2 2 2 2 -

9 Mennyiségtan --- --- - -- --- --- 2 2 2 2 1

10 Természet- és vegytan ___ --- __ o --- - - 2 2 1

II Természetrajz __ o -- -- --- - - - -- 2 2 1 - -

12 Földrajz ___--- -- -- --- --- -o- --- - 2 2 1 -
13 Egés~ségtan és népies gyógyászat ___ - - - - 2

14 Rajz és' szépírás - --- --- --- --- 2 2 2 2 1

15 Ének --- --- --- --- --- --- --- --- 2 2 2 2 1

16 Hegedű ___ --- --- --- --- --- --- r 1 1 r -

17 Testgyakorlás --- --- --- --- --- ~J2 I
2 2 2 1

18 Katonai gyakorlatok - --- --- 2 :1 2 2 1 \
19 Kézimunka ___ --- --- --- --- --- --- II 2 I 2 2 I 2 1

, Összesen ---
11

31

I
32

l3
0

I
30

I
26

1 Mihelyest megjelenik s megsserezhető le sz, közölni fogom. T.
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~StsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT á r g y a k .

/1

r, I±IIV. V.I Megjegyzések I-""UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo N

~ '"

II I1 Hittan ..- _. .-- .-- _ . - .-- 2 I 1 1 I 1 I -
2 Román nyelv .-- -- .-- .-- __ o --- 4

I
3 2

I
2

I
1

3 Franczia nyelv --- -- --- .-- -- --. 3 3 2 2 1

4 II Német nyelv --- .-- --- -- -- --- 3 3 2 2 1

5 Bölcsészet- és Neveléstan ___ --- --- - 2 2 2 1

6 Tanítási gyakorlatok --. .-- --- --- - - - 2 12

7 Történelem __o --- --- --- --- --- --- 2 2 2 2 -

8 Mennyiségtan .-- --- .-- -- _ .. .-- 2 2 2 2 1

9 Természet- és vegy tan ___ --- --- --. - - 2 2 -
Természetrajz

I

10 -- -- --- --. --- --. 2 '2 1 - -

Il Földrajz __ --- --- --- --. -- __ o __ o - 2 2 1 -
12 Egészségtan és népie s gy6gyászat __ o - - - - 2

Házi gazdaságtan
Az igazgat6n6

13 --- -- -- --. .-- - - - - 1 tartja.
14 Szépirás, rajz --- --- --- -- --. __ o 3 3 3 3 2

IS Ének --- --- --- ... --- .-- --- --. 2 2 2 2 1

16 Hangszer --. --. __ o --. --. --- --- 1 1 1 1 -
17 Te, tgynk orlás --- -- --- --. --. --- 2 2 2 2 1

18 Kézimunka __. -- --- --. --. - .-- 5 5 4 4 2

Összesen --. 31 33 30.1 30 26RI
KéjJ esítö vizsgá la tok a fa lu si és vá r osi ta n ító - és ta n ítónőkéjJ zökben .

A tanítóképzők teljes évfolyamainak bevégzése után valamennyi
képző növendékei oklevél nyerhetése végett a képzőkben előadott tan-
tárgyakból általános vizsgának vetik alá magukat. Ezen vizsgálat irá s-
ib e l í, s z ó beli és gyak o r l at i részből áll

Az írásbeli vizsgálat minden tanítóképző székhelyén a közoktatási
-miniszterium megbízott jának elnöklete alatt történik s áll:

1. ket mennyíségtani feladatból : egy számtani és egy gyakorlati
-mértaniból ;

2. egy rómannyelvi feladathól (történelmi tárgyú);
3. Valamely általános használasban lévő tárgy szabadkézi rajzo-

Jásából. .
A városi- tanító és tanítónők képesítő írásbeli vizsgaja a fentieken

ikívül meg van még toldva:
1. egy természet- vagy vegytani feladattal.
2. egy fordítás sal románból valamely tanult ídegen nyelvre.
Az irásbeli vizsgálatok tárgyai az ugyanazon fokú tanító- és



tanítónőképzőkben ugyanazok. Azokat a népoktatás országos tanfelügye-
lőjének felterjesztésére, a közoktatási miniszter határozza meg s le-
pecsételve küldi az irásbeli kép esítő vizsgák vezetésére általa kinevezett
biztosokhoz, a külömböző tanítóképzők székhelyeire. .

Az irásbeli dolgozatokat Bucuresciben a miniszterium által minden
évben e czélra. kinevezett két bizottság - egy falusi s egy a várost'
tanító és tanítónők számára - vizsgálja meg.

Ezen vizsgálóbizottságok az illető tanítóképzők tanáraiból állanak
a minisztérium által kinevezett biztosok elnöklete alatt.

Senki sern tbocaátható szóbeli vizsgára, ha nem' kapott a román-
nyelvből és mennyiségtanból irásbeli .dolgozatára legalább 7-et s a többire-
legalább 6-ot.. .

Az írásbeli vizsgálatot sikeresen kiállott jelöltekmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuca r esc i-be h iva t-
na k s a fen tebb említe tt vizsgá lób izo ttsá gok elő tt teszik le a szóbeH
vizsgá t. _

A szóbeli vizsgán a jelöltek rög tőn z ö t t kérdésekre felelnek ;
ezen kérdések azonban csak a tanítóképzők tanterveiben előírt tárgyak
anyagának fontosabb részeire vonatkozhatnak.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nőjelöltek a kézimunkából is tesznek vizsgát; a férfijelöltek pe-
dig bemutatják a vizsgálóbizottságnak a képzök műhelyeiben általuk
készített munkákat. -

Képesítettnek csak azt nyílvánítják, a ki a vizsga valamennyi tár-
gyából - ideértve az írásbeli dolgozatokra s a gyakorlati tanításból
is kapott jegyeket - legalább 7.5. általános jegyet kap. A tanító vagy
tanítónőjelölt, ki a szóbeli vizsgán valamely tárgyból 6-hl kisebb ér-
demjegyet kap, nem képesíttetik.

A jélöltek,. kik a képesítö vizsgán megbuktak, új időszakban új
vizsgára >jelentkezhetnek; a ki azonban háromszor bukott meg, többé
vizsgára nem jelentkezhetik s helyettesítő tanító sem lehet.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

406

A szóbeli vizsgá k tá r gya i:

1. Fal u sit a n í t ó k kép e site sén é l.

1. Rom á n nye 1 v. A jelölt olvas és elemez nyelvi és-irodalmi;
szempontból valamely román szerzőtől egy oly művet; melyet a tanító-
képzőben tárgyaltak volt.

2. Fra n c z i a- vag y ném e t n y e 1v.Olvassák s fordítják vala-
mely szerzőnek azon művét, melyet a tanítóképzőben tárgyaltak volt.

3. Tör té II ele m. Altalános jellegű kérdések 'a történelern. főbb-
korszakaiból, fősúlyt fektetve a hazai történetre.

_4. Föl dr aj z, A szárazföldek szerkezete általában részletesen
Europa s Románia földrajza. ,,'

5· Men nyi ség tan. Közönséges és betűszámtani kérdések a
tanterv szerint; a testek felülete s tömörsége, földmérés.

_ 6. Ter m ész e t tud o ro á ny o k. Mezőgazdasági; kertészeti és
erdészeti kérdések, természettudományi ismereteken alapuló, magyará e-

zatokkal.



rázása.

7. Nevel é sta n. Altalános nevelés-o tanítás- s módszertani kér-
dések.

8. Hit tan. Egy vasárnapi evangelium felolvasása s megmagya-

II. Vár o sit a n í t ó k kép e s í t é sén é 1.

A városi tanítók képesítésénél ugyanazon tárgyakból ugyanazon
irányú és természetű kérdéseket tesznek, mint a falusi tanítókénál, a
városi tanítóképzők tantervének megfelelő terjedelemmel s részletezéssel
kivántatván meg a feleletet; a külömbséget csak a természettudományok
es a latinnyelv teszik, mely utóbbi a falusi tanítóképzőknek nem tárgya.

A ter ro ész e t tud o mán y ok ból: általános kérdések a növé-
nyek és állatok szervezetéről és a természettani tünemények főbb törvényei.

A 1at inn y elv b ő 1. Olvasás, fordítás é" elemzése valamely
szerző oly művének. mely a tanítóképzőben tárgyaltatott.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF elsőbb ta n ítónöképzö .

Az uj iskolai törvény értelmében az 1894-I895. tan évvel Jasi-ban
egy felsőbb tanítónöképző fog felállíttatni. melynek czélja leend tan-
erőket nevelni a leánygimnáziumok, leányipariskolák, falusi és városi,
rarítónőképzők számára. Ezen intézetet is benlakásra fogják berendezni.
A tanfolyam 3 éves lesz s két szakra fog oszlani, tudományosra 5 iro-
dalmira. '

Az elsőnek tantárgyai lesznek:
r . Mennyiségtan. 2. Természet- és vegy tan. 3. Természetrajz. 4-

Szabadkézi rajz és zene. 5· Neveléstan. A másodikéi: 1. Románnyelv
és irodalom 2. Földrajz és történelem. 3. Franczia-, németnyelv 5 iro-
dalrnaik. 4. Szabadkézi rajz szene. 5. Neveléstan.

A napi tanórák száma, a testgyakorlás" rajz- és zeneórákat nem
számítva, nem haladhat ja meg a 4-et. A növendékeket vezetni kell tanul-
mányok, kisérletek tételére s buvárlatok alapján eredeti művek készítésére,

Ezen intézet igazgatónőjének. ki nemtanítónő is lehet, 30 évet
meghaladott 5 legalább leánygimnáziumot végzett nőnek kell Ienníe ;
a tanároknak, ide nem értve a szak- és nyelvmestereket, gimnáziumi.
és egyetemi tanároknak.

A növendékek az illető szaktanárok és a neveléstan tanárának
vezetése alatt valamely helybeli leánygimnáziumban gyakorolják a
tanítást. ,

F elvé te lek a ta n ító - és ta n ítónőképzőkbe .

A falusi tanttó- és tanítónőképzőkbe felvesznek felsőbb elemi (nép}
iskolát végzett 14-15 éves falusi földmíves fiukat 5 13-14 éves leányokat.
nemkülönben mindjárt a képző IV. osztályába oly papnövendékeket, kik
a négy osztályu szemináriumot végezték s a 19 évet meg nem halad-
ták, a városi tanító- és tanítónőképzőkbe 3 fiu vagy leánygimnáziumi
vagy megfelelő tanintézeti osztályt végzettek; a felsőbb tanítónőképzőbe
végre csak 18 évet betöltött, városi tanítónőképzőt rendesen végzett
s a képesító vizsgán legalább 8 általános érdemjegyet nyert tanítönö-
jelölteket,



Viszon válasz.

IR o DAL O M.

A -Magyar Tanítóképző» f. évi márczius-április-havi kettős füzetéhen
Sch u Iti 1 mr e úr, a cmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATa n ító i-Kó 'nyvtá r » érdemes szerkesztője. válaszol
ama birálatomra, mely a nevezett munkáról a: «Magyar Tanítóképző»
mult év deczember havi számában megjelent.

Sch. úr válasza elején azt igyekszik bebizonyítaní, hogy művé-
vel nem vézzett fölösleges munkát. Hivatkozik Dittes-Gyertyánffy,
Emericzv, Kehr-Környey, Bárány, Molnár László módszertanaira,
mely művek bármelyikét szerző munkája jóval túlhaladja az anyag
ter jed elm e ss é g é nél fogva. Szerény véleményen szerint ennek
elbirálásánál nem ame n nyi ség, hanem ami nős é g a mértékadó.

Sch. úr kifogásolja, hogy munkáját Kiss-Péterffy és Schmidt
műveivel hasonlított am össze. s felszólít, kérdezzem meg ezen szerzőket,
vajjon a z o n o s-e e két munka feladata Sch. úr művének feladatával.
Hogy mi okot adtam Sch. úrnak e kérdés föltevés ére, sehogy sem birom
felfogni. A tény az, hogy midőn ama nagyon is megneheztelt birálatot
irtam, Nagy László szerkesztő úr szivességéből épen Kiss-Péterffy
munkáját tanulmányoztam. E mű mesterileg kidolgozotf módszertani
töredékeinek olvasása után úgy voltam Sch. úr munkájával, mint mikor
Jókai egyik-másik kitünő regényének olvasása után, valami rémregényt
veszünk kezünkbe, azzal a komoly szándékal, hogy azt végig olvassuk.
Birálatomban is csak ennek akartam különösen kifejezést adni,

Ama állításomra, hogya «Tanltéi-Könyvtér s ez. munka akkor,
midőn a tanításterv beható módosításának küszöbén állunk, fölösleges,
Sch. úr a válaszszal adós maradt.

Bizonyos önhittséggel hasonlítja össze Sch. úr saját művét az
eddigi módszertani művekkel, Kor sze rtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŰ nek stb. mondja, a mit sze-
rinte az eddigi szerzők művei egyikéről sem lehet jó lélekkel állítani.
Hogy Sch. úr müve éppen nem öleli fel a korszerű módszeres kérdések
vitás pontjait, eklatáns módon kitűnik abból, hogyanémet iskolákban
műkődő tanítók számára a magyar nyelv tanításának módszerének ismer-
tetésére három oldalt és öt sort szentel, kíilonösen megjegyezve(68. lap),
hogya tanító hazaszeretet e é" lelkesültsége itt t! 1é g g éle 1 e m é-
nye s s éte e Il d i k ő t a z aik alm a s esz k ö z ö k föl tal á 1á sár a.
Sch. úr válaszában egész merészen mégis azt állítja. hogy a magyar
nyelv tanításánal előforduló nehézségek et ismeri s művében igyekezett
is ezeket t ő 1e te l het Ő 1e g (3 oldalon) elhárítani. Bocsánatot kérek,
de mert az u. n. mérges vitáknak nem vagyok barátja, Sch. úrnak
ezen áll tására nincs válaszom.

Ropparit méltatlarikodik Sch. úr azért is, hogy csekélységem kifo-
gásolni merészelte azt, hogy a magyar nyelvet chaz ain a k» s a
magyar nyelv tanítását cr op p ant te her nek», a vallástan tanítását
ct eh ern e k» nevezte: Egyedü li mentsége ezzel szemben, hogy anya-

•



nyelve német, Uram, édes uram, ha beismeri, hogy oem tud magyarul,
ne írjon ekorszerű- magyar munkákat,

Sch. úr szernrehányásokkal illet 'azért is. hogy művének nyelveze-
tét kifogásolva, a példákkal adós maradtam. Ime sietek hibámat jóvá
tenni. T a o ter v, t a otsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí d ő, tan anyag, fel osz tál y, a 1osz tál y,
sz á mol á s fej ben é s jeg y e k kel, uta 1,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszü lő -há z (hát ez mi?)
jel z ő i é s á II í t mán y ime l lék n é v, meg b esz é 1 é s, van

é s lesz s z e r e n c s é m bemutatni, n é z p o n to k, t a n í t ó k é-

1> ezd e, tan elj árá s, néz 1e til e g kez ein i, köz köz épp ont i
k ö r ö k, ért ele mm elo 1vas ásstb. ehhez hasonló rossz képzésű és ért-
hetetlen szavaktói csak úgy hemzseg szerző műve. A hibás mondatsz er-
kesztés pedig éppen gyenge oldala Sch. úrnak, különösen a szenvedő alak
gyakori használata igen döczögőssé teszi stilusát. '

A mi azt a nagyobbszabásu alapgondolatot illeti, Sch. úr maga
jegyzi meg, hogy tölgyfaerdőben ne keressek fenyőrig6 fészket.

Sch. úr Krause és Wurst e Denkübung en s ez. művére hivatkozva,
továbbra is megmarad ama alláspontjánál, hogy saját eredeti és kor-
szerű munkájában az ok és okozat, eszköz és czél fngalmát a b. és ért.
gyakorlatok alapján tanítani kell. Engedelmet kérek, ez tisztán egyéni
felfogás. melynek helyességéről sem Krause et Wurst, scm Schultz úr
engem meggyőzni nem fog.

Végül. a mi Sch. úr válaszában a csekély tehetségemet és fel.
fogási képességemet, homályos stilusomat kicsinylő megjegyzéseket
illeti. részemről nem válaszolok, szem előtt tartva a jó ízlést, mely tiltja,
hogy a személyt sértsern, mikor az ügyről van szó. Hogy Sch. úr engem
teljesen elértett. illetve többször meg nem értett, misem bizonyítja jobban,
hogy midőn én a ck i b ú-v 6» szó ellen gúnyos kifogásokat emeltem,
szavaimat félremagyarázva, tárgyismereteimet mondta hézagosoknak egy
kis leczkeadás kíséretében. Ugy látszik, mi ketten soha se tudnók egy-
mást megérteni.

Ki kell még jelentenem, hogy Schultz úr hazafiságához részemről
soha kétség nem fért, s csekélységem csak elismeréssel adózik Sch. úr
érdemei iránt, melyeket egy negyedszázados működésével a tanításügy
terén szerzett, csak - - csak a «Tanítói Könyvtárt s ne szerkesztette
volna. Eper fessy Istvá n .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n e v e l é s t a n k é z ik ö n y v e . Tanítóképző-intézetek számára szer-
késztette M. JO Ó Istvá n , a debreczeni evang. reform. tanítóképző igaz-
gatója s a theologiai akadémián a neveléstan tanára. Budapest, 1894.
Kiadja Hor nyá n szk y V i kt or könyvkereskedése, Ara 3 frt. E
műre még visszatérünk. Felhívjuk azonban már most is a tanítóképző.
intézeti tanárok s a neveléstudomány iránt érdeklődők figyelmét e műre,
a melynek anyagát évek során át szorgalommal gyüjtögette a szerző.
A mű nemcsak mint tankönyv, hanem rnint neveléstudományi mű is
figyelmet érdemel irodalmunk ban.



EGYESÜL ETI'ÉLET.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nehány hét előtt az a szomorú hír járta be az országot, hogy'
Felméri Lajos, a kolozsvári egyetemen a neveléstan rendes tanára, várat-'
lanul elhalt. A magyar közművelődés minden barátja mély sajnálattaL
értesiilt e szomorú hírről, de a magyar pedagógusokra valóban meg-
döbbentő hatással volt az, hogy legkiválóbb pedagógiai írónkat akkor
kelle elveszítenünk, a mikor még életének javában volt s tőle még
nevezetes alkotásokat várhatánk a nevelési irodalom terén.

Egyesületünk e rovatnál méltóbb helyen és alkalommal fog:
áldozni Felméri Lajos emlékének, nem állhat juk azonban meg. hogy
egy könycseppet mi is ne hullassunk az ő frissen felhantolt sírjára s
egy bucsúszót ne mondjunk a jeles férfiú felett, Nem volt az utóbbi
időben magyar nevelő, a ki jobban megérdemelte volna a magyar:
társadalom s tanügyi világ részéről azt a közbecsülést, amelyben őt
mindazok illették, a kik működését ismerték s figyelemmel kisérték,
Egész élete a nemes munka megtestesülése volt; elveszettnek tartotta,
azt a perczet, a melyet nem a magyar tudományosságnak vagy a köz-
életnek szentelt. Saivét egy érzelem töltötte be, az önzetlen haza-
szeretet; lelkét egy törekvés kötötte le, szolgálnia a hazát mindazon.
téren, a melyen dolgozni a tehetség és körülmények neki lehetővé tettek.

Látjuk őt, mint itjut, fáradhatatlan buzgalommal dolgozni önrnive-
lésén s gyüjteni a kincset, melyet később a hazai közművelődés javára.
oly bőven kamatoztatott. Majd látjuk őt a sárospataki tanári széken,
mint kíváló esztetiküst nagyeredménynyel működni, A pedagógiai,
tudomány mivelésére akkor vetette magát teljes erővel, a mikor a k~lozs-·
vári Ferencz-}ózsef-egyetemen a neveléstani székre kinevezték, Oriási
szorgalommal, szívóssággal dolgozott, tanult, s rövid időn teljesen tájé-
kozódott a viJág neveléstani irodalmában. Nem elégedett meg az elmé-
lettel, hanem az iskolaügyet a helyszínen is tanulmányozta: hazánkban
és külföldön, Angolországban.

Számos monográfián és jeles értekezésen kivül két kiváló alkotása
örökíti meg nevét; cA közoktatás jelene Angolországban», amely művét
az Akadémia anagy jutalommal koszoruszta meg és a «Neveléstudomány
kézikönyv», a mely félév alatt két kiadást ért. Mind a két műben nagy
és kedves szellem beszél az olvasóhoz. Nem tartozott azon száraz pedago-
gusuk sorába, a kik mindent a rendszer jármába hajtanak; olyan volt,
mint a kinél a mikor az ész bonczol és itél. akkor is ott látjuk az eszmék
mélységéből előtörni a szeretet jótékony világát, a mely hevíti és magával
ragadja az olvasót Ez a meleg hang tette rokonszevessé minden munkáját.

A Neveléstudomány kézikönyve nagygyá és örökke tette nevét s
egyúttal gazdaggá - neveléstani irodalmunkat. Az utókor kegyelete lebeg-
jen s írja felett I



'I'isztelgésVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb á r ó E ö t v ö s Lorándnal.

Egyesületünk junius hó r z-én tisztelgett báró Eötvös Loránd vallas-
és közoktatási miniszter urnál.. A tisztelgésre nagy számmal jelentek
meg a fővárosi tagok. A küldöttséget P éte r f y Sándor elnök vezette
s nehány szóval meleg en üdvözölte a miniszter urat az eg-yesület nevé-
ben. továbbá, mint az Eötvös- alap elnöke is, kifejezte örömét s kérte
a miniszter urat mind a két egyesület támogatására. Báró Eötvös Loránd
válaszában mind a két egyesületet buzgón támogatni igér~ e. Különös
jóindulattal fogja a miniszt.er felkaroini az atyja nevét viselő egyesületet,
mely megalakulása ora amaz eszmék letéteményese, melyeknek megvaló-
sításán atyja egész lélekkel csüggött.

Ugyanekkor fogadta a miniszter úr a budapesti állami tanítóképző
intézetek küldöttségét is, melyet dr. Ver é d y Károly székes fő városi
tanfelügyelő vezetett. Az üdvözlő beszédre kijelentette a miniszter, hogy
ő nem szabályoktól, és azok módosításától várja a népőktatás ügyének
fellendülését, hanem attól.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogya ta n ítóképző ta ná r ok és a z á lta luk kép -
vise lt ta n ítók mz'nden ike jó l meg .> -za bo ttmunka kö"r ébenle lkeSedésse l te ljesítSe .
hz'va tá sá t s a zér t szá mukr a mind a z er kö lcsz' , m ind a z a nya g i e lismer es
bz·zto sítta ssék. Végül annak a kivánságának adott kifejezést, hogy e ház-
ban a népoktatási tanügy minden buzgó rnunkása jól érezze magát.

A miniszter úr mindkét küldöttséget lekötelező nyájas egyszerű-
séggel és finom udvariassággal fogadta, Habar a küldöttség sok 'tagból
állott, mégis a tagokat egyenként bemutattatta magának s rníndenikök-
kel kezet· fogott. .

P ó t lá s a k ö z g y ű lé s j e g y z ő k ö n y v é h e z .

A közgyűlés jegyzőkönyve X. tárgyának S-dik bekezdéséből. amely
a tisztviselői kar megválasztásáról szól, tévedésből kimaradt a következő
pont: <P é n z t á r n o k k á megválasztották Komá r omy La fost.» Ezen
tévedést ezennel helyreigazít juk.

Budapest, 1894. junius 1. Ba lá zs Endr e ,
H or va y Ede,

Szta nkó Béla ,
jegyzők.

J e g y z ő k ö n y v

a választmánynak I894. márczius 5"én tartott ülésérőI.

Jelen vannak: P éter fy, Sándor elnök, Sebestyénné-Ste ttúza Ilona,
Thur á nszky Irén, Leder er Abrahám, Sebestyén Gyula, Molná r Lássló,
Mokos Gyula, Ra dó Vilmos, Miklós Gergely, La kics Vendel, Na gy Lászlo,NMLKJIHGFEDCBA
K d rm dn ; Mór, H er rma nn Antal, Szta n 'kó Béla, utóbbi jegyző.

78. Elnök a gyűlést megnyitván, felszólítására. Nag y' Lászlő a
következő belépésekről tesz jelentést: A BtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII d ap est i (oudai) Tan í t ó-
egy 1e t (hivatalos helyisége alI. ker. Török-utcsai el. iskola); Joó
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István az ev. ref. tanítóképző-intézet igazgatója Debreczenben; Hor v á th
Antal igazgatótanár Temesvárott; Tan fi Iván s. tanár Máramaros-Szige-
ten. A választmányajelentkezetteket örömmel veszi fel rendes tagjai
sorába.

79. P éte r f y Sándor elnök jelenti, hogyaM. Tud. Akademia
elnöksége szives volt közgyűlésünk alkalmára heti üléstermét áter:gedni.
Köszönettel vétetik tudomásul.

80. Elnök tekintettel arra, hogy' az ezidei közgyűlésen a Úsztviselők
választása s a választmány egyharmadának kisorsolása és újak megvá-
lasztása is tárgysoron lesz, az előértekezleten kiküldendő kijelőlő bizott-
~ág munkájának megkönnyítése czéljából javaslattetel végett egy bizott-
ságottsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAküld ki, melynek tagjai Th urá n szk y Irén elnöklete alatt:
L éde re r Ábnhám, Ko z o c s a Tivadar. Nag y László, Kom áro m y
Lajos.

8 I.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz zn ter nd ta so i: sser uezese tárgyában indult meg ezután a tanács-
kozás.

Első felszólaló Nag y Lászlo volt. Hibáztatja a mostani rendszer-
ben azt. hogy az igazgató és a segédtanár vezetik az internátust. Az
igazgató egyéb elfoglaltsága mellett nem vehet vén közvetlenül tevé-
keny részt az internátus vezetésében,NMLKJIHGFEDCBAp : feladat jórészt a folyton változó,
kevés élettapasztalattal rendelkező segédtanárra hárul. Feltétlenül kívána-
tosnak tartja, hogy az internátus vezetése rendes tanárra bizassék.

Kár ro á n Mór azon nézetben van, hogy az internatus vezetését
e,gy ember életfeladatává kell tenni. A felügyeletet külön egyénre kell
bízni. A tanítás friss, éber lelkierőt, figyelmet kíván, hogyan volna ez
meg egy az internátusi bajoskodások által elfoglalt felügyelő tanárban?
1gaz, költséget okoz ez 'állás szervezése; de elvek r ő 1 van szó, me-
lyekről nekünk semmi körülmények között lemondanunk nem szabad.
Fontosnak tartja azt is. hogy az internátus vezetéséhez sokoldalú
képzettség kell, annak az egyénnek egész más tanulmányokat kell
folytatnia; a mi azt a kérdést illeti, hogylvaljon az internátus vezetője
tanítson-e 'egyáltalában, szóló azon véleményben van, hogy az tanítás-
sal ne legyen elfoglalva, legfeljebb ha az intézet érdekei múlhatatlanúl
kivánnák. 1-2 órával bízassék meg

Nag y László ezzel szemben már azt is nagy vívmánynak tartja.
ha ,a mostani segédtanárok és igazgató helyett egy önnálló hatáskörrel
ellátott rendes tanárra bizatnék az internátus vezetése, azonkívül előnyt
lát abban, ha az inteznátus vezetője tanítása révén is együtt működik
a többi tanárokkal. s ez által az iskolai feladatokkal és érdekekkel is

,állandó érülközésben van;' csak azt kívánja kimondani, hogy a fel-
ügyelő tanár mentűl kevesebb óra ellátásával bízassék meg.

Seb est y é n Gyula megjegyzi, hogy e felette nehéz és sok
tekintetben kényes kérdésben a legfontosabb elvek' kiemelése a szük-
séges; szóló legfontosabbnak tartja annak kimondását, hogy az inter-
nátus-vezetői állás az igazgató,itól szétválasztandó ; az internátus fel-
ügyelője önálló állású, tagja a tanárkarnak, megbízható 1-2 óra
ellátásával. s hogy az igazgatónak természetes felügyeleti jogát ezen
állás szervezése nem érinti.
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Az externatus ügyében Nag y László a következő javaslatot
terjeszti be.

1. A tanítóvövendékek nevelését oly művelt családokra szabad
és kell bízni, a melyek komoly biztosítékot nyújthatnak arra nézve,
hogy az általuk befogadott ifjak nevelését helyesirányban fogják vezetni.

2. Egy családnál háromnál több ifjú ne helyeztessék el, mert külön-
ben az internátus hátrányai nem volnának megszüntethetők.

3. Az externátus vezetése ugyanazon tanárra bízandó, a ki az
internátust vezeti. Az igazgató felügyel a internátus vezetésére.

4. Az externátus vezetője ügyeljen arra, hogy a családok az ifjak-
kal, mint családtagokkal bánjanak és őket helyesen nevéljék.

Ezen kérdéshez hozzá szólottak Kár mán Mór, Rad ó Vilmos,
P éte r fy Sándor, Seb est y é n Gyula, Nag y László. A választmány
Nagy Lászlő javaslatait csak modósításokkal fogadja el.

Miután elnök a ben- és künlakások szervezéséről és vezetéséről
szóló tárgyalást befejezte, mégegyszer revideáltatnak a választmánynak
a közgyűlés elé terjesztendő javaslatai. Ezek a következő végleges-
szövegezésben fogadtatnak el:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ben la ká sok ber endezése .

1. A tanító- (tanítónő-) képzök úgy szervezendők, hogy azokban,
az ossses növendékek az iskolai oktatási időn kívül is tervszerűen el
legyenek foglalhatók.

2. Internátus mt"nden tanító- (tanftónő-) képzőnél állítandó fel, a
hol a szegényebb sorsú növendékek teljes ellátást nyerjenek. .

3. A benlakás a ta n ítónő t" növendékekre kötelező s a künlakás
csak kivételesen engedhető meg.

4. A benlakó helyiségek akaszárnyarendszer . helyett a csa lá d t"

r endszer sser in t rendezendők be.
5. E czéJból a benlakó helyiségek az iskolai helyiségektől feltét-

lenül elkülönítendők.
6 A növendékek legföljeb 6-8 tagból álló csopor tokr a (csa .lá dokr a ),

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

7. Kívánatos, hogy a családok kulön épűletekben (pavillonokban),
helyeztessenek el.

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

9 A testi nevelés czéljából legyen minden intézetnél több fürdő-
,szoba, télen tornaterem, külön kert és játszótér, télen korcsolyázó hely.

10. Az internátusi belső élet rendje és szelleme a művelt magyar
társadalmi élet szokásainak. a nemzeti erkölcsöknek megfelelő és csa ld -:

dza s je llegű legyen.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 J. Készíttessen a kőzoktatási kormány egy pedagógiai és mű-

szaki szakértőkből álló bizottsággal a tanító (tanítónő-) képző intézetek
és azok internátusainak építésére, berendezésére és felszerelésére mt"n ta --

te r veket.



16. Internátus minden tanítóképzőben állítandó ugyan, de mível
abban nem kötelesek lakni a növendékek s tényleg ma még vannak
csupán künlakásra berendezett intézeteink, azért a künlakásmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAssa od lvo -

za ndó .
17. A ki a benlakást vezeti, ug-yanaz vezesse a künlakást. is.
18. Az állami (egyházi) segélyben részesűlt növendékek el helye-

zéséről maga az intézet (az internátus vezetője) gondoskodik,
19. A növendékek oly mztvelt csa lá dokná l helyezendők el, a melyek

kellő biztosítékot nyujtanak azok helyes irányú nevelésére.
20. Mind az internátus, mind az externátus vezetéséről a tanári

testület r észle tes sza bá lyza to t dolgozzon ki, a melynek végrehajtásáról
a miniszteri jóváhagyás után közvetlenül a ben- és künlakások vezetője
gondoskodik.

A bmla ká sok veze tése .

12. Az internátusok vezetésére a tanító- és tanítónóképző-intézetek-
nél külön állás szerveztessék.

13. Az internátus vezetője a tanári testületnek r endes tagja legyen,
de egyes szaktargyak ellátásával ne bízassék meg oly mértékben, mint
az oktató rendes tanár.

14. Az internátus vezetője a benlakás szellemi és anyagi ügyeiben
önállóan intézkedik, de felelős az igazgatónak.

15. Az igazgatót az internátus vezetésében a felügyelet joga
illeti meg.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ü n la k á s .

Egyuttal a választmány felkéri' az elnökséget, hogy a megálla-
pított szövegezést nyomtassa ki. a közgyűlési előértekezleten a tagoknak

~ mutassa be előzetes tanulmányozás végett, s a javaslatnak a közgyűlésen
való előterjesztésére Mar g ita i Józsefet kérje fel.

82. Az internatusok tig-yének tárgyalása után megkezdette a
választmány a ta n ítóképző -z'n téze tz' ta ná r ok képzése ügyének tárgyalását,

E kérdés első előadója dr. K o v ács János, pedagógiumi tanár. a
méllett foglal állást. hogya tanítóképző tanárok képzése a polgár-
iskolai tanítóképzővel kapcsolatban oldassék meg Igen beható és apró
részletekbe menő fejtegetés, s az iskolák tanterveinek alapos össze-
hasonlítása után azon tétel ig jut, hogy az elemi tanítóképző-intézet
növendékétől azon tárgyak ból, melyet a polgári iskolának is tárgyai,
tisztán tárgyi ismeret szempontjából általában nem lehet t öbb e t
követelni, mint a polgári iskola VI. osztályát végzett tanúlótól s ugyan-
csak ezen szempontból nem lehet atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl nyi t követelni, mint egy érettségi
vizsgálatott tett ifjutól. Ebből azt következteti előadó, hogy a polgár-
iskolai tanítóképzőben nyujtott szakképzettség a mostani kiválasztási
rendszer mellett s ismét tárgyi ismeret szempontjából elegendő a tanító-
képző-intézeti tanári szék betöltésére. Ezt az ismeretet azonban mélyíteni
kívánja szóló a szeminariumi önképzés által s megszüntetve mindazokat



.a hiányokat. melyek most mutatkoznak s megadni mindazon eszközö-
ket, melyek most hiányoznak. A középiskolai tanárképzőt nem tartja
alkalmas helynek a tanítóképző tanárok képzésére,' inkább szaktudósok.
-mint tanítók nevelésére való az. éppen azért, mert a szaktárgyak csopor-
tosítása sokkal szűkebb körű, semhogy az a tanítóképző tanítás kivánalrnai-
nak megfelelhetne.

Ezután dr. Mái nai Mihály terjesztette elő javaslatait a tanító-
képző-intézeti tanárképzésról a következőkben:

1. A tanítóképző intézeti tanárok képzése az egyetemen történjék
a következő okokból:NMLKJIHGFEDCBA

a ) Minden tudományos pályára (papi, orvosi, jogi, tanári, mérnöki)
legjobban az egyetemen lehet előkészül ni. Nincs szakintézet, mely az
egyetem szinvonalát megközeJíthetné, és mely az egyetem segédforrá-
saival rendelkezhetnék. .

b ) A társadalom rnűvelt tagjai érezzék összetartozásukat, ez nem-
zeti érdek, a képző tanár is érintkezzék az egyetemen, ne csak leendő
köz épiskolai tanárokkal, hanem a többi tudományos pályákra készülőkkel.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Kivánatos a nemzeti összetartozás érzése szempontjából, hogy
a népoktatás ne legyen egészen izolálva, kivánatos, hogy az egyetem,
mint az a hely, a hol a nemzet müvelt tagjai képeztetnek. éreztesse
hatását a népoktatással.

A néposztályok közti válaszfalakat csak úgy lehet ledönteni, ha
a nép vezetésére hivatott egyének közösen az egyetemen képeztetnek.
A képző tanár képezze a kapcsot a népoktatási és tudományos pálj-á-
kon működők között. Általa a tanítóképzők és népiskolák színvonala
magasabbra, a műveltebbekhez közelebb emeltessék. .

2. A Pedagógiumban való képzés ellen a következő érvek szólnak:
a ) Mindenki elismeri, hogya Pedagógiumban ideiglenesen beren-

dezett tanárképző-kurzus ki nem elégítő. Hiányzik a rendszeres, tudo-
mányos továbbképzés.

b ) Ha a Pedagógiumban külön tanárképző álHttatnék, külön tanári
testülettel, a jelöltek kellő tudományos készültségéről lehetne gondos-
kodni. Azonban ily tanárképző akadémia felállítása Bpesten nem remél-
hető, mert rendelkezésre áll az egyetem. De ily intézet felesleges. mert
a leendő képző tanár ne képeztessék külön szakintézetben. izoláltan a
többi tudományos pályakra készülőktől.

3. A képzés módja:
a ) A képzés elméleti és gyakorlati. Az elméleti képzés egészen

az egyetemre bizandó.
é) A gyakorlati képzés, erre alkalmas gyakorlati iskolában tör-

ténjék. Legczélszerübb, ha e feladatot a Pedagóginm vállalja magára.
4. Képesírés. Szerveztessék országos tanárvizsgáló bizottság. Fele-

kezeti képzőben is csak oly tanár alkalmaztassék, ki itt nyerte képe-
sítését.

5. Vizsgálatra bocsáttatik:
a ) Ki négy éven át mint rendes hallgató, látogatta a.z egyetemet

éstsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 évi gyakorlatot tud felmutatni,
b ) Okleveles népiskolai tanítók, kik mint rendkivüli hallga-
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tók ép úgy készültek, mint a rendes hallgatók. Kivánatos volna, hogy
az egyetem a néptanítot rendes hallgatónak is fölvegye.NMLKJIHGFEDCBA

c ) Ókleveles polgáriskolai tanítók, kik két éven át hallgatták
az egyetemi előadásokat, akár mint rendes, akár mint rendkivüli
hallgatók.

6. Okleveles középískolai tanárok, ha a népiskolai pedagógiában
való jártasságukat, kimutatják, tanítóképző tanárságra is képesíttessenek.

A választmány nagy érdeklődéssei hallgatta végig mindkét előter-
. jesztést, de az idő előre haladván, tárgyalásaba más nem bocsétkozott.
:t!;lnök e kérdés folytatólagos tárgyalását a f. hó 12-én tartandó választ-
mányi ülésre tüzve ki, az ülést befejezettnek nyilvánítja. .

Budapest, 1894. márczius 5.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P eter fy Sá ndor
elnök.

Szta nkó 'Béla ,
titkár.

Jegyzlikönyv

az 1892. márczius I2-én tartott választmányi ülésről,

Jelen vannak: P éter fy Sándor elnök, dr. Ká rmá n Mór, dr. Ková cs
János, Sebestyén Gyula, Seber tyénné Stetina Ilona., Leder er Abrahám,
Mz'klós Gergely, Komá r omy Lajos, MO foS Gyula, Lá nyi Ernő, Ber ta
Ilona, Ra dó Vilmos, Thur á nszky Irén, Na gy Károly, Na gy Lászlo. dr.
Má lna i Mihály, Ryba r István.

1. Elnök, mivel Szt a n k ó Béla titkárt halaszthatatlan hivatalos.
teendői akadályozták a megjelenésben, Nag y Lászlót kéri fel a jegyző-
könyv vezetésére. '

2. Elnök örömmel jelenti, hogy gróf Cs á k y Albin vallás- és-
közoktatási miniszter úr őnagyméltósága az egyesület közlönyének évi
400 frt segélyét 600 frtra emelte. Hálás köszönettel örvendetes tudomá-
sul szolgál.

3. Elnök bemutatja a ~Debreczeni országos tansz erkiállitás» ren-
dező bizottságának átiratát, a melyben felhívja az egyesületet Debreczen-
ben az itt tartandó országos tanszerkiállítás idején, augusztus hó végén
közgyűlést vagy esetleg választmanyi ülést tartani. A rendező bizottság
igéri, hogy gondoskodni fog alkalmas és díszes gyűlésteremről s biztosít
arról, hogy az egyesületet a gyűlésen Debreczen városa üdvözölni fogja.
A választmány helyesli a Debreczenben tartandó országos tanszer-
kiállítás eszméjét, s azt tőle telhetőleg támogatni megigéri. A választ-
mány azonban arra nézve, hogy tartassék-e Debreczenben közgyűlés,
nem érzi magát hivatva dönteni, mert ez leginkább a tagok hangulatá-
tól függ, azért elhatározza, hogy ez ügyet ajánlólag a közgyűlés elé
fogja terjeszteni.

4. L éde r e r Ábrahám. mint a f. hó 5-én kiküldött kijelölő-
bizottság elnöke jelenti, hogy a bizottság eljárt - megbizatásában, a-
mennyiben az alapszabályok 25. § a értelmében a következő választ-
mányi tagokat sorsolta ki: dr. Baló József, dr. Bánóczy József, dr.
Bartsch Samu, Belányi Tivadar, Borornisza István, Faluvégi Albert,



Felméry Albert, Holl6s Károly, Kapi Gyula, Kun Alajos, Molnár
Lászlo, Miklós Gergely, Samu J6zsef, Sebestyén Gyula, Somogyi Géza,
Szathmáry György, Szabo József, Scherer Sándor, Zajzon Dénes, Zigány
Zoltán. A bizottság e tagokat újra kijelölni ajánlja. Azonkívül a bizott-
ság a tisztikarba egészen a mai tisztviselőket jelöli ki, ugyanis elnök-
nek: Péterfy Sándort, alelnököknek : Hetyey Gábort, Kozocsa Tivadart és
Mócsy Antalt, főtitkárnak és szerkesztőnek : Nagy Lászlót, titkárnak :
Sztankó Bélát s péntárnoknak: Komáromy Lajost. A választmány a ki-
jelölő bizottság jelentését tudomásúl veszi és megbízza a bizottságot,
hogy a kijelölésról szóló jelentését a közgyűlést megelőző értekezleten
határozathozatal végett adja elő.

5. KövetkezikmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ta n ítóképző -z'n téze tt' ta ná r ok képzésének tárgyalása.
Elnök okvetetlenűl szükségesnek tartja a küszöbön levő közgyűlés elő-
készítése szempontjából, hogy e tétellel ma végezzünk. Azért felteszi a
kérdést, hogy a választmány dr. K o v ács János vagy dr. Mái nai
Mihály javasiait fogadja-e el a tárgyalás alapjáúl. Ezt vita nélkül kí-
vánja eldönteni.

A választmány tagjai felállással szavaznak é s a
tag okt u 1n y o m ó t öbb ség e adr. Mái nai Mih á 1y j a vas 1a-
tait fogadja el a tárgyalás alapjául.

Következik a reszletes tárgyalás. Elsőnek szólal fel:
dr . Ká rmá n Mór . Kiinduló pontul kivánja kimondatni, hogy t ö r-

v ény e s intézkedés történjék a tanítóképző tanárok kép es í t é s érő 1.
Erre nézve szükségesnek tartja, hogy o r s z ágo sta n á r kép es í t ő
viz s g á 1 ó biz ott s ágiegyen. A következő kérdés nézete szerint az,
milyen elő kép z é s ben részesüljön az, a kit vizsgálata' bocsátanak.
Nem parcziális, hanem or s z ágo s sze r v eze tet óhajt adni a tanár-
képzőnek. Ezért kivánja, hogy rr.inden jelölt, a ki a képesítőt le akarja
tenni, az egyet em re járt légyen. Lehet ugyan az is, hogy az állam
egy külön intézetben gondoskodik a tanárképzésről, de ez nem volna
országos jellegü. Az egyetem előnye a tan sza bad s á g is, az ifjú
nincs tökéletesen a tanár egyéniségéhez kötve, független lehet. Fontos
szempontnak tartja, hogy olyan tanítóképző tanárokat képezzünk, a kik
nemcsak tanítani tudnak, hanem a' népiskolai pedagógiát előbbre is
vinni képesek. Ilyen tanárokat legjobban az egyetemen lehet képezni.
A mi már most a képzés részleteit illeti, első feladat az é v fol y a-
m o k megállapítása. Azoktól, a kik középískolát végeztek, 4 évi egye-
temi kurzust kell kivánni. A népiskoiai tanítók szintén beiratkozhatnak
az egyetemre s ezek is 4 évig hallgassanak ott. A polgáriskolai tanítói
oklevéllel biróktól 2 évi egyetemi kurzus követelendő. Ezek megállapí-
tása után kirnondani véli, hogy a jelöltek mindazon tan sza k o kat,
a melyekből vizsgát tenni akarnak, hallgatni kötelesek. A tanszakokat
illetőleg kisebbek legyenek a követelmények, mint a középiskolai tanár-
képzésnél. de megkívánja azt, kogy a tanítóképző tanárjelöltek fi 10 z ő fl.a i
képzettsége több legyen a középiskolaiakénál; hallgassák ők valamény-
nyien a filozófia törtenetét, ethikát, logikát, psychologiat, neveléstant.
egyszóval az összes filozófiai tárgyakat.

Sebestyén G yu la egyetért Kármánnal. Szükségesnek tartja a tanár-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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képesítés törvénybe foglalását sebből kindulólag a tanárképzés orszá-
gos szervezését. Kimondatni kivánja, hogy a képesítéssel egy országos
vizsgáló-bizottság bizandó meg, de különösen hangsulyozandó az, hogy
addig senki sem lehet tanítóképző tanár, mig e bizottságtól oklevelet
nem kapott.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na gy Lá szló szintén egyetért· Kármánnal. Az egyetemen a, tan-
tárgy-csoportosítást úgy kívánja, hogy az feleljen meg a képzőintézeti

· tanterv követelményeinek és azon szempontnak, hogya szabályszerű
óraszammal a tanárok mindegyike ellátható legyen. Ez utóbbit azért
hangsulyozza, mert a tanítóképző tanárok egymás közötti egyenlősítésé-
nek az állott mindeddig útjában, hogy a kvalifikáczió hiánya miatt

· egyes szakok tanárai nem voltak elláthatók szabályszerű (18) óra-
számmal.

Lá nyi E r nő szintén egyetért Kármánnal. Abból kifolyólag. a mit
Nagy László mondott, ajánlja, hogy a rajzi szak más két műszaki tárgy-
gyal, a kézimunkával és tornával kapcsoltasséle egybe.

A választmány elfogadja Kármán javaslatait a
Seb est y é n Gy., Nag y L. é s L á nyi E. á 1tal aj á n lot, t b e-
toldásokkal.

Agya k o ri a tik i kép z é s tételénel felszólal:
dr . Ká rmá n Mór . A mi magát a képesítő vizsgálat módját illeti,

az történhetik a gyakorlati kiképzés előtt vagy után. Nézete szerint a
· szakvizsgalat mindjárt az elméleti .képzés befejezése után ejtendő meg.
Ezután menjenek az ifjak egy évi gyakorlatra, s ezután tegyék le a
gyakorlati vizsgálatot. Hogy mely intézeteknél végezzék az ifjak az egy
évi gyakorlatot, az nem mindegy, azt a miniszter állapítsa meg; de
mindenesetre tanítóképző-intézet legyen az.

Na gy Lá szló nem elégszik meg azzal, hogya jelöltek csak a négy
évi egyetemi kurzus elvégzése után teljesítsenek tanítóképző-intézeti
gyakorlatot. Ilyen módon mi szaktudósokat, de nem tanárokat képez-
nénk, Szükséges, hogy a tanítóképző tanári pályára készülő ifjú állandó
érintkezésben legyen a tanítóképző-intézettel s azon tudatban nevelked-
jék az egyetemen is, hogy ő tanítóképző tanár és nem szaktudós lesz.
Ezért a gyakorlatokat már az első évfolyamban kell elkezdeni és ezek-
nek állandóan kell fokozódniok az 5 éven áto

G yór gy Ala dá r hivatkozik a külföld példájára, a hol már rninde-
nütt megpróbálták az egyetemeken sze min á ri um o k felállítását. Le-
gyen itt is az egyetem mellett pedagógiai szemiri trium, a melyben mind
a négy évén át folyjon a gyakorlat s a jelöltek a 4-ik év után necsak
az elméletből. hanem a gyakorlatból is tegyenek vizsgát.

Ká rmá n Mór elfogadja pedagógiai szeminárium eszméjét, de ne
legyen az tanítóképző-intézet, hanem tudományos kísérleti intézet, a
mely az egyetemen a pedagógiai tanszék szolgálatában álljon.

Sebestyén G yu la szintén azt kivánja, hogyagyakorlari képzés az
elmélettel párhuzamosan haladjon. De a gyakorlőiskola nem valami el-
vont pedagógiai szeminárium legyen, hanem tanítóképző-intézet .. Az ifjú
kezdettől fogva érezze, hogy 6 tanítóképző tanár lesz.

D r . Ka udcs J á nos kétféle gyakorlatot különböztet meg, tudtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0-



mán yost és t an í tás i gyakorlatot. Mind a két feladatot leghelyeseb-
ben egy tanítóképző oldhatja meg az elemi gyakorló iskolájával együtt.
A gyakorlatok az első évfolyamban kezdődjenek.

L bd ere r Ábrahám, 'dr. MáI nai Mihály, Rad ó Vilmos, és
többek rövid felszólásai után a választmány a következő szövegezésben
állapítja meg a közgyűlés elé terjesztendő tételeket a tanítóképző-intézeti
tanárok képzéséről.

1. A tanitóképző-intézeti tanárok képesítéséről és képzéséről tör-

v ény esi n t é z ked é s útján történjék gondoskodás.
2. A tanítóképző-intézeti tanárok képesítése czéljából o r s z ágo s

biz ott s á g szervezendő.
3. Bármily jellegű (állami, felekezeti vagy magán) tanítóképző.

intézetnél véglegesen csak azok alkalmazhatók, a kik az országos bizott-
ság előtt tanítóképző-intézeti tanári képesítést nyertek.

4. A tanítóképző-intézeti tanárképesítő vizsgálatra azok bocsáthatók,
a kik a meghatározott egyet e mit atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlu 1 mán y o k a-t végezték. Az
elemi iskolai tanítói oklevéllel és középiskolai érettségi bizonyítványnyal
bírók nég y évi egyetemi kurzus, a képesített polgáriskola tanítók
pedig két évi egyetemi tanulás után bocsáthatok képesítő vizsgalatra .

5, Az irodalom és kezoktatás terén szerzett érdemek alapján a
vallás- és közoktatási miniszter kivételesen olyanokat is bocsáthat vizs-
gálatra, a kik a fentebbi pontban megkövetelt egyetemi tanulmányokat
nem végezték.

6. Az egyetemi tanúlmányi rend úgy állapítandó meg, hogy a
sza k tud o mán y i képzés mellett a lehető széles körü fil o z ó fia i
és p e d a góg i a i készültséget nyujtsa.

7. Asz a k cs .l por tok megállapításában nem csupán a képző-
intézeti tanterv irányadó, hanem az a követelmény is, hogy a tanító-
képző-intézeti tanárok minde ni ke a rendes tanárok számára kiszabott
óraszámmal ellátható legyen.

8. A képesítő vizsgálati szabályzatban részletes intézkedés történ-
jék a zen e·, raj Z-, to r nat a n áro k képzéséről akképen, hogy az
illetők rendes tanári tanszéket tölthessenek be.

9. Az egyetemi elméleti tanúlmányokkal egyidejűleg történjék
gondoskodás a jelöltek megfelelő gyak o r l at i kik é p z é s érő 1 mind
a tudomány, mint az iskolai tanítás szempontjából.

10. A képesírés elméleti és gyakorlati vizsgálatból áll. A kettő
között megköveteltetik egy é vit a n í tói gyak ori a t valamely e
czélra kijelölt elemi tanítóképző-intézetben.

A választmánya tételnek előadásával a közgyűlésenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebestyén '

G yu lá t kéri fel.

Budapest, 1S94. márczius 12.

P éter f'Y Sá ndor
elnök.

Na gy Ldssiá
titkár.
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Jelen vannak:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP éter fy Sándor elnöklete alatt: Kiss Áron, Lubz'n szky

Emilia, Komá r omy Lajos, G yó 'r gy Aladár, Má lna i Mihály, Ba ló József,.
Léder er Abrahám, La kics Vendel, Kosocsa Tivadar, Sztmzkó Béla.

1. Elnök az ülést megnyitván, kegyelettel emlékezik meg F e 1-
m é r y Lajos, kiváló magyar pedagógusnak eJhunytáról. - A választ-
mány részvétének jegyzőkönyvileg ad kifejezést s elhatározza, hogy a
legközelebb tartandó űlésen Felméry felett emlékbeszéd tartassék.

2. Elnök sajnálattal jelenti, hogy egyesületünk egyik érdemes
alelnöke, Het y e y Gábor, az Üllöi-úti egyetemi kérházban súlyos bete-
gen fekszik, s éppen e miatt nem jelenhetvén meg, üdvözletér küldi a
választmánynak. A válaszmány részvéttel értesült alelnök állapotáról s
teljes fel épülését buzgón óhajtván, ebbeli jó kivánatának jegyzőkönyvi-
leg ad kifejezést.

3. Nag y László titkár jelenti, hogy ujabban belépésre jelentkez-
tek Sz á v a János tanító (Nagyvárad) ; a Besztercze-N asz ó d vármegyei
Altalános Tanítóegyesület. Kilépését jelentette Jankovics Pál orvos,
(Székely-Keresztúr). A választmányabelépőket örömmel igtatja rendes
tagjai sorába. a kilépést pedig tudomásul veszi.

4. Nag y Lászlo titkár jelenti, hogy a Kossuth-alapra és az
egyesületnek a nemzeti gyászban való részvétel alkalmával felmerült
költségeire a gyüjtés megindult. Gyüjtőiveket bocsátottak ki a tanári
testületekhez. Eddigi eredmény:

az Andrássy-úti tanítónőképző tanári testülete
a budai tanítönöképző
a győri tanítónőképző . _
a Dévaí áll. tanítóképző _

38 [rt 50 kr
23 » - »

8 ,. - »

II ,. - »

Összesen 80 frt 50 kr

5. Nag y László titkár emlékeztetvén a választmányt a közgyűlés
azon határozatára, hogya Debreczenben tartandó tanszerkiállítás alkal-
mával az iskolai nagy szünetben választmányi ülés tartassék, a követ-
kezőket jelenti: a kiállítási igazgatóság elnökével, Eötvös K. Lajos
kir. tanfelügyelővel, nemkülönben az ottani tanítóképző igazgatójával
Joó Istvánnal levélileg érintkezvén, az általuk tett nyilatkozatokból
kifolyólag örömmel adja tudtára a választmánynak, . hogy úgy a
kiállítási igazgatóság, mint a debreczeni kartársak szíves készséggel
helyezték kilátásba a gyűlés sikere érdekében kellő támogatásukat.
Jelenti továbbá, hogy a kiállítási elnökség a kiállítási szervezet értelmé-
ben 1 bizottsági tag választását kérte. Indítványképen a következő
pontokat terjeszti elé: .

I. Az egyesület, mint kiállító, résztvesz a debreczení országos tan-
szer-kiállításon s kiállítja összes kiadványait.

II. Az egyesület felhívja a tanítóképző intézetek tanári testületeit,
hogy értesítőiknek, a növendékek dolgozatainak, egyes tanszereknek
stb. kiállításával támogassák a kiállítás ügyét.
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Ill.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAt egyesület, a közgyűlési határozat értelmében Debreczen-
ben választmányi ülést tart, a melyre a fővárosi és vidéki választmányi
tagok/s általában minden tag meghivandó.

IV. A gyíílés tárgyai lesznek.
1. Emlékbeszéd Felméri Lajosról.
2. A következő tétel előadása; Mely elvek szerint viendő keresz-

tűl a magyarországi tanítóképző intézetek elhelyezés ének módosítása?
3. Ezen tétel előadása; Milyen intézkedések történjenek a tanító-

képző intézetekben; hogya magyar nyelv helyes tanítása biztosíttassék
a nem magyar ajkú iskolákban? A választmánya titkár javaslatait el-
fogadjs ; s a titkárt, mint szerkesztőt fölkéri, hogy a választmányi ülésre
szóló meghívót, valamint a Ill. pontban javasolt felhívót az egyesület
hivatalos közlönyében tegye közzé ; tölkéri Kozocsa Tivadart, Nagy
Lászlót és Sztankó Bélát, mint bizottságot, hogy az eléadandó tételek
előkészítése tárgyában Thuránszky Irén elnöklete alatt tartandó tanácsko-
zás alapján az elnökségnek tegyen javaslatot, s ehhez képest fölkéri az
elnökséget, hogy a választmányi ülés tárgy-sorozatát végleg állapítsa
meg s tegye közzé, Végűl megbízza a titkárságot, hogy a válasz trná-
nyi ülésre a tárgysorozattal kapcsolatban egyesületünk rövid ismerte-
tését készftse el s a gyűlés alkalmával az érdeklődöknek tegye hozzá-
fértetővé. Végűl a kiállítási bizottságba az egyesület részéről Nag y
Lászlo titkárt küldi ki, s az 1. tétel előadására Joó Istvánt, a 2. té-
telre Moh a r Józsefet, a 3. tételre pedig K r aus z Sándort kéri fel.

4. Nag y Lászlő mint szerkesztő jelenti, hogya Magyar Tanító-
képző májusi füzete a közgyűlés lefolyását napló alakú jegyzőkönyvben
s ismertetésben közli. A választmány a közgyűlés jegyzőinek, s mind
azoknak, kik a napló szerkesztéséhez felszólalásaik beküldése által hozzá
járultak, köszönetét fejezi ki.

5. Egyéb tárgy nem lévén, elnök jókivánatainak kifejezése mellett
az ülést berekeszti.

K. m. f.

P éte ifr Sá ndor ,
elnök.

Szta nkó Béla :
jegyző.

OKIRATTÁR.

AVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r n y e lv a t a n í t ó k é p e s í t ö v i z s g á la t o n .

1.

A m. kír. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1894. évi 13.249. sz.
a. a ne m-m agyar ajk ú tan í t ó- é sta n í t ó n ő jel ölt e k irásbeli
és szóbeli vizsgálatai eredményének megitélése tárgyában valamennyi
kir. tanfelügyelőséghez a következő rendeletet intézte:

Az 1879. évi XVIII. t.vcz. rendelkezései értelmében csak oly egyé-
nek nyerhetnek tanítói és tanítónői képesítést, a kik a tanítóképesítő
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vizsgálaton megkivánt egyéb feltétel teljesítése mellett igazolják, hogy
a magyar nyelvet beszédben és írásban oktatási képességgel elsajátították.

Az emIített törvény alapján s az állami elemi iskolai tanító- és
tanítőnő-képző intézetekben tartandó elemi népiskolai tanítói és tanító-
női képesító vizsgálatokról 1892. évi 12.152. sz. a. kelt rendelettel ki-
adott szabályzat kiegészítéseül ezennel elrendelem, hogy az emIített állami
intézetekben a képesítő vizsgálatokon működő vizsgáló bizottságok jö-
vőre szigoruan ügyeljenek az emIített követel vény teljesítésére s evé-
gett különösen a nem-magyar ajkú tanító- és tanítönöjelöltek irásbeli és
szóbeli vizsgálatai eredményének megítélésére fordítsanak kiváló figyelmet.

Az említett szabályzat II. §-ánakNMLKJIHGFEDCBAa ) pontja értelmében készítendő
neveléstani dolgozat megbírálásánál ügyelni kell arra, hogy az a magyar
nyelv ismeretét tekintve is megfelelő legyen.

A szóbeli vizsgálaton a jól érthető és szabatos magyar beszéd is
megkövetelendő. A gyakorlati tanításon különösen figyelemmel kell lenni
arra, hogy a jelölt tudja-e magyar nyelvi elméleti ismereteit gyakorlatilag
érvényesíteni és pedig hogy miként képes a nem-magyar ajkú gyerme-
keket bevezetni a magyar nyelv ismeretébe. Ebben a tekintetben a nem-
magyar tannyelvü népiskolák számára 1879. évi junius hó 29-én 17.284.
sz: a. kelt rendelettel kiadott tantervben megszabott magyar nyelvi tan-
anyag veendő irányadónak.

A képesítő vizsgálatokról intézkedő szabályzat 15. §- ának a ) pontja
szerint az irásbeli vizsgálatok végeredményének megállapítása s a 2I. §.
szerint az egyes tantárgyakból adandó osztályzat, valamint az általános
osztályzat megállapítása a vizsgála bizottság szótöbbséggel hozott hatá-
rozatától függ. Ezentul a jelölt magyar nyelvi képességének megálapítása
tekintetében az említett szabályok alól annyiban teendő kivétel, hogy
ha a kir. tanfelügyelő vagy helyettese a bizottságnak a jelölt képességet
megállapító határozata daczára azon meggyőződésben van, hogy a jelölt
magyar nyelvű ismerete a megkövetelt mértéket el nem éri, a kir. tan-
felügyelő vagy helyettese a bizottság határozata ellen bejelenti külön-
véleményét s ha az irásbeli dolgozatot nem találta megfelelőnek, az
illető jelöltre nézve a szőbelí vizsgálatra bocsátást felfüggeszti, ha pedig
szóbeli vizsgálata vagy a gyakorlati tanítás nem volt kielégítő, az ál-
talános osztályzat megállapítását függeszti fel és jelentést tesz a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek további intézkedés végett.

A most megállapított eljárás már az 1893-4. tanév végével tar-
tandó képesítő vizsgálatokon hatályba lép. A kir. tanfelügylőket fele-
lősség terhe alatt figyelmeztetem, hogy jelen rendeletemben vett uta-
sításhoz szigoruan alkalmazkodjanak s erről a hatóságuk alá tartozó
állami elemi tanító- és tanitőnő-kézpő intézetek igazgtóit értesítsék,

Budapest, 1894. évi márczius hő 15-én.

II.

A m. kir. vallas- és közoktatási miniszter az 1894. évi 13.248. sz. a.
a nem - in agyar tan nye 1vtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű tanító- és tanítónó-képzőintézetekben
tartandó képesítő vizsgálatok alkalmával a vizsgálatot tevők magyar



nyelvi képességének megbírálása tárgyában valamennyi kir. tanfelügyelő-
séghez a következő rendeletet intézte:

Ismételve fordultak elő esetek, hogya nem-magyar tannyelvű tanító-
képző intézeteknél meg tartott képesítő vizsgálatok alapján a tanítói képe-
sítő oklevelek az illetékes kir. tanfelügyelő által is aláirva kiad att ak oly
egyéneknek, a kik az 1879. évi XVIII. t.-ez. 6. §-ának határozott köve-
telménye ellenére a magyar nyelvet beszédben és írásban nem bírták
oly mértékben, hogy azt népiskolákban tanítani -képesek -lettek volna.

Szükséges tehát, hogya nem-magyar tannyelvű tanító- és tanítönö-
képző intézetekben tartandó képesítő vizsgálatok alkalmával a -vizsgá-
latot tevők magyar nyelvi képességének megbirálására ezentúl nagyobb
gond fordíttassék. E végett az 1879- évi XVIII. t.· ez. végrehajtása tár-
gyában a kir. tanfelügyelők számára 1879. évi juriius 29-én 17:284. sz.
a. kelt rendelettel kiadott cUtasítássVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI L fejezetének kiegészítéseül ezen-
nel elrendelem, hogy az illetékes kir. tanfelügydők vagy helyettes eik
legszigorúbban járjanak el annak megállapításában és megvizsgálásában,
vajjon a vizsgálatot tevők birják-e a magyar nyelvet a törvény által kö-
vetelt mértékben, vagyis beszédben és irásban annyira elsajátították-e,
hogy azt népiskolákban taníthassák ?

. A képesítő vizsgálaton a jelölttől megkivánható ismeretekre nézve
a magyar nyelv és irodalomnak az illető intézet tantervében megha-
tározott terjedelme irányadó, de minimum gyanánt a jelölttől érthető
és szabatos magyar beszéd mellett a magyar nyelv oly foku ismeretet
kell követelni, hogy képes legyen a nem-magyar tannyelvű elemi nép-
iskolák számára az 1879. évi junius hó 29-én 17.284. sz. a. kelt rende-
lettel kiadott tantervben megállapított magyar nyelvi tananyag tanítá-
sára. A kir. tanfelügyelő vagy helyettese maga is részt vesz a jelöltek
megvizsgálásában és joga van hozzájok külön kérdéseket is intézni.

A vizsgálat alkalmával a jelölt által teljesítendő gyakorlati tanítá-
son meg kell figyelni a jelölt képességét arra' nézve, hogy magyar
nyelvi elméleti ismereteit mennyire tudja gyakorlatilag érvényesíteni és

. különösen, hogy a nem-magyar ajkú gyermekeket miként vezeti be a
magyar nyelv ismeretébe. A gyakorlati tanításnal is az említett rende-
lettel kiadott tanterv követelményei veendők irányadóknak.

A jelölt vizsgálata esak akkor fogadható el, ha a magyar nyelvből
ugy szóban, mint irásban s a gyakorlati tanításon legalább elégséges
ismeretet és képességet tanusított. Ily ismeret és képesség hiányában
a kir. tanfelügyelő vagy helyettese a tanítói oklevél aláirásat és kiadását
megtagadni tartozik, fennmaradván az igy viszautasított jelöltnek a tör-
vény 6. §-ában biztositott felfolyamodási joga.

A kir. tanfelügyelő vagy helyettese ellenőrizze a . vizsgálattevők
személyazonosságát és ha szükséges, okmányaikat kivánja be és vizs-
gálja át

Ezek után figyelmeztetem a kir. tanfelügyelőket és képesítő vizs-
gálatokon résztvevő helyetteseiket, hogy jelen rendeletemnek már a
legközelebbi tanképesítő vizsgálatok alkalmával pontos és felelősség
terhe alatt leendő megtartását kötelességüknek ismerjék, nehogy alá-
irásukkal és hivatalos peesétjökkel hitelesített oklevelek adassanak ki oly



tanítóknak és tanítónőknek. akik a magyar nyelv tanítására képteleneknek
bizonyulnának.

Jövőre e részben netalán elkövetett minden mulasztás miatt legszigo-
rubban fogok eljárni.

Budapest 1894. évi márczius hó 27-én.

VEGYESEK.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t Komócsy József. Ismét szegényebbek vagyunk egy jö baráttal s gazda-
gabbak egy nagy fájdalommal. Komócsy József meghalt! Benne a nemzet jeles
költőjét, a magyar társadalom legszeretetreméltóbb alakját; a magyar tanítóság
legigazibb barátját veszítette el. Megszünt ez a nemes szív dobogni, amel)'
csak szeretni tudott, szeretni a hazát, a népet s az eszmét. Ridegnek érezzük e
pillanatban a világot, mert nincs közöttünk a szeretet apostola. Szegény barátom,

_mennyit küzködtél, bajoskodtal, szenvedtél ez életben s mennyi vidámságot,
örömöt szereztél másoknak! Nem magadnak, másnak éltél s mást boldogítottál.
S mi volt a jutalmad? A közszeretet és közbecsülés. Ez volt az s nem földi
kincs, a mit kerestél s megtaláltál s miben gazdagabb voltál százezreknél, vala-
mennyiünknél. Egyedüli fájdalom, a mit másoknak okoztal, a te halálod volt.
Az a jótékony melegség, a melyet lényed kisugárzott, most égeti keblünket.
Könnyü legyen a por, a mely tégedet takar, áldott legyen az emlék, a melyet
e földön hagytál nekünk örökül!

A nem állami tanárok nyugdíja. Országos törvényeink egy becses, jó-
tékony, nagyhatású intézkedéssel gazdagodtak, a nem állami tanárok nyugdíja-
ról szölö törvénynyel. Másfél évvel ezelőtt még kétségtör és rossz sejtelmektől
háborgott a mi lelkünk, s ma már valóság és eltörűlhetetlen tény az, hogy
törvényileg gondoskodva van számos kartársunkról, a kik eddig aggodalommal
néztek a saját jövőjük elé, s szívszorongva gondoltak családjukra! Udv Csáky-
nak s a magyar törvényhozásnak e nemes cselekedetéért! D~ az örömérzet e
pillanatában is némi aggodalom fog el bennünket, hogya nem állami tanító-
képző intézeteket fentartó hatóságok fogják-e teljesíteni magasztos kötelességöket,
s be fognak-e lépni intézeteikkel az országos nyugdíjintézetbe. Ismerve a fö-
hatóságok aldozatkészségét, a melynél fogva eddig is megtették a képzöintéze-
tekért, a mit tehettek, hiszszük a jobbat; reméljük, hogy rövid időn egyetlen
tanítóképző-tanár sem lesz az országban, a kinek jövőjéről kellöképen gondos-
kodva nem lesz. Reméljük, hogy nagy lépést tettünk azon czél felé, a melynek
megvalósúlását óhajtva várjuk: a tanítóképző-intézetek s azok tanárai anyagi
helyzetének rendezése felé.

A Debreczenben tartandó gyűlés előkészítése czéljából kivételesen
j uli us ban is fogunk füzetet adni. Ennek fejében azonban a szeptem-
.beri szám el fog maradni., ,

Helyszűke miatt a Kossuth-alapra befolyt adakozásokról és a be-
küldött tagdíjakról szóló kimutatások közlését a jövő számra halasztottuk.

A pénztári hivatal julius és augusztus hónapokban pénzkülderné-
nyeket nem vehet áto

R. J. Nagy-Szombat. A felszölalast, habár kiszedettem, kénytelen voltam
a jövő számra eltenni. A kívánt megjegyzéssel fog jönni. ~ P. S. Hódmezö-
vásárhely. Köszönöm a rövid közlemé nyt, A jövő számra szorult.


